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món
Mal demati d'una nit mala, trota un pesseter
Rambla, tot curull d'éssers humans,
pilots de carn mig adormida, escombraries
rnatutinals d'un sota-taula d'orgia. Ells
elles, despentinats, cantussegen; debades pro
ven reanimar la pesa-ntor esllanguida de
l'aven
per la

tura

en

liquidació.

L'incoherent carruatge trenca, a vuit hores
ante meridiem, el ritme del treball que els
carrers
recornencen. FE ha gent qui es gira
devés la desorbitada colla de calaveres tro
nats. Molts s'els miren amb un sornris intern
de llástima, peró també de satisfeta superio
ritat. «Aquests espectacles, jo no els dono»,
pensen. Tothom, m_.és o menys, mormola:
«Ex!. viciosos, mals caps, gent perduda, quin

fástig!»
Pero, jo, conec als qui_ sornriuen, i no em sé
estar d'indignar-me una mica. Com? Tu,
Sen_vor Can_ons, fas escarafnlis de trobar, en
ta matinal cursa, la carretada de troneres? No
eres
tu qui blasmaves deis moralistes que
dot ho voldrien un convent»?

tu, gasetiller que t'escandalitzes de la
vergonyosa escena, no eres tu qui atacaves al

Magistrat

iniciar el control del noctambu
lisme? No eres tu qui li escrivies que Barcelona
no és la Vall d'Aran?
en

tu, corredor de Borsa i de trapacería, no
sostens la teoria del lliure esplai del jovent,
no trobes per tota adolescéncia en
follia la
més cordial indulgéncia? 1 tu, auster esquerrá,
no "t'esverava
per inquisidor el començar
tot just d'un mo-dest Comité de salut pública?
tu, oportunista, no defensaves lainatacable
política del joc? 1 tu, esteticista, no pledejaves
la torbadora atracció de la cruesa- especta
cular? 1 tu, socialista, no ens fas per les
penyes cada vespre l'apologia de la natura

desligada?

Doncs, per qué desestimeu tots, ara, els
fruits vivents de vostre propi consell?
Oh, és que la mesura-, sap?—Mesura!,
mesura, dieu?- Paraula treta del léxic deis
moralistes. De mesura parles, home de rnón?
Veiam, a guantes copes- és per a tu la mesura?
vint,

-Quantes

a quinze, a deu?
tu el just mitjá de la orgia?
quatre, tres?
Ah, món, aixf cts. IVIalaurat
fia. Trepitges tu mateix als

A

per

a

hores són

Set, sis, cinc,

qui en tu es
qui has fet

caure.

Ah, món, béstia traidora;
la teva história natural.

pogués jo escriure
R. RUCABADO
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La

pacipnt toordinació

L'any 1907 publicava La V eu de Catalunya
Teatre de la Ciutat.
una informació sobre el
extra
La revista Catalunya resumia, en el seu
l'ideal
i
1911
d'any
de
ordinari de primer
l'activitat de la jove-ntut catalana en aquell

l'esplendor máxima
del Glosani i el
informadora
de l'eficácia
vocacions per
moltes
de
partida
p-u_nt de
sonals que s'han definit després del Glosan.
Les amistats literáries trobaren una moti
vació d'agrupament, superior a la murmu
rad() i a la competéncia botiguera: els primers
cursos del doctor Segalá restaurant una tra
dició universitária catalana, obrien les vies de
l'humanisme al petit estol d'escriptors animat
d'un daler suprem de bellesa sota una advo
cació etimológica grega.
Recordaven aquells companys l'exemple deis
poetes de La Pléiade? Segurament el desig,
tant com la recordança, els mogué a mimar-ne
la inten_ció renaixent i algunes vegades les
facécies. La senyoria de la bellesa els feu
traductors de Ronsard i comentadors de Du
Bellay. Afirmaren la reialesa de l'alexandrí
i el mestratge de Racine. Demanaren la ins
tauració del teatre de la ciutat que tos el
teatre deis poetes i, negligint potser una mica
l'aplicació individual a les aules de grec i de
llatí, prevéien més exila de la dispersió de la
petita comunitat i de la definició de les realit
zacions professionals deis qui la integraven
la crida al pacte de la inspiració creadora amb
els filólegs que sagellés la defensa de la llengua
catalana i que escaigué de fer al qui signa
aquestes ratlles l'any 1918 a Sitges; la fun
dació d'una Biblioteca nostrada deis clássics
grecs i llatins que acaba d'iniciarse i l'esforg
d'En Ferran Soldevila, sota el patronatge de
l'Escola catalana l'Art Dramátic, de portar
a la nostra escena l'ordre del vers roestre i
la disciplina de les tres unitats.
Mentrestant, hem vist tots coincidir amb
aquest esforç de coordinació treballosament
mantingut, la falagueria improvitzada de les
dissolucions de la moda i de les facilitats
temptadores d'una nominació popular des
humanitzada, entre l'oblid deis principis básics
gairebé escolars que presideixen la formació
d'una llengua i l'astucia gairebé oriental que
atorga la victória al moviment més fi per
damunt de la seguretat del més fort; entre
el gust de la novetat que fa i desfá i la irnpa
ciéncia que destrueix l'obra deis homes i que
rnoment. Era aleshores
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no fos més pacient
que els homes.
Totjust admirávem la tragédia d'En Ferran
Soldevila desde el punt d'estudi de la valo
ració moral que podria ajudar-nos a rectificar
moltes equivocacions i a esmenar moltes fa
llides, i ja de tots indrets la brillant impro
vització salta parodiant la naturalitat amb
joc hábil i ens voldria convencer deis perills
d'un catalá llengua morta a nosaltres que no
hem arribat encara a guanyar el premi de la
maduresa d'una llengua viva quant a la cul
tura i viva quant a l'expressió popular, és
tradicional i sadollada per l'assimilació
a dir
tots
els llevats de la cultura.
de
Tenim el deure de no allunyar aquestes
qüestions deis seus límits. 1 un d'aquests límits
l'assenyala aquest tragédia de Matilde d' An
glaterra que el Soldevila ha portat a l'escena
catalana. No volem dir com una realització
perfecta peró si com un assaig tan pondera
dament conscient deis seus propósits, que ens
permet estudiar-hi, per exemple el problema
de l'estil com una especialització de la sensi
bilitat i per tant, com un element de formació
del carIcter, que Remy de Gourmont ens
ensenyava de profunditzar en el procés .de
la llengua francesa.
Seguint aquest camí de la nostra atenció—i
sense deixar els temes escolars que s'adiuen
amb l'estat priman i de la nostra formació
lingüística actual,—vorejaríem els problemes
técnics que desenrotlla Auguste Dorchain en
el 'libre L'art des vers i els problemes d'apli
cació didáctica continguts en el llibre De la
Méthode littéraire (diari d'un professor) de
J. Bezard, fins arribar a la filosofia del llen
guatge com instrument del pensamentd'Albert
Dauzat, prou conegut d'alguns estudiosos de
casa nostra els quals saben prou bé la valor
civilitzadora de l'alexandrí de La Fontaine
i de Racine.
L'endemá d'aquets debats d'escola que ens
familiaritzarien amb el respecte deis mots
amb l'afecte dels mots podríem enlairar-nos
a la discussió de la bellesa deis rnots (estética
de la llengua) i a la delimitació deis dominis

destruiria el món si la terra

lingüístics.
potser segles enllá es suscitari a la qüestió
que a França apassiona actualment alguns
erudits i alguns crítics amb motiu del llibre
d'André Thérive Le français, langue monte?
Que nosaltres parlem del catalá en termes

semblamts i

sense

interrogant

francament ridícol.

i tot, sernbla

711./rillor ens escau de parlar de l'esdevenidor
del catalá, tal com en una réplica digna de la
seva penetració fa Pierre Lasserre
a propósit
del francés.
1 ja que esmentem aquella réplica, bo será
de traduir-ne uns paragrafs que proposem
per a que els meditin a alguns deis nostres
animadors de sorolls:
«La literatura ha recomençat a florir a

Europa, a mida que les llengues vivents,
feliçment influençades, per altra banda, en
llur formació pel model de les llengües anti
gues, adquirien prou riq-uesa, flexibilitat,
matiços i joc per a traduir les idees abstractes
i els sentiments

analitzats.

»Quan una liengua ha arribat al grau de
maduresa i de fixació que li permet d'expressar
les idees filosófiques i les inspiracions d'una
poesia elevada, té per ella dues fonts de
rejoveniment. Tina d'elles és la font popular,
la font de l'ús espontani; i, sobre aquesta,
1V1r. Thérive, té mires molt justes. Admetré,

La

certament, amb efi, que en restat present
de nostra societat i de les -nostres
costur_ns,
sigui massa intoxicada i m.a.ssa térbola, per a
que no hi hagi el rnés apremiant interés en

tancar, gairebé en absolut, la liengua escrita, la
«bona liengua» a les seves aportacions, d'una in
coheréncia i d'un abigarrament, d'altra banda,
prodigiosos. Peró, hi ha una altra font, o-n la
ilengua traba, d'época en época, els ren_ove

llaments de la seva saba i de la seva vida.
1 aquesta és, de molt, la més important
d'am-bdues, quan es tracta d'una lleng-ua que
ha assqlit el punt de perfecció en que el
francés es trobá portat des de la segona meitat
del segle xvii. -Em sembla que M. Thérive
la negligeix. Es relaciona als renovellaments
del pen.sament, de la im_aginació i sensibilitat
mate-ixes, en l'élita més cultivada de la nació.
Aquesta és la veritable font de Joventut de
la llengua literaria, on pot
deu pouar amb

abundáncia,

temor- d'estropellar-s'hi.»
perdre l'exemplaritat d'aquesta
lliçó i agrair a Ferran Soldevila que ens
l'hagi suggerida.
J. M. LóPEz-PICÓ
Convé

sens

no

justificació

1.—Una ánima triada, sentirá sempre com
primer deure la més honesta, gentil i cientí
fica fidelitat als fenómens. O en altres termes:
a

són necessitades d'un gran sincer respecte les
coses—per a ben estudiar-les i jutjar-les.
—Així, les coses—i sobretot quan són adver
ses al propi sentir,—si
no
són més profun
ditzades, més elegantm.ent i humana cone
gudes, tenen l'avantatge de superar en nos
altres les petites males passion_s. 1 les petites
males passions sen aquelles menudoies per
sonals infidelitats que, sovint, ens remembren
nostra potser excessiva parentia amb aquells
que de nostre fur intern, flagellem amb
nostre més ardent blasme.

altre temps, aquest fidel respecte
•a les coses era cornfós
amb el respecte a la
veritat. Peró ara, la veritat és tot un formi
dable problema que ni tan sois podern in
tentar enunciar aquí. Cal esdevenir força més
delicadament rnodest. 1 amb molta més de
profunda ambició, amb molta més d'audacia
en
somnis i pensaments, ens aconhortem
fin_s cantern de joia, quan una minsa, min
císsima viva cosa pensant i quasi nova, per
atzar, ens escau. I ja altrarnent, en l'esde

no jutjarem, ni estudiarem les coses.
farem per sempre més dins d'aquesta
clara atmosfera donadora de la més cordial
i equilibrada tranzigéncia.--Si després, potser,
un cast somrís, fill de tota una pregona irania
d'or, ens solea rápid i grácil la faç,—culpa

venidor,
Ho

riostra

no

será.

criteri, com una anciana
mediterránia, jutgem les coses

111.—Si amb aquest
nova

mesura

qué de nombroses ombres actuals devenen
tranquiles asolellades badies—clapertes d'es
peran_ça! I quin dolç apaivagament de les
tumultuoses pensades, les férrides cálides pre
guntes i les inquietants qüestions que, quasi
a discoles i
atrabiliáries persones,
turmentareu_, infatigables! 1 és aixi com
com

ens

hem
esguardat de nou a nostres davanters en
catalanitat—tant els polítics com els fautors
de cultura. 1 la gentil renúncia a exigir cns
ha fet rics d'una blana i assuaujadora segu
retat. 1 ha quedat airejada i •al sol, amb
fecunda aptesa per a noves construccions
mentals, aquella arca de nostra pensa, que

a-bans aquelles tumultuoses pen
sades, aquelles férrides preguntes i aquelles
inquietants qüestions. 1 hom recorda bellament
ocuparen
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catalanitat! I sobre tot, quina buidor de ferms
dita: «no hi ha guany possible, ni propósits i d'audáciesi—q-uines criatureres va
donador, a fora la veritable bonesa i senzill riacions de punts d'albirl—quina manca de
heroisme.»
fitesl— quina
i voluntat d'assolidores
IV.—A quí i a qué aFiudiríenl amb aquest fites
Ver
és que ho
dominadors!
falla d'instints
llurg introit? Ens referiríem potser a les diem ara nosaltres, perqué tot aixó, tanta de
valors cíviques, culturals i politiques d'ara? malura, és palesa realitat. Peró, llavors, en
massa
ho
Ben cert que no. Aquestes valors són
ara poc,—ningú no
el seu ternps—i fins
massa nostres
nosaltres,
massa
en
nostre,
omissions
prop
de
les
retret
els
feia
no
veia, ningú
contemporánies, per a estudiar-les i jutjar-les
semblen a tothom. Si
per
que avui tan dares
de
dássica,
neta
serenitat
amb aquella
aquesta evident manca
per
nos
algú ha blasmat
sonalismes i teories de moda, amb que
organització de la
metódica
precisió
i
de
ésser-b.o un de
altres, d'ésser jutjats, amariem
fons
la censura era
veritable victória,. en el
a aquells
dia. A qui ens referim en precís, és
d'esforgos
incoheréncia
deplorable
ja més per la
bornes que prengueren de les mans deis
quasi
ingénua
per
la
pas
que
no
actuals,
cata-avui ancians els interessos globals de la
davanters en
estil.
mica infantil actuació d'aquells
llur
propi
segons
menaren
lanitat i els
el veritable
altre
és
Aquest
i
no
comés cap catalanitat.
I aquesta gent, en realitat, no ha
censures
d'algú.
acerbes
les
injustícia sentit de
tort. I seria un tort, una gratuita
VIL—Si les dades del problema catalá
actuals—retreure,
malvolents
o
deis miops
haguessin estat precisades en 1902, com avui
deixat de fer,
pel que han fet, el que han catalanitat.
esdeveniments haurien
No b.o són,—cert que els
aquells nostres davanters en
només en aquest
Peró,
distints.
estat
forga
bi ha mica
cal així perdre el temps. _Es que no
dret de dem.anar
tindriem
el
pre
cas, els catalans
de bona honranga, per a aquells que ens
davanters,
aquells
esmersaren,
comptes
de
com
cediren? Es que no tenia molt més bell geste el
disposaven.
Ara,
de
que
d'energies
cabal
ponderada
el
delicat silend—i deixar l'analítica
En
als
catalans.
assisteix
aquest dret, no
crítica d'aquells bornes a nostres descendents?
capacitat
manera
i
la
jutjar
la
poden
canvi,
V.—Peró, qué podríem d'ells reclamar nos
accions, d'aquells davanters en
altres, els actuals? Quin dret tenim a certes d'emitir les 1, potser la prova no és prou
exigéncies--dissortadament massa opinables? catalanitat.
gentil per a ells. En preguntar-se l'actual nou
Cóm voler jutjar, amb el segat criteri imperant
catalá si aquests célebres davanters nostres,
avui—uns fets, emesos en el banc de la rea
actuant
en tots ordres, deuen de continuar
litat, amb tan d'altres intencions—i, gene
sap,
amb tata
prudentment,
si
obrará
ralment, ben de bona fe? Aquells bornes, no potser,
incómoda una
la
resposta.
Es
galania,
eludir
de
la
cornprenien la profunda global qüestió
i nacionalisme,
catalanitat, amb la radical amplitud avui resposta a davanters encultura
encara
per a ésser
prou
viscut
quasi vulgar. Ni tampoc podien sospitar, la que no han
ha,
que
fins són
vells.
Alguns
n'hi
apel-lats
problema
volada enorme que pendria nostre
mateixos nous ca
joves
d'anys
que
els
més
que
era
possible
Sincerament
creien
nacional.
mitjangant certs camba talans actualíssims. Davant d'aquesta para
una entesa i que
latges—qu.asi mercantils, de do ut des,— doxa, segurament, la més elegant posició
quasi
com
podien assolir els catalans el máxim de llurs consisteix en no respondre a siladeuen
seguir
totes,
indiscreta
pregunta,
de
aspiracions. Encara sofriren l'error de pensar
actuant. Peró, el veritable patriotisme
que la bona solució provisional, així com o no
d'assaig no seria tan tardana. I amb aquest mana taxativament ben altres coses.
VIII.—Aquells davanters polítics i culturals,
candi bagatge mental, en el fons, ells foren
resolt
el
no llegien el llibre viu deis signes deis temps.
primers
sorpresos
de
no
haver
els
Ara mateix, són comptats els que a Europa
que semblava planer, per mica de perseve
el sil-labegen. La quantitat d'atenció i forga
ráncia que s'hi posés.
mental necessária per a procedir a aquesta
tenien
obstant
quins
motius
VI.
No
extraordinaria lectura, no és compatible amb
aquells bornes per a pensar i actuar diferent
els
hi
havia
les multiplicades ocupacions que exigeixen
ment? Quina autoritat mental
inaplacables immediateses. 1 així no podien
amb
transaccions,
ni
que
no
era
ensenyat
efusions, ni cordialitats que els veritables observar el formidable subánimic retrobar-se
plets nacionalistes tenen una, i nornés que d'un poble, la reincidencia en els instints
seculars d'una nacionalitat, aquest reinscriure's
una solució?—E1 criteri nacionalista únic, la
més
en la eternitat—que és la característica
única doctrina nacionalista possible—tan en
Catalunya
punyent
de
la,
en
veritat,
nova
polític,
com
en
el
de
la
cultura,—
el terreny
aquells bornes, els desconeixien en absolut. que puja—viva i agosarada, tímidarnent
audag de totes les audácies. Peró aquesta
I així, quin bell nombre de mites escadugers,
timidesa, será ben aviat esvaida.
seriosos
davanters
en
d'aquells
omplia la testa

aquella

—
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IX.—Aquells davanters no sospitaren la
guerra, ni la fanera, la lleugerívola facécia
que és la cultura per la cultura. Tenien anvs
per endavant l'enlluernament dels botiguers
1 una bella tasca en l'organització de les
coses quasi oficials i pseudo-oficials. Ells, no
podien creure mai que la sim.ent granaria
floriria amb tanta de rapidesa, ni que la
guerra .precipitaria els esdeveniments interns,
posant de manifest evidéncies que altrament
haurien necessitat any's i marçoses campan yes
per a només admetre'n la possibilitat. (Han
brollat altres greus problemes també.) I que
ha succeit en el fons? Que ádhuc inconscient
ment, el poble ha davançat a aquells davanters,
a aquells directors polítics i cuIturals d'un
dia—i, sense precisar-ho peró, en demana
d'altres. Més tard els exigirá.
X.—L'actual crisi política i de mentalitat
catalana—és una crisi própia de totes les
rápides creixences. L'órgan, no abasta ja a
la funció. El malestar intern actual del poble
catalá, no té altra causa. Aquest estancarnent,
és degut només a que el poble—l'home promig
catalá,—no veu representats ni els seus in
teressos profunds, m el seu ideal, per cap deis
exceldents cabdills de fins suara—les fórmules
polítiqueS i culturals deis quals han caigut
en una sobtada desuetut. A quin jove temp
Carien aquestes fórmules? La veritable jove
nesa, es troba avui políticament i culturalment
a la recercá d'un cctrní
el definitiu, el triom
fador. 1 potser encara més: en el tanteig
preliminar per escollir estil adequat a la
tasca dura d'assolir la fita gloriosa que amb
tanta de precisió i claredat s'es posada.

XI.—Hem justificat als davanters polítics
culturals. No serem nosal tres qui
faci
retret de la més nímia errada. -Era massa
feixuga la seva tasca. 1 que per haver soportat
aquést pes excessiu, els hi- sien lleugeres les
altres coses—certament no agradfvoles. 1 bé:
potser caldria d'ells una assegurança, essent
com són lliures
de responsabilitats. Que en
l'avenir col-laborin, si volen, al alliberanient
mental i patri. Peró, que no dirigeixin. Perque
és més fecunda una quasi anarquia de direcció,
nostre gran plet—que no pas
i entenimentada errada que

en

prudent
un

nou

desencís.

aquella

portará

XII.—Mai, des del renaixement, Catalunya

havia viscut uns moments més prenyats d'es
devenidor que els actuals. Hi ha corn una

desorientació,

una

aparent analepsia, potser

semblant de reculada. Peró, aquesta apa
rilncia de pas enrera podria ésser, en concret,
l'inici de la necessária-esbranzida per a saltar
en el futur—la contracció per a clavar la grapa
segura en la mateixa carn d'una gloriosa
realitat.—En aquest sentit, cal acabar amb
aquest revisionisme polític i cultural, anti
aristócrata i mesquí, que és com passar
comptes a la criada. D'ara enllá en el passat,
no seria preferible un elegant discret silenci?
No seria més oportú fer obres i calladam.ent
actuar? Quan els grans moviments nacionals
són veritables, els homes i les obres aparei
un

xen

justame-nt, gloriosament, exactament, en
no té encara la impa

1 'instant que cal. Hom

ciéncia per aquest instant?
CRISTÓFOR

DE

DOMENEC
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Poesía catalana
SILUETA DE CIRERER
Delicia del cirerer
que tota la frnita empara:
les branques tan plenes té
que es corba com una mare.
Alt amor d'arbre fruiter
l'amor maternal de l'arbre.

L'ombra que fa un cirerer
és una °rubra regalada;
potser será perque té
una fruita agermanada
l'ombra que fa deu ser
amor de germá i germana.

Dignitat

La fruita del cirerer
també és cosa ben galana:
la carn que tersa deu ser

del cirercr

tu ets la calma entre la

lluita,

i quan jo m'envelliré
diré a l'estimada: «Cuita,
anem sota el cirerer
que ara ja és tot pie de fruita.»

amb la seva color grana.
Quan dic que l'encetaré
la boca de dolç s'amara.

CONFESSIÓ
Com

una nau

a

plena

mar

navega,

conéixer per on fa camí,
—a dalt té el cel i abaix la mar batega
profusament. Ma vida ha estat aixi.
sense

Enrera vaig deixar de ma infantesa
el record de Halles i petons;
de gran, les vaig cercá en la boca encesa
de les dones deis foscos carrerons,

els meus
que m'obren_
ara

jocs els faig amb tous d'espines
llagues de dolors mortals.

Oh temps d'infant, albada adolescn.cia,
record!
com om-pliu de dolcesa el men
La llum que encara cm don una claricia
sou vosaltres, que us duc gravats al cor.
fossiu vosaltres, la tenebra
tot el viure meu,
iría com un gos minat de febre,
vagant sense repós pels camps de Déu.
Si

no

ofegaria
només

donar-me unes besades
flors marcides de paper,
i les Halles eren escanyades;
—la joia en boca d'elles no pot ser.
com

van

unes

Peró,

ara...

cor

meu,

ara

s'atansa

claror que no ve pas de tu:
és llum d'esperança
una Halla que
uns ulls que tenen_ un llumet que hi 'lun.
una

Quina

tortura el recordá em donava,
per a ben dormir
que la mare em cantava i cm breçava.
L-es he oblidades, no les se pas dir!
les

cançonetes

aquella eixida plena d'herbes verdes,
de sol i d'aire sota un cel tot blau:
la casona que ratllen les esquerdes,
niu de ma vida, reconet de pau!
mes

companyes, les lluents joguines
mes per mi reials!—;

—pobretes totes,

Ara s'acosta l'alegria amiga,
cor, ja en la pena prou t'has abrusat:
desfés la corda que al dolor et liga
emprén, com un ocell, un vol llançat

pels cels ben amples d'una vida nova.
Oh, aquesta joia, com ens és plaent:
és l'amor pura que a la fi es retroba
i torna a kr infant el pen_sament!

MILLÁS-RAURELL
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•Poesia anglesa
ORACKS
No et preguem, perque ens donguis la llum en la fosca,
ni perque ens treguis el vel deis nostres ulls,
ni perque el lent arribar del nostre dia

sigui

una

altre, Senyor.

Ni per aclarir la visió de les coses,
perque coneixent-les seriem més grans,
ni per la remissió deis perills i les culpes
d'hora i destí.

assabentat.s del que hi ha a -la- fi
viatgem flagellats peró sense temenga,
ni perque el conb_ort tan petit que volem
ens sigui donat.
Ni per sé
vers on

Aixó no, Senyor. No volem trencar les cledes
que al teu reialm.e has posat; pujarem
sens trabes als secrets de les estrelles
a la bona hora que ens dirás.
No aspirem posseir la percepció més alta,
que bo és contenir-se i bo també és complir;
encara que la sana comprensió ens aclara
el bo del que és dolent.

aixó, Senyor. Per que ens ho revelares
coneixem el temps daurat de la collita
deis fruits assaonats, tresor deis camps;
i del repós, l'estona.
No

Aixó no. Distingim la cicuta, de la rosa;
del vici, la puresa; la noblesa, del vil,
i de la veritat la llum apacible i divina
damunt la fag de la pietat.
Coneixem els camins per on l'atzar ens mena,
a dintre els nostres cors hi has escrit tos decrets,
i ara, fes que ta grácia ens beneeixi,
Senyor, encara més.
Dona'ns el poder de fer el que sentim.
i la forga de treballar com és deure.
Dona'ns el propósit, amb un cinyell d'acer,
de sofrir la desgrácia.
No et demanem saber;—ens has donat el just,
sinó la voluntat—que és l'amarg desig nostre
per a bastir, Senyor, sobre el designi extrem,
l'acció, el fet.

jOHN

DRINKWATER.

(M.-R., trad.)
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la t a ucció catalana
d'Andreu Chénier

ProIeg

a

Andreu Ché-nier és un cas airosament sustret a les
escoles i a les calificacions literáries. Collocat entre
altre
a un i
dos móns diversos de l'esperit humá,
iFlumina amb una claror d'este', que no sabrieu
dir si és de posta o d'aubada aqiíell estel arabigu
que els astrónoms han consagrat a la Bellesa mateixa,

i q-u.i a voltes parpelleja en les vesprades com una
antorxa repenjada sobre les rutes de ponent, temp
l'estrella
tació deis navegants jónics, Laltres voltes és
pastor, i anuncia la tornada del sol, lluint sobre la

del

muntanya.
Chénier fou la víctima sacriflcial d'una topada entre
aquells dos móns. Peró a un i altre il-luminá amb la
seva claror puríssima. Presenciá les daxreres florides
de l'art neoclássica, i la seva obra sembla erigida per a
testimoni de la diferencia absoluta entre les escoles
d'irnitació i les consanguinitats artístiques. Nascut a
Constantinoble, de mare grega, fou l'empelt de l'oli
vera d'Atenea en la soca bárbara del roure francés.
Vaig a fer-vos una afirmació paradoxal. Andreu
Chénier és tan clássic, tan poc neoclássic, que és un
gran romántic. Perque jo cree que, per natural re
acció contra la falsetat artificiosa del neoclassicisroe,
els romántics apel-laren a una concepció més directa
i plena de l'art hel-lénica, lliure de la mediatització
exercida pel Ilatinisme. Repari's que els romántics
són fills d'una influén.cia germanitzant, oposada a la
de la Renaixença; i coro_ el pensament germáric, a
causa de la Reforma, s'era alliberat de l'indefectible
influencia eclesiástica 'latina, havia pogut rebre serse
intermediani l'acció de l'hel-lenisme. Recordeu els tres
noms en qui precisament s'ajunten, com en una ideal
confluéncia, el germ.anisrae romántic i la puresa clás
sica: Lessing, Winckelmann, Goethe...

citat i l'en_yorança condolida de les emocion.s inas
solibles. Com si el dominés, a voltes, la presciencia
de la seva joventut m.alaurada, passen a través la
seva visió les joves amoroseS predestin.ades a la mort,
ciares Isoldes qui semblaven nascudes per a joiosos
epitalamis, o per a renovar sota els llorers de Dafné
els oarystis bu.cólics, cándidament sexuals. No era la
mateixa jove Taren_tina, trágicaraent desapareguda
Sicilia; aquella altra jove Captiva
a les aigiles de
de les presons de París, tan exótiques per a ella, qui
sentia sobre el seu coll de cigne la fredor anticipada
del tallant i no volia morir encara? La tragédia per
sonal de l'autor afegeix an aquel' plany una em.oció

tan fonda, que no podrá extingir-se mentres perduri
la humanitat, i que ens evoca la cruesa de les grans
truculencies históriques amb més vida que tots els
restes documentals.
L'hel-lenism.e de Chénier está ben
terpretació marmória, impávida, que
ren

donar.

me

de Chénier és

i el

a

poeta,

litzant,

l'heréncia grega els

una

qui vibra plora,
o

l'acosta

encara

comunica al
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més

seu

a•

manera romántica, perque
arnorós el sentit de la fuga

la

plany

entre

l'espectacle

de "'ánima idea
arnb comunicativa i ardenta

emoció. Mentre les darreres damisel-les versalleses
s'esvanien en les paródies pastorals del Trianon, dei
xant l'exemplar de Clarisa o de Florian sobre el par
terre de Le Nótre, amb gest esllanguit de pastora de
o camperola estilitzada per Greuze, un poeta
desconewat es preparava una glória que eh no fruiria
mai, perqué la seva obra no seria coneguda fins a les
posteritats. I aqueix poeta, amic de les dolceses im
mortals, redregava un dia la seva veu com el vell
Calistrat, per a cantar el brag corn.eliá de la venja

Boucher

dora Carlota.

L'art n.eoclássica francesa es troba limitada en els
seus comengos i al seu final per dos noms ben signifi
catius de puresa clássica, qui ens mostren ben clara
la distinció entre els creadors i els adaptadors: Ron
sard i Chénier.
Va ésser Chénier un poeta elegíac, i aqueixa qualitat

de la in

despres volgue

parnassians. El liris

perfecta fusió
continua preséncia
una

lluny

***
Després de Chénier, la literatura francesa

va

rebre

la llum de novells astres; peró ell va quedar corn l'ama
ble i guiadora estrella que havia lluit, invisible, sobre
la tragédia en qué topaven dues époques. Hl ha un
to de sang

en

la blancor de la

seva

estela,

com

una

el pit de les tórtores. Peró rom.andrá sempre
la més alta plasmació del sentit de con.córdia
ideal entre la claredat harmónica del geni francés
i la poténcia de les rnés fondes suscitacions emo
tives.

rojor en

históric fou anterior a la plenitud del Renaixement,
necessita fortes infusions d'aqueixa genialitat diversa
i compensadora.

com

La traducció d.'En Joan Anís em sembla feta, amb
tota la cura, amb tot l'amor, amb tot el respecte que
tan ennoblidora tasca mereix. Hi ha hagut en el seu
treball una perfecta consciéncia, un admirable sentit

-

En els nostres dies, Perapelt de saya heMénica en
el tronc francés s'ha repetit, amb menys força, en la
persona de Joan Moréas, com si aqueixes periódiques

que

fecondacions fossin un privilegi d'aquell idioma i
d'aquell geni nacional.

jo

en

diría sacrificial. N'Arús ha

a

la nostra Ilengua,
de més sana transcendéncia que la de Chénier. El
nostre idioma, renascut sota la influéncia romántica,
crescut

a

tradicions

de

_loan

Maragall.--:

El bell gest d'iniciar l'Escola
Catalana d'Art Dramátic la seva
Biblioteca amb la publicació de la
paráfrasi maragallianai haurá estat
avinentesa felk per a encisar-nos
novament en la maravella tendra
forta, humana i Ilegendária, de la
clássica anécdota d'Homer.
Poques vegades la paraula ens ha
traspuat tan endins i les gotes pures
de la més fina emoció s'han filtrat
d'una manera tan sensible en la
nostra ánima, com per mercé de la
evocació de la princesa feácia. I
mai segurament en la nostra lite
ratura el teixit deis mots, la sere
nor de la veu j l'adaptació d'un es
queix d'una obra inmortal no han
trobat una harmonia tan bella i tan
germana com en la «Nausica» d'En

Maragall.

solament aquell no hi
per a esdevenir més
impersonal, sinó que tota la virtut
homérica esdevé il-luminada de la
claror mediterránia del poeta catalá.
I si de bell antuvi aquel' bategar
blanc del sentiment de la princesa
ens sembla tot de Maragall i la invo
cació del vell Daimó al sol tota
hel-lénica, veurem després, sorpre
sos, que ens ha fallat l'averany. El
res

GABRIEL ALOMAR

seu

Publicacions de l'Escola catalana
d'Ad Dramátic.)

En ella

connaturalització del

l'impuls de Parcaisme floralesc, pobre de
clássiques pures, ja que el
expandiment

«NAUSICAI,

perd

una

poeta en la nostra antologia i una execirtória
més d'ennobliment, dignificació i ciutadania universal
per a la nostra llengua.
gran

a

ELS

no

Ché

la literatura

catalana de Chénier será

Poques versions podien fer-se,

incorporat

catalana; i aqueixa fein.a és tal,
que compensa l'abnegació del poeta amb la glória de
coparticipar en la immorta,litat, com un planeta es
rabej a en la Ilum del sol. D'avui endavant, la versió
nier

LLIBRES

patrimoni espiritual d'ambdós poetes
fon imperceptiblement en una
resultant amorosida de rou d'idil-li,
humida de l'encís verge pervingut
a la donzella, peró ensems daurada

rar-lo

tament del cor,

serva

una

errada. Un crític de

'libres,

peró, n'ha deponderar l'alliçonament.
L'arcaísme, en un génere que és vida
i batee humá, resulta una paradoxa
per a l'espectador. El llegidor culte,
com la testa d'un déu i harmoniosa
no obstant, es sentirá interessat per
com una brisa 'levantina. Per aques
aquest assaig singular.
ta efusiva fusió, el deliqui artístic
Racine i un poeta catalá—En Sol
assoleix el grau mágic de la seva devila, en aquest cas--estan en una
puresa i el frissar de la deu viva. palesa desigualtat de condici ons.
L'alexandrí, en la nostra 'lengua' no
deis versos, en el silenci d'encan
es

ressona amb
una
música missatgera de quelcom diví:
ens enlluerna i ens estremeix la Hum
i el calfred de la bellesa pura.
De cara al mar, immortal pórtic
d'ensomni, eterri en dons i sugges
tions i virtuts, quan l'esperit és
obert a la resplendor de la grácia
immaculada de l'art, en la col-labo
ració en una obra, en la represa del
cisellament d'una figura, milers
"

d'anys entremig

no

representen una.

solució de continuitat. Perl'esdeveni
ment de trobar-se dos genis, d'Homer
segles no passen.
a Maragall els

seu

«MATILDE D'ANGLATERRA», de
Ferran Soldevila. (Publicacions de
l'E. C. d'A. D.)

el guany de ritme i d'eufonia
per l'hemistiqui de
cada vers, té en francés. Per aixó
en l'obra d'en Soldevila, si la trassa
del literat, savi en l'ús de la 'lengua
—en la precisió del léxic i la rima
i en la construcció destrament peró
aconse
fidelment estructurada
gueix mantenir tivant i amb ajus
tament a estones la dependáncia de
la fervor inspirada de la dicció i la
métrica que empra, sovint aquella
tivantor minva i s'afebleix i hom
sent caure Ilavors elvers pesadament,
amb lassitud.
«Matilde d'Anglaterra» és un aplec
d'esforços. Amb aquest prejudici, sa
valor relativa, de trasplantació exac
ta d'un credo dramátic, al nostre
teatre, és molt notable, i meritória

que/ accentuat

—

i

Aquest esforç d'incorporació

les
nostres formes de teatre de l'aire i
els principis de la tragédia francesa,
un crític de teatres ha de conside
a

d'apreciar. Ara,

que

aquest esqueix,-

la nostra literatura, és más un
plansó sec i infecund—per bé que
curiós—que no pas un brot novel',
amarat de saba prometedora.
en
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«ELS GERMANS KARAMAZOW»
adaptació escénica en cinc actes de
Dostaewski, per Jacques Copeau
i Jean Croué; trad. de J. Millás
Raurell.— (Publicacions de l'E.
C. d'A. D.)
Tot un món d'ánimes, tota una
immensa poténcia d'análisi psico
lógic complicat, tota una detallada

precisió gradual

i

completa—amb

escreix—de carácters-tipus, tot l'es
pectacle interior d'un denominador
anímic comí', torbador i anormal;
tota una filosofia informadora d'un
pensarnent col-lectiu, d'un ideani
obscur, del patrimoni espiritual d'un
temps i d'una época; tota la riquesa
d'anécdota, de colorit, d'observació;
tota aquella suma de factors, en fi,
que integren la macissa obra de
Dostoiewsky, era tan arriscat assajar
d'estructurar-la dramáticament, que
tota expectació d'espera era poca.
Sortosament, la reeixida no podia
de
ser millor, dintre les probabilitats
triomf. Si hom accepta en principi
la idea d'adaptar teatralment la
vasta i pesant concepció russa, hom
deu confessar que la reducció ine
vitable i Parbitració técnica dels
adaptadors fóra de difícil superació.
Es evident que en simplificar-se els
trets, i esdevenir més esquemátic
el perfil deis tipus, el lector poc
preparat és més prest a una des
orientadora confusió, i demana ló
gica; que en el diáleg, sense unasobre
atenció, perd la trajectória direc
triu deis estats d'esperit que passio
nalment s'hi mouen; i que la su
pressió considerable lleva una pila
d'encants—cl.sredats amenitzadores
i complements de Pacció—a la con
cepció original. Cal, certament, al
Ilegidor de l'obra dramática, el Iluc
intel-ligent de construir amb els
elements que li són dats, Pacció
definitiva—la vulgaritat en faria un

trenca-closques;—baldament sigui

un

xic desavinent en teatre una col-la
boració reflexiva per part del Ile

gidor.
Resta

en

adaptació

peu,

té

un

peró, el fet

que la
interés dramátic

original.

Millás-Raurell és creditor a un
en sos estudis i aportacions
de teatre estranger.

respecte

«LES TOMBES FLAMEJANTS»,
poemes de Ventura Gassol.
Un present al poble, més avinent
d'ésser esmentat en el dietari del
recobrament de la consciéncia na
cional, que no en uns mots de crítica..
Un present, on, sense esforç, apro
fitant fervors del poeta, enceses en
diverses oportunitats, Páxit de pú
blic percaçat en la edició hi és ben
justificadament reeixit.
Els versos d'En Gassol són doble
ment prestos a esdevenir abrandats;

102

esmentar interessants fenómens li
hi ha flama i hi ha vent.
teraris, quant a la construcció d'unes
alça
d'imatges
i
si la una té lluissor
poétiques rimades, i a la tra
formes
infla
i
Paltra
dreturera sa rojor,
de les avantgardistes; tot
jectória
més
allargant
aguanta la flama,
dient
pas que les imatges d'en
d.,
el
to
de
enllá del límit líric inspirat aquest Salvat son sempre más nues que les
les paraules. Es potser perquá
tot altre poeta, i per aixó l'encert
vent—complement retóric —s'hi sent de
—sovint notable—o la fallida, hi són
negligir-s'hi
una revisió
per
massa, i
i que la set d'infant,
valoradora del contingut, que la más vistents;
oberts, i l'optimisme, són aquí
d'ulls
avui
la
no
té
flama
puresa de la
Peró férvida fal-lera d'amant i clara exul
precisió d'una obra perfecta. mica
tació joios a.
que
una
cal reconáixer també
millor
En acabar, una nota de paisatge
de fum enterbolidor garanteix
el poeta de dir, per epíleg:
l'embriagament de la multitud.camí excusa
—He esfullat amb un goig savi
Ventura Gassol retroba un
les roses de tots els teus
perdut. L'ombra gegant d'En Gui immortal
dons, amada; que fins en el
millors
evocada
en
«Les
poeta
és
merá
cant t'he fet així, tan meya!
tombes flamejants». La posició d'a
definitiva.
estable
i
és
quest, peró,
El camí d'En Gassol, en canvi, té «PELS CAMINS DE SANG I DE
avui una perillosa responsabilitat:
DOLOR», poemes de guerra, de
la d'una arriscadasuggestió guiadora.
Doménec Juneadella.

perqué

«LA ROSA ALS LLAVIS», poema
de J. Salvat-Papasseit. Llibreria
Nacional Catalana.

Acuradament, delicadament agen
çat d'edició, ha aparegut aquest
esperat poema d'En Salvat-Papas
seit; l'obra que tanca millors coses,
en ella mateixa, de les del poeta.
El Cupidell de la coberta, i el fron
tispici—ambdós de l'Obiols—insi

La sinceritat remota o sentimental
és indispensable perqué tingui vida
lírica l'obra del poeta. Peró quan
aquesta sinceritat és massa punyent
ment sentida, i la motivació del
cant más que una bella dolor és un•
vergonyós afront, pervé un des
afinament.
Encara, aixó que hom en diu «lo
del Marroc» és prou ben honorat en
els versos d'en Juncadella, que hi
ha estat deportat per un temps. Una
afrosa tragádia, lletja i repulsiva, no
podia, no pot tenir un cántic. El
llavi es decanta al blasme, enverinat
de fel, i el mot gruixut i l'insult
abelleixen más que res tot exal
tament del poeta, que abans és
home. I, altrament, tota tendresa
•pel poder rimar de faisó una mica
pura, no és estrany que resti feble
Sense un
o pobrement entelada.
domini absolut de la paraula, sense

la condició del llibre: un ero
tisme cálid i fresc ensems, peró tan
pur d'imatgeria i tan ingenu d'ex
pressió, que cap retret u en podria
ésser fet.
Els petits poemes de «La rosa als
llavis» són una pagana i encesa lle
tania d'amor; són un seguit de
besades a l'amada amb el daler i
el goig de la possessió; són el "glatir
de la possessió mateixa, expressat
pel poeta, adés fidelment, adés amb
contenció, sense una
una
avara
un comentani líric que aquella joia
suggereix. Per aixó, el borbollar consciáncia literária implacable i exi
passional i tumultuós de la febre gent i sense un deliberat oblit de
d'amor del poeta está perfectament tota fruició literária recent, amoi
xada en l'exili (coses difícils d'assolir
tradifit. en la brevetat de les compo
en un estat miseriós i mesquí), sois
sicionslen llur diversitat.Cadaforma
pot romandre del tot en peu l'in
de cant és diferent; diu la cançó la
intimitat ardida d'un detall, o la terés de la anécdota, que, de tant en
voluptat d'un somni oriental; diu el tant—en el breu Huir d'una imatge,
paréntesi, la síntesi d'un episodi; diu en una esparsa elevació o fortitud
la estructuració atzarosa tota la de to, o en una descripció precisa
frisança incerta que demana más com escreix, diu que al darrera hi ha
encara; i el cal-ligrama té aquí una un poeta.
devoció reverent i un contacte tan
Valgui, doncs, a son autor aquest
viu amb una confessió, que hom no
llibre, de tothom que s'hi atansi,
troba en el llibre altra cosa que la es
una encaixada de condolença per ses
pléndida floració amorosa d'un con dolors.
nubi panteixant—sense, peró, cap
priiija insistent,—suggeridora, amb
el volar d'una simple linia airosa, «EL CAMI ERRAT», novel•la de
ondulant, de cap a cap del poema,
Josep Lleonart. (Edit. Cat.)
d'un secret goig de voluptat, escla
tant als versos.
El poeta de les «Elegies germá
«La rosa als llavis» és un estoig de
niques» acaba de situar ara en l'ample
joies, que l'oci del crític algun día espai d'una novel-la el vast paisatge
podra potser desdoure i ponderar-ne interior d'un dietari intim i la deli
el contingut, contrastant una per cada florida de la seva sensibilitat.
una llur qualitat. Llavors hom podrá
Una excursió a través del record,
nuen

•

la preocupació d'un faiso
nament técnic incitador d'interás;
sinó més aviat amb el divagar del
propi comentan líric, assaonant de
confessions el breu pretext de l'acció.
La valoració detallada, riquíssima
d'anima, d'un episodi jovençá. Una
subtil discreció, com unes cobertes
rosades, priva dir-ne un boci de lli
bre de memóries.
L'análisi reflexiu, tan deturat,
quan és un retorn sobre coses passa
des, té el guany d'un experiment,
valuós per a sensibilitats parelles.
Oimés, una matisació moderna, ágil,
més marginal que essencial—i per
tant fora de la unja central acos
tumada de la novel-la—fa d'aquesta
mostra del genre una eclosió anec
dótica, agosarada i subtil, on l'estudi
psicológic ofereix a l'atenció un
interés ultra-literari.
Les evotacions d'ambient, d'ad i
d'allá, en arrauxadaremembrança, te
nen en la mica d'amable desconcert
la claror d'un somriure. Les figures
laterals, enfocades de perfil, més
aviat, mostren la lluissor complemen
tária d'un companyonatge avinent,
sense que l'estilització les faci so
breres. El cas, té una naturalitat
tan encantadoramentbonica, i el trip
tic de vides i llurs esperits-els veiem
tan clars, que res no ens costana
situar-nos-hi: Víctor s'atan.sa tant
a nosaltres com mai cap herol de
cap obra se'ns hagi pogut posar a
frec del con; les figures de Berta i de
Núria es produeixen en «El =1
errat» amb una tendresa emotiva
tan enlluernadora, i amb una llum
tan pura i tan directa hi són pro
jectades, que tota finor n'és amoixa
da. La- Iligó, el desplegament, la
solució, amb el doble retorn a la
ciutat i a l'amada casolana, perduda
després—d'una banda,—i el tombar,
ensems, amb clarors de posta, de
l'altra vida—de l'altra,—diuen, amb
l'amarg somriure d'una tarda ma
cilent, com el destí tanca elsviaranys
quan vol desviar les rutes.
Si l'a-utor contava com unes vides,
a mig aire de la vida, erraven un
camí, per la virtut de la narració la
nostra novel-la en guanyava un
altre.
sense

«DE LA NATURA», de Lucreci, trad.
de Joa,quim Balcells. Vol. I. (Fun
dació Bernat Metge).
Ha estat iniciada ja la publicació
deis volums de la Fundació Bernat
Metge, quals propulsors editorials
tan hábilment n'han suscitat en
adenança nombrosos comentaris, que
n'esdevenen generós i discret servel
de propaganda. Enfront de la ini
ciativa, peró, romanen una serie
d'equívocs que es traduiran en tares
cabdals, irremei4les, de l'obra em
presa. La totplitaf del camp que hom
vol abastar no respon a una total

preparació de gent suficient per acon
seguir-ho: no és amb Festín-mil de
l'avinentesa present que cal crear
els traductors, sinó que aquests
haurien d'ésser significats especia
listes, madurs ja en la coneixença de
l'obra confiada a llur seny. Altra
ment, una tasca d'aquesta mena
calia més encomanar-la a l'expe
riencia docta deis clássics d'un Garles
Riba o d'un Nicolau d'Olwer, que
no vincular-ne la direcció cabdal en
un agent administratiu o editor, bal
dament culte..Ni ta_mpoc altres.punts
de mira de l'empresa, palesats en
el primer volurn, i que la uniformitat
defen d'ésser rectificables,"tns sa
tisfan.
El poeta didáctic Lucreci, sempre
poeta a desgrat de la volada cosmo
lógica dels seus cants, on el doble
interés de força literaria d'un tem
perament i sorpresa científica, s'a
parellen, ha estat sortat en fer
solemne aparició a Catalunya, en la.
Fundació. El doctor Joaquim Bah
cells ens l'ha dut amb totes les
honors: can si en l'estudi proemial
hom mesura sa oportuna i comblada
erudició, en la traducció—perfilada
per més intel-ligents coNaboradors
en plasmar definitivament el llen
guatge i la construcció del nostre
idioma—la coneixença del verb clás
sic i de l'autor, i l'austeritat cenyida,
en la trasplantació, són mantingudes
amb robustesa.
.

Així, aquesta traducció, com a tal,
podria esdevenir tipus. Llástima que
seran poques les que siguin acom
plides de bell antuvi amb tantes
condicions, amb totes les precises
condicions, amb la honrada cons
ciencia de la própia i bastant ca
pacitat.
«ROMEU I JU LI ETA», tragedia

en

cinc actes de Shakespeare,traducció
de M. Morera i Galicia. (Edit. Cat.)

Aquesta obra, representada per la
Escola Catalana d'Art Dramátic
temps enrera, ha estat recollida per
l'Editorial Catalana en les seves
publicacions.
L'homenatge al drama etern de la
passió amorosa, l'aportació a la
nostra literatura de la tragedia deis
amants de Verona, tan plena de saba
humana i d'intensitat sentimental
—tipus esdevingut clássic en el
teatre—dins l'estructuració mestra
de la grapa shakespeariana, ha estat
fet amb tot el coneixement que de
l'autor angles té En Morera i Ga
licia. La dificultat de la traducció,
peró, li lleva elegancia en el mot
—malgrat la fidelitat—i li treu agi
litat, i desparença la dicció, a voltes.
La vena de poesia que trespua el
dissortat idiFli és ofegada pel pes de
la força dramática; i aquesta lulita,
en la versió, sovint hi apareix sos
tinguda desigualment. Ultra aixó, en

l'adaptació

de la frase i del mot, la
correcció gramatical que avui penyo
rem no hi es prou assimilada; i aix6
dóna rusticita-t i manca de refinament
o de propietat als períodes del diáleg.
No gensmenys, la publicació d'a
questa nova peça del teatre de
Shakespeare és un esdeveniment
ben poc vulgar i digne d'un repiqueig
de joia. Catalunya és encara una
mica pobra en valors universals.
«IN

J.

FANTAMENTS»,

oemes

de

M. Pro-as-Vila.

L'aparició esperada

i

promesa

d'un altre poeta nou, del Camp de
Tarragona, dins un volum acurat,
senyorívol de presentació, si un xic
infantil de di ntre.
En els primers poemes d'En Prous
Vila no hi ha encara una formació
definitiva; no s'hi traeix gaire, tam
poc, aquella sonora fortitud que
dringa com una armadura al volt
del cos deis versos d'en Gassol, en
Bertran i el primicer Blasi 1 Rabassa.
Més aviat hi és aprop la via de
subjectivisme suau del noucents no
drit de ciutat. El llibre s'escola en
mig d'una divagació clara de motius,
ja feta patrimoni nostre; amb una
harmonia coneguda.
Té el poeta reusenc precisió en
acollir les sensacions i en arbitrar
l'utilització dels sentiments; peró en
llur expressió la facilitat del vers
treu la igualtat,assolible amb el
to contingut, i dóna difusi6 als
poemes; a canvi d'una lírica llisquent,
melodiosa, peró a estones incolora.
També aquí el retorn atent, cruel,
sobre l'obra feta, ans de dir-la defi
nitiva, fóra de predicació exemplar;
la mutilació del sobrer—repeticions,
ádhuc de motius, diversament reeixi
des—preuaria més el conjunt.
La primera formació consistent
que infon el llibre d'en Prous-Vila,
és ben maragalliana; contra-claror,
fins en els versos, s'endevina el
batec huma d'aquell poeta. Hi ha
sovint, en «Infantaments», el mateix
sentit de la vida, el mateiX, primi
tivisme obert—no tan espontánia
ment obert, peró,—del poeta bar
celoní. I aquest principi, que aguan
ta el nou llibre, u dóna sa més fresca
vivor; aixíLta_mbé~el bres 'agil i
subtil de lal.fisçW refinada.
Per aixó esmentariem, per mostra
del llibre: «Cançó d'un mati d'abril
plujós», «Oració» i «Poema d'estan
ces», a desgrat aquest de l'aliar
gassament desencaixat.
En Prous-Vila dóna fermança_ de
ser un de més, entre nosaltres.
O. S.
CAL ESMENTAR
—El text de la conferencia donada
al Centre autonomista de Dependents
del Comerl i de la Indústria, per
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Rafael Campalans, sota el títol El
Socialístne i el problema de Cata
lunya, ara publicat amb un próleg
de Gabriel Alomar i en copiosa edició
popular que d.esitgem d'éxit sota la_
divisa amb que l'autor clou el cal:d.tol X:—Que hi ha algun catald que
Catalunya?
no sent encaral'opressió de
—Pitjor per a eh!
Peró també amb el desig que, ben
aviat, catalans d'aquesta mena no

siguin possibles.

—Les publicacion.s de la Fonda
zione Leonardo, per la culturaitaliana,
de Roma. que van engrandint
completant la guía bibliográfica ita
liana iniciada l'any 1919.
Esmentem, formant part de la
serie de 1923, els volums Ji Diritto

de l'Unamuno, sense creure,
Romano, per P. de Francisci; La física
peró,
com retreu que han dit alguns
Fuma
Giuseppe
per
Bibliografia,
católic pas
Luigi Russo. francesos, que sigui un
galli; i 1 Narratori, per
caliá.
re
del
llibre
La
—La continuació
—Que mentre l'analtiment sorollós
Marther
leve du matin, de Henry de
reputacions com les de Paul
consagra
Aquest
lant, sota el títol Le songe.
(ahir
amb Ouvert la nuit,
Morand
'libre com el primer és encara apa
amb Fermé la nuit),, nosaltres
rentment un llibre motivat per la avui
quedar-nos aprop d'escrip
guerra. Pertany, peró, als pocs llibres preferim
tors com Simone Bocléve, en els
de
l'anecdotisme
que alliberats de
llibres de la qual (esmentem La pe
aután
la guerra són vivents del buf dictat.
tite Lotte com una obra mestra de
que
els
ha
ticament creador
la novel-la francesa moderna), sense
deis
cinc
La traducció francesa
soroll trobem companyia. Com en
l'entorn
del
assaigs de l'Unamuno a
Potser un xic inhumanament,
castibisme, editada per la casa Plon. la vida.
posar arrel en la vida i
(Col-lecció d'autors estrangers diri de massa
i en
res més que en la vida d'aquí
du
Bos.)
Caries
gida per
dolors d'aquí, preferibles, peró a
les
Bataillon
traductor—Marcel
Al
la banalitat.
sembla interessar-li la recerca meta
—

LES

REVISTES

escriptors catalans
avui existáixen i les que existiran ment, de quatre
del bi
demá) un dia o altre desapareixeran; parla En Xenius, a propósit
lingiiisme.
d'assegurar-se
doncs,
per
tal
Nicolau
cal,
Apleguem avui articles de
Tots sabem, peró, que si han
una immortalitat «post mortem», que
d'Olwer i de Caries Riba que han
d'escriure en espanyol és per
hagut
cultura
própia;
treballin
en
fer
una
portat la serenitat que calia a la
la majoria de la Premsa
que
el
tal
com
s'adormin,
discussió d'un'tema que ha colpit les cal també que no correu de la mort. barcelonina és espanyola. Quin re
imatge
i
aquests
somni
és
catalanes
consciáncies
millors
Té raó En Xenius. Cal agrair-li tret pot hom fer-los? Que no tenen
darrers temps.
Altra
amb
aquesta esperonada: el determinisme vocació de grans dejunadors?
aportació
Sagellem aquesta
quatre són avui amb
ment,
ells
providencialisme
dels
editorial
uns,
el
comentad
deis
les paraules d'un
altres, fa que molts concebin la nosaltres, i oh, paradoxa! avui, que
de la Publicitat, en el qual en Rovira
en catalá i només que en
Virgili enalteix el mot d'ordre just llengua o la nació amb una vida escriuen
catalá,
han
de Ilegir en espanyol el
seus
parladors
deis
com deslligada
i ciar .del nostre optimisme.
biling-üisme
que els fa el
retret
de
ciutadans.
dels seus
meu ben volgut amic. No, ni per anys
En Xenius, peró, no sois crida:
«NI II:LUSOS NI DERROTISTES
de calendari ni per generacions d'es
«—Alerta amb no adormir-vos; tre
criptors podem marcar a Catalunya
balleu
per
no morid», sinó que afei
gentilment
En
Ovidi,
i
retreu
Diu
d'intensificació del bi
un període
us dormiu, veig
que
geix:
«—Veig
que
una
epístola,
Bemat Metge en
par
lingüisme.
deixeu
treballar,
aneu
corre,
no
li
que
de
«al cavall lleuger, quan
La causa del bilingüisme de molts
lant de Renaixement i comenceu
nou, si hom u dóna alguna espero
que
deis
escriptors catalans cal cercar-la
decadéncia.»
Amb
aixó
si
una
nada». Una i moltes n'ha donat d'es
no imputable a
peronades N'Eugeni d'Ors en el seu no hi estic d'acord; aixó és el que a en un fet exterior,
molts ha fet dir que el discurs de ells. Si En Maragall, N'Oliver, En
discurs a la Fasta de la Bellesa, de
i altres
Castelló d'Empúries, i els comentaris Castelló és pessimista, derrotista. En Pijoan, en Xenius, En Gazielescriuen
Xánius se n'ha defensat. El titula, de més joves han escrit o
que entom d'ell s'han suscitat de
peró,«Elegia», i una «elegia optimista» en espanyol llur producció perio
mostren que no han estat perdudes.
dística o editorial, és degut a les exi
llegit
els
discurs
en
la
versió
sembla quelcom paradoxal.
Jo he
géncies de les empreses. Jo encara
fets
on
En
Xenius
Noticias».
D'altres,
Dos
són
els
espanyola de «Las
no n'he vist cap que, lliure d'aquesta
recolza la seva afirmació: el bilin
que el sentiren pronunciar, hi veuen
güisme d'escriptors joves i la curva coacció, hagi defugit la Ilengua cata
altra cosa més que esperonades—qui
descendent, diu, de la nostra cultura lana. Els editors, peró, l'exigeixen
sap si a causa de l'escenificació ora
l'espanyola no pas per raó de prin
en els darrers anys. Bé val la pena
tória: «c'est le ton qui fait la chanson».
cipis, ni per cobejança d'un mar
d'examinar-ho, aixó.
Les idees generals, on s'estructu
quesat que de Madrid estant puguin
particulars i les
ren tots els fets
donar-los: homes de negocis, llurs
conseqüáncies práctiques, són, en el
***
económiques; interme
raons són
discurs de N'Eugeni d'Ors, aquestes:
Del Renaixement ença no hi ha diaris, donen al públic lo que el
«Cap nació, cap llengua no és eterna;
hagut cap generació literária que no públic demana. I el públic, com más
l'única manera d'immortalitzar-se,
s'hagi tacat de bilingüísme. Cap ni inculte, més plaent pastura damunt
encara, després de la mort material,
una. Individus, sí; generacions, no.
lletra espanyola perquá en espanyol
és produir una cultura que la so
li han ensenyat de llegir. Aquesta
brevisqui.» No seré jo qui no suscri
També és cert, peró, que el bilin
güísme ha anat minvant. Seria cloure és la gran tragédia del nostre poblel
gui aquestes afirmacions: per ne
gar-s'hi cal no saber gens d'história. els ulls a l'evidéncia d'afirmar que Record la impressió que va produir
les joves generacions literáries no me, en-acabar la catalanització com
Apliquem-ho a Catalunya. La nos
siguin
'lengua
(com
molt menys bilingües que la. pleta de La Publicitat, la carta d'un
nació
i
la
nostra
tra
bon catalá de muntanya, identificat
d'En Maragall N'Oliver. Concreta
totes les que han existit, les que
LES VEUS DE L'HORA
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ami). la nova orientació del diaxi,
peró que als seixanta anys no sabia
de llegir en catalá.

***
Diu En Xenius que en aquests
darrers anys ha estat negligida la
producció científica catalana, que la
nostra alta cultura ha sofert una re
culada. Acceptem-ho per un moment.
Jo deman, peró: és que s'hi valdría
a parlar d'una alta cultura catalana
quan aquesta fos d'un reduIt man
darinatge? Si la gran massa del
poble llegia en espanyol, que hi
faria que uns quants investigadors
i filósofs sota la protecció de les
corporaciones públiques donessin en
catalá la flor de llur treball? Si en
aquests darrers anys s'ha treballat
com mai s'havia treballat—i la tasca
de la Gomissió Municipal de Cultura,
per no esmentar-ne d'altres, no em
deixará mentir,— com mai s'havia
treballat per difondre l'ensenyament
cátala en el nostre poble, no s'haurá
fet en aquests darrers anys l'obra
més seriosa, per tal com és la básica,
de cultura catalana? I si uns patrio
tes difonen arreu del nostre pobre i

intensifiquen l'esperit catalanesc, ca
da día més exigent, no hauran coad
juvat arnb tota eficacia a la mateixa
obra? El dia que el nostre poble
sigui ben catalá, exigirá catalans el
diari i el llibre, i l'editor—apres
sant-se a complaurel, que és el seu
negoci—exigirá deis autors que es
criguin en catalá. Llavors el bilin
güisme haurá desaparegut.

Tot s'enllaça. Damunt la nostra
terra ha planat en els darrers anys
la malura de la debre d'or»—En
Xenius Pal-ludeix, i jo en parlava
als Jocs Florals de Lleida i en co
mençar les tasques de la Conferencia
Nacional Catalana,—una debre d'or»
nociva a fot ideal; peró abans encara
n'hem sofert una altra: la del can
didisme ultrancer, el fetitxisme deis
mots i les apariáncies. Teniem unes
dotzenes de diputats que es dejen
nacionalistes i ja parlávem de la ple
nitud nacional de Catalaunya; te
nle/Ti una quants treballadors ab
negats, obriem uns quants labora
toris i Instituts, i ja es parlava de
la plenitud cultural de Catalunya.
Se'ns ha llançat el mot d'Imperia
lisme, quan calla parlar-nos de
Modestia. Amb un poble que 'encara
no té prou sensibilitat per a sentir
la fuetada de l'am.o, hem volgut
aconseguir la llibertat, girant contra
la candidesa pública lletres a dos
mesos
vista; amb un poble que
aprán de llegir en espanyol hem vol
gut crear una cultura catalana; a un
poble dominat, Ii hem fet creure que
ha començat la via de l'imperialisme.
Sota aquestes paraules pomposes,
que ens feien pensar en un progrés
cultural i patriótic inda, en un
progrés de segle per setmana; sota

aquestesparaules pomposes, el nostre
poble, sense saltar, Sense córrer,
sense deturar-se tampoc, feia cada
dia la jornada del bon caminant.
Aixó és molt menys que molts no es
pensaven, peró és més eficaç, és
molt mes que algú no veu: és la
-creixent catalanitat i la preparació
pel treball, més exigents en cada nova
promoció de la nostra joventut.

***
No faré retret a En Xenius d'en
focar la crítica de la nostra cultura
en els darrers temps a través d'un
estat d'anim massa explicable: ni
vull excusar errades contra les quals,
més que ningú i amb tant d'entu
siasme com poc d'exit vaig combatre.

Recordaré, peró, que dispersió no
és anorreament ni un bienni és me
sura per a la vida d'un poble.

Tinguem serenitat, confessem les
culpes d'acció i d'omissió que tots
hágim comes. Paral-lelament a un
estol, com diu En Xenius, que dugui
a la nostra política la netedat que
hi mancava, que un altre dugui a.
la nostra cultura la necessária humi
litat. Sí, peró no volguem negar tam
bé que malgr2,I els directors,

potser

per

malfiar-se'n, Catalunya

ha anat avançant pel camí polític
i cultural. Desitgem-li que, sense
megalomanies ni claudicacions, vagi
seguint-lo, i guiem-la -sense donar-li
exemple ni de conxorxa literaria, el
bilingüisme, ni bilingüisme polític,
la conxorxa.
Aquesta és la tasca que un estol
de patriotes hem empres i será més
planera i eficaç si En Xenius vol
ajudar-nos-hi. Adolescents que hi
duen tot l'entusiasme de la primera
il-lusió, homes fets que hí duen la
fe inalterable del triomf, per qui és
aquesta la darrera flama, que en
cenen després de tantes il.lusions
fallides, tots treballem avui en la
replasmació de la patria.
Sentint tota la modestia del seu
estat actual, treballem pe_l futur de
la seva glória, que és el nostre somni.
Sabem que passarem i que ella no
és eterna: voldrIem, peró, oblidar-ho,
per tal com sabem també que l'es
peronada de la mort no mena pas
al treball fecunde, sinó a l'ascetisme,
al «dolce far niente4 o a la disbauxa.
No pensem pas en la mort de l'esti
mada, que d'aquí pocs anys será
una pestilent carronya, quan tebia
vibrant la tenim als braços: pensem
en la seva beutat i en la nostra amor.
No ens comportéssim d'altra manera
amb Catalunya.—LI. Nicolau d' 01wer.»

«ENTRE DOS DILETANTISMES
Observávem incidentalment un
dia, que a Gatalunya les generacions
literáries es succeeixen i es gasten
molt de pressa. Per a un optimista

aixó podria significar un gran daler
en la
creació i en el tenovament.
Mirat de més a prop i dit ben curt,
se-nse candidesa xovinística, el fe
nomen solarnent revela que a Cata
lunya, per a la promoció com a ge
neració nova, es exigit cada vegada
menys. Per part de cada generació
consagrada sembla haver-hi, mesclat
a una suficiencia de mestre, també
un secret avergonyiment per la mm
va de valor que la nova generació
representa a l'esguard d'ella: cuita a
declarar-la madura, fina a cert punt
per llevar-se de sobre una respon
sabilitat. Es voldria veure com una
successió degenerativa en el temps,
el que la história literaria de demá
no veura sinó com una matisació
dins un espai cultural circumscrit:
com un afebliment del centre cap
a la periferia, deis mestres cap al

discipulat.
Una revisió, amb tot, és iniciada.
Ha sonat fins ara, per damunt les

altres, la veu d'un mestre reconegut
caigut de l'obra i de les normes
del qual hom rastreja reflexos en
tota la producció literaria de quinze
anys ença; sense que calgui expli
carlos tots per una influencia: una
obra com el Glossari, cimejant sobre
un període, no és solament una guia,
sinó també una constatació; no so
lament presta molt, sinó que també
deu

molt;

en

aquest equilibri

de po

tencia centrífuga i centrípeta con
sisteix la seva glória, si no és vol,
tant, la seva raó de ser.
Aquestes censures han provocat
tot seguit una contracrítica, la qual
pekó fins ara ha estat dirigida «ad
hominem» més aviat que no pas
«ad opus». La culpa de tal desvía
ment recau sobre la mateixa crítica
inicial d'Eugeni d'Ors, massa dilulda
en al-lusions generals i incertes, mas
sa tortuosa a través de mil reserves,
sobretot rnassa tenyida del record
de tristes anécdotes personals per
tenir una eficacia objectiva i imme
diata: hom sense voler es veu forçat
a pensar
en les dures paraules de
Melo, que el catalá en ésser (píes
(i és molt susceptible d'ofensa), ja
no vivint sinó per a la revenja, agafa
un trabuc i aguaita els seu.s enemics
desde darrera les mates.
Es lícit de parlar d'un decandiment
general del nostre art literari: de la
decepció en qué se son resoltes espe
rances magnifiques, de la manca de
revelacions a les quals hom pugui
concedir una gran confiança en ferm,
sobretot d'una crisi de tenacitat que
de

generació

rares

en

les obres de

generació

fa mes
de medi
treball cent

llarg ale,

tació continuada, de
voltes reprás i corregit: la pobresa,
per no dir la inexistencia, per exem
ple, d'un teatre i d'una novel-la de
joventuts, hauria d'ésser estudiada

partint d'aquesta complaença en
l'esbós, en el mig pensat i en el ci
sellat de recepta.
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El pessimisme i l'optimisme són
igualment encomanadissos perqué do
nen pastura feta al sentit crític sense
alterar-ne la dolça somnolán.cia: aviat

cada memória de secretariet de Jocs
Florals será una elegia, tan indocu
mentada com eren esbojarrats i pro
vincians els ditirambes de fins avui.
A la suficiencia, tan catalana, de
donar-ho tot per fet i aconseguit,
succeeix una altra forma de suficien
cia, no menys catalana, de creure
que encara ho tenim tot per comen
lar: ahir proclamávem seriosament
el nostre estat de classicisme actuant,
i avui exultem perque tot just ara
anem a descobrir els clássics.
No cercaríem, amb tot, per a la

angúnia, aquietament en una
posició ecléctica, lliberal, a igual dis
táncia de l'esperit de derrotisme i
nostra

de la il-lusió peresosa. Si el mal exis
teix, aixó seria alhora resignar-se a
desconeixer-lo i deixar-lo que creixi..
Preveure i anunciar una desfeta com
a segura pot no ser desitjar-la, peró
sí que és anar-hi de cap; ara, no s'ha
vençut mai cap batalla si no s'ha
comptat amb la derrota com a
possible. Volem dir, que en el nostre
Kulturkampf som deis que creuen
que podem perdre. I perdre, en cultu
ra, és no guanyar-ho tot: és inno
cent de pensar que salvarlem una
literatura encara que no reeixíssim
a aixecar una Universitat verament

nodridora,

o

que

podriem

mantenir

la llengua en una fecunda vitalitat
si per altra banda la nostra política
restava a mig camí deis seus fins.
En l'esperit no hi ha victória loca
litzada ni plenitud a departaments:
per aixó també la crisi que es mani
festi en una determinada funció, no
és sinó l'anunci avangat d'una de
cadencia total, i el cap del fil que pot
conduir a la causa pregona de la
desharmonia.
Eugeni d'Ors ha posat el problema,
mes ben dit, ha exposat el mal en
conjunt, repetidament, en tons di
versos i partint de pretextes
diversos.
Peró qui en un complex d'esdeve
niments ha estat un deis primers
actors, no té el dret de l'elogi nu de
la censura, sinó simplement el deure
de l'examen de consciencia: no en
pot
escriure la história, sinó les memó
ries. Menys pot encara refugiar-se
en la cómoda teoria de l'atzar, evocar

el nas de Cleopatra i l'anécdota—per
simptomática que hagués pogut
éser—de la seva própia destitució.

Atzar i cultura són dos termes que
mútuament s'exclouen: ja que cultu
ra vol dir creació i llibertat,
domini
sobre tota força natural, compen
sació de tot factor cec o imprevist,
endegament de tota circumstáncia.
Com, en un mestratge, el que val és
la norma destacada del mestre, amb
plena virtut operant i evolutiva dins
ella mateixa: la presencia o l'absencia
personals, al costat de la doctrina
són mera anécdota, «Fins el record
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d'ell—diu Xenofont de Sócrates
ara que és per sempre lluny de nos
altres, no serveix pas de poc a aquells
que solien anar amb ehl i rebien les
seves llkons.» La prova de l'absencia
potser és, per a un mestratge, la mes
dura, peró també la que el pot fer
apareixer mes vivaç. Si Eugeni d'Ors
observa, en les generacions que ehl
mateix, immediatament o mediata,
ha promogut, una atonia alarmant,
l'inici de la qual coincideix amb la
data del seu propi allunyament, la
probitat intel-lectual l'obliga, abans

d'erigir-se
renunciar

en censor
a

pessimista,

haver estat mai

o a

una veu

definidora, o a preguntar-se si els
principis d'aquesta degeneració no
jeien dins les seves normes mateixes,
o dins la seva obra, que també és

doctrina.
Ara, que cal coratge no ja per
fer-se un mateix—no dernanem tant
—sinó per assistir serenament a la
dissecció d'una obra que havent
volgut ser alhora summa i motor de
tota la vida cultural d'un país-d'un país adolescent, que vol dir una
voracitat descomunal i desordenada
—s'ha vist condemnada, per essencia,
a romandre una enorme enciclopedia
del diletantisme. La tragedia de
Xenius és aquesta: l'haver hagut de
bastir un magnófic castell provisio
nal. O generacions noves, que potser
Ii deuran el tust fecund a la curio
sitat, potser també la norma de la
hurnilitat dins l'estret departament,
hauran de revisar i refer part per

part l'estructura; o aquests succes
sors (com qui sap si per un
instint

de conservació de la seva vanitat
sembla témer) no existiran, i l'obra
orsiana s'enrunará sola, graciosa i
trista, en mig d'uh desert.
Peró si d'ell no han apres (i aixó
es el que,
ahnenys en literatura,
nosaltres interinament temern) sinó
l'actitud exterior i el gust del dile
tantisme, estigui segur que poc Ii
seran ni fidels ni agraits ni piadosos.

***
La

veu

d'Eugeni

d'Ors ha trobat

alguna vegada ressó, més sovint co
ratge, en la de Josep Pla. Veu, aques
ta, sense história, responsable sola
ment d'ella rnateixa, havia fet néixer
l'esperança que alguna cosa de nou
i alhora de renovador-1a
quálitat

eficácia

no

sempre

van

plegades

saccejaria la nostra literatura enso
pida sobre les roderes. Entre una
joventut obedient al mot d'ordre de

l'optimisme,

en
la convicció d'una treballotejant
mena de miracle
parlava més d'aquest miracle que no
pas de la mica d'obra que en
restes,
Josep Pla s'ha declarat insatisfet.

que

El to brusc, mig indignat mig
ayer
gonyit, la franquesa implacable, la
bárbara vigoria de les paraules, la
mateixa condició de periodista de
llur autor— en un país
d'escassa

cultura, on els mestratges i las po
lemiques, quan arriben a encarre
rar-se, tenen per camp el quotidiá
venturer, no el llibre durador—tot
induYa a reclamar del descontent un
perseverant i sistemátic examen de
la consciencia de la seva generació.
Per dir-ho en el mot potser més
just: un anti-Glossari. No solament,
en efecte, bada un abisme
entre
l'estil de Josep Pla i el de Xenius;
també entre el Glossari optimista i
coordinat, i les cróniques d'aquell,
disperses, trobant llur to entusiasta
-

o

malhumorat

en

l'atzar de l'aven

tura. Els senyals i les respostes, anib
tot, que de l'un a l'altre s'han creuat,

interinament s'explicarien—anecdo
tes de banda—per la llei de l'atracció
deis contraris. Peró aquesta expli
cació no resistiria les prirneres se
qüencies, almenys reconeguda l'exis
tencia del mal que cadascun deis dos
denuncia i lamenta. I que el mal
existeix, la denúncia mateixa en el
seu to, en les circumstáncies en
qué a
l'una banda i a l'altra ha esdafit,
n'és un símptoma gruixut; ja que,
per dir-ho d'un cop, ha estat impro
visada, escadussera, sentimental i no
crítica, suggerent i no precisa i no
completa; no ha estat la superació,
per una intel-ligencia individual, de
l'atonia de l'esperit col-lectiu, sinó
estremituds ocasionades d'aquest es
perit col-lectiu en la seva atonia.
Hom enyora, en el Xenius que avui
trona a mitja veu, encarcarat en una

llengua moda, assajant-se en un
estil que s'esfilagarsa en tot de punts
suspensius, aquella plenitud valenta,
tensa, de

cara al dia, de les seves
diatribes contra les terboleses i els
desordres romántics; en el Pla que
rondina contra tal revista o tal poeta
que no concorden amb el seu humor
personal, l'avidesa jovenívola, di
recta, segura, amb que dominava la
múltiple impressió d'un veinat de
París o de qualsevol psicologia rara
i delicada.
I és que l'un i l'altre, agermanats
dins una mateixa tragedia espiritual,
agudament sensibles a ella, hi han
reaccionat de manera divergent. No
hi ha res tan desil-lusionador, ni que
una generació- esquivi tant de reco
neixer, com el ser una generació de
tránsit; el paper mes dur d'acceptar
amb sincera modestia, és el de pre
cursor. Peró ja fou
molt de coneixer
el mal: les joventuts a Catalunya no
comptaven amb una herencia inicial
de cultura; havien de començar per
crear-se, desorientats autodidactes,
una primera sólida base
de tradició,
mes encara, una llengua, la qual cosa
no vol dir tant un sistema
de motlles
de pensaments fets i a punt, com un
sistema de suggestions de pensament;
naixien amb la meitat de les forces
disponibles per a quan l'altra meitat
s'hagués esmerçada en la recerca del
temps secularment perdut.
D'Eugeni d'Ors podrlem dir que

Ii pot ésser perdonat molt perquá ha
sofert molt: ha sofert de bella impa
ciéncia, ha vist molt i ho ha volgut
estrányer tot d'un cop, una mica
com a bon meridional, un tros més
com a home típic d'un renaixement,
del període en qué Tambiciós de la
cultura integral no fa sinó armar,
sense saber-ho, les bastides per a la
construcció real i eficaç deis espe
cialistes. Solament un estudi des deis
fonaments i a una suficient perspec
tiva, podrá fixar si Eugeni d'Ors no
ha fet perdre a Catalunya més temps
que no u n'ha fet guanyar. Ara per
ara aixó és cert: que si les genera
cions successores no enfondeixen •i
aprofiten la Iliçó del seu bon éxit o
de la seva fallida, la fallida será
d'elles; sobretot, que de l'actiu del
Glossador hom no podrá mai es
borrar que la seva reacció contra la
inércia de la mesquina o de la con
fusa cultura, es traduí tot d'una en
normes i en acció, és a dir, que
conscient del mal i volent salvar-se,
no ho ha intentat sinó actuant de
mestre, volent salvar també els al
tres, baldament arrossegant-los cap
als riscos de la simulació enciclo

mil vegades. Trenta anys enrera,
encarnant en una personalitat mera
vellosament pura i Integra, i per

s'ha simulat Eugeni
joia de tenir com
panyia no li ha fet res de cloure els
ulls a l'evidéncia de ser Josep° Pla el
representatiu d'una generació per la
qual el Glossari ja no significa res
d'Intim i de conviscut. El que més
aviat sobta, és que essent-ne la ne
gació de fet, no n'emprengui la ne
gació doctrinal. Seria atribuible a
pura feblesa; peró el millor de l'obra
de Josep Pla és encara, volem creure,

Es petita Catalunya, i tal com és
la volem.
Ens plau de tenir per pátria una
terra que no és massa gran. No ens
agraden les terres immenses, les pa
fries de grandesa geométrica. Estem
contents d'ésser catalans, fills de la
Catalunya territorialment estreta.
Es bo el tenir una pátria limitada,
que ens deixa conáixer totes les seves
ciutats, totes les seves contrades.
Una pátria molt gran, una terra molt
extensa, no és abraçada prou bé pel
cor de l'home.
En la nostra pátria petita podem
tenir uns amics a cada vila, i uns
parents a cada comarca. Podem
conáixer cada corrent d'aigua i cada
relleu del terreny, i els arbres i els
conreus diversos. Podem esc-oltar la
parla dialectal de cada indret i saber
els mots saborosos de cada Iloc.
Catalunya petita té illes, belles
illes, daurades i netes. Peró tampoc
en té massa. A Grácia u sobren illes,
i el seu cos territorial és trencat en
multituds de bocins insulars. Aques
tes illes nostres, veines i amigues,
són en nombre prou reduTt perque
tots els catalans en sapiguem el
nom i endevinem el lloc on floten,
quan adrecem la vista a l'incógnit
horitzó de la mar.
Ens desplauria una terra que no
poguéssim abraçar amb la nostra
imaginació, que no poguéssim re
córrer nosaltres mateixos en la du
rada de la nostra vida. Ens desplauria
una pátria que només poguéssim
veure-la amb tota la seva amplitud
en
les colors convencionals deis

pédica.

Tantes

coses

d'Ors, que

només

en

per la

averany;

podem parlar

d'una direcció més que

pas d'e
tapes acomplertes. I aquesta direc
ció no duu pas a la crítica. Sensible
a la deficiéncia inicial de qué par
lá.vem, Josep Pla no ha pensat sinó
de salvar-se'n eh l per ell; ha reac
cionat, no cap a una cultura, sinó
sobre la seva personalitat tal com
primáriament se li oferia, sense cap
coórdinació de les seves reaccions;
ha despés de la seva formidable ri
quesa natural, sense gaire cura d'or
ganitzar-la; ha estat, en suma, un
diletant deis instints.
No és aixó nou a Catalunya: qui
sap fins si no li és més consubstan
cial que no pas el seny definit segons
les mides de la Ben Plantada: i no
és pas el seu instint menys crític
que ha mogut Josep Pla a decla
rar-se tip de tant de seny. Els grans
instintius han predominat—almenys
es una investigació a fer—dins la
história de la nostra cultura: sobre
la qual, per divisa, podríem posar
els mots de aldP.rlin: «Sempre cap
al deslligat va una enyorança.» Pro
teicament, sota formes adés vigoro
ses, adés febles, sempre esmunyedís,
l'esperit de l'espontani, del discon
tinuat, de l'instintiu, ha reaparegut
no

tant, salvant-s'hi, es digué mara
gallianisme; ara, darrerament, reprán
vida en l'equívoc mot d'ordre de la
banalitat i la naturalitat que Josep
Pla

llançava.

I entre l'una i l'altra
en rompre
de cop i irremeiablement amb la seva
obra feta, és a dir, segons doctrina
xeniana, en renegar de la seva vo
cació, feia temer la fatalitat d'aquell
esperit,-i Francesc Pujols, en el seu
estil grotesc, disforme, suma para
doxal deis més desfrenats natura
lismes, en feia la gegantina cariLa
tura.
Amb tot, potser ens hem arriscat
més enllá de la nostra intenció: la

aparició, Eugeni d'Ors,

era no de pendre posicions en
polémica, sinó tasca en un llarg
treball de revisió que la generació
a qué pertanyem hauria de resig

Ens agrada que

a

la nostra terra'

damunt del nostre horitzó, el sol•
s'hi pongui cada dia, i que cada dia
hi poguem veure la claror del sol
ixent.
Limitació en l'espai, fronteres en
la terra, amistat i coneixença de la
natura i deis homes, de la geografia
i de les ánimes. Sense aixó no hi ha
sentiment de pátria. L'amor s'es
brava quan ha d'aplicar-se a les
grans extensions continentals.
Estimem aquesta Catalunya nos
tra, la Catalunya petita; tan gran,
peró, com permetin Párea del seu
llenguatge i la voluntat deis que el
parlen. I damunt la materna terra
limitada, la idea i la glória i la lli
bertat, que no tenen

qual
una

considerar com el que li és
destinat.—Jordi March.»
nar-se a

«CATALIJNYA

PETITA

mapes.
Ens desplauria una pátria tan
gran, que el sol mai no s'hi pongués.

CATARINA MANS FIELD
Era coneguda i estimada del petit
estol d'amics de LA REVISTA.
El seu volum Bliss fou acollit
amb merescuda comprensió pels
lectors més desvetllats i selectes de
casa nostra.
A Anglaterra i arreu
on, per damunt
deis interessos
creats de la indústria de la llibreria,
existeixen sensibilitats cercadores de
l'art veritable, era reputada com
escriptora de la més noble qualitat.
Amb la seva mort hem perdut
l'exemple quotidia de la possible
allança de la sobtilesa amb la salud
de la ment i del cor.
VALER

Y'

LARBAUD

Perqué hági estat el nostre, hoste,

cal presentar-lo als amics de
LA REVISTA, ni ens cal afalagar el
seu nom. El coneixtem ja d'esperit;
ens havia fet costat en aquestes pá
gines de treball i de convivéncia. No
hem de rectificar els comentaris que
la seva obra ens mereixia ni hem de•
reservar-nos cap de les gentileses que
escauen al bon tracte correspost.
no ens

ROBERT DE TRAZ
El Director de La ROMO de Genéve
ha honrat la cátedra del nostre Ate
neo amb una conferéncia en la qual
l'home se'ns ha revelat amb les ma
teixes valors d'honestedat professio
nal, de fidelitat a la seva vocació i
de coordinador del pensament i de
Pacció contemporanis que coneixíem
en la seva obra de novellista, de
crític i d'animador de voluntats.

EXTRET DEL DISCURS de M.
J. J. A. Bertrand á l'inauguració
de l'Exposició del llibre científic
francés (15 ?'abril).
II y a désormais une science cata
lane. Je ne nommerai personne paree
que les énumérations sont toujours
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ratoires, enlevé les meilleurs des
jeunes. On ne s'est pas découragé,
ardue
on s'est remis á la táche plus
que jamais et vous voyez ici quel

ennuyeuses et injustes. Mais laissez
moi vous dire mon ádmiration per
sonnelle pour cet effort de culture
et le splendide succés de la géné
ration actuelle. Quel merveilleux
exemple pour nous manes et quel
beau spectacle! Voyez l'essor de la

ques

physiologie, qui va se synthétiser
en une grande revue oú nous aurons

président,

et

qui

est

des savants les plus réputés, méme
hors de votre pays, un esprit large
un

pénétré d'humanisme, un esprit gé
néreux et passionné des grandes
causes, un grand savant et un vrai

homme. Je ne peux faire le tableau de
cette science encare jeune et déja
forte et pleine de promesses, qui a
une physionomie originale; laissez
moi simplement constater que déja
les savants des peuples étrangers
recherchent et se disputent votre
amitié. Les Français qui vous aiment
comme leurs fréres les plus proches
suivent vos travaux avec admira
tion et bonheur. Hélas! Notre science
nous a traversé et traverse encare
une rude crise. La guerre a désem
paré les universités, ruiné les labo

DE LES

les

ets de travailler pour

célébré

comme un

des vó

tres. La science n'a point de patrie
et les savants en ont une, disait-il.

d'histoire de l'art. Permettez-moi de
hommage au nom des savants
français á la noble et haute figure
de l'homme que vous avez choisi
votre

gloíre

fiquement

critique littéraire,

rendre

comme

obtenus.

l'humaníté tout entiére, et le type
le plus représentatif de nos savants
est Pasteur que vous avez si magni

beau terrain de collaboration_et
d'émulation. Voyez les nombreux
travaux de la science historique, de
philologie, de philosophie, de sciences
de

résultats

•

notre

un

juridiques,

des

uns

Malgré les blessures reçues, vous
n'y trouverez aucune rancune, au
Notre ambition,
cune vengeance.

-

C'est pour supprimer cette distance
matériellg que les livres français
viennent á vous. Cette Exposition
doit are autre chose qu'une vente,
autre chose méme qu'une simple
manifestation, mais une vraie colla
boration intime, un gage d'amitié
intellectuele, une affirmation de
fraternité.
Savants de Catalogne et d'Es
pagne, savants de France et de
partout, vos deux mains tendues
par dessus leS frontiéres sont le plus
beau symbole et le plus bel exemple.
Que l'Exposition du Livre français
son la premiere réalisation de cette
fraternisation nécessaire, la pre
miére pierre de ce beau et merveil
leux palais de culture latine que
nous appelons de tous nos vceux et
de culture humaine plus nécessaire
que jamais.

CAL ESMENTAR

L'aplicació múltiple i comprensiva
de Cesarino Giardini a la div-ulgació
selecta de les literatures estTangeres
a Italia. L'amorosa cordialitat amb
qué d'una manera especial distingeix
les Iletres catalanes, essent dignes
de la millor estima l'estudi que dar
rerament ha publicat a la revista
I libri del Giorno -de Milá. sobre la
poesia de J. M. López-Picó; les
traduccions prologades d'aquest ma.
teix poeta a la revista de Génova
Le opere e i giorni i les traduccions
antológiques de -poetes catalans que
periódicament publica ll Concilio.
—Les conferéncies de M. Henry
Prunia es, director de la Revue Mu
sicale, sobre la musica francesa con
temporánia. La sessió de musica
catalana amb que el conferenciant
fou obsequiat i el fet que entre les
composicions triades (desde Pedrell
a Robert Gerhard) no figures cap
tema d'equívoca inspiració
per temptadora que fos la

forastera,
suggestió

de les facilitats pintoresques.
—La dita de Cocteau, que per
ésser modern no cal per exemple
parlar de máquines sinó simplement
aprofitar la lliçó d'ordre i d'economia
que ens donen les máquines.
—La intenció que s'adverteix en
les fulles literáries franceses de sa
turar el mercat comercial de les
lletres, de la glória del novell•ista
americá Teodor Dreiser.

JORNADES DARRERES

Sempre ens
estat difícil parlar de política a LA REVISTA, que no vol ni pot seguir fidelment
girades i'reaccions de l'actualitat, pero que tampoc no sabria callar en l' ordre polític daquelles

que, com en el literari, cal esmentar.
Ens ha semblat deplorable l'espectacle post-electoral tant com la falsedat comesa en l'elecció
mateixa. El xoc entre els dos estols nacionalistes. O millor entre el públic d'un estol i els homes dtri
gents de l' altre, quan el públic de tots dos eslava en lo essencia.' d'acord, mentre els horA,es dirigents de
banda i banda, si no s'avenen del tot, tampoc saben discutir a plena veu, i defu gen la polémica
completa amb reiterades declaracions de superioritat que alternativament ens fan sentir uns i altres.
La invasió de la Lliga fou una equivocació, d' aquelles que són perdonades a l'instint de justícia
que la comet. Més difícil és perdonar a «La Ven» argumentació fal.laciosa que consistía a dilu
cidar els graus de catalanisme de cadascú, quan el que es debat és únicament qui ha violat la llei
electoral. No retreiem Inés l'Esquerra i la gent que combat a la Lliga: parlem, si us plau, del dis
tricte 7.e i del que aixó representa.
Nosaltres no podern pas dubtar, quan, estan en huila un honre de pro fessió intelectual, que a la
seva professió hi es fidel, que ha remogut la consciéncia de la ciutat manejant idees, que representa,
migrat o espléndid—l'únic esfor9 d' avui, de la nostra generació per a donar un contingut tebric al
catalanisme, per a construir damunt el sentiment nacional una doctrina política... Tot aixb d'una
banda, i de l' altra uns -cacics de barriada. Un cert orgull ens pervé C0712 a l'intel-lectuals (reivindiquem
la ingrata paraula) de veure com per a vencer a un dels nostres, el polític realista, el manejador deis
interessos de barri, el dispensador de favors i terrors de suburbi, ha tingut de caure en la infracció pa
lesa de la llei. Perdien, i no han pogut evitar l'esverament i aquell trop de zéle dels perills del qual
coses

Talleyrand.
la que parlern per un cop—de coses d'escám,dol i violencia... anávem a escriure: «Ens plan
també... No, diguem més exactament que boi ayer gonyits, bo i blasmant de la violencia, sentim una
certa vanitat, veient que si un intel.lectual va a la política, un cop ha davallat al' agora no s'en surt
quan hi bufa aire de passió. I aixís els sabres de la policía han tingut la ira prou vident Per a
ferir no el cos del agitador histríó que deíxa l'ardent republicanisme d'altre temps pel negocí terbol
fet a l'ombra d'una representacíó usurpada, sínó el rostre pallid i de/orinal per la miopía, d'un
d'aquest noble arnic nostre que ha servit amb bella simplicitat,i sap defensar amb coratge
avisava
I

«l'honor de

sa

ciutat i de

sa

terra».
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