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NOSTRES POETES

Esculplura de &ssar Cabanes

EMILI GUANYABÉtfS
Vosaltres, j o v e s entusiastes de la nostra
poesia, que en los Jochs Florals de Barcelona, de Tagamanent y de Gratallops, haureu sentit Bonar y ressonar los celebèrrims
noms Uorejats en los memorables Jochs
Florals de Canprosa, potser estareu dejuns
d'oir proclamar lo nom del poeta que e n capçala aquestes ratlles. Vosaltres, que
més sovint v e y e u en diaris y revistes dotzenes de noms fermant sengles rengleres de
ratlles curtes o rosaris de botaruts sonets,
ben poques v e g a d e s hi haureu vist també'l
nom de nostre honorable poeta. M i S , no
malpenseu del seu talent,
, menyspreueu
al humil y ignorat, que . j per a i x ò en
t

Guayabéns deix d'ésser més poeta que tot8
aquets poetes junts tant favorescuts per la
notarietat. Sol, humil, retirat de la constant batalla de nostre actual moviment literari, travallant amorrat nit y dia als quefers materials que segellen lo caràcter de
nostra època, matant tantes y tant nobles
ambicions y ideals d'ennobliment y de b e llesa, l ' E m i l i Guanyabéns ha tingut sempre
una hora, la v e r i t a b l e hora del plaher ideal
de la v i d a , per donar al món los fills de la
seva inspiració. H a estat l'hora, l'hora sola
per la qual lo nom de Guanyabéns quedarà
com lo símbol lluminós d'una personalitat
notabilissima en la historia de nostra literatura moderna. Després... jquantes hores
perdudes per l'explendor de nostra poesia!
A n'aquest isolament forçat s'hi ajunta,
per dissort, una bona part d'isolament fill
de la seva modèstia, del seu caràcter poch
amich del soroll y de la discussió, que d e fuig igualment la cenBura que l'alabança,
que estima la poesia en si y per sí, Íntimament, fóra del bullit de certàmens y de vetllades, temerós sempre de presentar les seves obres al públich per no exposaries a les
dites de sabis y profans que podrien profanar la seva ideal puresa, com fil les d'un
esperit nobilissim y d'una pensa enlayrada.
Jo he deplorat sempre de cor com un
gran defecte aquest aspecte de la personalitat d'en Guanyabéns, y fins crech y'B pot
assegurar que per ell s'ha deixat de fer un
g r a n bé a la poesia catalana. Jo hauria
volgut veure a en Guanyabéns Uuytador
at ivissim, produint constantment, que no
la seva producció per ser més nombrosa
hauria deixat de portar lo noble segell de
la seva personalitat, v e y e n t la seva obra
desenrotllarse en la manifestació constant
del Beu talent, influint al dia y cada dia en

l a educació de nostres j o v e s poetes, que
molt haurien pogut apendre, que ara no
han après, desviant a molts de camins perjudicials per la nostra poesia que ara han
tingut ocasió d'empendre, per rahó de que
quan un home se sent ab impulsos de fer
viu, si no troba un camí bò devant seu
n'emprèn un d e dolent, quan lo mellor s e ria que tirés camps a t r a v e r s .
En l'obra d'en Guanyabéns hi ha tots
los e x e m p l e s a seguir, menos l'exemple perniciós de parnassianisme a v u y dominant.
Ell <-sia animat pel m e t e i x ideal trilògich
que donà v i d a a nostra renaixença, l'ideal
sagrat de P à t r i a , F è y A m o r , però aquets
tres conceptes tant carrinclons en la p o e sia de moltes de nostres patums, en la de
Guanyabéns a p a r e i x e n nimbats de n o v a
llum, e n v o l t a t s d'un ideal humà que poden
a c c e p t a r fins los més atrevits apòstols dels
ideals més llibertaris, perquè ni la pàtria
imposa odis ni fronteres, ni l'amor carrincloneries, ni la fè la c e g a estupidesa ab que
l'ha simbolisada certa doctrin a relligiosa.
Mireuvos aquí com canta la Pàtria:
•
LA

PATK1A

Després retorna al món,
j ab son halè's confon
lo baf qne fa la terra;
mes, lo que ha dut de dalt,
remou lo terrenal
y al cor humà s'aferra.
Les hores passaran,
los anys s'escolaran,
y, ja la llosa alçada,
la fossa rebrà'l cós
pèl seu etern repòs,
mes l'ànima, ignorada,
ja fosa en lo gresol
qne esealfa'l foch del sol
y d'hont va eixint la vida,
per sempre existirà,
y arreu la portarà
la (jran-llevò infinida.

Y , glosant l ' A m o r , tampoch se pot ser
més humà, més intim ni més delicat:
LO QUE T D I R I A
Si jo fós cançonayre
treuria un? cançó:
com que no hi entench gayre,
no rull pas feria, no.
Upa cançó faria
qne sols de tu parlés:
jo sol la cantaria,
jo sol y ningú més.

Eslava fullejant la nostra historia
quan raig oir de cop un cant melós
qne'm duya l'infantesa a la memòria
v i u feja per moments sentir ditxós.

Diria que ets la nena
més maca d'aquest pla;
qne té més or ta trena
que'l blat qii8n vé'l sega;

Los ulls vaig aixecar. La serralada
que altiva's desplegava al devant meu
leixuga's va commoure: la tonada
fonia sos coixins de llonja neu.
Los arbres sobre meu se sorollaven
marcant la melodia ab llur remo;
lo riu la font, les aus, l'acompanyaven:
tots ells de alior sabien la cançó...
L o cel més pnr que raay se'm va apareixe,
la terra més hermosa'm va semblbr...
Y , enamorat, sentiotme desvaneixe,
també la cançó nostra vaig cantar...

que quan los llavis s'obren
talment ne raja mel;
que qnan los ulls s'entrobren
com ai s'obris lo ce!;

Llavores, despertanlme. vaig pensar:
iNo'ns mou tant sols la glòria!
Ob! Hi ha un quelcom d'etern, sença l'historiaN

N o es menys humà ni men3'8 noble'l con
cepte que té de la F è :
IMMORTALITAT
l'lla joves que mireu
y, pel cap hlnnch, cieyeu
de l'Iiume en la vellesa:
no li sabreu, l'edat,
pel temps que'l té allunyat
dels jorns de l'infantesa!
Qui va a lo Cert al Bé,
posa 8les. y lleugè,
s'envota amunt ab elles;
y. llnny de lo linil,
inonda l'esperit
ab llum de les estrelles.

que, en caminant lleugera
per sobre del sembrat,
com l'aura matinera
tu'l deixes revifat;
que'ls auce'lets, al veuret,
refilen de valent...
que un dia jo vaig creurel
y tot s'ho ha endut lo vent...
Si jo fós cançonavre
treuria una C8nçó:
la d'una espigolayre
y un infeliç pasto.

De tots los poetes del renaixement, ell
es qui arrelantse en la sana tradició de la
terra, en l'esperit etern de la raça, ha sapigut l i i i m a n i s , t r més en sa forma y esperitualisar més en sa essència, los tres sentiments capdals de la lira catalana, que
son los que han cantat sempre'ls més grans
poetes. Que bella, que sublim, que'terna es
aquesta trilogia en l'ideal d'en G u a n y a béns! F e m l a nostra per sempre y honrem
al apòstol que tant enlayradaraeut 1' ha
predicada.

Pere FORT

ICONOCLASTES
E n tot temps s'han donat a coneixe sectes enemigues de les estàtues, però sempre
aquestes havien revestit un caracte resoltament relligiós, arribant moltes v e g a d e s a
fer trontollar seriament lo trono pontifici,
assent del poder iconolatrich sobre la terra.
Estava destinat a nostres temps, y a catalans companys nostres, l'aparició de l'idea
de rebeldia en contra de la glorificació y v e neració estatuària del geni de caracte purament humà.
Qui haja seguit ab atenció la interessant
polèmica sobre si's deu o nó a i x e c a r a l'Ibsen una estàtua a Barcelona, haurà pogut
notar una manifestació casi general entre'ls
polemistes a rebelarse contra la glorificació estatuària d'aquell gran home en nostra
ciutat (1) L o s uns s'hi oposen perquè creuen
que es de lley pensar primer en los grans
homens de casa que en los extrangers; que
mentres hi haja Jaumes y Peres, Ramóns y
Berenguers per estatuar, no deu pensarse
en aixecar monuments als homens nascuts
fóra de la nostra terra, que no parlaven
com nosaltres. L ' e x i g e n c i a es exagerada;
tat cop estaríem condempnats a perpètua
incultura si portéssim lo procediment fins a
no acceptar res de lo que han pensat y escrit
los de fóra avants d'haver dragat y digerit
lo que han pensat y escrit los de casa, que
podrien molt bé ser necetats y bestieses. Cal
deixar aqueix íals patriotisme apart; entre
un home de la m e v a terra, que parla com j o
però que pensa diferent, y un d'extranger
que pensi com j o y parla diferent, prefereix o resoltiment aquest, y si haig d'estudiar
en les obres d'algú d'ells, si l'haig de venerar y honrar, serà a l'extranger qui estudiaré y veneraré, y no al meu conpatriota,
segur de que'n treure més profit jo y la mev a pàtria.
Altres, y no per cert los menos illustrats,
s'han declarat enemiebs de les estàtues pei
una rahó molt més tonta encara, rahó que
no puch arribar a esplicarme en persones
cultes. Un d'ells deya poch més o menos:
« Ja'n tenim prou en nostres carrers y places d'estatuetes que la gent, senyalantles ab
lo dit, pregunta qui són aquells personatges. » L a rahó faria riure si no indiqués un
fondo de meçquinesa que mina '1 caràcter
català, fent presa fins en les persones de superior cultura. Naturalment que'n tenim
prou d'estatuetes anònimes pel públich, com
los Güell, los L ó p e z o l'Hèrcul mitologich
del costat de la gàbia del Parch, y que per
aquest es malaguanyat lo marbre y i bronze que s'hi emplea y fins lo Uoch que embraY- (1) Cal fer una excepció molt notable en favor del
aroich Ernest Vendrell, qae ab lo psendoaim Mestre F i dies publica un uermós article titulat Les estàtues d*
nostra glòria.

cen. Quan se demana o s'alça un monument
deu mirarse a qui's demana y a qui s'alça,
no's deu caure en la idolatria dels catolichs
de posar un beneyt qualsevol dalt d'un altar. Que s'alcen los monuments a genis com
V e r d a g u e r y P i Margall, a escriptors populars com en P i t a n a , a musichs y poetes
com C l a v é , o senzillament a hèroes com en
P r i m , ( encara que representin un heroisme
mal e m è s ) y ' s pot tenir la seguretat de que
ningú preguntarà ( c o m no pregunten als
que la t e n e n ) qui són aquells personatges.
L'e^tatua es y ha estat un element de
cultura en la societat en tots los pobles, desde la més remota antiguitat. Totes les civilisacions han estatuat a sos Deus, a sos hè
roes, a sos sabis, a sos martres. La estàtua
es com a idea l'ideal encarnat en un home,
y com a forma la bellesa personificada. Una
estàtua lletja com la de l'Ibsen es la glorificació del ideal sociològich; una estàtua
bella com la dé Venus es la glorificació
del ideal estetich.
T o t lo que ha realisat de bell y hermós
l'home no es més que pura estàtua. Una columna, una cornisa, un capitell, un arch
o g i v a l , una pintura, una joya, e t c , no són
més que estàtues de coses o d'idees. Quan
la estàtua arriba a revestir la forma d'un
home hi ha quelcom més que la estàtua, hi
ha estatuat, eternisat en ell l'obra d'aquell
home, que sempre deuria ser un g r a n ideal
humà. N o hi hauria res mes bonich, més
meravellós que una Barcelona que en cada
plaça, en cada encreuament de carrers s'hi
alcés una estàtua que ocupant lo pas central obligués als tranvies desbocats, als carros carregats de nostres fenicis, als automovils de nostres burgesos, a fer una giragonça, una mena de reverencia que'ls recordés a cada pas que aquells komes que'ls
destorben eran alguna cosa més que ells,
que per sobre dels seus egoismes y de les
seves vanitats hi ha quelcom de més g r a n
y de més noble, que ells han encarnat y
predicat, y que morts y tot y eternament
s'aixequen per recordarlos lo veritable fí
de la existència.
L'odi, o senzillament lo menyspreu per
les estàtues, es brutal y r e v e l a un fondo
d'incultura o de preocupació lamentable.
Pènsenthi bé'ls qne l'han exposat, escriptors catalans, amichs nostres. Es l ' a g r o r
de un mal llevat que hi ha, y que sovint
fermenta, en la pasta de la qual està feta'l
català, una manifestació inconcienta de T a rarà pooertà iei cataiani del poema dantesch:
una demostració rastrera del personalisme
que'ns porta a reventarnos l'un a l'altre,
y per ella respira l'odi que solem portar a
tot lo que s'eleva sobre nosaltres, que'ns
impulsa a escapçar ab la espasa de la calúmnia a tothom qui treu una punta de cabell per sobre la multitut estúpida- N o podem fer res elevat; sols los richs aixequen
les cases de cinch pisos, però només es per

apilotar, uns sobre d'altres, en aquelles altures, miserables sobre miserable.
N o penseu may en fer caure a qui està
dret; ants bé t r a v a l l e m per alçar al caygut.
L'igualtàt en la desgracia o en la misèria
es lo consol dels impotents.
Joseph A L A D E R N

Promptement. ab l'emoció
va dictar nova cançó ,
d'aquell goig que l'animava.
La donzella avall passà,
somrient, y ni pensà
que un poeta la cantava.
Plàcit V I D A L

Instantànies

del Rosselló

i
Viatjant
Dolça et alt ulls del vianant l'esbelta
forma)de dona que'l carrer traspassa.
EU la segueix ab la mirada y prompte
se fon la visió; l'exlrangt avança,
deue lo poblet al seu derrera y aura
en lo silenci de l'immensa plana.
Camina decidit, l'esguert atent;
son pas lo guia a noves enconlrades;
penetra al bosch, voreja uns prats, s'enfoma
en una vall frescal. ab remors d'aygva.
Lo jorn fa via, y al boyrós capvespre,
un poble arracerat a la montanya
li dona acul/iment. Havent soj>at,
quan se recull en solitària cambra,
l'hora fíe/s bons recorts
li es com cada nit la me's amable.
La fadiga'l rendeix me's que altres dies,
pró recorda als amicks, sa bona mare. .
y al adormirse. a trarers delí ulls closos,
vtu a l'hermosa que'l carrer traspassa.
Joan P U I G Y

FERRETER

Nou

amor

A l poeta aquell matí
l'emboyrava la tristesa
y a sa casa's reculli,
creyentseja en la vellesa.
Dins sa cambra, en toletat,
sença fè llavors plorava
les dolceses del passat
que li havien inspirat
les cançons que recordarà.
Tot ho ceya'l se* bon cor
iiusions ii "ii somni d'or
que may me's alcançaria.
ï acota son cap al fi,
ja donantse al mal destí
que, tant jove. lenfeblia.
Mes, bon punt Chagué acotat,
ab l'idea feu esclat
en son cor l'esgarrifança,
com lo /lam que en un moment
la foguera ra encenent.
Y de casa eixí ab frisança.
(Juan a fóra ja va ser,
se trobà per son carrer
front a front d'una don:ella,
y'l teu cor. de nou galant,
va tnjoyarte, bategant
al somriure de la Delia.

i Oh bell Pireneu del Rosselló ! Sento no
ésser till teu per a poder parlar de tu ab
aquell accent dolç que tan coneixen tes cingleres y afraus!
De suau y melangiosa poesia era amarat
lo bell despertar d'aquell jorn d'istiu. Cada
poblet aixecava una alenada de boyra que
s'encalmava demunt de les cases y ' l cloquer
punxagut; cada camp, com si respirés, fumejava al rebre les primeres ullades de
sol!... Y com s'obrien, l'un al cap del carrer, l'altre més avall, aquell allà a la cantonada, d'un a un, los finestrons grisenchs
de les cases de) poble, a mida que tot s'anava deixondint!... D e b a i x a la plaça, pujava una feixuga carreta grinyolant, y'l xicotaç que la menava bo y trontollantshi,
guay ta va les finestres... Tímidament varen
obrirse poch a poch, dos finestrons a l'hora empesos per uns braços rosats y frescos
de noya. L a carreta s'aturà sota aquella finestra y j o , tafaner com vosaltres vehins
de les petites viles, v a i g volguer veuret, bella rossellonesa de cabell negre, ulls grossos
y brillants y dents cerrades y blanques,
qui obrires la finestra. V o s donguereu lo
bon dia ab lo minyonaç de la carreta y v a
exclatar entre vosaltres una curta conversa
franca y alegra ! Quin g o i g m'omplia'l cor
al sentir lo meu parlar en vostres llavis,
tant suau y cantat!... Y parlàveu d'amor ja
tant demati!... Després la carreta v a marxar grinyolant y'l minyonaç tomballejantsht, te guaytava ab un somrís de despedida, bella rossellonesa, fins que quan no us
vegereu, tu vares tancar los finestrons discretam< nt .. Y adeu!... Jo, viatjant aquí,
demà allà, ja uo vos havia üe veuremés, matiners enamorats, y sols pensava que a tu,
bella rossellonesa, t'escaurà bé la blanca y
puntejada cofa quan en les placèvoles tardes dels diumenges passegis per la dreta
carretera o'l caminet tortuós, ab ton enamorat, parlant també d'amor a l'hora de
la posta.
II
A m a b l e serventa del cafè de la Plaça:
i ets filla de França endins ?... L o teu vestit vermell ab lo coll enmidonat y la pitrera de puntes blanques y l'hermosa tofa de

tos cabells sensualment pentinats, me dirien
que sí, qu'has nascut França endintre... Y
quan te v e i g m a n t jarte llesta anantdeltaulell a les taules o aturarte ab los braços fent
narices, darrera la porta de cortinetes blanques, tot taratlejant una cançó francesa, no
sé què tens que me'n dús les mirades. Rius
sorollosament y parles desvengonyida ab
los soldats, gendarm'í y marxants, que b e vent la boyrosa abtebttke, corpulents y v e r mells de cara, disputen a grans crits ab
son francès obert, sobres la Republique y lo
S/ouvemmení. Y veig, que a vegades quan
s'acosten a l a taula pera a t e n d n l s y mires
de penetrar entre e ls ab l'ampolla aixecada, un, quansevol, te posa la mà a la cintura y't ressegueix tot un costat ab sensual
calma... i Oh amable serventa del cafè de
la Plaça, tu has estat França endintre !
Mes no t'esforcis, no, que'ls teus llavis
molsuts y sortits enfora no son f.-ts per a
parlar la llengua refinada d'aquelles, les del
Nort, que tu voldries recordar .. L o s teus
llavis han rebut l'ayre del (bnigú y ' l s teus
costats arrodonits y ta ligura ampla, jo'ls
coneeh bé, son de ma terra.
jOh, amable serventa del cafè de la Plaça, tu no has nascut França endintre!
Joan O L L E R Y

RABASSA

Poti-Poti
Romanço

d'en

N o g u e r a s Oller

En aquest temps de falsa y estudiada correcció en una bona part de la poesia catalana, que faria creure que s'ha estroncat l'aygua viva del geni de la raça, que estem condempnats ja a una definitiva impotència creadora, obre'l cor a la esperança l'apariciód'un
poeta verament expontani y popular com en
Nogueras Oller. A i x ò , per nosaltres, es una
solemne puntada de peu, donada bruscament
al cul dels que, ajaçats sobi e'ls llorers dels
vells mestres, s'entretenen remugant los r o segalls que aquells deixaren. E s com un crit
de jAlceus, tanoques! que encara es hora de
travaliar; nostre sol trigarà a pondre s dervera les inontanyes parnassianes, estem en
plè migdia!
•
Y , veus aquí al veritable poeta que sent
la vida y canta la vida, que vé del poble y ' s
dirigeix al poble, cantantli cançons que no'I
fan dormir, sinó que l'enardeixen y tan despertar son cor al amor del ritme v la bellesa.
voldria equivocarme, però en Nogueras serà'l nostre Berenger, aquell poeta francès, francès per excelencia, que ses cançons

florien en tots los llavis francesos, perquè
arrelaven en tots los cors del seu poble.
Tantdebò ell sàpiga arrelar en tots los
cors catalans y ses cançons floreixin en t o tes les boques com una harmonia popular y
nacional que vinga a forabandir los depravats ayres forasters, retornant a nostre poble la seva poesia y la seva musica.
Llegint lo romanço d'en Nogueras m'ha
vingut a la memoria'l poeta francès n o m e nat, \- d'ell una eomoosició que endreço al
romancist?., perquè en ell s'emmiralli al escriure les seves, senç deixar d'esser profondament català com aquell era profundament
francès.
Hèusela aqui:
LA MORT DlïL D I A B L E
O'aquest gran fet, miracle casi,
que aqui, breument vaig a conti',
(ieune I' honora Sant Ignasi
patró dels sants de baixa ma.
Ell. ab un fot que infame fura
si °ls sants poguesin fer may tort,
mata al diable eu m>nys d' una hora.
; l . » diable es mort, lo diable es mort!
Satan, un dia 1 troba a taula,
li diu: —Trinquem. pren mon convit.
Accepta 'I sant, DIRS, gatamaula
li tira al gotv'ri benehit.
Lo diable beu, li cou lo fetge,
crida a enrampa, 's poia tort,
escup renechs com un heretge.
; Lo diable es mort, lo diable es mort!
Diuen —jes mort!— frares y monges,
—ja no vendrem mes oracions.
— [Lo diable es mort! —fan los canonges,—
prou funerals y professons!
Tot Roma en |> •> aixó aclapara.
;A«leu poder y cofre-fort!
; Havem perdut lo nostre parel
! l.o diable es mort, lo diable es mort!
L' amor pot menos que la pena,
ella 'ns omplia de richs dons,
la infernal llum ja no enllumena,
qui tornarà a encendre Is brandons?
De nostre jon I' home s' escapa,
la veritat serà '1 seu nort.
v serà Deu més gran que '1 Papa.
i Lo diable es mort, lo disble es mort!
Ignasi diu: —/.No hi ha Banyeta?
Daume sos drets daume ses I:••j •
y si d ell fiu» feyeu brometa
jo faré tremolà als reys.
Robos, matances, pesta y guerres
m enriquiran de ïur a Nort,
Deu sols viurà de mes desferres.
; l.o diable es mort, lo diable es mort!
Tots van cridant: —Ah, quin brau home!
tebenehim oh sant fidel.
Seran tos (ills terror de Roma
y fins faran tremolà 1 cel.
ball un chor d àngels, abven trista
dia: —Dels humans planyem la sort,
Santlgnasi l infern conquista....
;Lo diable es mort, lo diable es mort!

P.

F.

DE

LES TERRES

GERMANES

GANDIMENT
Quan Bamon d'Esparrol lornet de la cazerna,
Aprep i aber pasat tres ans de patiment
Om visquet seus relambi ambe lo languiment
D'enregar, de dalhar dins un claus de luzerna,
Atenjet lo cautel, s'i copet una perna
D'aquel bou pau pastat am lo puiral froment,
Budet uu brabe got apei alletament
Sorliguet, — Iibre eutm de corre à sa goberna.

lo que exclamem nosaltres en aquest moment, llegint les
obres de Hagner. Es exclamació sincera y franca: hi ha
l'emoció que ha despertat nostre cor al revelarse eu ell
1 encant del divinal autor de Los Mestres Cantagres, una
de les obres que recordarem més fondament durant nostra vida, perquè hi batega l'ànima d'aquell poble que s
din Memanvo, que ha inspirat a grans poetes com
Goethe, Scbiller, fleine y Uhland, quins ens realcen l'esperit ab sos cants sentits y profonts. Cal senyalar /.os
Mestres V.antagres com a prenia immens, de vida eterna, fins pels esperits indiferents al art de la musica.
Nostres mercès als afortunats traductors, per tant
rica ofrena.

P.

V.

CRÒNICA Y COMENTARI

La Po'ta dels Peut y Rienzi, d en Ricart Wagner,
traducció d en Xavier Viurà y en Joaquim l'ena.

Al sortir per primera vegada a llum C A T A L O N I A té
de donar a S09 lectors una trista nova. L'anton Isern,
lo poeta per ses obres y per sa vida. ha volgut acabar
lo seu romiatge per sobre aquesta terra ingrata y desdeny osa ob los humils.
Nosaltres, que fórem los primers en encoratjarlo,
som los primers en plànyer y en sentir més íntimament
la seva desesperada resolució. Ell, que havia de ser
com sempre nostre company en la nova tasca que emprenem, que havia de portar al periodicb la nota tendre y sentimental de ses poesies plenes de visions de
la naturalesa camperola, ha caygut vençut avants de
tindré I goig de veure'l primer número que ab tan de
dale esperava.
Totes les bones persones que'l coneixien y havien pogut apreciar son incomparsbl- cor d amich, s'han consternat de la seva desgracia. La prempsa catalana s'ha
fet ressò d'aquest condol. Únicament un anònim gazetiller de La Veu de Calalunga li ha dedicat dues ratlles
que engipouades entre dues noticies barrneres deyen
poch més o menos:
« Entre les mines del castell de l'urna, :h. sobre Cabrera de Mataró, s'ha trobat lo cadavre del escriptor
Anton Isern. »
Ni un Deu l'haja perdonat! Si s'hagués tractat d'un
goç potser hnaria dit ; pobra bèstia ! més se tractava
d'un escriptor y per un qne n'es d'ofici no val la pena
de dmpadirlo. Ah ' com devia olorar 1 anònim guzetiller que la indigent família del pobre | « -rn no tenia
vint duros per fer posar una esquela a la primera plana ! Si no hagués sigut així ja hauríem llegit una d'aquelles gazetilles carrinclones, fetes ab motllo dient
que la mort del infeliç jove havia sigat molt sentida
per les simpaties que havia sapigut conquistarse entre
ses nombroses relacions, acabant ab allò de que Deu
aculli en si glòria l'ànima del difunt.
Nosaltres que sentim la pietat d'altra manera guardarem mentres tinguem vida son recort en lo més Íntim de nostre ser, y com a escriptor l'honrarem fervo rosament en un de nostres pròxims números.

Nostre bon amich, lo poeta Xavier Vittrn, ens ba fet
ofrena d aquets dos poemes de Wagner, que ell ha traduït al català, en colaboració abl ilualrat escriptor Joaquim l'ena, per encarrech de V Associac'ui Wagneriana.
Nosaltre* qoe hem llegit dites obres, com també ja havíem anal Uegintne d'altres d» les seves traduïdes ante
riormeut, quines son. Siegfried, L'llulaudès errant. Los
Mestres Cantagres y Lokengrin, admiíem fermament la
tasca que s'han emprés nostres ami.'hs, ja fent nostra
avuy la creyencia de que veurem molt pro upte tots los
poemes del gran musich alemauy traduïts fidelment a la
llengua catalana per a poguer sei canuts com en sou
meteix original.
Los poemes del gran musich alemany!... Heus-aqui

Degut als entrebanchs de tot començament, aquesta crònica surt un poch retrassada Mes,' com que hi ha
quelcom digne de consignarse y de comentarse, no la
retirem
Durant aquest més ha sortit un diari nou a Barcacelona. Lo fa en Lerronx, y's titula El Progrés», y
surt .. perquè tots los altres diaris republicans y populars han deixat de banda les doelriues unitàries d'en
Lerro.ix. No obstant y això, eu L-rroux tampoch vol fer
no diari centralista. L'atrevit escriptor preocupat per
l'idea autonomista que tot ho invadelx, en la presentació que fa del diari no parla de res més sinó de que
ell ha estat, es y serà sempre autonomista. L'home de
tant elevats y amples ideals, al presentar lo seu instru -

L'estable, com l'ostal, era boje. Bamon
Vejet, de pel coderc, que curbisiau amont,
Al 1 uc, mentre qu'al prat paisia la bravasalhn.
(ïaloupet a l'arada, e, lo cor trefolit
Com uu nobi lo ^e^ d'aiuoroza espozalha,
Lauret sui graud lucol duscas a joru fa Int.
Antonin

Las

PEKBOSC

Set Gaspas

Los malhols del mostier an tala grelladura
Qu'ougao 110 se benra jus color de robin;
No s'i veí plus, al fons d uu abrigat rubin;
Que sét gaspas qno sou salvas de macadura.
Los monges trobaran que la vida es pla dura,
Quand l'aiga clara ten la p'asa del bon vin...
Autamben. pregau tant que l'Hsperit divin
Fa que lors barricots aurau pas mozidura»
Com l'an pasat, lo most refofa sui vaisel.
Mentre qu'uua colomba arribada del cèl
Bequeja siaudament prèp de la mostadora.
Sabí 'na vinba antao chaupida per Montfort.
Y abià bel tems que n'era plus vemleraiadora,
E uèi gràcia à Misiral. abeura un pople fort.
Pròsper E 9 T I E U

niant de batalla al públich sols ne ven un, sols s'enllnherna per un: l'autonomia y la veritat es qne aquest
los enclou tots. Ara sols falta que les seves obres correspongui a ses parantes. Pensi que la fenya qne ara
li cal fer es ben diferenta de la que bavia fet fins ara,
pensi que'l públich que pretén conquistar es un bon
in h diferent del que ha perdut, y sobre tot, de poch
en poch, ja qne violentament nos poden deixar les antigues companyies, procuri allunyar de son costat a
certs licscamisats, ab los quals no pot anar de company
cap ciutadi de la culta Barcelona.
L'altre dia, al comprar lo m'im6ro extraordinari de
L·i Tralla destinat a commemorar la Revolució francesa de Ilt>;', va seinblarme que'iu trobava quinze anys enrera quan en Llunas, en nom dels proletaris catalana,
commemorava aquell fet grandiós senc altre ideal ni
finalitat qae'l de glorificar nn acte de justa revenja
del pobre contra'l poderós, de I oprimit contra l'opressor, Aquell públich si que'l sentia aquest acte, aquells
si que'l portaven bategant en les entranyes !
Però fills, al adonarnie que aquell periodich era
La Tralla y uo La Tramontaua, los meus idt-als nacionalistas van indignarse. Però, vaig preguntarme: jquè
commemoren, què glorifiquen aquestos catalans que com
a homes no tenen necessitat de cap !I3? i L'obra de la
Revolució ? Tal cop la desconeixen, perquè si la co
neguessen sabrien que aquella obra ens ha aixafat COM
a catalans y com a autonomistes.
Cal comfessarho, baix lo nostre punt de vista l'obra de la Revolució francesa ha signt fuuesttssinia. Lo
gran y noble que hi h«via a França y que havia respectat la tirania dels Reys, desde Sant Llnis a Lluís
X V I , ) la Revolució ho tirà per terra ab son despotisme
pitjor que'l dels reys, dislreçat de llibertat y emancipació. Al proclamar los drels del hom* astroncà totes
les fonts d'honl dimanaven aquests dreta: esborrà les
nacionalitats regions y comarques natnmls, acabant
per sempre ab la Provença, lo Llemooi lo Llenguadoc», lo Rosselló, lo Kiarn, e t c , esbocinaut aquestes
pàtries naturals en infinitat de departaments que al cap
de cada uu posà uu pretor que's cuydà de juny ir a sos
hab itants a les lleys votades a Paris o imposades per
nn Cònsol o més lart per un Emperador. La tirania
d'aquell nou estat arribà fins al extrem de proclamar
un decret que comenci va : Desde avuy queden abolits
tots los dialectes regionals y nos podrà parlar altra
llengua que la francesa en nostre t-rritori. » Y efectivament, gràcies a l'obra de la Revolució, se va cumplint sobre'ls territoris subgectes a França lo que escrit y decretat fa riure, com si l'home pogués suprimir
la naturalesa, al cap de sos anys., no's parla més
que'l francès sobre aquells territoris subjectats a França, l.aldràn anys y segles de batallar, de fer una contra revolució, per deslll·irar aquelles terres del jou
de Paris perquè la Provença, lo Llenguadoch lo Llemosí, e t c , tornen a reconquistar la seva personalitat
perduda tal com ln volem per Catalunya.
Y si girem la vista cap a O d i . . allí hi veyem també com refermen y relliguen lo nostre jou en una espurna de la «evolució francesa, eu aquell famós decret
de que « unos mismos códigos regiran por t»da la península espaüola...» que aleshores, com sempre, les
Corts espaonyles no han fet més qne parodiar a les franceses, y d'allf vingué la divisió de Catalunya en pro> in M'S. a l'istil dels departamen's france-os. '
Qui estimi'ls veritables drets de l'home li cal anar
ab molt ciiY'lii'l > a glorificar certes coses, encara qno
siga ab lo poch meditat afany de conquistar obrers per
la noatra cansa. Dins del catalanisme, per ser avençat. no cal parlar dels principis de la Revolució francesa, sabiament desacreditats per en Taine sinó d'altres principis més justos, més humans y mi'S feconts
que's tanquen dins l'ideat autonomista.

En Caselles y en Sanpere, matrimoni artfstich desavingut, se tiren los quadros vells pel cap.
Los admiradois d en Sanpere dinen que ha realisat
una obra superba que conquista a la pintura catalana
un tloch distingit entre les més famoses pintures o escoles pictòriques europees dels sigles passats.
En Caselles diu senzillament que en Sanpere ha fet
una uovela, y que lo pitjor es que aquesta novela tendeix a menysprear l'antiga y gloriosa pintura catalana.
En Pous y Pagès desde HI Poble Català agrahit
potser a la alternativa que en Sanpere li ha donat com
a politich, vol dedicarli nu banquet com a e.scriptord art.
En Caselles, desde La Veu de Catalunya també
vol donarnhi un de banquet... vel donarli'l banquet dels
acusats devant dol tribuual públich.
Jo no'm ficaré a descomparlir als que's barallen ni
menos a judicaries; sols faré constar ma opinió, y es
que signen quins se vulguen los mèrits de 1 obra d'en
Sanpere, donat lo que d e l í conech. crech fermament
que hi té de faltar l'.ini un catalana, perquè en Sanpere
no la sent l'ànima catalana Caldria qne com lo seu
enonim, aquell altre Sant Pere biblich. se recordés qne
ha negat tres vegades al seu Meslre y s fós un tip de
plorar lo seu erro, lo qual sembla que ja va fent en sos
derrers actes coma politich Lo dia que en Sanpere s'haja compenetrat do nostre ideal, podrà tornar a escriure
la seva obra, y ab les grans qualitats d'investigador que
resplendeixen en ella podrà ben riures de les critiques
d'en Caselles.
Avny té aquest tianch descobert y cal qne tremoli,
que'l crltich de IA Veu està més armat que cap Rollant Furiós.
En Montoliu ha publicat en SI Poble Català un petit y notable estudi sobre eu Puig y Ferreter. Ja era
hora de que/ls que disposen db les columnes de la gran
prempsa catalana se manifestessin nobles en reconèixer y alabar lo ment en los joves y humils que verament la teuen. No es pas aquesta la qualitat qua més
sobressurl eu la dita prempsa y per això l'aplaudiai.
En lo que no podem aplaudir 10 es en los conceptes
que verteix cap al final de son article, referintse als
amichs del jove e-criptor. En Montoliu està encara imbnhit de vells prejudicis y li agrada donar c >nsells
d'home d'experiència. No es veritat que cap amich de
l'autor de La Danti tileya li ha ja dit que es un gent
y que no li cal fer res més per completar la seva obra,
ni es v-rital, com en Montoliu creu, qne !-s excessives
alabances ( que mav son adulacions en l'admirador sincer del talent,) facin malbé a ningú que tinga veritable
geni, c m tampoches veritat que aquets efectes se levelin ja en nostre jove autor en un menyspreu p->l estudi que's deix sentir eu ses derreres obres. Això es
fals y mty a nen Puig li ha passat pel cap un tal
menyspreu ni 1 nau de torce de camí les alabances dels
amichs. En Puig -a'> lo que es I afecte sincer dels companys qne diuen lo que tenen de dir y sab també prnn
lo que es lo mon y les obres dels humans per estudiar
en uu y altres, especialment eu lo primer, quin estudi
constitueix I anima de les produccions verament originals.
Lo que hi ha es que. qui estimi a l'art y al artista, vé obligat ab sos encoratjaments a servir de contrapès en la ànima del jove a les desconsideracions, als
menyspreus, a les buides revemades ab que uns qnants
pretenciosos que tots coneixem, acostumen a tractar
qm arriba de fwa ab uu cauda! d'impresions y energies de nova vida. cullilesenlo si de la naturalesa,
qne piay arribaran a compondre aquets enzes educats
en una cultura literària de segona o tercera ma, pes
cada en llibres y revistes.
Tipografia Catalana, U n i v e r s i t a t , 47, Bar cel
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Conté travalls literaris de iTi autors catalans dels de més nomenada, un retrat d'Ibsen. la se.
va caricatura y una vista del Teatre Nacional de Cristiania. ab lo seu monument y '1 de Ujornson
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