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Cinc min.uts més tard, a l'estanc obert, en
l'aparador del qual es mostra una capsa de
llápisos Fáber.
—Prohibit, després de set hores, Vendre
Ilapis, ni -paper, ni ploma—l'estanquer em diu;
-ern senvala el seizeríssim bándol de la Co
_

missió

llapis,

i

m'exclamo; que
un només,

em

ven

llapis,

que per
gui -el
tant poca cosa... que no es sabrá... que al
cap d'avall és per fi de cultura, car sóc obligat
a- pendre unes notes pels meus estudis, que
són a bé de la collectivitat.
inútil—repetia el recte estan
quera 1. per a convence'm, afegí amb posa
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Plegat el treball a les set puntuals, les set
cronológiques i sociológiques, jo pecador entro,

Suplico, lla-vors,

QUINZENAL

_

i els del Lliure; parades de pistolers
darien sobresalt continuat a ma llar i ma
existéncia; fins el dia- que una calamarsa de
bales Star apedregués el meu abdomen, apli
cant-li .«la pena del desertor»; i res seria aixó
en
comparanca amb la fulminan_t prosa deis
sociólegs, aixerreits i llóbrecs com un pastor
protestant, quan clamarien contra la injusti
cia i l'acte de desorganització social comés per
un

capitalista.

—Prou que ho

veig, prou que

ho

veig—jo,

vencut, sospira-va.—Perá ara sense llapis, qué
faré, jo?
L'estanquer s'obrí de bracos, en aquest
punt, amb- una exaltació retórica:
—Qué fer, quan hom no té un llapis, des
de les set del vespre fins a les nou matinals
del següent dia, hora en la qual fineix la veda

jo -aquest min.ce bastonet, arca d'un de la Comissió mixta? Qué fer? En mon es
goles, les odorants
módic filó dé plornb, vengués, ni que fos per tanc, delicia de les varonils
Aguiles
Imperials amb
CarunchoS
i
de
capsetes
de
deu céntims, Yaugusta Comissió damunt
d'or,
les femenils
i
faixes
de
trescentes
insígnies
pesantor
tota
la
mi es deixaria anar amb
l'ernmelat
tabac
per la
cigarretes
d'Egipte
i
de la
ses denüncies i penvores; les carrabines
teorema
d'ar
solucionen
el
difícil
pipa
gloriosa,
tenda
policia i guarda civil sen.yorejarien ma
les escombres a les vuit d'un matí de
neteja; el Sindicat patronal de fabricants de
Ilápisos esborraria ma casa del dret a consu
mir cap marca, i la federació de sindicats
obrers contra mi en cent mitings, per 4enernic
de la classe», ordenaria el boicot i el front
com

mentres el mogo, en represálies de mon
despotisme, cogitaria refinadíssim sabotatge;
els carters no entrarien sinó portant-me Ilargs

únic,

pa.quetS d'anónims;

en

negrer i ogre per avall

cartells i articles, de
deixarien els de

no em

d'escoltar
a tantissims m_ortals,
sense
de
les
hores,
calma
elegant
el
pas
en
ofendre a la Comissió mixta.
No fuma? Els bars, els cafés i les nocturnes
tavernes, sense mida, sense temor, li brinden,
tota la nit i tot el dia encara, tots els líquids
tresors de l'artificial alegria. Podrá, lliure de
comissions, consumir a son grat, sense por a
que el seu personal ex,trernisrne provoqui la
més mínima perturbació social ni societária.
No pot treballar? Qui. hi pensal La vaga
du resoldre
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organitza quan horn parla d'organització so
cial, sinó el descan_s, l'oci, el joc i la vaga.
—Per3 un llapis—insisti jo arnb una ira
súbita—no
és acás, en aquesta ciutat de cultura,
socie
cap úcasse, cap espécie de «dura sanció
article
de
primera ne,cessitat, lícit, per tant,
perfecte
-un
tária» obstaculi ni amargui el seu
comerç
de porta més amplamen_t oberta?
poders, al
dret a jugar, reconegut per tots els
confiden.t, em cridá a un recó
L'estanquer,
organitzat per regiaments protectors admesos de la botiga, i a la .orella em digu_é:
haurá
de
per tot els sociblegs. jugui, i no
—jove, vosté és n'oven al món_. Ha de sa
coaccions ni perills, conflictes ni ame
dia, el joc la moda de nit...
les hores i els cabals
Esmerçará
-matinada.
de
lletrer,
que v-ulgui sense que cap bándol, cap
és la moda de

térner

ber, i que li serveix-i d'intim govern, que en
la civilització moderna la -primera necessitat

deis que es congrien i susciten quan
hom treballar es proposa.
—Repari bé—aná dient el prudent estan
quer—que no és pas el treball ço que hom
naces

Els

és el vici.
R. RUCABADO

petits cenacies

Es precis insistir damunt aquest punt, tant
rnés quant el moment és oportú per a insis

tir-hi.
No

atenguem d'una manera absoluta
no ens volguem recordar ara
heréncies;
a les
nombrosos, fantás
com ara d'aquells públics
que
acudiren als con
ticament nombrosos,
cursos trágics deis hellens; ni als que omple
ens

places públiques

o extensions fabuloses
les
representacions deis
de terrenv, durant
misteris allá en l'edat mitjana.
Atendre's a les heréncies per sistema, sol
concluir a un cau de confusions.
No volguem tampoc treure exemple de
moltes coses que passen avui dia davant de
públics nombrosos arreu d'Europa i encara
més a América.
Tot aixó no ens serviria de gran cosa. Els
naren

públics nombrosos, ara com

soldre
un cas

més que

res

un

ara, no

poden

d'aclamació

cas

o

re

bé

d'insospitat propósit.

En els moments

actuals,

val

pot venir, en fet de Teatre,
grable per aclamació popular,

a

dir-ho, d'on

la cosa consa
si el cas no és

determinat per un moviment d'alta devoció
en el sentit que sia? Es que es troba en lioc
la devoció popular, la veritable devoció, per
la idea o per la tendéncia que es vulga? D'al
tra part, si el poble omplena teatres en altre
sentit que aquest, per qué ho fa? Perque el
major nombre d'ell necessita calmar ahí la
set de contacte perllongador de la innata bar
roerla.

,

Els grans públics, doncs, en aquests mo
ments, determinen tan sois pun_ts d'obir errats,
fins en el cas de les deixes de passades con
sagracions de la ficticia cosa, ens trobariem
158

el mateix pla, i per tant, no poden ni deuen
als nostres ulls com afirmació de
cap tendéncia verament regeneradora del Tea
tre. Cal, doncs, viure previngut, perque si és
innegable que als ulls de l'inexpert la multitud
té una força arrabassadora, fins l'expert deu
vetllar seguidament, per tant de sustreu
rese'n.
en

aparéixer
-

Es

encara

aquesta

una

seducció,

un

perill

de l'espectacle, aquella mateixa seducció que
fa deturar al descregut davant una processó,
o al socialista davant un corteig reiá.
Es precís defugir la temptació de les multi
tuds, si voleu fer quelcom en profit d'elles
mateixes; i és també per aixb que ens cal fo
mentar el petit cenacle, en espera de qué,
partint d'ell, ens arribi el mome,nt del fet con
sagrable. No hi ha dubte que, parlant en
aquest to, es poden ferir d'arrel un sens nom
bre d'interessos rnaterials, que apoiant-se en la
ignominiosa explotació del sentit popular han
pres caient de cosa consentida, i Iins en certs
moments aclamada. Tant se val: les intencions
que ens porten a dir el que diem són rnassa
altes perqué un escull tan diminut pugui de
turar-les.
1.;

Quan

ens

*

determinárem

a

fundar el nostre

(fa alguns anys), amb la intenció
d'emancipar-nos de- la disciplina desmoralit
zadora que ha vingut a bastir el criteri equi
Teatre Intim

vocat de les actuals

manifestacions teatrals,

lluitávem nornés am,b la força acceptada d'u
nes
empreses—molt poques—que no creien
fer cap mal fent el mal que feien, i uns pocs

autors,

seguidors sincers de les ximplerieg.

que

distretarnent havien- confes arnb el Teaire.
Aleshores ens déiem: «A la volta d'uns anys
aiNó haurá canviat, i borne de teatre que es
Inanifestí, combregará en el nostre altar.» Han

passat bona colla d'anys,

i per més que tarnbé
han passat per nosaltres, resulta cómic ado
nar-se que nosaltres veiem les coses amb

aduell rnateix anhel d'emancipació, encara
Inés necessari avui que aleshores, i bona part
d'elements polis neiXen vells als nostres ulls,
peroué apareixen del primer moment comple
tarn.ent tarats deis mals o les heréncies veles.
Es a dir, que el fet del .pait cenacle, com
batut ahir pels industrials del Teatre, ho és
avui (potser encobertament), peró ho és per
cert nombre d.'elements que a primer cop
sembla. que s'hi tindrien de trabar a me

ravelia.
cas

l'Odeon.

Lugne Poe ha seguit una vida artística d'alts
baixos, peró

encara viu. El Tea-tre Tntim pot
dir-ne altre tant, i pot dir també que ara es
disposa a manifestar-se de nou, p-erqué veu
que té encara missions a complir.
Posteriorment als nostres intents, Reinhardt;
els cenacles anglesos—escassos els altres dis

Alernanya—han portat com con
derivació deis petits cenacles a
l'ordre del dia, especialment a França, és a
dir, a París, i corn és natural, aquí han pres
ja uns aires, per moments, tan antipátics com
seminats per

sequéncia

s'explica,

s'involucra amb

totes acuelles

petit

confusion.s,

cenacle

s'hi

en

el

cas

complica

un

salvador

aspecte

del
d'ordre purarnent econemic, que lleva al Tea
tre tota esperança de lucre i reclama deis
elernents que l'integrin la xnateixa abnegació
que tondueix Vánima generosa a realitzar la
.bona obra.

Certament que aquests punts d'obir sen a
per a fer esclafir de riure en eis rno
ments actuals. En els rnornents de la fallida
completa d'aquells sentimentalismes, d'aquells
altruismes que el segle xix va propalar tan
hipócritarnent, COM va fer-ho amb les -idees
igualitáries i d'ernancipació social. 1 perqué
el mal derivat d'una liquidació desastrosa ha
arribat a infiltrar-se fins en Váninia del poeta
actual, les coses del sentiment trontollen

propósit

amenacen ruina.

la

d'explotació, perqué

no fan
altra
la saga, amb la disfressa
peró de cosa excepcional, i ja ens trobem en
el cas deis perjudicis ocasionats per l'esforç
que es deriva de Vacreditament d'una marca
qualsevol, és a dir, que ja tornern a caure
del costat de la incomprensió, de la terrible i

els teatres
que

cosa

no obstant,
si a.quest fet
tota la faramalla de confu
sions de qué és víctima el Teatre, de les quals
varem parlar extensarnent en la nostra -con
feréntia donada a l'Ateneu de Madrid el mes
d'abril passat, i.també -perqué, per daMunt de

El

de la bona nova, contra l'opinió deis arribats.
Antoine, que havia sirnpatitzat amb el petit
tingué aprés la visió del cárrec oficial,
acabá amb un déficit de trescents mil francs

anar-los

a

atuidora incomprensió, que com
dicció pesa damunt de Vart més

posseeixen

una

male

generes

que

els bornes.

l'amblent _la necessitat del
aixó és ben cert; s'ha de
liums
que la sola esperança
rnostrat a totes
d'un públic en l'avenir, no pot ésser altra que
la que provingui del petit cenacle, i si bé és
cert que ser). encara molts els que no se'n
saben avenir, val a dir que sen poquíssims
els petits cenacles perfectes—si és que n'exis
teix un.
Peró pereiué, cm pregunto jo, no se'n sa
ben avenir els que tan ciar deurien veure-ho?
Les tendéncies artístiques en general ema
potencial que les im
nen sempre d'un focus
ambient,
fins a fer-ne
seu
petit
posa des del
Es

troba

en

petit ce-nacle teatral,

un

dogma.

accepta: equivocadament
seu esforç davant un
brutal
del
imposicie
la
públic nombres i quasi sempre impreparat.
El petit cenado resol molts aspectes en el
terreny de la lluita i en el de l'acceptació.
Tan sois el Teatre

Yo és estrany, dones, que el petit cenacle
tingui arreu del món l'acceptació que es
merca:, especialment per part deis profes
sionals.
ano
No és, com creuen els més, un fet d'isolament
En els moments de fundad() del nostre
París,
i de covardia: és la mateixa activitat en el
menat Teatro Intirrt, el de Lugne Poe, a
d'una reflexie necessária que es revela amb
pla
feia parella, i aquel? a París i el nostre a
l'intent d'assegurar-se d'ella mateixa; és un
Barcelona hissaren senyera de redempcie. D'ai
irtent de concórdia definitiva, perqué accep
xó són molts els que deurien estar-ne enterats
desacord; és un fet cons
ta l'acord fins en el
i no n'estan, i es per aixó que nosaltres ho
veritable
tasca analítica en tots
una
fem constar. Perqué val a dir- que tant com tructiu;
de forces i de valors,
comprovació
entits;
una
tenim la vista fina per descobrir les coses de
múltiples ca
d'afinacions
escola, en fi,
fora casa, som curts de vista per a adonar-nos una
descobrir
i aplanar eis
elles
soles
de
paces per
del que tenirn a quatre passes.
endavant
més
definitius que seran
Si: l'euvre a París i l'hitim a Barcelona camins
pública.
iradverténcia
a la
(no diem alió de modestia apart, perqué ens oferts precfs
fomentar el petit cenacle, entre al
davanters
Es
ésser
varen
riure)
faria escapar el
no
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raó
tres raons, i fins •podríem dir com una
cabdal, per a tractar de veure si en la intimi
tat més acurada podem treure en ciar qué ens

una fisonomia veritable
nacional, en fet de Teatre; si ens cal
insistir-hi, o determinem d'un cop per sem
pre si no val la pena d'amoinar-s'hi més i cada

cal per tal d'assolir
ment

pel
a tirar obertarnent
amparado
retóriques
formes
seu costat, sense
el cas del
res d'un bluf que fa pena. Perqué
nostre Teatre és únic al món, i d'aixó ja en
parlarem un aitre dia. De moment n'hi haura
resta facultat per

un

prou amb deixar ben sentat que per damu.nt
la indiferIncia o la ignorancia de la m.ajoria
d'homes significats,_ que no haurien d'aparéi
xer indiferents ni ignorants davant un pro
blema tan viu com ho és el del Teatre, no hi
sera de més que es redreci la iniciativa par
ticular, per si pot arribar a esperonar les for
ces dormides, i si no arriba a tant, que pugui
quan menys viure i morir en els espiendors
d'una consciéncia tranquilla.
ADRIÁ GUAL

Moralitats j pretextos
presentatius,

DARRERA HORA

Fullejant l'Enqu'éte sur les maitres de la !emite
littérature, desenrotilada pels senyors Pierre
Varillon i. Henri Rambaud i publicada per la
casa Bloud i Gay, i, deixant a part la parcia
litat amb que hagi estat provocada, per mica
que aplique-m l'esperit a treure el sentit gene
ral de-les opinions- que recull ens adonarem de
seguida que (entre els mots d'ordre que bé
podrien ésser: halos deis grecs i virtus deis ro
mans, amb tot l'encarcarament d'un doble ar
tifici triat o acceptat) no deixa de ten_ir una
significació inequívoca el mestratge de Barrés,
Bourget, Maurras, Gide, i Paul Valery procla
mat per les noves generacions i l'advocació,
com un exemple, deis camins de Baudelaire
de Fromentin- esrnentats com a patrons d'una
direcció o d'una conducta literáries. Diríem
també que és prou significativa la omissió in
justa de Romain Rolland i d'alguns capdávan
•

ters

d'esquerra.

manera especial en els
joves convidats a- l'enquesta,
l'obra deis quals comença de respondre ja a
llurs afirmacions (Pierre Drieu-La Rochelle,
Jacques de Lacretelle, Gonzague Truc, Lucien

Si

ens

fixem d'una

més triats deis

Fabre, André Therive, Henri de Montherlant,
François Mauriac, Jules Supervielle) els veu
rem dominats per la necessitat de la grandesa,
peró castigats també per un excés de bon gust
d'inteHigéncia que- els fa més lúcids, tant
com els disminueix la poténcia creadora.
Creu.en, certament, en el perpetual perfec
cionament de l'anima; el desitgen i el criden,

peró l'amor desinteressat de les
sament

va

coses

més enllá de les clarors del

del gen

guiatge

detura la perfecció per excés
Ens prometiera la veritat de les grans pas
sion.s en marxa que caracteritza els homes re
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i ens trobern davant per davant
d'una mena d'erudits de la conscién-cia que es
coneixen massa bé. Entre el desig i els llibres,
la Ilei que invoquen per al govern d'ells matei
xos no és sinó la critica estéril d'ells mateixos.
així, com les noves generacions franceses,
trobem també estigmatitzades per senyals
semblants les noves generacions d'Anglaterra
o d'Alemania.
John Rodker, que als vintinou anys és sa
ludat com una glória naixent entre els angle
sos, es m.ou dins les mateixes limitacions an.a
litigues que van, axnb diverses traduccions
personals, és ciar, des de H. D. Lawrence a
James Joyce, passant pel brillant estol femení
de Clemence Dane, Rebeca West, Virginia
Woolf i Dorothv Richardson, culminan_t en
la sensibilitat rnalagu.anyada de Katherine
Mansfield, creadora d'una nova lógica de la
percepció i de l'expressió que arriba a fer-nos
semblar empobrida i gairebé inservible la
lógica discursiva acceptada fins ara.
K. Edschmid, Wilhelm Michel, C. Micren
dorff i d'altres, considerats els infantadors de
l'expressionism.e i de les noves valors de l'es
perit entre els alemanys, són critics per da
munt de tot. Entre els llibres d'Edschmid
cal assenyalar com els més significatius dos
'libres de comentaris: La rtird a de dos caps
i El decameron dels llibres. Fins els poetes
purs com Werfel escolleixen temes d'estudi
per a la seva inspiració. Entre Enric M.ann
i Max Brod (esmentem a l'atzar), és constant
una déria explicativa i comprensiva.
No passa el mateix a Italia, on la glória una
mica tardana del Panzini i del Pirandello és
prou eloqiient, i la pruija de la síntesi verbal
i gráfica deis poetes de darrera hora agota la
paradoxa exacerbant fins l'esqu.ema de la yo
luntat analítica?

I entre els espan,-ols no triaríem com el
millor i més segur de senyoria lírica el més do
cumentat deis escriptors, el més culte de tots,
l'Enric Diez-Canedo? No és també un intel
lectual el Pérez de Ayala?
Si aquest estat general de la cultura repre
senta una minva, a Catalunya ha estat insi

nuat el remei: «Viure contra meditar», déiem
dia. Tornem a cercar les gestes simples de
l'home, sense cap de les preocupacions de
Freud ni de les influéncies deis escriptors

un

russos.

J.

L'extraordinari Francesc
(Provisionals dades per

M.

LóPEz-Picó

Pujols

a un

futur

estudi)

(Acabarnent)

L'illuminisme maragalliá, en bona
no té altre punt de contacte essencial
amb aquest mica enigmátic Francesc Pujols,
que el de la data cronológica. Dominava Ma
ragall quan eixí Francesc Pujols. I tots els
inteldectes que brollaren en aquella época,
en
més o menys foren influer_ciats pel Mes
tre.—Es la conegudíssima atracció de les grans
IX.

realitat,

personalitats.—La influéneia maragalliana

mestra—peró pertanyent ambdues a or
distints a ultrança.—Maragall
dres
Pujols!—Hi heu pensat bé, senyors crítics?
—Quin acoblament extraordinari entre els
més extraordinaris imaginables, en les cata
lanes coses!—Heu's aquí la i que més inver
semblantment hagi mai servit de pont entre
obra

II

és

absolutament epidérmica i circumstancial, té
altres singulars derivacions en 1:ánima de
Francesc Pujols. Un estudi a fer, interessan
tíssim, és el de la corba d'aquestes deriva
cions. La influéncia de Maragall en Francesc
Pujols dóna per resultat actual aquesta pecu
liaríssima embriaguesa deis períodes de la
prosa més perillosa d'imitar de Catalunya.
Una prosa Pujols, no creada per Francesc Pu
jols, peró, no té altre robust origen que
minisme maragalliá. Potser és així com estil
de reacció, d'anti-toxina, de defensa psicoló
gica. La pos.ició mental de Maragall no pot
ésser eómodament i amb naturalitat mantin
guda. Es una posició cara—en el doble sentit
del mot,—que no poden permetre's sinó unes
poques individualitats.—Potser dintre d'un
mateix reialme d'instints nacionals, i, conse
qüentment, dins d'un mateix ambient de
cultura, no es trobarien dos autors tan ago
nalment i fantástica diferents. Perqué Fran
cesc
Pujols és quelcom de força distint del
revés de Maragall. D'ésser l'exacte o molt
próxim revés, encara hi ha-uria métode per
establir-hi una relació. Peró aquesta relació,
avui, s'és esvaida.—Es com comparar una
pa
obra mestra, i una genial shakespeariana
també
generis,
i
sui
ródia, descomunalment

dues

psicológics

psicologies

més dissemblants i hetero

génies.—La abracadabrant sornagueria page
sívola de Francesc Pujols enfront d'aquell
sant panteisme ortodoxe de Maragall!—El
franciscanisme d'or del poeta de «La Vaca
cega» i «L'oda infinita», davant de l'irónic
mica espantat conservadurisme de Francesc
Pujols—en el fons tant senyorilment, tan de
litosament escéptic!—Heu vist mai dues coses
més antitétiques, més estranyes l'una a l'al
tra? Quines coses més llunyes, la sumpectica
de Pujols i l'embadaliment lluminós i optimis
ta de Maragall! Aquests dos homes, altra pa
ral.lelisme étic i possible no tenen que el comú
denominador d'ésser calans-poetes.
X.
La ironia que batega tímida i enorme
xnent ádhuc alhora, en l'humorisme únic de
Francesc Pujols, no té precisament, altre ori
gen que la reacció d'aquesta sornagueria tan

catalana

com

de la

sense

límits

imaginables,

posició encantada, dionissíacaent

devota i mica infinita de Maragall.—L'infinit,
per a un catalá veritable, és quelcom que
manca de sentit i de compatibilitat-real pen
sable. Qué de coses bellíssimes a dir un dia
captor,
sobre el catalá com a condensador,
aquest
potser
realitat!
Es
únic
de
mesurador
coneixement instintiu, secular i profund_,—el
que li ha costat més car. Oui sab si sense
aquest assenyat instint avui faria altre paper
tomar a ésser inde
a Europa—i no hauria de
de
nostres lliures au
serenitat
pendent!—La
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tors futurs els hi
coses

de Thalie, l'aventurer Casanova, el
permetrá estudiar aquestes Aphrodisie
brutal Multatuli, i el regularíssim, el catala

vivíssimes. Hauran

un

lleure que, amb

possibilitzaran quelcom així
la independéncia,
mecánica psicológi
com una geografia i una
deures avui
culturals
i
patriótics
els
ques, que

una
admeten. Semblarien una disbauxa,
alhora.—La
pre
mancament
crueltat i un
la rea
cisió, el cluasi brutal i cegat instint de
rabelais
estones
litat de Prancesc Pujols—a
viables
sa,—no podrá mai concebre com a
coses
extracoses
o
les que podríem nomenar
les
realitat,
la
imatge
de
ultraconceptuals. La
Francesc
fets—i
els
substantives,
coses reals,
Pujols no ha pensat ni sisquera possible que
dubtar,--li lleven la vo
de tot aixó s'en podia
infinites, indefi
eternes,
idees
lada devers les
compendre,
ni .11
nibles, que en mai voldrá
qué
en
amb
l'estil
manera,
cal.—La mateixa
idees,
aquelles
representen
que
mots
calca els
inevitable, que
delatan més aviat una nosa
desfer-se'n
amb
cosa.—Preferiria
no pas altra
silenci o una frase corn si s'espolsés del
no

un

incomoditat. D'aquesta incompa

damunt
tibilitat

una

sament

taujana, que

psicológica, quasi física,

se'n allibera

automáticament amb una reveréncia tant des
proporcionada, tant excessiva i tant delicio
el sublim

concepte, ja

deformat, és ofegat en una atmósfera para
doxalment cómica tal, que el lector, un poc

perdut, oblida la sublim idea
la inesperada allau d'imatges

per

gaudir

enormes

i,

de

so

vint, contradictóries, que li ofereix l'ampla
sensualitat de l'autor.—Dels conceptes, Fran

Pujols, no en pren més que els confirma
dors i protectors deis seus instints aguditzats,
sensibilíssims, ágils—com aparells de precisió.
Volem dir aquesta audácia: Francesc Pujols,
és un deis hoxnes que hagi operat més belles
cesc

i profundes mesures catalanes de la realitat.
—La seva força és que ho creu així, en abso
lut: la seva grácia, que ho sap dissimular com
ningú.—S'imagina ara el resultat brugidosa
ment gai i pertorbador alhora, del topament
dels grossos conceptes amb aquesta forca de
precisió al servei d'un gran, d'un veri>table
poeta líric?—Quan Francesc Pujols mesura els
conceptes amb els seus instints, s'escau un
fort. desequilibri, que no restableix en la seva
ánima sinó la ironia sana, bell pic sorruda,
és no és infantívola i bellíssirnament
un si
lleugera, d'un deis homes més aferrats al sen
tit de la terra i a les coses reals que mai hagi
existit al món.
XI. Hom parla del cinisme de Francesc
Pujols. Peró el cinisme veritable és ben altra
cosa, pervé d'altres climes psíquics. No cal
confondre dintre d'aquesta denominació fa
mosa—inaugurada gairebé oficialrnent pel cé
lebre Diógenes—a homes tan distants d'áni
ma corn el fantástic Jules Heine, autor de
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anti-aventurer de la pensa
en al
la
pensa,
la ra
de
venturera
guna aventura
seguida—i
d'aquesta
recular
de
el
fa
cialitat
reculada en fa una obra mestra d'humour
que
nostrat i d'inesperades coses. Perqué el
Francesc Pujols equilibra per retornar in
demne i bon xic esporuguit al pairal punt de
partida, és simplement absurd de vegades._
Ara bé, aquesta meravellosa apariéncia de ci
nisme—capaç d'enganyar al millor psicóleg,
una ingenuitat colossal, que
no és més que
i que sura per da
dissimular-se
per
pugna
munt de son profund rácic instint de mal
fiança d'ell mateix, de les coses i deis con
ceptes. Es aquesta ingenuitat el que li atorga
aquelles audácies enormement incongruents,
estranyes, veritables prodigis de despropor
ció entre els mots i les idees,—aquestes pu
jolianes idees insólites i repentines, vastes
caricatures, paradoxals paródies úniques, que
posen, cara a cara, coses que mai cap intel
lecte humá havia gosat de relacionar. L'apa
rent irrespecte de Francesc Pujols no és ci
nisxne, sinó ingenuitat. Aquesta ingenuitat po
lifacial i profusa fa que, sovint, Francesc Pu
jols ignori o sembli ignorar la importáncia del
mot segons el lloc de l'oració que- li destina.
I així mateix li ocorre amb les idees. Es com
que inconscientment variés els
un xnatemátic
serveix: el resultat, a rnés de
de
qué
es
signes
sorprenent, a voltes seria hilarant.—Direm
encara que en el fons d'aquest cinisme lami
nar, superficial, encara hi ha tot el caliver de
la vaga esperança d'haver dit el mot que.calia,
d'haver indicat el camí recte i segur de la
bona solució—o quan més no, de la solució
més exactament compatible amb el taranna
normal deis catalans.
XII. Heu's aquí, doncs, un hom,e bella
ment ingenu en tantes de coses, que no aca
bant o no volent capir la importáncia de
moltes se'n malfia, procurant per& per un
tomb delitosíssim del seu temperament, per
li
un especialíssim respecte hurná, que no se
conegui aquesta malfiança. En aquesta dissi
mulació hi ha potser molta d'ironia, bon xic
d'axnor propi i ben catalana deferéncia envers
l'arnic lector. Hi ha potser taxnbé una delica
da actitud de defensa biológica, una auto
immunització.—Obligat a parlar i dir, ha de
fer tants d'equilibris per a substituir les dues
mancances cabdals, que, forcívolament, per a
semblant
no semblar hipócrita, ha d'aparéixer
a un cínic o bé un creador pur d'imatges.—
La ingenuitat calda, experimentada, imxnen
sa, d'aquest meravellós i dionissíac, malfiat
únic, es palpa quasi en el to, el titule, els

níssim, el
Francesc

grácil

Pujols. Si aquest s'embarca

subjectes mentals de les seves proseQ inimi
tables, i en les seves preferéncies 'friques i
sintáxiques, en el triatge dels assumptes, épo

primer món, que aquest equivocament gai
Pujols escrivís una obra d'una psicologia tan
segada i tan amarga, sense provatures de
ques i arguments. La mateixa bona fe interior consol, que de pur escéptica semblés el plany
que li permet proposar-se aquella série de
del misantrop més pessimista. Peró, quins
grans labres—que inaugurá amb el famós Con
joiells de psicologia s'hi trobarien! qué de pro
cepte de la ciéncia catalana—és, avui, en aquest fundes y veres observacions sobre els bornes
primer quart del xxé segle que el decideix
les nostres déries!—I si triomfés el poeta,
a escriure aquella inimaginable traducció
potser llegiríem coses hantées, al-lucinades,
rafrásica del Llibre de Job i aquesta Medeia, il-luminades, fermes—en desmesura grandio
que no hi ha métode per a classificar. Es ses, terribles a la faisó de l'evangelista que
una ingenuitat magnífica i robusta el primum
vivia a Patmos.—Medeia és més aviat un
movens d'aquest€s obres exorbitants. Medea,
símptoma, un avís, una anticipació.—Si Fran
en un intel-lecte francés d'ara,
será sempre cesc Pujols no té a la má l'aparell derivador
una cosa clássicament morta, exercici retóric
i deflejatori d'un diari; si deu de concentrar
i- pose de deixeble aprofitat. La pródiga i vi
se, podrá potser donar una obra irresistible
gilant ingenuitat de Francesc Pujols, en fa ment, colossalm.ent, irnmortalment bufa—com
quelcom definitivament hors-concours.
a replica. Sia com vulla, una de les dues més
XIII. Menys en els esponerosos inflats elo
amunt esmentades formes d'expressió, no
gis verbálics—d'una fosforescent ironia ul constituirien una sorpresa. Tot el contrari
trancera que desarma a la mateixa víctima
s'espera.
escollida.—Francesc Pujols oscila sernpre en
XIV. Francesc Pujols és la vera repre
tre un món interior miraculosament precís, sentació de la valor cultural i psicológica de
concret, escorça de la realitat portat a son l'intel-lecte catala, del que portem de segle.
máxim—tot el contrari de tota fantasm.ago
Perqué, malgrat el gran treball fet, no hem
ria i de tota credulitat,—i el món de la seva avançat prou en .el camí de la cultura per a
fantasia sobre les coses exteriors, on exerceix poder establir sólidarnent conceptes inviola
jurisdicció absoluta el poeta líric.—Un món blement propis, que alhora sien admesos uni
regeix constantment l'altre, peró tan aviat és versalment. Calen encara moltes obres, alguns
el primer com el segon. El primer representa anys i belles reincorporacions als ancians ins
tots els atavismes, heréncies o coses adquiri
tints i a les eternes coses, per a parlar amb
des definitivament.—I aquesta rara suma és, fonament d'una vera cultura catalana. Aques
en veritat, quelcom d'extraviador i d'incom
ta és la glória i la sort dels catalans—que,
a-vui per avui, equivalen a un europeu tresor
mensurable. El segon representa tota la lli
bertat del poeta davant les coses del món
d'energies per encetar.—Francesc Pujols, que
llurs conceptes:—és com un fluir d'alegria,— no és un mestre mental com altres, que entre
é una inefable porta per on s'escapoleix de moltes gentileses té la de prescindir de con
les realitats aquell borne ingenu del país menys véncer i demostrar, és avui en l'inici de la
ingenu de la• terra,—que coneix a fons, més seva época definitiva. Així, és molt probable
que torni als primitius parágrafs curts, peró
a fons de qué molts contemporanis seus poden
sospitar, les inmutables valors vives del món. amarats aquesta volta •d'una imatgeria que
—Si

un

dia,

per atzar,

en

l'esdevenidor,

mons, que Francesc Pujols amb
cura tracta de 'ligar i enxarxar

aquests dos
tanta de

a quedar com sospesos per una raríssima
prestidigitació en l'aire, es separessin,—potser

fins

autor extraordinari ens donaria unes
obres encara més contradictóries i extraor
dináries. No fóra inversemblant, si imperes

el

els faci talment de polsina d'or esbarriant-se
a caprici del ventijol joguiner. I amb una nova
harmonia i una més madura profunditat,
donará a Catalunya obres encara més extra
ordináries.

aquest
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A portacions
G.OTTFRIED

KELLER

apare gué inserida en el magazine
que coneixem d'aquest autor,
nostrada
traducció
La primera
l'any passat.
«D'ací í d'allá», del mes d'octubre de segona, creían 0pol/tú oferír una petita nota biográfica

Avui que LA REVISTA publica la
feines conegut a Catalunya.
d'aquest autor, fins fa _poc amb p7OU
19 de julíol de 1819.
Gottfried Keller va néixer a Zurich el llargs infortunis l'adveníment, .d una modesta fortuna
després de
Vol gué conrear la pintura, i
Acaamia de Belles Arts, veient-se
(1840), no essent admes a l'
permeté traslladar-se a Munichautodidacta.
obligat a seguir els estudis com
desenganyat. Hi vegeta durant sis anys,
seva patria decebut,
la
retorna
a
després
Dos anys
ploma.
que no era el pinzell sinó la
fins que se li reveljt la verítable vocació primeres poesies.
pogué traslladar-se a
En 1845 comença a publicar les
una pensió amb la qual Keller ses primeres novel 'les,
Els seus arnics obtingueren de l'Estat
peribdics
Publica
en
a Berlín (1850).
la Universitat d'Heidelberg i després
tenia 40 anys, fou nomenal
1855,
i el 1859, quan el poeta !a
el
patria
retorná novament a la seva
canceller de l'Estat i regidor.
gairebé, i; el poeta l'aprofita per escriure noves
Comença per ell una vida tranquilla, burgesa
«Der Grüne Heínrich.»
seva novel la millor:
obres í publicar una edició revisada de la
carácter
de
festa nacional. Als 57 anys deixa
tingué
L'esdeveníment del seu cinquante natalici
Muses.
els cárrecs y es dediat exclusivament a les
encara avui com
estimad()
del poble suís, que el considera
la
general
gaudint
de
Morí el 189o,
^Una helvetica.
el mes prestigios escritor que hagí nascut en
Gíls-Maria, deia
Taine
el 4 de juliol de 1887 des de
a
HipOlit
Nietzche, en una lletra escrita
l'actualitat.»
alemany
de
de Keller: «El poeta suís, al meu juí, únic poeta
crits alegres
dors en les boscúries i fins els
d'enyo
s'omplenava
seu
pit
homes...
El
deis
rances del món.
«He dit: Oh, sí tingués les ales del colom
temps
Finalment no pogué contenir per més
repbs!»
tro
baria
el
volaría i
des
junyels seus desigs, i una nit clara de
S alms, 55-7.
noves
sabates
prés d'haver-se calçat unes
camí,
fortes i enllestida ja per a exnpendre el
un
con
muntanya
s'aixecava
Dalt d'una
a la Verge
digué
l'altar
i
davant
s'agenollá
vent que rnirava al lluny per les obertures que
fidelment, peró
Maria: «T'he Servit molts anys
s'obrien en ses façanes resplendents. Per din
ja
no puc lluitar
puix
tre era pie de dones formoses i lletges, peró ara pren-les tu les claus,
corl»
temps
amb
el
meu
servidores totes, i segons regla severa, del per més
sobre
Dit aixó, posa el manvoc de claus
Senyor i la seva virginal Mare.
solitud
per
la
Baixá,
l'altar i eixí del convent.
La més formosa de les monges es deja Bea
encreua
de la muntanya fins arribar a un
triu i era la zeladora. Ben plantada i de ma
ment de camins vorejats d'alzinars.
neres aristócrates, era fidel complidora deis
asseure's
Indecisa de la ruta a seguir, va
seus serveis: curava del chor, de l'altar i la
vianants
als
convit
un
en el banc que com
sacristia j tocaya la campana abans de la sor
del
s'oferia al costat d'una font que a la vora
tida del sol i després d'aparéixer en el cel l'es
roques.
d'unes
camí neixia d'entre mig
trella Venus.
Romangué asseguda en aquell banc fins que
Malgrat els seus múltiples quefers u sobrava
de
sortí el sol, el qual la va veure tota humida
molt temps, i durant aquests instants de va
la rosada caiguda.
cança els esguards u fugien cap a les llunya
arbres
El sol pujá després a les copes dels
nies blavisses i els ulls esdevienhumitosos: veia
sobre
raigs
l'espurneig d'armes, oia els corns deis caça i deixá caure més tard els seus
LA VERGE I LA
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MONJA

aquell

camí selvátic, en el qual trobaren un
meravellós ca-valler armat que avançava soli
tari dalt del cava
En aparéixer prop de la font, la monja
mira i remira fixament i sense perdre'n ni
un detall la baronil aparició, peró romangué
tan quieta que de no ésser la fontana; el soroll
de la qual en ferir les oides del cavaller feu
que dirigís l'esguard cap aquell cantó, ni
l'hagués vista.
Seguidament es dirigí fins a la font, baixa
del cavan i el feu beure, ensems que saluda

respectuosament a la monja.
Aquell vianant era un croat qui després de
llarga abséncia i perduda tota la seva gent
reprenia el camí de la patria. Es mantenia
si bé no separava ni
en actitud respectuosa,
un moment l'esguard de la bellesa femenina,
la qual pel seu cantó i si fa o no fa feia el
mateix, esguardant a aquel' guerrer tan fixa
ment com abans. Alió ja era un bon moç
va

•

del món que tant i tant temps havia enyorat
n silencii Peró de cop i volta sentí vergonya
baixa la vista.
Finalment el cavaller li pregunta on anava
i si en quelcom podia servir-la. El to ferm
d'aquelles páraules va fer-la estremir de cap
a peus,
torna a mirar-sel, i fascinada pel
esguard confessa que havia fugit del
seu
convent per a veure món, peró que ja tenia
por i no savia on encaminar-se.
El cavaller rigué de bona gana, i oferí a
la dama de conduir-la pel bon camí si volia
posar-se sota la seva protecció. Afegí que el
era distant un dia de camí
seu castell sols
i que en eh l podria—si així li era grat—pre
parar tranquil-lament i empendre, després de
madurar bé el seu plan, la projectada excur
sió pel món.
Sense respondre, peró tampoc sense oposar
resisténcia, encara que tremolant una mica, es
deixa muntar dalt del cavall, sobre el qual
puja seguidam.ent el cavaller.
De tal faiçó i la cara d'ella f eta una rajola,
anaven al trot per boscos i prades.
Durant unes quatre centes passes s'aguanta
dreta, mirant sempre al lluny i apoiant la ma.
era la
en el pit del genet. Peró poc després
aquell
seva
cara gentil la que s'apoiava en
bélic
besos
que
el
pit, sense queixar-se deis
centes
d'unes
tres
després
li
oferia,
i
croat
passes més els tornava amb tanta traga com
si mai en la seva vida hagués tocat la cam
pana d'un claUstre.
En aquestes circumstáncies hom compren
travessa
que no vejen res del paisatge que
ven, i la monja, que fins feia poc havia enyo
rat el món llunyá, tancava ara els seus ulls
davant d'ell i s'acontentava amb la comarca
que el cavan podia traginar sobre el seu llom.

Wonnebold,

el cavaller, amb prou feines si
el castell deis seus pares fins nue
es troba en front del mateix. La llum de la
lluna feia que la silueta de les torratxes ressal
tés amb tota claredat. Un gran silenci regnava
al voltant, i ni dins del castell ni en lloc hom

pensá

en

albirava una llum.
Els pares del croat havien mort i tot el
servei haviá marxat. Restava només un ma
jordom molt vell, el qual, després de molt
trucar, aparegué amb una llanterna i morí
gairebé d'alegría en trobar al cavaller davant
la porta que amb tanta fadiga acabava d'obrir.
El bon vellet, malgrat la solitud i els seus
molts anys, havia reeixit a conservar en bon
estat l'interior del castell, principalment la
cambra del cavaller, la qual sempre l'havia
tinguda disposada per a que pogués reposar-hi
bell punt arribés deis seus llargs viatges.
Així Beatriu descansa amb ell i pogué sa
tisfer els seus desigs.
Cap deis dos pensava en separar-se. Wonne
bold obrí les arques de la seva mare i Beatriu
es vestí les riques vestimentes i s'empolainá
amb les joies.
Vivien alegres i contents, no gaudint la
dama ni de drets ni de nom, ja que el seu
amant la considerava com una serva: peró
ella no demanava més.
Un dia un baró estranger acompanyat de
gran séquit visita el castell, el qual entretant
s'havia tornat a poblar de servents. En honor
dels visitants es donaren- moltes festes. 1 final
ment els homes prengueren també els daus,
joc en el qual el senyor del castell tenia tanta
sort i tan seguida, que ubriac i segur d'ella
jugá el millor que tenia, és a dir, es juga la
formosa Beatriu tal com allí es trobava, cu
rullada de joies precioses, contra un castellet
vell i malincónic que aposta el seu contrincant.
Beatriu, que des del com,ençament havia
seguit el joc alegrement, empalidí i no sens
motiu, doncs la sort abandona l'atrevit i afa
vorí el baró.
Aquest no triga en marxar, enduent-se el
dolç premi aconseguit; amb prou feines si
Beatriu tingué temps per a recollir els daus
maleits i abscondir-los en son pit, acompa
nyant després, feta un devassall de llágrimes,
al poc escrupulós guanyador.
Després de trotar algunes hores, el seguici
arriba a un bonic bosquet de joves faigs pel
qual corria un reguerol. Les fulles tendres dels
arbres formaven com una tenda de seda verda
sostinguda pels pals argentats sota dels quals
estival. El baró decidí
es veia el paissatge
descansar en aquest lloc, manant a la seva
gent que avancessin un bon tros de camí.
Restaren sols Beatriu i el baró, asseient-se
ambdós sota aquella volta verda. A-quest
no
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pretingué atreure a la
iniciá alguna caricia i
Beatriu s'aixecá esquivola i
seva presa, peró

Beatriu, que

a l'agoit i veient la
el camí del castell sens
per res les seves boniques

estay a

emprengué

ruta lliure,
tenir en compte
vinflames
clavant-li una mirada encesa con
guanyat la seva sabatetes.
Wonnebold, durant tot avest temps havia
gué a dir-li «que si bé havia
guanyat
el seu cor,
havia
martins del despit i el
perxó
no
persona,
sofert en gran, i els
un parell
per
Considerava el
obtenir
pas
turmentaven.,
el qua1 no es podia
remordiment el
perduda
l
era realment un
1
amant
Si
eh
tindria
=ralles.
qué el
de velles
válua. Si
més
quelcom
de
agreujava
el
seu mal re
jugar
podia
v,ot
I
home,
jugaria el cor, tan estúpi.una
que no podria viure
volia jugar-se la vida, ella es
a i.altra
petint-se
per
a sempre.
perteneixeria
l'estimava
amb des
i de perdre li
disposaria de sense l'amor d ella 1 que
guanyés,
que
ella
la
fos
Per() si
més retornaria a fici.
comparegué al seu
la vida del baró i a més é
Per aixó, quan Beatriu
seva persona.»
tota
la
braços, sense que
de
seus
als
ésser mestressa
i mirant- davant, es llança
Digué tot aixó amb tal to de veuque el cor ni l'un pensés en dir la seva sorpresa ni l'altre
estranya,
se'l d'una manera tan
queixes i retrets.
i esguardava me- en exposar
fort
bategava
més
del baró
rigué amb grans escarafalls de
Wonnebold
qual
esdevingué pensatiu
ravellat aquella dona, la formosor de la
idea estratégica, peró
sinó que esdevenia més la constatant la fidelitat d'aquella dona, ja
no sois augmentava
tot
engrescador a.
esmentar que era
interrogant
que fent justicia al baró cal
i
esguard
del
tot lleig.
Amb veu més baixa
no
un home ben plantat i
sens
continuá: «Oui voldrá estimar una dona
accidents
en el futur
possibles
Per a evitar
convencer
Oui
no voldrá
davant
d'ella?
estimat
muller
legal
ésser
Beatriu la seva
de qué és un valent? «Doneu- feu de
d'a
esdevenint
des
a la seva amor
gent i servents,
Preneu aquests daus, tireu- tota la
me vostre espasa.
no tenia pario
castellana
que
ven- leshores una
los, i si guanyeu viurem units com dos
festes i balls, ni en les
na ni en caceres, ni
senyorial
tables amants.»
barraques del servos, ni en l'oratori
mans
Al mateix temps posava en les seves
pit del de l'església.
tar
els daus de vori, encara calents del
Passaren els anys, i en dotze fruitoses
amb
l'espasa
entregá
baró
li
qual els treia. El
cresque
que
fills
dors doná al seu espós vuit
marcaren
el cinturó i llança els daus, que
ren com joves cervos.
Beatriu,
agafar-los
onze punts. Aleshores va
Beatriu
má
Quan l'hereu arribá als divuit anys, -del seu
i mentre Os garvellava en el buit de la
costat
tardor del
invocava secretament a la Verge Maria. Llan- s'aixecá una nit de
que
eh l n'hagués esment,
Wonnebold
sens
punts.
dotze
ça les fitxes i guanyá, marcant
els trajos mundans
compte
arnb
rnolt
col.locá
—Us regalo vostra vida.
eixiren,
les mateixes arques de les quals
1 inclinant-se seriosa davant el baró es re- dins
del
costat
claus
al
i deixá les
colli una mica els vestits, es posa l'espasa va tancar-les
descalça
n'allá
Després
se
dorrnit.
sota el braç i s'allunyá depressa en la direc- seu espós
dormitoris deis seus fills i els besá l'un
ció per on havien vingut. Peró així que es als
l'altre. Retorná aleshores al llit del
considerá prou allunyada per no ésser vista darrera
la llarga cabellera
deixá el carni i voltant el bosquet torná a seu marit, el besa, es tallá
de monja
entrar-hi, arnagant-se darrera uns faigs i a i vestint-se novam,ent l'obscur trajo
clan
deixá
guardat,
que tenia curosament
una cinquantena de passes del pobre ena través
s'encaminá
castell
i
destinament el
ganyat.
de les fulles
Estigué ben quieta; un raig de sol va caure dels vents de la nit tardoral i temps
enrera
sobre una de les pedres precioses que li or- caigudes fins al convent que
grans
del
els
caminant,
abandonat.
Tot
naven el coll i el seu brill es veia en tot el havia
i pre
i
resant
dits,
astorat
rosari
anaven
pels
seus
veurel,
peró
bosc. El mateix baró va
ésser altra gant remembrava la vida que deixava.
com estava no atiná en qué pogués
Caminá de semblant faisó fins que es trobá
cosa que una gota de rosada sobre una fulla
davant
la porta del convent. En tustar-la,
eh.
i no es fixá més en
no poc,
Desvetllat per fi de la mena d'encantament obrí la portera, que s'havia envellit
tranquildament
qual
saludá
a
Beatri-u
i la
en qué havia caigut, bufá impetuosament en
seva absencia
el corn de cacera, i una volta en companyia de com si amb prou feines la
hagués durat una hora.
la seva gent pujá a cavall i corregueren tots
Beatriu aná a l'església i s'agenollá davant
darrera la fugitiva per a empaitar-la.
enraoná
Passá una hora i potser més i tot. Els genéts l'altar de la Santa Verge, la q-u.al
temps,
poc
de
tornaren a passar cella-junts i despitats per aixi: «T'has quedat lora no
serveis
de
els
teus
i
aquesta
fila
meva!
Fins
avui
he
fet
sota els faigs. Anaven poc a poc,
del
contenta
zeladora, i creu que estic ben
vegada no feren parada.

amenit.

,
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teu retorn i de qué tornis a encarregarte de
les cla-us.»
La imatge s'incliná i doná a Beatriu el
manyoc de claus, i admirada i temorega del
miracle esdevingut reprengué acte seguit els
seus serveis, s'ocupá d'aixó i d'alió, i quan

la campana senyalá l'hora s'encarniná al re
fectori.
Moltes monges havien envellit, altres eren
mortes, n'havien arribat altres de joves i una
nova abadesa presidia la taula; per() ningú no
havia reparat amb go que havia passat amb
Beatriu, la qua' ocupava el lloc de sempre,
lloc que durant la seva abséncia no havía res
tat buit mercés a la Verge Maria que prenia
la figura de Beatriu i la substituia en tot.
Transcorregueren dos anys més, i les mon
ges un dia determinaren celebrar una gran
festa en homenatge a la mare de Déu i acor
daren que cada una d'elles u faria un present
tan fi i formós com u fos possible. Una d'elles
brodá una preciosa bandera, una altra un
tapig per l'altar, una altra una casulla, una
altra va compondre un himne llatí en vers,
que una nova monja va musicar. Una sisena
pintá i escrigué un missal, una que no sabia
fer altra cosa confeccioná a l'Infant Jesús
una camisoleta nova i la germana cuinera
fregí un plat dé bunyols.
Solament Beatriu no havia preparat res,
perquié a més a rnés de sentir-se cansada de la
vida, els seus pensaments eren més en el
passat que en el present.
Arribat el dia de la festa, les altres monges
veient que no havia ofrenat cap present n'hi
feien retret, per la qual cosa va apartar-se de
totes humilment.
L'església fou ornamentada amb tota mena

de flors, i els magrífics objectes portats en
processó foren dipositats en l'altar mentre les
carnpanes tocaven i els núvols d'encens pu

javen al cel.
Quan les monges havien comengat el cant
i la música, passá a la vora del convent un
cavaller acompanyat de vuit formosos joves.
Tots anaven armats i muntaven renilladors
caváis. A l'ensems cada un d'ells s'acompa
nyava d'un escuder.
Era Wannebold amb els seus fills, els quals
anaven a engrossir l'exércit de l'Imperi.
Oint que en l'església es• celebrava missa
solemne, el pare maná als fills que baixessin
de Ilurs cavalls i tots junts entraren dins el
temple per a ofrenar a la Verge una bona
oració.
Tothom restá admirat de la formosa apa
rició, i quan el valent anca va ésser agenollat
entre mig deis vuit guerrers joves que sembla
ven ángels cuiragats, les rnonges, encuriosides,
s'embullaren de tal manera en la musica, que

tingueren

de

suspendre-la.

Beatriu reconegué als seus fills i al seu espós,
i cridant se'ls hi ajuntá, revelant el seu secret
fent públic el gran mirade del qual havia
sigut motiu.
Fou precís reconéixer que Beatriu havia fet
el més formós present a la Verge. 1 com a
prova de qué aquesta ofrena havia sigut
acceptada de bon grat, vuit corones de faig
deis
es veieren sobtadament sobre les testes
per
la
col-locades
joves guerrers, on foren
invisible ma de la Reina deis Cels.
GOTTFRIED KELLER

(ALFRED GALLART, tras d.)
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Pau Ruiz Picasso
A

Les manifestacions més pures, els fruits
més saborosos, les gosadies més afortuliades
de la pintura moderna, van vinculats a un
nom: Pau Ruiz Picasso.
Picasso és l'artista deis nostres temps. Ehl
ha despertat, amb l'espectacle de camins nous
que ningú no coneixia, en el món de l'art,
aquesta conscilncia universalment acceptada,
de qué les formes, els estats d'esperit, els
sentiments de la vida moderna, no havien
trobat en l'art, principalment en la pintura
i l'escultura, una traducció fidel; de que per
la pintura i l'esc-ultura encara la vida del
món estava en l'Edat mitja; de qué per a la
pintura i l'escultura no havien arribat encara
les aplicacions de l'electricitat ni del motor
d'explossió que sen3,7alen noves etapes en la
vida económica i social de la humanitat, ni
les conquestes delcomunisme, de l'aviació
de la radio-comunicació. La pintura s'havia
anat situant al marge de la vida i arribava
un moment en que aquest divorci hauria fet
lícit que els hoxnes moderns haguessin repu
diat l'art com una anécdota ja caducada.
Picasso ha vingut a evitar aquesta funesta
caiguda. La vida moderna és .un estat de
coses en constant vibració-- vibra el temps,
la terra, l'aire, sota la trepidació de la velo
citat. Els conceptes són esquematitzats per a
facilitar les comprensions rápides. Es subrat
llen les frases fonamentals, es deforma, es
simplifica. Succeeix aixó en l'art del llen
guatge, que és una de les arts més accessibles
espontánies. Havia de percutir en totes les
altres arts. Havia de traspuar en la pintura.
Unicament un obstacle es presentava
cada m,oment més, s'anava agreujant. Qui hi
hauria amb forga suficient per produir aques
ta manifestació nova, sense camp on assentar
les seves arrels, amb els atributs essencials de
la pintura antiga? O en altres terme: qui
seria capag de produir un art nou que fos

<pintura»?
Picasso ha vingut

resoldre aquest proble
ma. 1 aixó sois ho ha pogut obtenir per por
tar aparellada a la seva sensibilitat accessible
als més delicats matissos dins el terrabastall
de la vida nova, una personalitat de pintor
essencial
l'home i el pintor fosos en una
sola prodigiosa naturalesa.
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Picasso podia produir, des del primer rno
ment, sense el perill .que havem apuntat de
qué l'art nou que eh l produís no fos pintura
perill en que han caigut alguns deis que,
sense
entendre'l, han volgut• seguir-lo. Les
seves excepcionals qualitats de pintor assegu
la seva producció, iii
rayen la qualitat de
permeteren llangar-se a aqueixa difícil empre
sa net de tota preocupació.
La seva pintura aparegué, i amb ella qua
litats i técniques noves; noves no solam,ent en
relació a les tecniques clássiques, sinó ádhuc
en relació als assaigs més o menys afortunats
de la pintura moderna. Han pecat, la majoria
d'aquests assaigs, d'un excés de cerebralisme,
d'un excés de preocupació per produir una
cosa nova,
i aquesta prerneditació ha sigut
sempre en perjudici de l'espontaneitat que•és
condició essencial de l'art. Fins que ha arri
bat l'obra de Picasso i amb ella han aparegut
les formes inconfundibles de l'art nou amb
la mateixa frescor del primitivisme més pur,
amb la preciosa característica de conservar
aquesta qualitat d'art modern a través de la
més rica i despreocupada varietat. No es
tracta del motllo trobát per atzar o com
conseqüencia d'un seguit treball de laborato
ri; es tracta del fruit d'una sensibilitat nova
que, sigui quin sigui el mitjá d'expressió que
adopti, conserva sempre aquesta originalitat
sábiament fidel al seu temps i es manté exqui
sidament fina sempre per recollir en tata
forma els batecs subtils del nou ideani que és
ránima d'aquest temps nou i el contingut de
totes les seves manifestacions.
Així ha nascut de mans d'En Picasso el
cubisme, com una pura emoció de l'artista
modern, com una victória de la idea nova,
sense esperit de reacció, no trencant motllos
com
massa sovint s'ha dit, sinó,
el que és
—

més, prescindint de tota norma establerta;
com una creació, ritme de línies
i volums,

de la vida nova fidel a la paternitat
que l'ha engendrada.
Res hi ha com l'austeritat per posar a prova
l'essencia de les coses. Es relativament fácil,
sota ropatges sumptuosos i complicats, pre
sentar una apariéncia de creació nova. Res
més renovable i renovat que les rnodes pre
cisament per aixó: perque no són més, que

producte

ensems

a

Max Jacob.

formes

superficials aplicades

a

una

forma

constant i eterna, cine és la nuditat. Picasso
ha posat a prova la seva obra amb l'austeri
tat. A la disbauxa de colors i formes del cu
bisme, ha oposat un període de voluntária
limitació de la seva paleta i de la seva fanta
sia; i el resultat ha sigut no el caure de nou
en les formes clássiques, sinó el mantenir-se
dins un art no-u_ completament inédit, amb

-

potencialitat suficient per a obtenir de la
gamma d'un sol to, prodigiosament inflamada
per l'esperit de l'artista, la mateixa riqu_esa
de matització i la mateixa finor de sensibi
litat abans expressada per una paleta pletó

rica.

Grácia, harmonia, ritme; qualitats

que

en

altres artistes són una preocupad& que fa que
l'obra llur vacil-li en determinats mornents
per tal de no perdre aquests atributs essen
cials de l'obra estética, són, en l'obra d'En
Picasso, en tal forma consubstancials de tota
la nova producció, que cap atreviment no hi
és subordinat i a través de les Inés inespera
des manifestacions apareixen als ulls intel
ligents amb la mateixa aguda naturalesa que
en les obres del primitivisme més honrat, més
humá i de més fina i aguda sensibilitat.

arribem

a

les

seves

darreres obres

on

totes

aquestes qualitats culminen en una prodigiosa
comprenedora serenitat. Tot aquest procés
de trasbalsament arriba

a la seva consagra
ció definitiva. La personalitat de l'artista
pren proporcions gegantines. Tots els seas
assaigs que des del primer moment tingueren
el do excepcional de produir formes imm.or
tals, arriben a un moment de gloriós repós,
i en eh l no solament no decauen sinó que asso
leixen la seva major victória.
Vibra el temps, la terra, l'aire, sota la tre
pidació de la velocitat. Es la vida moderna
tremolant al ritrne d'una aniquiladora palpi
tació patológica. Peró Picasso eleva aquest
desenfrenam.ent a la categoria de grada
dóna una vida estética. 1 es fa el miracle. 1 el
món tot sencer, per obra d'ell, pot reposar
en la magnífica serenitat d'un art nou, tota
aquesta série infinita d'activitats que sense
ofegar-s'hi en ell conflueixen i en ell s'harmo
nitzen en el ritme d'una bellesa nova, clara i
tranquilla com l'obra de la Creació sortint
de les m.ans divines.

JOSEP
París, juliol de
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ELS LL
JOCS FLORALS DE
DA.
Any IV.
Empordá.
—

—

temperarnent

L'EMPOR
Publicadons

—

de

temperaments

—

de cara a la vida, que resulta, per
ben proporcionat, de colpidor in
terés.
Uns mots en vers i en prosa, simi
lars als de consuetud, refermen, en
acabar, la condiCió floralesca del vo
lum, ric en aportacions.

L'haver servit aquesta festa de
tribuna a unes maiastrugues parau
les de l'Ors, dobla l'interés del volum.
Avui, aquestes paraules, tornades

trasplantar, una mica sigilosarnent
esporgades, ja han perdut quelcom
del so de llur gosadia. Ço que podia
valorar-les era la integritat moral,
la filiació conscient de qui les deja;
ara, peró, que el tránsit, l'exili espi

CONFERENCIES DE COMBAT,

ritual de l'home és consumat, sois
provocar la liástima d'una
aberració. Cap 'ligó de patriotisme
sincer no podia pervenir-nos de qui
empra el sarcasme de blasmar serio
sament alió que no és sino sa propia
actitud. I els mots entorn de l'ave
rany de l'Ors poden estalviar al
crític del volum una refutació deta
llada. Ja n'hi ha prou amb anunciar
la tragédia de qué l'Ors ha perdut
sa nacionalitat, i ha decebut impi a
ment tota la pátria.
La personalitat deis Jocs Florals
de l'Empordá deriva de son caient
d'antología literária. Les rnostres són
assats interessants.
«La mort de Pan» du als versos tot
el sentit humá de la mitologia clássi
ca, amb tota Pharmónica serenor de
sa divinitat. L'ampla desolació que
omple el poema serva una noblesa

l'estructurado lógica d'una confe
réncia el tenwerament literari d'En
Junoy, d'estil rnassa ágil perque el
pensament hi pugui ésser arbitrat
altrament que a salts liampeguejants.
Aixi, el que cal apreciar en aquest
llibre, especialment fornit, és más
aviat el gest, el sentit, que no el
desenrotllament; l'espurneig de feli
ces idees i dites esparses mes que no
pas un harmónic, dialáctic contin
gut. Ultra, tampoc hi cerquéssim tina
serenor passiva, sinó l'opinió apas
sionada;ni el sobri comentan, sinó la
posició violent; peró ja el títol jus
tifica aquest carisme de ]'obra, al
qual certament respon.
No és En Junoy pródig en argu
m.ents, ni abundós en el raonar. Per
aixó la recerca d'altres motius dins
.els temes, per completar l'espai, i la

a

poden

de to i una propietat d'arnbient,
que evoquen, agermanant-li, el plor
de Baccus davant les vinyes casti

gades.
Hórderlin,
ra del qual
troba

punyents, és incorporat al Mediter
rani per la rná precisa i docta de
Caries Riba.
poerries

d'En Joan

Mínguez,

excellidor en arriscar-se en rnotius
dintre la retórica, plens i ágils en
sems
els Tnillors essent eis que un
profund sentit hurná ombreja i per
fila
marquen una tercera época de
superació en el temperament d'a
quest poeta independent i virolat.
En «El desig de pecar», d'En Ber
trana, trobem, rnatisada d'humides
recerques psicológiques, aquella pro
jecció realista de sernpre, más cla
rament revelada avui, fosa amb la
culminació de la irania, que ha es
devingut també do seu. El fons d'a
questa obra, d'una estranya barreja
sentimental i grotesca, és una tragé
dia vulgar, que és tant com dir hu
mana i versemblant; un estudi
de
—

—
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no

hi és prou ben definit

—

n'a

Ilunya l'interés perdurable i en mm
va la valor original.
La conferéncia, una mica ampla
de títol, que encapcala el volurn,
entre apreciacions alienes diverses,
és sinó una tesi de sa orgull, de
gosada higiene pátria i cultural: el
no

situar-se
i

vers una

rápida vindicació

enriquirnent.
La darrera de les conferáncies és

de

Josep

No

escau

Junoy.

M.
a

la

trajectória normal,

a

divagació intelligent

equívoc amagat; un massa arris
cat equilibri perqué el sentit deis
mots, o bé deixi d'ésser ciar, o sem
bli expressió intellectual d'una po
sició política feble, de reclarn en
ganyós. Ja era de témer un dia o
altre la relliscada; ha estat, pero,
En Junoy, forca hábil en l'anunci,
fortament suggestiu, mes general
in

ment decepcionador de contingut
per sea poques lluors. La difícil in
terpretació batira salvat, per bé seu,
el móbil, sincer o no, espontani o
no, del gest d'En Junoy.
No-gens rnenys, la insisténci a infa
digable del publicista constant
ardit rnereixen davant aquesta nova
penyora d'entusiasta activitat, un
nou acatarnent de cordial respecte.

DEL VERGER DE MAR JA, Cants
flors per als infants, de Mn. Xa
vier M.a Plassa.

interessant,
altres plena de
1

voltes más que
Un comentarista esrnentava suara
o de Iluissors.
el rastre d'addictes imitadors verda
De les quatre que formen el Ilibre,
guerians que aporta la clerecía. Mol
una, «El singular arúspex de Caste
tes de les mostres llurs, peró, no
d'Empúries», té tota la valor passen d'un simple exercici escolar,
d'una gosadia intellectual, en front d'un evident infantilisme.
d'un blasme magne; el gest i la po
No-gens menys, quan aquest infan
sició d'En Junoy dins ella, 'Cuna i tilisme d'expressió, en lloc de defi
d'altra banda necessaris, tenen
ciéncia lírica, significa una fervor de
entre les diverses répliques
l'ener
to aparellada amb una humilitat
gia del to, naturalment no massa conscient, d'aquestes espumes pot
reflexiva. Diuen quelcom d'indispen
fornir-se'n un recull profitós, no pas
sable arnb la cruesa que calia; són per representar cap superació lite
un factor en la reacció suscitada con
rária ni per acusar cap sólida
tra les paraules de l'Ors, que potser
sinó per ésser posat al servei
ningú más no hauria gosat a apor d'un didactisme pietós, senzill i pur.
tar. Pels mots d'En Junoy, deis de
Així, i nornés que així, troba
Parúspex només en restava l'ave aquest llibre de Mn. Plassa una jus
rany, ennuvolat; 1 de Parúspex en
tificació suficient.
quedava nornés el braç, trágicarnent
—grotescament—erecte. L'averany,
&tres paraules i els rnateixos fets,
el desfeien.
ANGOIXES SOCIALS, de R. Ru
El punt de mira ocasional, de pro
eabado.
paganda, de la segona de les confe
réncies
on la claredat i exactitud
Un apostolat seglar d'ética social,
en els conceptes, per més recercades
arnb l'adaptació al llenguatge de
no hi són aconseguides, i on el clás
cada interlocutor i amb una valen
unes

grisors
'

en la visió de la natu
la subjectiva amargor
denses plasrnacions, agudes

Uns

sic

—

—

persanalitat,

—

tia justificada degudament per una
absoluta honradesa i una sobrietat
de vida, és tota una obra. Tota una
obra que quan és, també, l'escreix
generós d'una existáncia i d'una ciu
tadania justa que cobreix tots els
deures, i és, no-gens menys, mantin
guda i continuada insistentment com
una tasca noble ineludible, mereix
un
silenci devot d'acatament a la

Tot plegat una antologia, amb proni
interés de tal, Que ja és dir prou.

d'En Rucabado ens
serena i decidida
a la premsa i a la

Hémon.
—El trist fet, depreciador moral
de les nostres valors literáries, que
un concurs
literari ridícol en son
reclam, olenament insolvent pels que
llastimosament l'autoritzen i gens
nostrat per la institució femenina

lliçó.
Aquest ?libre

renova

de la

l'actualitat

seva

tribuna,

veu

ran

roent deis

de l'exemplari alterat
fets, que fan esdevenir

les anécdotes
consagrades per l'ha
principis directrius d'afro
bitud
sos estats patológics que inse.nsibi
litzen l'epidermis de la vida pública.
El nostre avui no podrá queixar
se de no l'asar tingut el seu profeta,
clamant pel seny —orgull de la raça.
—

—

O. S.

CAL ESMENTAR

publicació en catalá, a les pla
La Publicitat, de María
ChaPdelaine, la novel-la de Lluís
La

nes

de

mig parodia
atret la

d'alguns
notables
tima de

patrocina, hagi
desconsiderada golafreria
escriptors i poetes nostres
que no tenen la deguda es
llur representació.
—

que el

—La comunicado de Lluís Nico
lau d'Olwer al II Congrés Interna

JOCS FLORALS
Any 1921.

DE GIRONA,

Entre tantes festes literáries on la
lectura volandera deis treballs per
llur sort no deixa rastre, les que
tenen per sojorn la noblesa espiritual
d'una ciutat i per precedent una rica
vida anterior, mereixen un esment.
Sobre tot si llur significació apa.reix
closa en un volum.
Ara el Consistori deis Jocs Florals
de Girona ha publicat el volum de
l'any 1921. En ses planes hi ha el
segell d'una selecta i filial tradició
literária: Albert, Carner, López-Picó
hi aporten la seva notorietat persis
tenti.ln mostres líriques variades;
aixn-ei-trana i Soldevila en la prosa.
Hi ha també noves incorpora.cions,
felices en llur major part, palesado
res d'una seqiiéncia en el Ilegat viu
del patrimoni literari: Garcés, Badia,
Fages, Font, Puig Pujadas i altres.

cional d'Educació Moral sobre: Le
probleme de la rnorale neutre. Peut-on
parvenif á une morale unanirne?, im
presa per la casa Altés, de Barcelo
na, i en la qual és dita la sobirania
de l'educado moral per damunt de
tots els intel-lectualismes i la neces
sitat d'establir un ideal de serenitat
i no de plaer, de justicia i no de cián
cia en el domini de la vida col-lec
tiva.
—Ariel ou la vie de Shelley, per
André Maurois. A part del llibre que
s'ho val, recomanern una Note pOilf
le lecteur curieux en la qual, ultra
els Ilibres de correspondáncia, reculls
d'epistolaris inádits, etc., que ha uti
litzat 1' autor, s'esmenten quinze
obres fonamentals comentant la per
sonalitat de Shelley. Quin exemple,
cata.lans, que us acontenteu d'un
full volander, d'un pretext o d'una
nótul-la per judicar els vostres
hornes i l'obra deis vostres homes,
després no pensar-hi m.ésI

PASSAT

PER

LA

—L'Enquéte sur les maitres de la
jeune littárature. per Pierre Varillon
1 H. Rarnbaud (B-loud 1 Gay, editor).
—L'Anthologíe boéti,que du XXe
siácie, per Robert de la Vaissiáre
(edicions G. Grés, 2 volurns).
—Allernagne (1918-1921), estudi
per Paul Colin (edicions F. Rieder
i Cia.), pie d'il•lusió d'un poble eu
ropeu. Util també per la informació
que conté. Cenyint-nos a les dades
literáries, retenim els noms deis es
criptors Wiiheim Michel, K. Edsch
mid, C. Mierendorff, R. Schickelé,
Carl Sternheim, Gustav Landauer,
E. Toller, H. Mann, Max Krell, T.
Mann, Frank Wedekind, T. Daübler,
E.

Lasker-Schüler,

i

d'altres,

espe

cialment classificats en els capitols
(apándix 1-3) El teatre alemany des.
Prés de Reinhardt á Wedekind i Lii
breries.

—Cronique de la paix, ou la vie
quoticlienne des francais aprés la
guerre, per Eugáne Marsan, l'autor
rnimat de Passantes, enaltit com una
de les glories més segures de les
noves generacions franceses.
—L'exemple d'una composició por
tada

a

terme sense defalliments ni
i sense que la pressa hag,i

regateigs;

malaurat un sol detall, que ens ofe
reix la novel-la La Briáre, d'Alfons
de Chateaubriand. No ens engres
quen' massa, pero. L'autor sernbla
un

premiat

de tota la vida.

—La publicació

en
bella edició
(2 vols., Le Divan) de les obres com
pletes de Jean-Marc Bernard.
—Le Terrain Bouchaballe, per
Max Jacob.
—A les edicion Pa ira, d'Anvers,
el llibre de poemes Guépier de dia
mants, de Celine Arnauld.
—El fascicle 15 de les Publica
cions de la Facultat de Lletres de
la Universitat de Strasbourg: Le ro
man et les idáes en Angleterre. L'In
fluence de la Science (1860-1890), per
M. L. Cazamian.

CENSURA

171

LES REVISTES
CEBRIA DE MONTOLIU
Recordarem l'estudiós. Recorda
el traductor i comentador de
Walt Whitman.
Recordarern el barceloní agradat
de passejar una mica eixint de l'A

rem
•

teneu.
1 recordarem,

perqué ens

faci com
panyia, el seu Somni d'una Clutat
jardí, i l'exernple d'austeritat que
favor
no pacta amb cap mena de
ni amb cap falagueria de l'éxit.
COVENTRY PATMORE
El dia 23 de juliol darrer celebrá
Anglaterra el centenari de la nai
xenga d'aquest poeta. El celebrá amb
discreció; potser arnb reserva i tot.
Més val aixt per a un poeta al qual,

com
ha dit un comentarista seu,
MéS que el qualificatiu de gran, Ii
escau, per cornparança amb altres
poetes grans, el de millor.
Joaquim Folguera incorporá al ca
t alá algunes de les poesies de Co
ventry Patmore, publicant-se les
traduccions a La Revista,.

PUBLICITAT I LITERATURA
Potser
de

perqué

els

mancava

tema

major interés, les revistes fran

ceses

i els comentaristes deis grans

Ifflaris qui porten el ressó deis petits
cenacles han parlat molt, darrera

ment, de la literatura en les seves
relacions amb la publicitat industrial.
Aquí també s'intentá aprofitar
l'avinentesa del tema amb conside
racions al marge de l'expansió cata
lana. La polémica fou, peró, rebut
jada de seguida que una veu sens
interés administratiu intentá objec
tivar algunes afirmacions. Deixem,
dones, als industrials de la literatura
Ilur tema

predilecte i vigilern

per que

els fantasmes de l'éxit no enterbo
leixin a Catalunya els camins de la

gloria

de

l'esperit.

La primera expansió que ens cal
és la llibertat de valorar les nostres
coses. Un cija En Millás-Raurell es
crigué a La Revue de•Genke un deis
millors articles d'informació justa i
ponderadora que hem llegit sobre la
nostra poesia actual. La petita in
triga boicotejá aquel! article. Qué
fem tots plegats perqué l'autoritat
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d'En Garles Riba, d'En Farran
Mayoral, d' En Manuel de Montoliu
trobi la tri
o de l'iklexandre Plana
buna que li pertoca als diaris cata
lans que ens volen fer creure que
d'un to
son ecuánimes i freturosos

d'esperit?
No

ens

espanta

una

possible

va

loració durissirna. El que creiem
inadmissible és la popaganda espe
cífica de les glorioles dels mestres en
bagatge
en gai accéssit, sense més
que un petit assaig escolar gairebé
siHabic i la fortuna d'improvitza
cions sense una producció que acre
diti i asseguri la vocació d'escriptors
incipients tota la vida.
Cal la gosadia de signar aquests
mots d'A. Gicle: «L'exemple de
Proust i de Valéry ens autoritza a
pensar que els mes impertants i in
teressants joves d'avui, no els po
drem conáixer en llur plenitud de
valor fins d'aquí vint anys.»
I els aspirants a la poesia meditin
les paraules de Rainer Maria Rilke
que En Josep M. Junoy ha traduIt
al catalá:
«...Els versos, tanmateix, signifi
quen tan poca cosa quan hom els es
criu massa jovel Caldria esperar
molt, emmagatzemar molt abans de
posar-s'hi. A l'últim, potser, les deu
o dotze línies que hom escrivís serien
bones. Car els versos no són pas, com
molts creuen, sentiments (hom els
ressent massa aviat), sinó experién
cies. Per a escriure un sol vers, és
necessari haver vist rnoltes ciutats
i pobles, rnolts hornes i moltes coses;
és necessari conéixer els animals,
sentir com volen els ocells, percebre
quin rnoviment fan les petites flors
en obrir-se el matí. Es necessari po
der re-pensar camins de regions

conegudes, topades inesperades, par
tides que hom veia de lluny apropar
se, jorns d'infantesa d'un misteni
aclarit... Es necesari po
der repensar les joies, les tristeses
les malalties deis nostres anys pri
rnicers; els dies passats dins les carn
bres de calma i de contenció, els
rnatins vora la mar, la mar mateixa,
totes les rnars; les nits de viatge amb
totes les estelades Ilurs;
i així
tot, encara no és suficient de saber
pensar en tot aixó. Cal posseir la re
cordanga d'innombrables vetlles d'a
mor, cap d'elles sernblant a l'altra;
els crits i gemecs de les parteres i el
encara no

—

bleixar de les empalidides dormido
del dolor. Es necessari d'haver

res

J.

HORTA• Girona,11.-Elarce1onm

restat prop deis morents, d'haver-se
assegut free a free deis rnorts a la
cambra, amb la finestra oberta de
bat a bat, per on entraven, percudí
dors, els sorolls del defora. No bas
ten, tampoc, aquestes remembran
ces.
Es necessari saber oblidar-les
quan són massa nornbroses i tenir la
paciéncia d'esperar que elles retar
nin. Car les recordances elles matei
xes no ho són encara. Nornés quan
elles esdevenen dins nostre' sang,
gest, esguard, nornés quan elles no
comporten cap nom i apar que no
es diferenciYn de nosaltres, només
aleshores resulta possible que en una
raríssima i preciosa,— del
hora
llur bell-rnig, en sorgeixi el primer
rnot d'un vers...»
—

CAL ESMENTAR
L'article de Robert de Traz a La
hebdonadaire sota el tito! En
passant a Barcelone, en el qual d'una
manera justa (hem esperat el temps
necessari per no equivocar-nos de
qualificatiu) és dita la impressió ma
terial d'aquesta Barcelona deis ex
cessos improvisats i deis frágils pa
laus d'exposició.
revue

Quant

a

la

irnpressió espiritual,

hern de reconéixer que és molt in
completa i que potser si l'estranger
sembla l'honre que no vol compen
dre, nosaltres juguern una mica el
paper de fer-nos incomprensibles.
—Els articles de Dorninique Braga
al Crapouillot sota l'epígraf general:
«Literatura europea».

—L'espiritualització

prensa

de la nostra

comarcal, donant cabuda

a

el d'A. Esclasans «La
/liare i la fila» a l'Eco d'Igualada i
fent amb aixó obra més segura en
cara que menys parancera que la
de l'excursionisrne pornellístic sota
grans lemes de patriotisme verbal.
—L'exposició del !libre ben fet,
celebrada a Londres, en la qual el
llibre catalá ha estat noblement es
timat i seriosarnent seleccionat.
—El primer número de Revista de
Occidente, dirigida per J. Ortega y
Gasset, que comenga de publicar-se
amb el propósit de cercar una mica
de claredat, una mica d'ordre i la
articles

con

jerarquia que calgui en la informa
ció a l'objecte de servir l'estat d'es
perit característic de la nostra época.
Comerlça amb un original de Pío
Baroj a.
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Pláeid Vidal:
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nisme
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nacionalistes. Próleg de P. Corominas. Pri

6.

25.
2.50

.

.

3.

5.

políttques

idees

literaris 1 altres

i

Ll!brería Puigi Alfonso, Plaga. Nova.

-

VENDA:

A

totes les Llibreries

ismsas~

TALLER

DE JOIERIA

WWWWWWWW

lercade

au.me
F-asseig

de

Gracia,

46

-

Teléfon

!373

A

TALANA
A,L CATALANA
Teléfon A 4902

Gran Via, 613

GALERIES LAIETANES

,mztm<D?e2.-esailra,

u

F. Soldevila.
MAR, D'AMOR I DE MORT, per
DARREP_S LLIBRES PUBLICATS.—CÁNTICS DE VÁNIMA OBERTA, poesies de F. Sitjá; LA GESTA DELS ESTELS,
Raurell;
J.
Mllás
TERCER LLIBRE DE POEMES, de
d'Antoni Glosas; L'Emonvrria POPULAR EN EL CANÇONER
poesies de J. Salvat-Papasseit; LA JOIA DEL CÁMÍ, poesies
Fornell.
Gabriel Alomar.
DE CATALUNYA, per Joan
CHENIER, trad. de Joan Arús, próleg de
LIRICS MUNDIALS.—PoEsiEs D'A.
pretextos) per J. M. López-Picó.
CRITICA I L'IDEAL (tercer recull de Moralitats i
PREMSA.—ENTRE
LA
Badia;.TRACTES AMB EL POBLE
EN
ASSAIGS, de J. M. Capdevila; POESIES, de Joan
RECULL D'ARTICLES, de R. Benet;
GaTCéS.
I ALTRES ASSAIGS, de TOMáS
VOLUMS D'ART: Torres García i Manolo Hugué.
Galí, Gabriel Alomar, Joan Crexell, Ma
LLIBRES: d'Ildefons Sunol, Alexandre
EN PREPARA CIO.—ALTRES
Clementina Arderiu, Francesc Cambó, M. Vidal i Guardiola;
Reventós,
Ferrater,
Ramon
Puig
i
nuel Reventós, J.
Enric Jardí, j. Estelrich, Caries Soldevila, Ricart Permanyer,
Cristófor de Doraénech, Josep Pla, J. M. Junoy,
Caries Riba, J. Ferran i Mayoral, Dr. J. Bellido, etc.
REVISTA: Els trobadors catalans, Les cróniques, Bis Jocs
EN ESTUDI.—ANTOLOGIES POPULARS DE LA
Florals, Poetes catalans d'avui, etc.
per Josep Pijoan.
VIATGES, MEMORIES. EPISTOLARIS: Records de Joan Maragall,
Rupert Brooke, Goethe.
Límcs MUNDIALS: Leopardi, traducciói proleg de Tomás Garcés;

Rucabado: Els

R.

Editors i la llibertat de ?'art.
moderna catalana, la

pintura
seu llega,t.

Josep Aragay:

La

Joaquhn. Folguera:
seva

herén

cia i el
Clementina

Josep

M.

Arderiu: Can çons i elegies.
López-Picó: L'infantament meravellós

de

Scha,-

Aragall: Mots plaenss i des plaents.
Virgili: El Na,cionalisme.
Antoni Rovira
Joaquim Folch 1 Torres: Meditacions sobre l'arquitectura.
Joan Sacs: La pintura moderna francesa fins al Cubisme.
Miguel Poal

Alexandre Plana 1 altres: L'obra
Miguel Ferrá: Cançó d'ahir.
141.

Nicolau

d'Olwer:

Literatura

d'Isidre

Nonell.

catalana.

Perspectiva

general.

Les doctrines de George Sorel.
López-Picó: Moralitats í Pretextos.
Mayoral: La renovació del Teatre.
J. Ferran
E. Duran Re3rnals: Quatre Histories.
Josep M. de Sagarra: Can çons d'a,bril i de novembre.

Enric Jardí:
J. M.

Ferran Soldevila: Exíli.
Caries R1ba: Cdntic deis Cdntics i Llibre de Rut.
del verdum.
Josen Carien Les

.

Plana: Contrabaedecker.
M. Tallada: Les doctrines de P.
de
Liost: La ciutat d'Ivori.
Guerau
Joan Alcover: Poemes btblics.

filosofia catalana en el segle

XVIII.

Josep

Miguel

Fortesa: L'estela.
Caries Riba: Primer ?libre d'Estances.
Dietari
J. M.
catalanes.
J. Bofill i Matas: Les
Els
d' Orient.
P. M.

López-Picó:

espiritual.
joven,tuts
Bordoy-Torrents:
pobles
J. Ferran i Mayoral: Didlegs dels déus, de Llucid.
Joaquim Folguera: Les noves valors de la poesl,a catalana.
Ventura Gassol:

fragments.

J. Miliás-Raurell: Tercer ?libre de.Poemes.
Caries Rahoia: La dominació
Francesc
L'dnima oberta.

napoleanico; a Giron,a,.
Sitjá,:
J. Salvat-Papasseit: La gesta dels estels.
Antoni Glosas: La joia del camí.
Joart Fornell: La ernotivitat popular en el cançoner de Ca
talunya.
LIRICS MUNDIALS:
M. Morera i Galicia: Venus i Adonis, de Shakespeare.
1Vlaria Anthnia Salvá: Les Gedrgiques cristianes,
Mariá

J. Proudhon.

Frederic Clascar: La
Aragay: Itdlia.
Mercó Vila: Les llores.

Pujols:
Joaquim Foiguera:

Manent:

Joan

Capdevila

Joan

Ariis:

ESCRITS

Richard Dehmel.

Poesies de

Sonets

Odes, de john Keats.
flors del mal, de Baudelaire.

i
Rovira: Les

Poemes d'A.

Chénier.

POLITICS.

?lengua catalana.
Primera victoria

E. Prat de la Riba: Per la
1 Callís. La
Narcís

Verdaguer

nisme.
ARTISTES

CATALANS

CONTEMPORANIS.

Joaquim Sunyer.
Enric

Casanovas.

Nogués.
Josep Ciará.
Xavier

La Nau,.

Salvador Albert: Amiel.
Pere Benavent: Epigrames.
Joaquirn Folguera: Poesies.
J. Ferran i Mayoral: Lletres a una amiga estrangera.
Josep Aragay: El Nacionalisme de l'art.
1Vlariá 1Vianent: La collita en la boira.

TEATRE

DE JOSEP M.

DE

SAGARRA.

L'estudiant 1 la Pubilla.
ALMANACS DE LA REVISTA.

Anys

de

James.

Josep Lleonart:

Alexandre

Josep

S. Pons: L'estel de l'escamot.
Recul3 d'articles de crítica a,rtistica.
Francesc
Traduccions i
Ferran Soldevila: Cdntics de mar, d'amor i de mort.

Francis

planetes

1

Articles.

TrInitat Catasíts: Vendimian.
Escolis i altres articles.
Caries
Ernest M. Ferrando: Vida d'infant.
R. Rucabado: Elogis.

Josep

rasada.

1
1

era

1918 1

1919.

del

catala

