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Les escombraries del
ma ena isme

histórk

Al carrer de casa, les primeres setm.anes des
la vaga, els lletrerets deis pilots d'escombra
ries portaven unes inscripciones dignes de
copia. löthom recordará que l'humor deis
bo o dolent, s'esbravava en forma epi
gráfica Contra uns o altres del responsables
d'aquell brut, incivil i perillós espectacle. Cal
dir que no per aixó deixava d'ésser, l'espec
tacle aquest, una manifestació auténtica d'a
quell valor tan preat en sociologia: la dis
ciplina sindical.
Vet aquí el rétol de la pila que gairebé
obstruia l'entrada del carrer:
«CONSCIENCIA DE CLASSE, ESPERIT
DE CLASSE, DIGNITAT,DE CLASSE, MO
RAL DE .CLASSE, HONOR DE CLASSE,
ESCOMBRARIES DE CLASSE.»
Altre, dues portes més en_dins: «EVOLU
CIONISM_.E», i a sota, en llapis, aquesta
frase: La Classe contra l'Especie.
Sortien, d'un tercer pilot, llarguíssims verms,
que ondulaven vers les botigues properes.
«RESPECTEU LA VIDA DELS VERMS.»
«També ells -executen la voluntctt Sindical.»
Altre cartell, a la vora: «DRET DE VAGA».
A sota: «Corolari: Dret de fer complir la vaga.

Equivalencies:

Dret

d'agressió=Dret d'atemp

tat=Dret al terror=Dret de matar.»
Una cartolina, plantada per un pal a un
horrible feix de vianda podrida: «ORGANIT

ZACIO SOCIAL secundum Herr Karl Marx.
Dipósit de materia ORGANTCA.»
Més avall, «LLUITA DE CLA SSES. La
limita de classes ha acabat, essent una lluita de

policies (Maxime Leroy)».

Un altre lletrer semblava replicar al títol
de Les Malifetes deis lntelectuals, del soreliá
Eduart Berth. Deja «LES MA LIFETES
DELS Al\TTI-INTEL-LECTUALS».
«VIOLENCIA SINDICAL». Així començava
una altra bandereta, encapçalant, damunt un
colossal femer unes cites sorelianes transcrites
en francés per algun savi del veinat: «La vio
lence prolétarienne apparait ainsi comme une
chose tres belle el tres h,erotique; elle est au ser
vice des intéréts primordiaux de la civilisation.

(Réflexions,

p.

130.)»

Al costat, per terra, h_i havia sang. Era d'un
esquirol que, al matí, l'havien mort a trets
perqué volia netejar el carrer.
«HISTORIA. Nous considérons touteschoses
att

point

de

vue

historique (Sorel).»

synclicalisme s'efforce d'em
des moyens d'expression qui projettent
sur les choses une pleine lu- ,iére (Sorel).»
En altre lloc, el degotís d'una molo_ en fer
rnentació formava un llac al voltant d'una
ilia. La illa arborava un estandart, «UTOPIA»,
i a baix deia: «Paradis sociológic
«TNTUICIO. Le

ployer

Més Iletrers, els
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dernrat

Un decret:

«NEUTRALITAT SOCIOLOGICA. El qui
rnogui un bri de femta, será culpable de vio

entre el
lació de la neutralitat en la 11-uita
del que
responsable
Capital i el Treball, i sera
vaga.»
Comité
de
li passi. Signat: El

«RELACIONS ANARQUISTES. Cap borne
altres
dret a imposar la seva voluntat a

té
hornes.

Queda prohibit retirar

les

escom

per a
braries. El dret a la vida es inviolable
será
con
escombraries
tots. El qui retiri les

Mora

i

LaLs

mort.

Signat: La olig-arquia

cruista.»
«COMUNISME. La comunitat en la infecció.»
la placeta,
En acabar-se el carrer, al mig de

regnava al cim d'una concentració d'immon
morta, voltada
dícies la carca.ssa d'una mula
cadavre
de la béstia
mosques;
el
de rnilions de
pintat
a l'esquena, en
duia
guita,
i
híbrida
lletres monumentals i amb tot respecte,

aquest

nom:

«SOCIOLOGIA.»

R. RUCABAD O

i

—Encare

no

el buit que deixen els desertors i a fer el tre
me'n
ball que les vides en vaga no fan? Que
dieu de tot aixó?
—El que rnés cal és salvar la meya cinima.

Réplica.
Molts deis darrers intents de valoració o
revaloració practicats a casa nostra, podrien
resumir-se en aquests mots de Chamfort
sota el títol «Un home sense carácter»:
—Estimo molt M. de B.
--D'on ho sabeu? Qui us ho ha dit?
*

*

*

L'intel-lectualisme deis interrogants

és molt
de bon to entre els nostres comentaristes que
volen arribar a l'acte deci
no saben o no
ens
pre
de
la
tria.
Si
a l'hora de votar
siu
diquen la tria, seria just l'exemple de triar a
l'hora de dirigir les consciénci-es.
Que davant d'un .fet, no s'inhibís mai l'ar
ticulista moralitzador, entre dos interrogants:

--Justicier? Sacríleg?
*

*

Epidermisme.
No ha penetrat les vostres motivacions
d'escriptor, ni eh l mateix té plena possessió
crítica aquell que retreu la indiferén_cia del
públic com un- exemple de valoració literá
í-ia, artística o moral.
*

mig camí.
autors (Rodolf Lothar es el que
darrerament hem llegit d'aouesta mena) donen
per bo llur treball just al punt que us fa
pensar
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en

Desde Charles Louis Philippe a Vildrac,
passant per autors ben esmentables encara que
poc divulgats com Simone Bodéve (La petite
Latte, per exernple) o André Baillon (Histoire
d'une Marie, per exemple), advertim una evi
dent disminució humana del literat justa
rnent de

massa

possible

gran obra fracassada.

que accentua la

sensibilitat,

negligint la retórica. El tic nerviós arriba
engolir la persona de carn i ossos, creació
de l'artista. La exacerbació del mot directe.
—(la paraula viva es digné malament a casa
nostra, anys enrera)—ha empetitit la dignitat
de la para-ula com instrument de l'escriptor.
per fugir de la literatura arribarien alguns
si fos possible a l'escarni mímic de la litera
tura sota la excusa que els actes són prefe
ribles a les paraules perqué els actes no són mai
bruts, com ha afirmat un d'aquells escriptors.
1 encare potser, dins la folla gairebé libidinosa
de la sen.sació, gosarien manar:—No diem res;
ni una sola paraula. Sensació, sensació iprou.

a

una

*

Lectures.

Modes

Quedar-se
Alguns

an-ar

pretextos

respostes.
el
us porta a la realitat tot
hora
és
que está passant? No creieu que ja
de posar-nos tots d'acord i defensas els nostres
interessos col.lectius? No us decidiu a omplir
Preguntes

a

*

*

Vocacions.

L'Andreu és ja tan amic de la natura, que
l'Hotel
una conferéncia sobre la natura a

entre

Ritz

o

la natura

co-n_ferIncia.

rnateixa,

doncs,

es

us

Es r_nolt interessant

una

queda amb la

pe-nsaveu?
c-onferércial

Companyies.
Deixeu-me cercar el tracte d'aquells hornes
dit7—Es pot devenir clssic; no se'n
é-s. La veritable poesía no existiría si es limitava
que han

*

U 11,S mots d' Aciriano

**

Quan diem teatre poétic,
tan a la rigurosa cantarela
a

als
els

Tilgher.

referim
del recitat corn
la plasmació deis personatges que recollint
no

ens

el to- d'una época són contemp-oranis i al
mateix temps universals: Juli César, de Sha
kespeare o El Cid, de Corneille.

mod,els

rebuts;

oblidés.

en

seria, peró, indigna,

si

—Si cerquem de donar a la literatura una
moral i poettica molt més que de divertí
ment, és just que no diverteixi a tot-hom

valor.

la nao per la qual atrau més els nuclis que senten
la necessítat
elevació í de con hort i no de

platxbi.

No cm podreu
compan_yies.

acusar

d'anar amb males

J. M. LóPEz-Picó

Ne

ulansm e

Certs escriptors catalans, amb una sufi
ciéncia que jo admiro peró no envejo, afirmen,
quan senten parlar de poesia popular, que el
tema ja s'ha discutit, abastament i ámplia,
de vint anys ençá, i que ara renovem la dis
cussió barrejant conceptes. Jo cm permeto
recordáls-hi que en l'art, corn en la vida, no
hi ha res definitiu; que cada acció va seguida,
en art, d'una reacció, i que alió que fou dis
cutit abastament ahir vespre, cal començar a
discutir-ho novament avui al matí. Parlar
de poesia popular en temps deis Jocs Florals
feia un so, i un altre so en temps del Glossari,
avui en fa un altre i en fará un altre demá.
En el fons, aquella suficiéncia no és res rnés
que la confirmació d'aquest flagell que aplana

Catalunya,

nomenat

epidermisme,

i que

jo

feia un deure de denunciar en un altre
article.
Totes les terres del rnón tenen la seva poesia
popular, i la nostra entre elles. Totes, peró,
unes rnés amunt, altres més avall, han sapigut
posar la própia poesia popular en el lloc que
escau, donant-li el valor relatiu que li cor
respon dins la literatura llur. eatalunya,
me-rcés a la ingenuitat, una mica passada de
moda tanm.ateix, de certs músics de nervis
esvalotats, de certs poetes de cervell flame
cm

jant (no

empordanesos?), de certs sa
cor esponjós,
encara
arrossega,

seran

cerdots de
corn si fos una descoberta d'ahir, l'anomenat
«tresor» de la poesia popular. Jo sé bé alió
que hi ha de bo i alló que hi ha de dolent en
aaueixa poesia. Als catorze an-ys tot jo
bala d'entusiasme davant del nostre can
çoner, i als setze el fl am ja s'havia convertit

brasa, i als divuit la brasa ja era caliu
voltat de cendres. Ja l'havia superada, a força
en

d'adm.iració, peró

també de vo-luntat de do
mini
admiració. D'aleshores ença
la poesía popular en mi no és res m.és que el
record d'un bell experiment de quatre anvs,
terminat, com tots, -amb la assimilació.
Es lamentable de veure, encara avui, .com
certs poetes joves nostres perden el temps
dauran-t tortugues, Com si l'enorme trist
exernple del Glossari no hagués servit de res.
és més lamentable encara, perqué en la
seva tasca no tenen el crític que els encarrili.
On són els crítics, que no els veig en lioc?
Cada vegada que un poeta talla el silenci
apareix arnb una obra a la má, buscant un
crític, reviu als nostres ulls la figura del
compare Diógenes caminant amb la llanterria
ence-sa enlaire, buscant un home. La invete
rada confussió que fem entre els conceptes
de «crítica» i de «comentad» no té pas cara de

d'aquelfa

-

finir per

ara.

Posseim, sí, molts com-en_taristes,

ádhuc eminents comentaristes, peró no tenim
ni un sol crític. 11irolts escriptors-fan literatura
crítica, i. ni un sol fa crítica literária. Com
s'ha de fer la crítica d'un ilibre? Fer-ne la
crítica, la veritable crítica, és pendre el libre,

llegir-lo (no fullejar-lo), comp-rendrel (no en
devinar-lo), examinar-lo poema per poema,
analitzar
per vers, paraula perparaula-,
p
p
les gr-amatical-ment, co-psarine l'esperit, des
triar--ne la técnica, separar-ne les influéncies,
veure el que l'autor -din, i el que volia dir,
i el que ha volgut callar, treure'n a lium les
vers

problemes

soluc-ions

que

rica i de

p-()ética, acollir a-mb

ens

dóna de

amor

de retó
tot alió
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.

rnateix, ja que és poeta,
que sigui creació d'ell
és creació deis
aixó és, creador, i tot alió que
de:u inclou
qual
altres; esbrinar l'escola a la
etc.
i final
antologfes,
re-s'el en les futures
peça,
la
per
peça
_ment tornar

a

reconstruir,

cordial, per poetes in_
ments de vessament
escrit
en hores de medi
tuitius. Pot haver-se
per poetes
intellectual
d'especulació
tació i
escrita en prosa per
estat
haver
Pot
reflexius.
d'escriure-la en vers i haver
hoines incapassos
artitzada en forma de
retallada,
sigut polida,
incapassos
de cantar-la o
homes
vers per
ha.ver
Pot
sigut gene
prosa.
en

si després de re
obra criticada, observant
just com abans d'estudiar-la
tan
conjunt
és
constrifir-la el
perfeccio
presenta tares d'arquitectura. rada grosserament, en principi,
o si el conjunt
treball? Quants
aquest
córrer, de boca
fará
forma
al
comentarista
la
fons
i
en
el
Quin
nada en
autors
cervell.
poemes, guantes obres, quants
cor en cor, de cervell en
en boca, de
acérrima
prova
la
eixir
de
la ma
defalliment,
sembla
popular
sense
poesia
Ah! Ouantes falses Tota la
manera:
un grup de can
cap
d'aqueixa veritable crítica?un
font?
De
teixa
foc d'encenalls!
evidentrnent i malgrat tot, pro
reputacions rnoririen com
al
gons són,
riuriem
Com
amics!
sorpreses,
intuitiva,
i un altre producció reflexiva.
Quantes
du_cció
certs poetes, que a
«La filia del Carmesí»,
Arnau»,
veure, per exernple, que
Compte
matís, «El
poetes
del
tinguts
per
«Els Segadors», entre
Peira»,
França són
altres, «L'hostal de la evidentment, obra de poetes
aguanten una crítica seriosa, i que certs
són,
altres,
tinguts per poetes del cent <(La dama d',_ts_ragó», la meya preferida,
que a Catalunya són
savis.
benévola!
color, no soporten ni una crítica
de fons i de forma, i sobretot
crític, caldrá és un miracle
retórica, de la literatura,
Quan tinguem un veritablemarqui,
d'una una vietória de la
Vernoció nua, i és l'obra,
encomanar-li d'antuvi que
i
paraula
damunt la

justa per a la poe
volta per sempre, la plaça
evitará el perdre
sia popular. 1 aixó ens
seriosament
de coses que
rnig
tern,ps discutint
que el
encara
s'assemblen sernpre en el ressó
nostra
la
zigzagueig
de
so sigui divers a cada
literária.
história

po
dubte, d'un gran poeta, diguem-ne
Vánima
xopa
amb
viure
devia
pular..., que
clássiques. Quins sen els temes
sens

d'essénciés
preferits per

poesia popular? Generalment
múltiples metamorfosis:
els de l'amor,
pátria,
l'horne,
a la família, a la
o
a
a la dona
sóc
un poeta inédit
crític;
jo
poesia
un
de
la
sóc
forma
Jo no
posar-me «d'acord a Déu... i al diable. La
vegades.
poques
que escric en prosa per
Molt
perfecta?
expressió platónica, popular és
evidentment,
amb mi mateix», segons
T-To és en les poesies que són,
per aludar a que s'hi
aquestes
hom hi veu
una mica també...
d'antor savi, peró fins en
posin els altres. Jo no dono a la poesia popular imperfeccions. Tal volta al néixer eren per
cultura,
certs casos les
ni més ni menys valor, dintre la meya
fectes, peró él poble, que en
Coran,
o a la
al
que al Cant deis Nibelungs, o
altres
les ha dismi
ha polides i refinades, en
Divina Comédia, o a la Légende des Siécles,
si tant les

Jean-Christophe

en ses

nuides i les ha mutilades,
originals d'autors intuitius

com
com les

d'autors
rnenys,
més
ni
ni
reflexius volgués que fossin,
1 el
poble.
cervell
del
cor»
i
del
«a, l'aleada del
la
salva
que
poténcia. Un dia fons és humá? La única virtut
certs
de
alió que será com a poeta en
estimar
fa
poesia popular, i fins la
no llegit, són un dia
sense lectura, un llibre
tenen un
poetes moderns que davant d'ella hum.anitat
la
formació
no viscut, un grau no avangat, en
gest de refús indominable, és laés, essencial
de la personalitat del poeta. Des d'aquest
del seu fons. La poesia popular
a
dir
dit. Mol
punt de vista, i no de cap altre, vaig
ment, dramática. Essencialment, he
alió que penso de la poesia popular.
un es
que
són rnés
tes poesies popular s
se 'm
dramátic.
Si
quema, que un argument
drama
**X(
un
perdonés la expressió, dina que ésseva
i calla
la
fa
feina,
que
va
per
tisrre
que
atényer
ué és Poesia? Poesia és la re-creació del
fita
a
una
sense mirar ningú, que té
món interior i exterior de l'home per rnedi
sense fer gira
o en
i que la busca directament,
en
vers
llur
expressió
vegades
de l'Esperit, i la
moltes
D'aquest dramatisrne,
prosa. Segons aquesta definició, la poesia. po- gonces.
que
Inés alts, no en trobem Inésretó
pular pot considerar-se, lógicament, con a i en els casos
carn
humá sense rastre de la moderns
veritable poesia? En esséncia _sí, en potIncia l'esquelet
Aixó,
que per molts poetes
Per
qué
l'anorica.
primer lloc:
no. Veiem-ho. En
mi és una
anoserá una qualitat principal, per
menem poesia popular? No seria millar
que tan
considero
qualitat secundária, perqué
soni
menar-la poesia anónima? Podem dir-ne poesia
retórica
on
la
imperfecta és una poesia
i
altra,
popular perqué la ha recollida, replasmada
n
manca de fons bumá, com
conservada el poble. S'ha fet individual o falsa per
humanitat del fons sia
popular,
on la
motal
la
col-lectivament? Pot haver-se format en

o

-

manifestos futu

o als
al
i
recullo,
ristes del M.arinetti. Són una dada, la
resultant
personalitat
és
la
avant.
La
i passo
esséncia sap
de les influIncies. Cap poeta en

la
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tan forta que pugui prescindir de la retórica,
carn de la poesia. Podría semblar que
aquest
dramatisme concís de la -poesia popular és
una confirmació de la creenga, que tenen

prefereixo, entre altr, la gran mas.--ia v,nte
jada i assolellada i esbatanada. cambra-agen
ça.da, llar-ablamada i ta_ula-cur,Illada, de gha
kespeare el Gran, per exe-mple...
Finalment, una aclara.ció: jo vaig dir que
«la terra i el paisatge i les coses de la terr-a
del paisatge no eren res més que escenografía»
referint-me a la terra i el paisatge, escenari,

poetes moderns, de que pot banir-se
poesía aixó que s'anomena, no ben
justament, literatura. Si ens hi fixem bé,
veurem que en la poesia popular producte
probable de poetes reflexius, la retórica, en entorn del -poeta, actor. 1 ara, al parlar del
lloc de manifestar-se en paraules es desen
«sentit de la terra» i del «sentit del -paisatge»,
rotlla en puresa d'imatges artificades i en
ens-trobem davant del punt flac de la moderna
una espec-ulació més refinada deis gestes i les
poesía, del taló d'Aquilles de la literatura
actituds deis personatges i de l'escenografia catalana en vers. Es curiós a remarcar que
que els volta, i que, en canvi, en la poesia els poetes devots de la Natura sense-seny,
popular producte probable de poetes intui els poetes d'aire lliure, gairebé sempre són
tius, la retórica, no podent expressar-se en uns veritables poetes místics, aixó és, boi
paraula bella per manca de mitjans intel-lec rosos. Oué volen dir aquells dos sentits? Si
tuals de l'autor, es converteix, indomina
volen dir prendre la natura en brut i dur-la
blement, en paraules sense sentit; exemple: al vers, si volen donar docs» de paisatge i de
aquelles sil-labes que fan «tra-la-la», «lairom», terra a la poesia, si volen convertir la natura
«lireta-liró» i altres expressions imitatives de en un personatge més dins la acció dramática
sons d'instruments, crits de joia o de dolor, etc.,
del fons, no cal parlar de poesia popular, sinó
com si el poeta ignar no pogués estar-se
de poesia, simplement, i aixó ho han fet tots
d'expressar alió que sent i pensa, encara que els poetes del món, i seria infantil revenir-hi.
sigui amb paraules balbucejants d'instint. Han servit d'exemple els grecs i els llatins,
Les cases, els mobles, tota l'escenografia de que en cada arbre i en cada font i en cada
la poesia popular, són inseparables de la acció vall hi vejen un company més, un ésser de
molts
de la

del personatges, i influirien en una determi
nació de temps i lloc? Afirmaría que no. La
majoria d'escenaris de la poesia popular tant
poden situar-se a Catalunya com a altres
Roes del món. El fons és tan humá, que tots
els homes se'l farien seu, fossin d'on fossin,
i encara veiem que, a augment de drama
tisme correspon disminució de concreció ra
cial en les coses, noms de viles, d'ermites, de
si la poesia popular
és essencialment dramática,
i l'escenografia que volta l'acció és una cosa
tan accessória, perqué combatre-la quan certs
poetes l'ofereixen com a model a re-crear,
donant-li el toc divi de l'art? Perqué jo amo
la poesia popular no pas per alió que té de
popular sinó per alló que té de poesia. Jo vull

valls,

etc.

és tan

humana, si

Aixi, doncs,

poetes purs, no pas poetes amb adjectiu.
Retórica per retórica, prefereixo la de la poesia
sávia de tot el món. Humanitat per humanitat,
jo prefereixo la deis poetes reflexius a la deis
poetes intUitius, perqué és més, i més intel-li
gentment, arbitrada. 1 perqué el convit a fer
entre la poesia popular
fa el mateix efecte de comparar la ram
blada amb la boscúria, per la senzilla raó de
que als dos llocs hi ha arbres.
Tota la humanitat de la poesía popular

passejades sanitoses
em

está continguda, corretgidament i augmentada
i magnificada, en les obres deis clássics grecs
llati-ns i deis antics i moderns de tots els
paisos del món. En lloc de l'alberg mesquinet
abscondit de la nostra poesia popular, jo

un déu o un familiar deis déus.
Peró en la recreació que volen fer els poetes
catalans de la poesia popular es parla d'un
«sentit de la terra» i d'un «sentit del paisatge»
i d'un «alé diví damunt la terra i el paisatge».
é volen dir tots aquests sentits sense sentit?
La terra i el paisatge, escenografia inanimada,
senSe cap valor. Si prenen
«all diví», no
veiem que aquest alé divi no és altra cosa que
l'«alé humá», l'espurna d'humanitat, la grácia
de caritat del cor i el cervell de l'heme damunt
la terra i el paisatge? No veiem que aquells
dos sentits no són més que el «sentit de l'home
damunt la terra i el paisatge»? Xenius ha dit
que el primer deure del paisatgista era no
formar part del paisatge, i que el segon era
no deixar de má el paisatge. Heu's aquí tot
per a la nostra
un programa de classicisme
poesia! Donem a l'home el que és de l'heme
i a la terra el que és de la terra i al paisatge
el que és del paisatge. No es tracta de prendre
la Natura sense-seny i dur-la al vers, objec
tivament, segons diuen. Es tracta de re-crear
la Natura sense-seny, dintre nostre, per medi
del nostre seny. L'home i la dona: heu's aquí
tot el món i la font d'etern.a poesial La terra
i el paisatge no són ni representen res més
que alió que nosaltres volem i en qué nos
altres les -convertim. Davant meu hi ha un
bosc; vénen els destralers- i l'abaten; s'ha

carn i ossos,

perdut quelcom? Sí, s'ha perdut un bosc;
peró jo m'arronso d'espatlles, perquéjo, poeta,
sé que en mi -no s'ha perdut res, car jo tinc
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.

els

«meus»

arbres, els

la terra i el

paisatge

meus

creats

boscos

pel

meu

Esperit

viuran
dintre d'en m-ateix. Mentre jo visqui,
boscos
tots
els
mori
jo
boscos;
quan
tots els
méu
dintre
comença
seran aterrats. La poesia
Catalunya
no
fui].
de
Esser
acaba dintre meu.
accomPli,
fait
és
un
una
dissort:
sort
ni
és una
simplement; cal acceptar-ho sense discutir-ho.
finlandés o
Si en lloc d'ésser catalá jo fos
xinés o canadenc, la terra i el paisatge que em
voltarien serien diferents deis que em volten
indife
ara, peró jo els portaria la mateixa
que
naturals
réncia que a la terra i al paisatge
terra
i el
sernpre
la
dunaem volten ara. 1 jo
exactament,
com
mateix,
interiors,
paisatge
propietat
els duc ara, invariables i inamovibles,
meus
germans
als
canvi
del meu Esperit. En
deis
altres
els
uns
diferents
pátria,
tan
de
tots ells deis catalans, jo els estimaria amb el
mateix amor que els que ara em volten!
deixant a-part el concepte estétic de la
Natura sense-seny, anem a examinar-ne el
concepte étic. Conten del pintor Nonell que
si algú u demanava a voltes:—Vosté, que en
pensa de l'estética?—Ell responia, amb un
somriure que li cremava el junt deis l'avis:
Qué vol que li digui? Jo pinto!— Si a molts
deis nostres poetes els demanávem:—Vosté,
qué en pensa, de la moral?—fóra possible
que ens responguessin:—Que li diré! Jo escric!
—Peró a nosaltres ens quedaria el dret de
replicar:—Com, qué, per qui, per qué escri
viu?—i exigir-els-hi la resposta! Jo crec que la
poesia no ha de tenir programa, peró els poe
tes sí. I la moral és tot un programa. Cal que
ens
fem cárrec de que tots, absolutament
tots, els problemes de Catalunya no són mes,
en el fons, que una qüestió de moral! Ara bé:
aquesta confusió grossera, per no dir mons
truosa, deis sentits de l'home amb el de
la terra i el del paisatge, és heréncia mara
galliana pura; en alguns poemes d'En Maragari,
i no deis menys estimats per molts deis nos
tres poetes, la compenetració, la anunació
de l'home és tan estreta i tan completa, que
el poeta es creu ésser la muntanya, l'aigua,
la boira, es fon i es confon tot eh en la Natura.
Dimissió completa de la seva humanitat.
Del senyal del dit de Déu al front de l'home
no
en
queda ni rastre. Aquesta submissió
del seny, d'alió que hi ha en l'home de diví,
revolta, absolutament, el meu esperit i re
pugna, terriblement, al rneu cristianisme fo
namental! L'home és l'etern missatger entre
Déu i la terra; reb de Déu la comanda—cada
paraula una estrella—i la transmet a la
terra, que la tradueix en florides i fruitades,
regant-la amb la suor del seu front—cada
gota una Ilevor. Si l'home es barreja amb la
terra i el paisatge, si l'home es fa natura
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en resta del senyal diví? L'home
més dins la Natura! Quina aberra
tros
és un
entre l'home
ció! Posexn un mur de contenció
i el pai
prendre
la
terra
Aquest
Natura!

lesa,

interiors,

qué

i la

per l'home; aquest donar
la Natura sense-seny, aquest
posar amor als éssers inanimats fins a fer-los
devenir personatges apassionats, aquest «fer-se
paisatges», són coses que repug
un con amb
cristianisme fona
nen, ja ho he dit, al meu

satge i

passar-los

sentit humá

a

mental.
que vinc de dir
Es xn.olt possible que aixó
de la poe
amants
poetes
indiferents
als
deixi
contrariament,
té un
mí,
popular.
Per
sia

interés primordial. Crec que la moral és el
fonaxnent de l'art. 1 crec, sobretot, que la
veritable história de l'art comença en el
moment august en que el Clavat-de-Peus-i
Mans bran.dava, solitari, per exemple de tots
nosaltres solitaris, al cim del Puig-de-les
Calaveres. Vint segles de cristianisme donen
dret als poetes a interpretar la Natura i a
establir-hi les seves relacions de manera una
mica diversa que la deis grecs i els llatins...1

***
la poesia popular pot donar-nos
peró també, i pot ser més,
de
bo,
quelcom
popular
de dolent. Ara, si damunt la poesia
neo-popularisme,
els
un
podem edificar-hi
horitzons s'eixamplen i la cosa és digna de
considerar-se.
Si per neo-popularisme cal entendre una
re-creació de la poesia popular, inventant
«sentits» de la terra i del paisatge expo
sant-nos a continuar la tradició del flora
lisme, vivent, encara avui, si bé perfeccionada,
i si la nostra poesia ha de continuar ofegant-se
sota una estiba feixuga d'irn.atges de centre
En

.

resum:

excursionista, complicada sovint,

en

rnolts

poetes, amb deliqüescéncies de saló de te i
amb fantasmagories de jardi d'ateneu i axnb
victorhuguismes domesticats de redacció de
dan i polític, per molt popular, per rnolt
m.odern i per molt catala que sigui val m.és
el fons
en desentenguem, perqué en
que

ens

s'hi amaga res més Que un neo-roman
ticisme.
Si per neo-popularisme cal entendre una
exaltació de totes les valors humanes, no
creant
basant-se en la poesia del poble, sinó
un
cadascú
un poble dintre nostre, fent-nos
in
lloc
el
natura
en
Home-Poble, posant la
d'utópics
ferior que li pertoca i prescindint
«sentits» que sols existeixen en la
qui els ha inventat, i si la nostra poesia
deis
ha de beure en les fonts puríssimes
per
nostres
nostres clássics, contemporanis
fraternitat i per catalanitat d'esperit, fits els
no

•

_

imaginade

ulls en la creació d'un veritable
Renaixe
ment, aleshores podem lliurar-nos-hi
sense
neguit, per-qué en el fons hi batega no res

menys que un neo-classicisrne.
No parláveu, poetes, de revistes
de grup?
Quina bella ocasió! Els nostres poetes caminen
avant en barreja: de l'extrema dreta a l'ex
trema esquerra se-mbla que corri un
rajolí
de -ilum que els agermani, com si el to daurat
fos el color de la sang- de tota la familia.

vindrá el destriament? Dos gru_ps

forts, combatent-se i depurant-se en
bat, car no hi ha res que enforteixi

Quan
joves, i
el corn
m,és als

artistes veritables que la critica sincera—i
tinguem
compte que la cosa mes patriótica
que pot fer-se avui a Catalunya és nom.enar,
pura i simplement, les coses pel seu nom

.

quin pervindre per la nostra poesia! Yeo-das
sicism. e: xata i inassis--za
columna d'or; neo
romanticisrne: xata i rna,sia columna d'ar
gent; de l'una a l'altra, corn enfilalls de galla
rets multicolors, ventalls de l'aire i
miralls
del sol, s'hi rnourien arnplamert i
desfogada,
oscil-lant i vacil-lant, elsdiletants, els hete
rodoxes,

els

avantguardistes,

els

independents

de totes les tendencies i escoles. Din
que la
história de la literatura francesa
deis d-arrers
temps pot escriure's llegint les revistes de
grup. Aixó pot fer-se a França, peró no a Ca
talunya, per-qué encara no tenim grups dignes
d'aquest nom. 1 la primera cosa que cal per
fundar revistes de grup, és que existeixin els
grups, naturalment...
A.

ESCLASANS

7oesia rossellonesa
FONT DE L'ALZINA

Qui l'entendria,

oh mon cant, ta remor
tant isolada? Ets com la font selvatge,
on l'alzina remulla sa negror,

renovadora
Oh
no

1 jo en el clot de les mans he begut
l'aigua enrarida al foc de l'estivada,
font primitiva i d'austera virtut,
que no te vegi en rnos anys estroncada!

antiga del llenguatge.

pobre font, si dins ta soledat
pot medrar el llorer de la glória,

Mes quan el sol assoleia, fervent,
cremant l'oliu com flama platejada,
entre els roquers, torna a mon pensament
la segurança i la fresor callada.

t'has coronada amb ton: humilitat,
que del temps vell ton aigua fa memória.
Font solitária on s'en ve a morir el vent,
oh font gelada i esquerpa de rna raça,
el pedregam te fa de m-onument,
on l'escamot saltant trepitja i passa.

En el temps d'or del mancés i el muscat,
quan sobre el trull s'ageganta el pilsaire,
fes que el meu cant borbollegi, sagrat,
nascut de terra a la frescor de l'aire!'

FON'T DE MONT ORIOL
Voldria l'oir sempre el degotall
i refrescar la rna en l'aigua gelada
d'aquella font que en el plec de la vall
i en un saler va rajant confiada!

•

Creurá.s oir la veu del caçador,
que baixa, assedega'-, i s'hi reposa;

e-ls avis ignorats del rodedor
tots poblaran ta soledat fullosa.

Es per son ombra i és per son gust dolcer
que cada any, a Pestiu l'he visitada.
No gaire enllá s'hi acata un arbosser,
el mes gran i amorós de l'encontrada.

mes net per un poeta
de la fidelitat al lloc nadiu,
i de contentarnent i pau secreta!

Quin raig

No

més

T'assentarás

ja

veurás

prim

per refilar el
mica a la vora,
te va penetrant

una

com

d'una tendra bondat

seu

cant!

Una font tan_t

petita, lo

que

Quin exemple

din!
-

podrás distreure de l'encant,
el saler que vessa d'aigua clara,
vetaqui perqu-é tot davallant
t'en

-vora

pel corriof te -girarás

encara.
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NIT DE MAIG
els roes de Cap de Creus
la sirena és allargada.

La darrera nit de maig,
no és estrany que el somni voli.
Tot és fose. Al lluny la mar

hi

clareja,

en

O sirena de la nit,
canta, canta el meu oblit!

rossa

Repós de tota la
dolça ampiária

la mar sembla un drap
canta, canta el meu amor!

Quan

mar,

JOSEP SEBASTIÁ PONS

o

Del Llibre L

—

Elegía

III
Al -doctor

En solear

sense

mi les

ones

en

Humanitatz

de l'Egeu

oh A/resala, amb ta cort, tinga'm memória;
la terra de Feácia llunyana cm té n.-ialalt.
Mort cruel, fes enrera tes rnans ávides,
enrera mort cruel! no tin_c aci el pit trist
de la mare, per dur, crernats, mos ossos;

la germana per embaumar-me el cos
arnb assiris perfums, o perqué plori
amb els cabells desfets damunt mon vas, i és lluny
partí, els deus consultava
rna Délia que,
en
fent terntar a l'infant per tres •voltes la sort
l'infant els presagis repetia,
als quals, tots junts, predeien retorn. Pera no res
lliurá sos ulls del plor ni la recança.
Fins jo per consolar-la i havent ja donat ven
de partir, m'aferrava a qualque excusa
romancejant: o el vol d'una au, o un averany,
o el .dia Saturnal em retenia.
Quants cops el peu que em vaig encloure, pel cami
m'havia senyalat mala estrugança!
No gosés ningú eixir a desgrat de l'amor
sabent que un déu u prohibeix la via.
Més ai! Issis, la teva deessa de qué et val
ni el sistre per ta má brandat cent voltes,
la dansa de tos peus sagracia, ni el llit cast,
em manca

io

20

ii aquelles aigües
Oh. dea, ara és que

30
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pures que et banyaren?
cm calen socors: tu cm pots salvar!
—bé ho diu ton temple, orlat de prometences.-Complint sos vots ma .Délia amb túnica de lli
irá: a. seure a la llinda de tes portes
amb els cabells desfets dos cops per jorn, dient
tes lloances en mig la torba egipcia.
Peró m'escaigui encara dar culte als déus pairals
als Lars an.tics l'encens cada mesada.
Feliç del morador del regne de Saturn
ans
d'obrir-se la terra en llargues vies:
el pi encara no havia les ones menyspreat
ni s'havia lliurat al vent la vela,
ni el marin_er errant que al lluny cerca tresov.;

joaquim Balcells.

duia

40
en

en

son

mossegava el

.

50

lleny rnercaderia estranya;

aquell temps el brau

no era

punyit, ni fré
boca,

cavan domat de

les cases eren franques de tanca;
a -l'heretat
la partió es servava sense
fites;
l'alzina dava mel, l'ovella de bon grat
al refiat pastor la llet portava.
Res de malesvolences, d'espases
ni combats
ans que l'armé
inventés estres maléfics!
Mes ara, manant Júpitre, tot
són nafres i crims:
la mar obre a la mort mil noves
vies.

Pietat, pare!

só poruc,

mes

l'averany

ni el blasme als déus sagrats no
em fa temenga.
Mes si ja he ornplert els anys
fatals de mon destí,
fes-me gravá aitals rnots damunt la llosa:
1Jau ací, consumit de mort i arrabassat
Tíbul-lus, que seguí Messala a ultranga.*
En pac al dolg amor que de grat he
servit
Venus mateixa em xneni als camps Elisis,
on abunden les danses i els
cants; vagin les aus
6o
ritmant aires dolcíssims amb llurs gorges;
s'uneix l'eixam deis joves a les verges
tendrals
jugant, i amor els té en con.stant batalla.
Es allí on tot amant que occi Pávida
mort
hi va, en senyal, cap-coronat de murtra.
Mes ocult en la nit pregona, maleit
hi ha el lloc entórn del qual bromen les aigiies.
Tisphon, el de les serps afroses per cabells,
empaita, irant-se, a tort i a dret la turba,
mentre el monstre Cerberus amb goles de serpent
vetlla, xisclant, les portes tan pesantes.
70
Rabent, sobre una roda giravolten damunt
els membres d'ixió, que temtá a Junus.
Tityus, extés en nou vessanes de conreu
peixeix les aus en ses entranyes negres.
Tantalus, si entre estanys el beure u abelleix,
l'ona u fuig deixant-lo amb sed amarga.
per havé ofés .Venus, les filles de Danaus
traginen aigua amb gerres foradades.
Sigui allí tot sacríleg de les meves amors

8o

aquell

que cm desitgés llargues batalles,
tu serva, si et plau, ta castedat i el sant
.pudor; que diligent una velleta
et vetlli boj contant-te rondalles vota el foc
mentre fila l'estam de la filosa.
Quan tu, treballadora, sentada al seu costat
o

mes

90

lassa de son hagis plegat la feina,
llavors jo, sense avís, sobtadament vindré
per a semblá als teus.ulls que el cel m'envia
amb els•rulls esbullats em volarás al coll_
amb peu nu i agengada de per 'casa.
Que aital dia felig l'aurora resplendent
ens. dugui amb sos corcers color de
rosa.
C. FAGES

DE

CLIMENT,

trad.
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ELS LLIBRES
Clapés

La impressió d'aquest llibre d'epi
grames, precedida d'un estudi molt
documentat, enc que d'una com
prensió massa extensa en la moder
nament exigible i veritable noció
del génere, és la de qué hi triomfa
més l'erudit que el poeta.

Totes les coses, vistes amb amor,
enfervoreixen el comentani i li donen
interés de cosa viva, per simple que
sigui l'expressió. I quan aquesta
amor va unida a una consciéncia in
tel.ligent, el llegidor hi assoleix
llavors tot el gaudi.
Tot i la humilitat d'un report
excursionista, per aquestes dues vir
tuts esmentades, el llibre d'En Botey
es capta tot seguit un benévol afecte.
Hl són resseguides, amb valoracions
de detall i amb pretex de reconte,
algunes contrades catalanes. En la
expressió, sense refinament peró

correcta, algunes

copsades al
frescor d'impressió

L'epigrama requereix precisió, sen
mutilacions gramaticals; brevetat
amb
sense incoordinació; agilitat,
grácia en el dir; euritmia i há.bil
estructuració en el pensament. 01més, pensament i imatge han d'ésser
prou profunds subtils per justificar
se

o

llur solitud; no han de poder con
fondre's amb una simple estrofa

segregada.

figures—anécdo

pas—serven una
viscuda.
No és aquest llibre una guia freda
exclosa a tot encis literari. Més
aviat és propici a fer-ne un motiu
evocador d'alió que l'autor esmenta,
ajudant a reviure-ho al visitant
enyorador, que el llegeix.
L'amor a la terra, concreta i di
versa, és la principal lliçó a treure'n.
tes

LES NO ÍES DE MODA, per V.
Coma Soley.
El dibuix de la coberta, extret
d'un vulgar anunci
d'una casa de robes, és un símbol
de la válua artística del llibre. L'au
tor, per adaptar-se a l'ambient, amb
una displicéncia irónica sense gens
de reeiximent, devalla en la narració
al seu mateix nivell de frivolitat des
eixida.
Per contra, el cas central, l'alli

aparentment

-

çonament

o

exemple,

no

guanya

consisténcia psicológica en la bre
vetat de l'exposició; la simplificació
del procés, la estelbilització de l'acció,
permetien, no-gens menys—«L'abran
damenb> de C. Soldevila n'es un
exemple—fer una obra aguda i pre
cisa, d'un ágil triomf.
Manca, peró, aquí, per a l'asso
liment d'aquest guany, la traça
l'instint d'un veritable temperament
de literat.
Aquests són mots de crítica lite
rária. El gest delsenyor Comas, peró,
son esforç d'adaptació al públic i el
benifet que aquest en pugui treure,
poden fer eficaç l'obra, oblidant una
mica el bon gust.
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B LAVES, de Mn. Joan
Corbera, Pvre. (Altés, imp.)

RAJOLES

BELLS INDRETS DE CATA
LUN YA, per Josep Botey. (Edit.
Catalana.)

Tantes condicions, a parells, per
pocs han estat assolides a Catalunya.
De professionals de l'epigrama, espe
cialistes de l'epígrama—entés en el
veritable sentit del mot,— no hi ha
hagut a Catalunya sinó dos poetes:
López-Picó, i també Benavent.
Aquest ha decantat en laxicra d'ar
gent del vers una dosi d'acolorida
iron.ia, reeixint-hi, a voltes; el
primer havia ja donat abans a l'e
pigrama sh veritable sentit; ehl
retorn i la retrobança,
en fou el
encarnant-ne amb absoluta justesa
la, plasmació essencial 1 els matisos
variats a qué s'adapta. Desavinent
—ara--el comentani extens, diem
només que, ultra consagrar-li un
llibre integre («Epigrammata»), a tra
vés de tota la producció d'En López
Picó, sempre renovada, el sentit de
l'epigrama hi traspua a cada pas,
des de «Paraules» a «Popularitats»,
des de «El retorn» a «Dites de tot
l'any»; l'instint liric del génere
és—oh rara fortuna!—evidentment
consubstancial.
Els altres poetes catalans que
esmenta Mn. Clapés no n'han estat
reflexius cultivadors, sinó simples
retoladors oportuns d'un fragment
líric, unes voltes; altres, decebuts
només del llur insá desig, d'assoli
ment privilegiat.
Mn. Clapés no havia pas d'ésser
més afortunat, malgrat sos estudis

sobre la matéria; 1, en efecte, en
poques ocasions arriba a acostar-se a
aquella plenitud de condicions que
adés exigiem. Com que no és potser
prou poeta—en el més noble i pur
sentit que el noucents requereix al
mot—mai la grá.cia alada, que és

do directe deis déus, no insufla a bas
tament el wrs per dar-li agilitat
daurada, ni per, dintre d'aquesta,
personalitzar les sensacions; els ele
ments, per la dificultat del joiell
minúscul, són sovint mal fosos, i la
construcció apareix descarnada, amb
hipérbatons innecessaris i confusos,
i deficiéncies de sintaxi, sense unfluid
esclat. I tant com agilitat suficient
manca propietat
o ben adreçada, u
en el mot 1 habilitat per vestir, sense
desnivells ni vulgarismes, la idea
central, a voltes encertada, o les
imatges, de vegades estridents
inharmóniques peró d'altres, no-gens
menys, força belles. Hi ha encara en
el vers un rudimentarisme i una sim
plicitat massa vuitcentista, pobre de
refinament intern, que esguerra les
possibilitats d'éxit.
Comprovant breument els defectes,
amb més extensió--benévolament
—les espumes encertades, veiem
(Iletjor en el mot):
-

«Ai cireres de pastor,
sóu unes desventuradesi»,

bé aquest xisto líric, palesador,
oimés. de la ignorancia d'una hac
catalana:
o

el tren,
la

o

com una

comparació

h,

resta mut

(!)

de les celles de la

Verge amb dos raigs d'aigua; i
altres, d'un futurisme indecís i gro
tesc.
En canvi

en alguns llocs, les imat
ges rumbegén una viva frescor ori
ginal, quan diu que «la marinada
—ve a picá els vidres amb el cap
deis dits»; o que, després del present
deis cels «ri sol— xucla els brillants
de Ilum i els va enfilant»; o en veure
el
com «es despengen els dies clint-e
templ--de la bola d'aram on les
es+; elles:—com daus de foc hi lugum»,
quals moments, com en «De
en
l'esclat deis ametllers»,«Del bell nin»;
«D'un cirerer de nit», i algun altre,
el petit estoig té veritable interés
líric, sense la grisor vulgar i l'ex
pressió deslluIda d'altres voltes.
Aquest poc aguant en el vol, que
dóna feixugor prosaica al llibre,
parcial.
en desvirtua l'encant florit
Aixi, a «Hora-foscant»—que citarem
de tres
com exemple final—després
formosament descriptius i
versos
•

concisos,

«La -Ilum de les carenes s'ha apagat,
la veu de les masies ha
emmudit,
la boira flonja baixa pel serrat,»
—

tanca la quarteta, amb aquest vers,
que revela manca de sentit artístic
i de distinció de
valors liriques
péssima tara d'auto-educació:
—

«ésfosc, germá, dormim, i bona nit!»(!)
El crític, que ha vist guspireig de

belleses i algunes cordicions en el
llibre, després d'aquest «dormim-hi,
i

bona nit!»

no

sap si decidir-se

mentarista posava al marge del
poeta els noms de la «romana Po
llentia i de la indígena Formentor».
D'aquesta doble saba terral tilés
nodrit l'home i el llibre, en cons
cient assimilació, i són aquestes dues
clarors les que il-luminaran la
tomba amb fulgors perpetuals. seva
La edició ha estat feta magnífi
cament

per

l'Ilustració Catalana,

la millor de les ofrenes
memória del poeta.
com

a

la

a

seguir el consell de "autor, enduent
se la temença
d'haver-se equivocat
abans en el judici.
La pruij a de den—ara, com adés

enterbolirá l'éxit literari d'aquest
recull, fet amb masa fallera,
sense
servar sempre la paciéncia
d'esperar
la inspiració. Per aixó el Ilibrepotser
quasi discret; peró ja sabem que
aixó sol no basta per enriquir com
a incorporació el nostre
patrimoni,
assats refinat i sellecte, remerciant
Déu.

«NOVELES»,

«1/ELLES!

NOVES»,

«ESTIUENCA»i«CASOLANES»,
llibres

deproses de jacinto Laporta.

tació difícil d'aquesta obra, per més
divulgada rnés perillosa a una tasca
intel-ligent, una déu íntima d'humo
risme subtil i profund ensems i
ha palesat peafeir aquest filtre
secret i esas, suprern destil-lador
de la ironia. Les seves paxaules,
precedint la traducció, en són un
comentani insuperable. L'encontre
d'En Farran i l'obra adaptada al
nostre verb, ha estat, doncs una
veritable troballa.
Amb quin somrís d'aguda conei
xença, de fi humorisme, i a l'ensems
de fervent i noble vindicació, esgrana
entre ses mans, punt per punt, les
suggestions de l'obra de Swift, adés
no sempre dretureres! Des d'avui,
hom pot dir, que l'obra de l'escriptor
anglés té un estudi madur i sobretot
ben orientat.
El punt de vista d'alliçonament,les
finalitats de l'obra, l'harmonia entre
ses tonalitats i el predomini
tres
puador del poeta, són constatats
pel prologuista d'una faisó segura
i lógica. La posició deis «Viatges»
resta ara definida.
Llibre de doble encís! Un temps
•l'esguard pur de nosaltres, infants,
en bevia
ávidament i dolça aquell
extraordinari pobre i simple, gaire
bé casolá, gens enterbolidor de la
nostra senzillesa, i ens fermentava,
inconscients, el nostre lievat d'ho
mes.
Després' quan els ulls s'han
obert prou
hi han passat tels i
ombres abastament per a saber
albirar dins les mitges foscors
mesquines, hem renusat la llicó de
Swift, no amb el llavi eclós ilififil
ment a la meravella, sinó mig contret
com un beire lentament engolidor
de l'amarga veritat.
Ara, per mercé de la traducció d'En
Ferran i Mayoral, experta i atenta,
feta amb escrupulosa honradesa i
acurament d'expressió, ens n'és reve
lada sense impureses la seva perdu
rable—peró humana—valor literária
universal.

En la renaixença catalana els
canvis de camí en la poesia han
estat prou intensos per semblar
esvair els matisos d'una seqiiéncia
i crear aparents solucions de conti
nuitat. En la prosa, en canvi, tenim
encara a frec de ma les
primeres
figures i Ilur relleu no ha minvat.
L'aplega de tota una producció,
arrelada en pié vuitcents, no tindria
un interés absolut potser, en la
lírica.
Els:quatre volums de prosa deJacinto
«OBRES COMPLETES de Mn.
Laporta, ens ofereixen, per contra, un
Miguel Costa i Llobera», vol. 1. tast viu i saborós que el
nostre gust
II-lustr. Cat.
no defuig. Tota una vida d'escriptor
justifica la satisfacció d'un recull;
El repás atent d'una obra sence
oimés la condició de les proses que
ra, quan l'autor ha travessat ja el
en aquest cas el formen, abona també
llindar de la via terrenal, encomana
la resolució de l'autor.
sempre un major sentit de mesura,
Dues valors essencials acoloreixen
un respectuós
miramenten el balarn;
aquest aplec; el regust d'época, ga
peró també dóna la responsabilitat rantit per una
sincera fidelitat en
del jutjament definitiu.
la narració, que evoca una vida se
Renovant la lectura de les7poesies
pulta pLer sempr9,,,T.11,1n la realitat
d'En Costa inserides en aqiiest yo
i 74141 wtoneixença há-d'abellir-nos
lum, l'esmentada valoració, peró,
encara; i la frescor de les escenes on
no esdevé engoixosa, sinó
tranquilla.
el viu i el popular tenen encara la
De cap a cap d'eixa llarga vida li
flaire de terra d'una planta recent
terária hi ha una esséncia prou alta
copsada. Aixi, podriem gairebé afir
per esdevenir escápola a tota con
mar que, dintre els
actuals,
tingéncia d'escola, a tota banalitat En Laporta se'ns prosadors
revela
d'época: hi ha una interna dignitat com un continuador, en aunestones
sentit
que eleva el to del cant o el refina; i
semblant, d'En Vilanova.
hi ha, tant com bon gust, una cultura.
Per aixó preferim els dos volums
En els poemes que avui ens són
del mig, com a més expressiu_s de la
donats no hi és pas tot el Costa,
grácia del llenguatge i de l'encís
encara; hi és parcialment i arnb la
hábil i espontani de l'escriptor.
«POESIES DE JACINT VERDA
lleu ombra difusa d.els versos cir
Aquell rápid diari que és «Estiuenca»,
GUER» ürtroduccit itria de Caries
cumstancials—a voltes més reeixits,
que el Ilegidor engoleix amb gorman
Riba. (Edit. Cat.).
peró, que la mateixa anécdota—i
deria malgrat la seva simplicitat
amb el _rastre d'ambient al qual en
fins que l'ha dos kvidament, i molts
Aquest retorn a Verdaguer—retro
avinenteses sa fidelitat s'entregava. moments de «Velles i noves», són
bança després de l'oblit, rectificació
Peró s'hi veu el poeta que perdura
ers llocs on la traça de En Laporta
després de la fredor—no podia tenir
i s'hi llegeixen les qualita.ts a-utócto
s'han manifestat d'una faisó més
una millor consagració que una tria
nes que el fan perdurable.
felil.
i un estudi seré. Ambdues coses
L'esclat de força i maduresa con
La tasca de tota una vida no re
enclou el volum que la Editorial Ca
tingut dins la forma cenyida amb collida fins a la vellesa, és també
un
talana ens dóna.
sobrietat. La filiació de la terra, gest que ens entendreix en obrir
No deixa d'ésser significatiu que
reflectida en els motius i alguna
aquests volums.
hagi estat la má de Garles Riba la
volta en la técnica de l'escola
excellent realitzadora d'aquesta tas
mallorquina, en donar se a un sub
ca. El fet de son encert és una ob
jectivisme més simple. Exemple «VIATGES DE GULLIVER» de jecció
a tota classificació lírica ex
d'ambdues coses són «El Pi de For
Jonatahn Swift; trad. i prr'leg clussiva i parcial. El teixit de l'obra
mentor» i «Marina».
de J. Farrani Movoral (Edit. Cat.).
verdaguerfana, gens descolorit, és
A frec dels homenatges fets ran de
analitzat amb cura i amb sóbria avi
sa
mort—molts d'ells errívols de
El nostrador de Lluciá, ha lluit,
desa. Els aspectes del nostre poeta
sentit literari i patriótic—un co
en
l'avinentesa d'acomplir l'apor
mes popular, troben en les paraules
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nostres
del más precís i profund deisels situa
alijes un comentari que
definitivarnent en l'apreciació reco

temes
imbolta—coín són a voltes sos
capgirell
risc
del
al
fins
—i agil
desigual.
Temperarnent literari de força, en
en

consistent. En el darrer, l'autor
s'abandona sense massa escrúpol a

sugestió subjectiva, sense
El camí del
propi control del vulgar. podríem
dir,

un

tota

cas psicológic, que en
aquí
que és el deis dos contes esmentats
precon
nivellar
restructuració ni en
del llibre, és son millor camí, ben
fets.
Es
deis
cebudament la rnarxa
proper al mestratge.
irreflexiva
Ilença expontániament i
L'aparició d'aquest Ilibre és el sor
l'acom
que ells prou
a Ilur damunt,
gir
de tot un temperament, original
comentani
panyen, i obre la verba al
cornú. La via fressada, en
i
poc
divers a mida que aquest va essent-li
versal via.rany on té lluc,
decantar-la
la
sugerit. Amb aixó, per:), guanyaque
una personalitat, la ben
enfortira
prosa una vivesa d'istil
seva
significada en aparéixer.
encanta l'avidesa del lector i que
els
vulgar
i
salva les caigudes de to
narrador
grisos i Ilargs monólegs del
d'un ensopiment en la lectura.
La visió del real—coses i tipus
«EL VIATGE DE NOCES», per
planes
amb
duu
a
les
la
Ricard Ferrer.
En Girbal
fortes colors; la crueltat deis pro
blemes anímics que s'hi pla,ntegen
Un comentani ivarsós, ágil i Ileu
ment matisat d'ironia, sense que el
és situada en el mateix pla de crua
revelació on han estat observats. triomf de la subtilitat sigui massa
lúcid.
Un intens coneixement del ambient,
Amb un pretext frívol, són situats
peró, per bé que ajudi a la precisió,
de llocs i un
provoca en l'autor, dins aquesta obra,
una rápida enumeració
entretinguts aturs innecessaris que cop d'ull a llurs aspectes, en aquest
VE
«SIMÓ GOMEZ, HISTbRIA
llibret que esdevé un acolorit itine
són contradidoris a la prosa lluent,
RÍDICA D'UN PINTOR DEL
saltadora quasi, del llibre; aquesta
esponjat d'«esprit», sense, peró,
POBLE SEC», per Feliu Elías
Girbal que
prosa
d'En
preuada
significar
cap encert definitiu.
Municipal
Junta
(Edicions de la
Ferrer no és ni un escriptor
té
una feliç i precisa concisió
quan
Ricard
Barcelona).
d'Exposicions de
fa brillar els capítols amb mestrívol
ben format ni un ironista agut. Es,
Ilampegueig de visions completes i simplement, un amable acauseurl
L'ad d'una época, individuaIitzat
rápides.
que amb la justa pretensió d'ésser
en una manifestació personal, hono
Aquest fou precisament, elhtriomf
discret, deixa lliscar el comentan,
rada darrerament, és Pobjecte de
de sa anterior novel.la. En Va pre
amb una claror bastant apagada, que
l'estudi de Feliu Elias, aquest home
agilitat hi és perduda a voltes arriba a espurneig.
si
aquella
sent,
en
comentaris
inte
excel.lidor
els
tan
o malversada, hi és assolida, no
ressants diversos com en la seva
Les notes que segueixen la narració
gens rnenys, una força—no exempta inicial, desigualment reexides, són
própia valor artística.
de perills—que en instants d'encert
gairebé totes assalos suggerits, con
La seva trassa de crític d'art no
d'ironia. En
arriba a produir un lleu vértig
fóra prou a donar a l'estudi de Simó
una mena d'ex.ercicis
d'esgarrifança, que justifica el -Mol.
Gómez un incéntiu de lectura, massa
algun moment—«El nen» per exem
general. Peró l'estilista viu, d'on
ple—sap veure amb grácia Pespec
la paraulallisquent anima pintoresca
tacle cómic refinat i Pobservació
ment i amb colors d'ambient la ex
esdevé saborosa.
pressió,sap completar Panálisiartístic
Una inclinació de láxic i sistema
feblesa general
amb la valoracio de l'anécdota i sap «QUATRE VEN JANCES» de C. A.
vers el francés i una
Jordana: Lltb Nac. Catalana.
descriure i evocar una vida desem
d'inici, fan balancejar la obra pre
braçadament.
sent d'En Ferrer, camí d'una esta
Es també el cas d'una aportació
Aixó sol justifica que aquesta obra
bilitat próxima per a la qual revela
tingui un interés literari i general interessant i nova, ádhuc personal
con dicions.
que la faci placent al simple curiós,- ment. L'autor d'aquest llibre té
és
un
do
natural,
ben
quelcom que
tot situant l'autor com un escriptor
rar: el saber plegar el Ilavi cap endins,
hábil i un narrador d'instint.
i la lleu contracció de Pesguard, que
No és pas ara molt greu, que en el
«L'EMOTIVITAT POPULAR EN
en dissimula el fible. Per aixó, dins
llibre hi hagi errors históriques lo
EL CANCONER DE CATA
«Quatre venjances» hi ha, no pas la
cals; i meny-s encara que la precipi
LUN YA, per J. Formen. (Publ.
fácil superficialitat d'una ironía Ileu,
tació amb qué ha estat escrit enco
de LA REVISTA).
sentit
hurná
d'un
incorrecció
l'estil,
sinó
el
profund
constant
a
mani
veritable humorista. L'escriptor no
car la visió reviscuda serva així més
Ara que l'obra dispersa del nostre
que mai el seu encís, una mica verge passa damunt els fets amb una
popular merceix Patenció
breu
cançoner
cont;ngut.
simple
somrís
que
hi
deixi
una
de forma, del tot urbá pel
recercadora d'una complementació,
auriola fugitiva; sinó que s'hi en
hi giri copsa
tot estudi que a l'entornl'oportunitat
dinsa i els travessa, sense ni un bleix
el doble guany de
en el triomf.Ve't aquí perquá Paná
o de l'interés.
lisi hi és més reeixit que Pargurnent;
«LA TRAGEDIA DE CAL PERE
El senyor Fornell, habituat a
LLARCH», novel•la d'E. Girbal i perqué els dos millors contes del
l'amor intel.ligent del nostTe tresor
llibre són el segon i el tercer; l'un
Jaurne. (Ilustr. Catalana).
líric popular, n'ha fet extensament
d'una línia esquemática forta
sen
Paltre
amb
un
normal
des
i documentada una valoració
renovació
del
traçuda;
No és própiament la
Adaptant-se al
molt
justa.
de
detall
timental
enrotliament
i
unaseguretat
sentit ruralista i realista de Víctor
motiu del llibre, aquest no és ben bé
que el fan definitiu.
Catalá. Girbal Jaume, sortós en
harmónic
un estudi vigorosament
En el primer deis contes l'extra
copsar casos notables en ses anades
científica.
arnb
fredor
i
estructurat,
ordinari no és massa harmónicament
per terres de Solsona, s'ha fet una
Més aviat les paraules tenen una
sebollit dins l'humor, i resta menys
voluptat d'emprar una forma des

brada del noucents.
i més
Com més. líric és Verdaguer
popular, el set' ends augrnenta.
L'alba ingenditat deis idil.lis, la
Ilegenda daurada i la de les flors,
són un joc d'harmonies, matisades,
més o rnenys enceses, peró sempre
humils a l'esguard. El sentit de la
terra, adaptat a l'época, no és potser
ja tan bellament personal. En el
darrer aplec, per fi, hi ha exemples
amb la evoca
on és fosa la emoció
ció heroica, en síntesis admirables,
campanars*.
com «Els dos
El volum d'avul és una assenyada
i desapassionada adhessió a la valor
perdurable de Verdaguer, que adqui
reix un sentit de to general per ço
representatiu de son acompliment.

canvi pot

ser

reix tant

no

-

.
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calor suau i el comentani es fa
planer i florit, amb un estil, sinó ma
ssa correcte, fresc i
esponjat d'in

times coneixences.
Potser el treball present no és
encara un estudi definitiu. Es,
pero
un assaig sólid i seriós, de
notables
proporcions, fet a consciéncia i arnb
sabor de cosa viva, i és una de les més
atentes i profitoses mirades ánima
endins del poble, en una de ses més
importants—possiblement la més irn
portant—m..anifestacions: els rega.lims espontanis de la seva poesia.
L'encis del cançoner, que en cada
rnostra individual ens abelleix a
l'entusiasme, és per aixó difícil de
reduir a una síntesi estudiosa que
n'escateixi la seva esséncia destriada.
J. Fornell, peró, encara que la veu
se u perdi una mica i s'hi franquegi
massa en el curs del Ilibre, ho
asso
leix bastant. -Un índex precis defi
neix perfectarnent les conclusions
i marca els lírnits de cada mica del
contingut. I el Regidor resta reco
negut d'aquesta estona de conscient
contacte amb el poble
d'haver
abastat la mesura emotiva de la
déu lírica popular.
J. Fornell té un noble cami en la
persisténcia d'aqueste.s valoracions
de les cançons de la terra.
O. S.

CAL ESMENTAR

—La col-lecció Les Contemporains
(CEuvres et portraits au X Xérne
Siécle) que publica la llibreria Stock
i que ha donat interessa.nts volurns
de Gide, Duharnel, els germans

eQuatre regles per a parlar bé»
d'Ivon l'Escop, on novament éš
vulgaritzat el sentit de digníficació
del llenguatge, tasca de l'autor.
Tharaud, Cocteau, Giraudoux, Ja
--(Joyita» novel.la de J. Josua.ld loux, Colette
entre els escriptors
BIadá.
francesos í Harden, Mahn, Kipling
Ilibret de les mares» de F. i Przbyszewski entre els estrangers.
Flos i Calcat.
—Que, tal com preváiem, la moda
—L'idioma catalá davant la cién
literária afalaga a París el nom i la
cia, l'história i la llibertat deis pobles, producció del crític rus Lleó
Chestov,
de J. Conangla Fontanilles.
del qual els Cahiers verts sota el
—El Pe-Iit traité de versification,
títol «La nuit de Gethsemani»
de Jules Romains i G. Chenneviére, traduit en el seu qu.adern 23 han
un
que ens ha fet rependre el gust de les assaig sobre la
filosofia de Pascal.
teoritzacions estétiques del nostre
Rernarcables també dinsla col.lec
Milá i Fontanals i ens ha recordat ció dels cahiers verts
el volum
els temps universitaris de la Facultat
Vauban, de Daniel Halévy í el volum
de LIetres, quan cercávem el Petit Ariel ou la vie de
Shelley, per André
traité de poésie française de Théodore Maurois.
de Banville, o, ja per vestir-nos un —Entre els assaigs escrits en
xic d'erudició, el Traité général de per Salvador de Madariaga i anglés
suara
versification française de Becq de publicats en edició castellana,
Fotlquilres i els assaigs del nostre titulat Lírica popular espanyola. él
Sinibald de Mas; i ben aprop d'ara
—La producciócastellana—degran
el próleg de Garles Riba a la tra.duc
mercat industrial
deis escriptors
ció de l'Odissea.
catalans Gabriel Alomar (La política
—L'estudi d'Alexandre Mercereau idealista), Amadeo Vives (Sofía) i
L'Abbaye el le bolchevismo, publicat J. Pin i Soler (El Libro de la patria);
dins la col.lecció Créer formant part que justifiquen una vegada Inés la
de la biblioteca d'história literária. fama d'emprenedors i de cornercaints
Potser escauria millor dins una atribuida als catalans, de cara al
col.lecció de polémica literária.
mercat mundial.
•

—

.
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LES ARTS
LA DARRERA EXPOSICIO DE

PRIMAVERA.

Exposició de Primavera
ha suggerít els següents comen
taris:
a) S'irnposa l'creació d'un local
adecuat. Entre alguns artistes, a.ques
ta idea ha pres bellaforma. Es parla
d'un senzill palau emplaçat en un
lloc molt céntric de la ciutat: en el
mateix lloc on la vuitcentista en
titat Sociedad General de Artistas
havia tingut el seu magnífic local
La darrera

ens

d'exposicions. Aquest petit palau
podria servir a més per a donar-hi

concerts i conferáncies.
La benemérita Comissió de Cultura
de l'Excel-lentíssirn Ajuntament de
Barcelona,. junt amb la Junta d'ex

posicions, podrien portar a terme
aquesta bella iniciativa d'alguns deis

nostres millors artistes.
La continuació de les exposicions
oficals en el vell Palau de la Indústria
és una cosa denigrant per la ciutat,
pels artistes, i no cal dir que per les
obres exhibides.
b) S'imposa una selecció acabada
de les obres a exhibir: Dissortadament
s'ha fet molt mal ús de la llibertat
que l'estatut de les exposicions
oficials concedia als artistes i a les
entitats. Les societats artístiques for
mades amb socis de quota, han
abusat d'aquesta llibertat acceptant
el bo i el dolent deis seus socis: la
quota módica de cinc pessetes al mes
dóna dret d'expositor a tots els afi
cionats de Barcelona, i potser una
quota més modesta de soci corres
ponent a tots els aficionats de Ca

talunya

d'Espanya.

í

Caldrá tornar a raure al jurat
d'admissió, amb totes les tares d'a

PLÁSTIQUES

quest vell sistema. Peró davant de
tanta poca solta com s'ha exhibit,
especialment en aquest darrer cer
tamen, cal acudir a aquest seas,
vegada deixr
encara que més d'una
fora el gra.
Es una Ilástima haver de'recórrer
altra vegada al jurat, peró no hi ha
altre remei.
Caldrá que tots els artistes ma
nifestin una mica més llur bona vo
luntat envers les exposicions munici
a

pals.
d)

Cald/rd que en cas de haver-se
de declarar deserts els premis de Mu
seu, no es reParteixin aquestes quan
titats en particiPacions mesquines, amb
lesquals no s' aconsegueixni acontentar
els «cardes».
e) Potser fóra millor que aquestes
exposicions oficials tinguessin el. ca
rácter de generals d'art cada tres anys.
Podrien fer-se els anys restants expo
sicions monográfiques: (dibuixos, gra
vats, el bell llibre, cerámica, vidrieria
glíptica, etc.

f) Periódicament les

exposicions

haurien de tenir el carácter d'interna

cionals. (Procurant, naturalment,
una bona orientació en els convits.
Recordem-nos de lo anodí que acos
tuma a ésser l'art oficial en tots els

paísos.)
g) Cal
especials».

no

prodigar

Per torn de

les

L'EXPOSICIO
SIMÓ GÓMEZ; pintor de valía. Ad
mirable en els retrats, en els quals
l'anécdota, el pintoresc, no hi té ca
buda com en algunes de les seves
composicions menestrals.
JOAQUIP/i SUNYER.—Voldríem que
aquest pintor, sensible als més ex
quisits matisos de la llum; que aquest
pintor de concepte noble i ciar de
la plástica, abandonés definitiva
ment el que podrien anomenar gau

guinisme.

Consiguem els noms de Hugué,
Gar gallo, Claret, Llimona, Dulach,
Viladomat 1 Rabull, escultors; I nglada,
dibuixant; Vayreda, Mallol, Galvey,
Colom, Togores i Mompou, pintors,
entre els noms deis artistes que per
llur aportació es feien admirar en
la darrera Expogició de Primavera.
R. B.
CAL ESMENTAR

«Sales

societats,

concedides aquestes
sales, tothom amb el temps en fóra
mereixedor. Aixó no pot ésser: cal
establir al menys que per fer-se
mereixedor del honor d'una sala,
cal que l'artista hagi tingut temps
de donar una obra; cal que l'artista
tingui al menyS quaranta anys. Natu
ralment que aixó no és cap garantia,
peró és un dic honest que s'alça
com ara

davant per davant de l'avinguda
de la glória prematura que tantes
víctimes causa.
h) No fóra millor que les expo
sicions municipals s'escaiguessin a la
tardor?

eren

exposició de cartells
organitzat per la «Obra

del con
del Bon
Mot,» al saló d'actes de la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalví.
—La exposició d'E. Meifrén a La
Pinacoteca.
—L'exposició d'En Jaume Guár
dia a les Galeries Dalmau.
—El llibre de Joan Sacs sobre
l'obra i la personalitat de Simó
Gómez.
La

curs

LES REVISTES
COMENTARIS A L'OBRA DE
L'«INSTITUT CÁTALA DE
RÍTMICA I PLÁSTICA».
En pocs espectacles—potser en
cap espectacle—no hi ha la sere
nitat i la simplicitat de les danses
i interpretacions musicals realitzades
per les alumnes de l'Institut Catalá.
.
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de Rítmica i Plástica que dirigeix
el mestre Joan Llongueras.
L'evocació de l'antigor clássica
s'ha fet amb certa freqüéncia des
del renaixement ensá, mes enlloc
d'una manera tan pura i perfecta.
Potser la causa d'aquesta perfecció
depén precisament de que En Llon
gueras, a l'iniciar entre nosaltres el

mátode de Jaques Dalcroze, la única
cosa que es proposá fou l'educació

pel ritme,

no

pas

cap

evocació

més o menys arbitrária del classi
cisme Ilunyá; i precisament perqué
ni l'evocació del classicisme ni cap
altra finalitat poc o molt teatral no
enterbolia la intenció, s'ha acostat
la seva obra al veritable classicisme,

definitiu i perdurable del
no pas cap deis
que— l'escola de Isadora Duncan
és un exemple—s'ho han proposat
directament.
és que En Llongueras i les seves
deixebles—per la simplicitat, per la
sobrietat, cercant l'emoció estética
purament, sincerament, per ella ma
teixa.—s'han trobat en un caml que
si no és el que fou fressat pels mes
tres exhaurits de la civilització me
diterránia, li va molt a la vora.
L'excel•léncia de l'espectade, la
seva valorhumana i natural, ressalta,
sobre tot, per comparació amb altres
espectacles que també tenen la
dansa per fonament. Aquests espec
ta.cles—no es tracta ara d'escatirla
seva válua absoluta—els cal impres
cindiblement l'arbitrari, el conven
cional, el complexe, l'anecdótic, la.
Ilum artificial combinada amb re
sultats fantástics, la sumptuositat
del vestuari, els contrasts de color,
el maquillatge; tots aquests espec
tacles no resisteixen la llum del
sol, que és la més humana de totes
les llums. En canvi, res de tot alió
és precis en les danses de les dei
xebles d'en Llongueras; mes, encara:
no sois no precisa, sinó que no s'hi
pot admetre. Allí no hi ha sinó la
forma humana presentada amb na
turalitat, amb castedat, amb austera
sobrietat. 1 és, precisament, per
aquest sentit humanal i terrenal que
alló resulta definitiu; és precisarnent
per aquest caient de simplicitat i na
turalitat que no hi hauria res tan•
meravellós com les interpretacions
rítmiques de les deixebles d'en Llon
gueras, fetes en plena naturalesa,
en intim contacte amb el món real,
a tota llum, tenint per fons les
blavors del cel i del mar.
I encara en aquest espectacle hi ha
un encís que potser els antics van
assolir, peró del qual cap mostra
no ens
han deixat: el somriure.
Aquelles figures femenines fetes can
çó que tan naturalment saben fer
reviure les perdudes euritmies,
tenen una fina grácia de somriure;
no pas del somriure premeditat i
destinat a encisar amb fins utili
taris, sinó del put somriure, del
somriure com expressió més natural
de l'esperit actuant sobre la forma;
tan natural com el moviment mateix
perqué eh l també és moviment í
potser el moviment més ple de sentit
a

alió

classicisme, més que

d'esperit.

I no és sols la grácia del somriure
individual la que sura en l'espec
tacle; és que tot ell té una grácia
humana de somriure; una frescor de

jovenesa, de perdurable jovenesa
qui sap si una espuma d'immorta
qual traspua en Pánima
deis espectadors i la deixa asserenada,
joiosa, 'luminosa i pura.
Peró les deixebles d'en Llongueras
amb tot i assolir perfectament la
grácia, assoleixen també la força;

ambdues s'hi harmonisen exquisi
dament, com potser mai ningú no
ho ha lograt.—(Les deixebles d'en
Dalcroze vingudes l'any passat a
Barcelona, són prova de com la.
técnica i la força no sempre s'ager
manen amb la grácia.) En les inter
pretacions individuals de música
melangiosa, mai la figura esdevé
feble ni el rnoviment es torna lán
guid; ni interpretant la tristesa ni
ádhuc en la desolació, mai no és
perduda la força. I, anMogament,
en les interpretacions apoteósiques,
s'obren els braços i s'enlairen triom
falment, mai no hi apunta la vio
Inda; el máxim de sentit de triomf
i d'entulasme, és donat serise que
la grá.cia sigui ni tan sois lleugera
ment minvada.
Tot i essent l'Institut una escola
d'art definitiu i en Llongueras un
home que mereix els més grans elogis;
tot i essent l'obra personalment
exclusivament seva, eh, pequé tin
gui totes les virtuts, l'ha influit
del seu esperit familiar i cordial, i
aquest, tan com el mestre, és el pare
de tot alló; aixi ha lograt líiurar-se
ell—i Murar la seva obra—de l'en
circarament tan freqüent en els
homes de valua. La seva obra re
sulta amarada de cordialitat, ben
nostra, sense oficialitat, sense for
mulismes. Es certament encisador
veure el mestre dirigint
les seves
deixebles, com si totes elles fossin
filies seves i com si tot el públic fós
familiar. El rebuscament, el refi
nament en l'extern, és indubtable
ment una elegáncia; peró és una
elegáncia de les deCadáncies; la natu
ralitat, la espontanatat, són les més
altes elegáncies, i aquestes queden
plenament assolides en l'obra de
1' I nstitut.
No oblidem que aquesta obra
magna és començada i portada ja
a la perfecció entre nosaltres—obra
de serenitat i d'immortalitat flo
rint vora els carrers ensagnats on
han passat la mort i la violencia.—
Acostumem-nos—en. mig de la igno
minia deis odis i de les passions—a
tenir aquesta amable i serena es
cola per escola suprema del nostre

esperit.
Josep

M. Casas de Muller.

GUERRA JUNQUEIRO
Dins eLdesig d'epopeia que carac
teritza les tnés autántiques mani
festacions de la inspiració literária
portuguesa i que culmina en el poema
de

Carnoes—(contrastant,

com

re

marcá un amic nostre, amb la fallida
de la epopeia que culmina en el
Cervantes i el just terme mig de la
eficácia de la realitat que culmina
en les cróniques catalanes),—dins
aquell desig d'epopeia l'obra de
Guerra Junqueiro és encara un crit
de desig del desig.
Grans síntesis verbals humani
.

táries: a Catalunya n'arriba la com
prensió immediata de la valor nu
tritiva d'un tros de pa, per exemple.
ens calda sempre retornar a la
economia retórica de Joan Maragall
per compendre la possible intimitat
d'un declamador genial com el Guerra
Junqueiro, verídic si voleu, peró ne
cessitat de la pompa extensa i vi
rolada deis anuncis.

I

,

PERILLS DE L'HORA
La malaltia que volgué curar la
confessió de l'home del qual es parla,
sembla castigar altra vegada alguns
sectors de la joventut catalana.
No fa pas dos anys s'invocava la
eficácia civil del Pare nostre, després
de la confessió.
Ara mateix En Nicolau d'Olwer
ha dirigit als joves les paraules que
reproduim en les qtrals amb cálida
entonació mazziniana es predica el
treball de cada dia per la llibertat
i per la glória de la pátria.
Lliguem caps i aprofitem totes les

lliçons.

Diu així l'article d'En Nicolau:
«La més bella de les poesies no
catalanes d'En Milá i Fontanals,
aquella titulada «Una Sirena», volia
prevenir la joventut del seu temps
contra l'afalac seductor de la me
langia. Era el temps que el roman
ticisme heroico-feudal—que Ii dejen,
—cedía el Iloc al pessimisme deis
incompresos i semblava que el somni
enyorós era l'ocupació més digna dels
homes d'esperit. Refuseu la malen
conia!—s'exclama el gran mestre
refuseu la companyona en mal punt
acaronadal
Refusem-la avui ta_mbél
Amic, si un jorn de depressió pesa
damunt teu; si et sents el cor oprima
pel desengany, perqué l'ideal, que
anys i anys havia estat el teu esperó
en un sobte has vist com s'ensorrava;
si has perdut l'amor que creies ben
segur, si de moment t'adones que
has fet pel món una falsa via, si
sents vacil-lar els principis on recol
za el sistema de les teves idees, i es
desfan els prestigis que veneraves;
si veus inassolible alió que fins ara
havia estat la teva espera_nça...
encara que sigui de tu mateix que
estás descontent, i encara que sigui
de les teves aptituds que et desen
ganyes: lluny de tu la desesperança,
lluny de tu la melangial
Cops fortíssims pot rebre el teu
cor, humiliacions fondissimes el teu
orgull, mai podrás dir, pero, qué
estiguis sol ni que la teva vida no
tingui un objectiu, mentre no sigui
film-e la teva pátria.
En aquelles hores de plom, quan
el cor et sagni d'una traició o et
plori d'un desengany, no t'atueixis,
no et descoratgis, no maldiguis de
l'amor ni de la confiança perquá
t'hagin estat escarnides: redobla la
teva amor, referma la teva confiança,
i posa-les en la Pátria.
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s'esfullin
les
un
escampi; quan t'adonis que aquells
palaus de somni, vers els quals has
-caminant malmetent els teus peus
pel pedregam, res més no són que
plujosos núvols; quan hagis abasta.t
la fruita més alta de Farbre i en
donar-li febrós el bes de la teva
mossegada la boca se t'hagi omplert
de cendres, amic meu, no et lliuris
al pessimisme, no deixis que se
t'aferri al cor la melangia: sigui la
l'Urja la senyora de les teves il-lu
sions, treballa per la seva llibertat,
pugna per la seva gloria.
Per ella i dins ella hem na.scut: la
pátria és la nostra mare. La pátria
és també la nostra perpétua com
panyona, mai esquerpa, sempre amb
els braços amorosament oberts. Ella
és, ara mateix, la fila de les nostres
obres, ella será tal com nosaltres la
fem. Pátria d'ahir, pátria d'avui,
pátria de demá: ph.tria de sempre!
Tres pátries i una sola pátria. Mare,
dona, filla: tres amors i una sola

Quan

les teves
vent de tardor

márcides

amor.

I tu que t'has contentat sovint
d'una mesquineta amor, d'una en

congida illusió, avui que les has
perdudes i et sents buit el cor, no
sabries omplirlo d'aquesta trinitat
immensa? Per qué somiques, doncs,
capficant-te amb una solitud que

només per imaginació teva existeix?
Com gosarás a dir que estás sol,
si la pátria és amb tu? La pátria,
que és aquests milions d'homes que
pensen i parlen com tu, i aquells
milions que els precediren, i aquells
altres milions que per anys i segles
brollaran de les boires del futur? No
els sents que estan amb tu aquells
que construiren els grans monuments
de la riostra terra i que escriviren
amb Ilur sang les planes de la nostra
historia? No els sents que estan amb
tu aquells altres humils, anónims,
que en Ilur tránsit de la pols a la
pols—aixó que en diem vida—tre
pitjaren el mateix camí per on tu
passes, conrearen els mateixos camps
que l'alimenten, pescaren en les
mateixes costes, caçaren en els ma
teixos cingles, ramadejaren en els
mateixos prats? Dius que estás sol,
i en la terra que calcigues no hi ha
ni un pam que no sigui el sepulcre
d'un deis teus! Dius que estás sol,
i quan el vent de Déu aixeca núvols
damunt la terra, la polsaguera que
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pensat rebre—una traició o un des
engany, és la pátria qui ha de sofrir

t'environa és tota de cendres deis
teus avis!

No n'estás, no, de sol, que la
pátria t'encercla i et penetra: n'estás
amarat com n'está d'aigua una
esponja submergida.
La melangia s'ha apoderat de tu
dius que la teva vida ja no té
objectiu. I mentre ho dius i t'ho
creus i et Iliures a la cómo-da inacció,
la pátria, que et penses estimar, re
clama el teu ajut i no l'hi dones.
Ve't aquí robjectiu de la teva vida:
redimir la pátria! No tens excusa.
Es un deure que et ve directament,
únicament, imperativament, dolca
ment, de la relació entre tu i ella.
No adueixis, doncs, que d'altres ja
ho faran: ets tu qui, per complir
amb el teu deure, ho ha de fer. No
adueixis tampoc la teva desconfian
ça, fundada o infundada, en uns o
en altres: prescindeix-ne, el teu deure
ets tu tot sol qui ha de complir-lo.
No adueixis, encara, que les teves
forces no abastin a l'empresa: el
teu deure no és de reeixir, és d'estor

perqué

Imp. J.

HORTA•

G1rona,11.-Bareelona

pátri a.»

CAL ESMENTAR

çar-t'hi.

Si t'hi esforces, peró, reeixirás,
la primera batalla és dintre
tu rnateix que has de lliurar-ra.
Primer que tot és un acte de cons
ciéncia que et cal fer. Després,
quan ja puguis predicar amb l'exem
ple, haurás d'anar a la conversió
deis teus germans, deis que encara
no coneixen la seva pátria,
deis
que—coneixent-la—Phan traida. Més
tard, caldrá que amb els teus ger
mans emprenguis la croada contra.
els enemics, que són parásits i bot
xins de la pátria que t'has proposat
de redimir... I perqué la melangia
s'ha apoderat de tu, dius que la
teva vida ja no té objectiu!
Escampa aquesta boira, amic meu.
Ja no som en aquelles hores tristes
d'un fi de segle, frévol 1 escéptic;
una gran fe patriótica avui omple
els cors. El teu melangiós desinte
ressament no deturará la rivada: amb
gloria o amb ignominia tu hi serás.
Qué tríes?
Per lliurar-te al conreu de les
teves cabóries, per posar la teva in
significáncia al damunt de tot, dei
xarás de complir el teu deure? En
altre temps, en altre lloc, la teva
melangia potser que a ningú Inés
que a tu sol perjudicada; avui, aci,
ella seria una traició a la pátria.
I perqué tu hagis rebut—o t'hagis

el perj-udici? Treballa per ella.,
que ella t'omplirá el cor 1 te'n fo
ragitará l'espina que hi duus clavada.
Treballa per ella, que fent-ho tre
bailarás pels que encara han de
néixer, pels que tardaran segles a
badar els ulls a la llum del sol
aquests mai no els podrás veure
desagraits, d'ells mai no en podrás
rebre un desengany; ells mal no
podran traVr-te.
Refusem la melangia, companyona
en mal punt acaronada. Treballern
per la llibertat i per la gloria de la
ne

-

—La pérdua de dos grans catalans,
homes d'estudi i organitzadors exern
plars: el P. Joaquim M.a Vives i
Tutó i el P. Nicolau de Tolosa, MM.
CC.
—Els articles El concepte de filo
.solia en la cultura catalana actual, de
P. M. Bordoy Torrents (Quaderns
d'estudi, vol. XV, n.o 54) i estudi
crític del llibre de G. Duwelshauwers
La Psychologie contemporaine en
France per J. Farran i Mayoral
( Revue de Philosophie-23 année,
n.o 1), dels quals en un deis próxims
números reproduirem fragments.
—Els articles de Romain Rolland
sobre Mahatma Gandhi i la signifi
cació moral del na.cionalisme de la
India, a la revista Europa.
—Les conferéncies de LI. Nicolau
d'Olwer, Manuel de Montoliu i To
más Garcés sobre literatura catalana,
organitzades pels Ainics de la Poesia.
Ruberti
—L'anide de Guido
I figli di Saturno (Spunti di estetiea
teatrale conternporanee) publicat a la
revista Le Opere e i giorno (Génova,
juliol, 1923.)
—L'afectuosa labor catalanitzant
de Giuseppe Ravegnani al Concilio,
a la Rivista d' Italia, a la Illustnnione
del popolo, al Secolo Illustrato i al
Convegno, donant a conéixer l'obra de
J. M. de Sucre, poesies de l'Alomar,
contes de Garles Soldevila i Alexan
dre Plana i l'actualitat literária de
Catalunye. Prepara també el nostre
amic la traducció de Josafat, de
Prudenci Bertrana.
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Virgili: História deis movírnents
nacionalistes. Segona série
Apeles Mestres: Llibre d'or. Cent cançons po
pulars de diferente palsos
F. Pi 1 Alargan:
La q9,estió de Catalunya.
(Escrits i discursos.) Próleg de Rovira i Vir
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PREPARACIÓ
assalgs de crítica.-Josep Fe
Mayoral
Noves faules.-Joaquim Riera i Bertran
Marines (Segon volum).-Ferran Agulló i Vidal
T-Teréncies (Novel•la).-Maria Doraénech de Canellas
L'a,nb_el Cantaire ( Poesi es) -PIácid Vi dal
Cataluya en ternos de la Revolució francesa (Segona série)
Miguel S. Oliver
1-listória de la pintura catalana fins al segle XVIII (Cinc
volums).-Raimond Casellos
Sepulcres histórico-artísties de Cataiunya (Dos volums)
Adolf Alegret
Divegs
rran

ilteraris 1 aitres

1

-

Dél natural..;! del meu humor.-Joaquim Ciervo.
La guerra de les nacion.s (Vol. V i últim).-Captain Mor

ley.

.

Les

multitude.-RaiR

and

Ca.sellas

feréstecs.-Raimond Casellas.
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Pompeius Gener: LaDona mediterrdnia, aplec
de llegendes históriques. 'Volum 1..
Pompeius Genes: La Dona mediterrdnia, aplec
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Raimond Casellas: Etapes estétiques. Próleg
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DE MAR, D'AMOR. I DE MORT, per F. Soidevila.
Raurell; VÁNIMA OBERTA, poesies de F. Sitjá; LAGESTA.DELS.ESTELS,
CAMI, poesies d'Antoni Glosas;. L'EmouvrTAT POETIZAR EN EL C•NÇONER

DARRERS LLTBRES PUBLICATS.—CINTICS
Millás
LLIBRE DE POEMES, de

J.

TERCER

poesies de J. Salvat-Papasseit; LA JOIA
DE CATALUNYA, per Joan Fornell.

DEL

CHENIER, tiad, de Joan Arús, próleg de Gabriel- Alomar.
L'IDEALe(tercer recull de Moralitats i pretextos) per J. M. L6pez-Picó.
Benet;. ASSAIGS, de J. M. Capdevila; PoEsrzs, de Dan Bádia; TRACTES Ama EL POBLE

LTRICS MUNDIALS.—Ponsms n'A.EN PREMSA.—ENTRE LA. CRÍTICA:'.
de R.
REC.ULL

D'ARTICLES,

ASSAIGS, de Tomás Garcés.
VOLUMS D'ART:- Torres García. ,i. Manolo Hugué.
EN PREPARACIO.—AvraEs. LLinans: d'Ildefons Sufiol, Alexandre Galí, Gabriel Alomar; Joan Crexell, Ma
nuel Reventós, J. Puig i Fer.rater; Rainon Reventós, Ciementina Ardería., Francesc Cámbó,. M. Vidal i Guardiola,
Cristófor ,de Domén-ech, Josep- Pla, J M Junoy, Enric J'ardí, J. Esteh-ich, Caries Soldevila, Ricart Permanyer,
Caries Riba, J. Ferran i Mayoral, DÉ. J. Bellido; etc.
EN ESTUDL—ANTOLOGIES POPULARS DE. LA REViSTA: Els, trobadors catalans; Lés cróniques, E1S Jocs
Florals, Poetes catalans d'avui, etc.
VIATGES, MEMORIES. EPISTOLARIS:. Records de Joan Maragall,‹ per Josep.Pijoan.
Limes MUNDIALS: Leopardi, traducciól proleg de -Tomás Garcés; Rupert Brooke, Goethe.
ALTRES

R. Rucabado:

Els Editors i la llibertat de Pan.

Josep Aragay: La pintura moderna catales.a, la seca her?n
cia i el sea llegat.
Clementhia Ardería: Cançons i elegies.
Josep M. López-Picó: L'infantament meravellós de Scha
rasada.

migue].

Poal

Antoni

Rovira

Aragall:

Joaquim

Mots
E.

Virgiii:

p/aents i desplaents.

Folch 1 Torres: Meditacions
Joan Sacs: La
moderna
Cubisme.
Alexandre Plana i altres: L'obra d'Isídre Noneil
Ferrá:
d'ahir.
Ll. Nicolau d'Olwer: Literatura catalana.

pintura

Miguel

Cançó

general.
Enrié Jardi:
J.
J.
E.

sobreParquitectura.
francesa fins_kl
Perspectiva

doctrines de ,George Sorel.
M. López-Picó: Moraltitats i Pretextos.
Ferrar!
Mayoral: La renovació del Teatro.
Duran Reynals: Quatre Histaries.

josep

Les

Sagarra: Cançons

M. de
i de novembre.
Ferrar/ Soldevila:
Caries
Cdntic deis Cdntics i Llibre de Rut.
Carnet>: Les
del verdum.
Alexandre Plana: Contrabaedecker.
M. Tallada: Les doctrines de P.

Josep

planetes

Josep

j. Proudhow

Guerau de Liost: La ciutat d'Ivori.
Joan Alcover: Poemes biblics.
Frederic Clascar: La
catalana

filosofia

Josep Aragay:

en.

el

segle XVIII.

Mareé Vila: Les Hores.

Nfiquel

Fortesa: L'estela.
Caries Piba: Primer llibre
J. M. López-Picó: Dietari

J.

Bofill i Matas:
P. M.
J. Ferran. i

d'Estances.
espiritual.
Les joventuts catalanes.

Bordoy-Torrents: Els pobles d' Orient.
Mayoral: Didlegs deis déus, de Llucid.
Joaqiiim Folguera: Les noves valors de la po&sitz catalana.
Ventura Gassol: La N au.
Salvador Albert: Amiel.
Pera Benavent:

Epigrames.

Joaquina Foiguera: Poesies.
J. Ferran i Mayoral: Lletres a una amiga estrangera.
Josep Aragay: El Nacionalisme de l'art.
Mariá, Manent: La collita en la boira.

Jolquira Folguera: Articles.
Trinitat Catasus: Vendimian.
Caries Piba: Escolis i altres articles.

d'infant-..

Ernest M. Ferrando: Vida
R. Rucabado:
S. Pons: L'estel del'escamot.

EIogis:

Josep

Pujols: Recul3 d'articles de crítica artística.
Joaquim Folguera: Traduccions fragments.
Soldevila: CtIntics de mar, d'amor i de mort.
Francese

Ferran

J. Millás-Raurell: Tercer llibre de Poemes.
Caries Rahola: La .dominació napolebnica a Girola.
Francese Sitjá: L'enzima oberta.
3. Salvat-Papasseit: La gesta deis estels.
Antoni Closas: La joia del camí.
Joan Fornell: La emotivitat popular .en el cançositr de
Ca

talunya.

LIRICS MUNDIALS:
M. Morerai Galicia: Venus i Adonis, de Shakespeare:
Maria Antónla
Saivá: Les Gedrgiques cristianes, de
Fral4riS James.
Josep Lleonart: Poesies de Richard Dehmel.
Mariá, Manent: Sonets i Odes, de John Keats.
Joan Capdevila Rovira: Les flors del mal, de Baudelaire.
Joan Arus: Poemes d'A. Chénier.
ESCRITS POLITICS.
E. Prat de la

llengua catalana.
primera victaria

Riba:. Per la
1 Callis! La

Narcís Verdaguer

nisme.

ARTISTES CATALANS CONTEMPORANIS.
Joaquim Sunyer.
EP.ric Casanovas.
Xavier Nogués.
Josep Ciará,
TEATRE DE JOSEP M.
L'estudiant 1 la Pubilla.
ALMANACS

DE LA

Anys 1915

1919.

1

DE

SAGARRA.

REVISTA.

del

catala

