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MONITOR
A "La Voz" de Madrid Luis Araquistain,
sota el títol "Un català peninsularista i lliure",
publica un article part del contingut del qual
escau de comentar en aqqest editorial. A la
secció Revista de la Premsa completem el comentari.
Segons el distingit publicista, la seva simpatia és per als que reemplaçant llur catalanisme pel peninsularisme, no es reclouen
en llur país-el nostre, Catalunya ;-per als
que realitzen la Catalunya ideal d'ell que és
també el seu ideal "de totes les regions espanyoles", això és, d'envair en irrupció damunt la resta de la Península en una noble
ambició de conquista. Creu el senyor Araquistain, com antany el senyor Unamuno, que
les diverses parts d'Espanya han de vessarse en les altres, transfondre's, entrecreuar-se,
i només aleshores serà possible l'unitat ibèrica.
Com <:omprendran els lectors i amics de
"Monitor", aquest ideal dels espanyols selectes i lliures té en la seva expressió lexicogràfica una similitud amb l'ideal que ve exposant
aquesta gaseta des del seu primer número. En
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el fons però hi ha una divergència essencial.
Luis Arasquitain parteix del fet d'una Espanya-Estat en la qual s'hi conté una Catalunya-Regió, com s'hi conté una AlbaceteProvíncia. "M onitor" parteix del principi
d'una Catalunya.>Nació que vol alliberar-se de
l'Espanya-Estat per a constituir una Confederacié-Imperi. Segons" Monitor", perquè es realitzi aquesta unitat peninsular cal que e la seva estructura actual, desaparegui Espanya.
També des del seu primer número aquesta gaseta ve propugnant per la llibertat de Catalunya com a iniciació d'un perí'ode constituient
d'una lliga de nacions peninsulars federades per
a la comú i mútua defensa territorial i per a la
màxima garantia de llur llibertat nacional. El
vessament de Catalunya damunt la Península
que nosaltres defensem amb el nom d'expansió,
no és possible si abans Catalunya no obté la
independència exigida per aquest vessament i
aquella transfusió que el senyor Araquistain
demana.
La tasca, doncs, dels esperits lliures i de les
inteHigències obertes d'Espanya que aspiren a
una àmplia solidaritat ibèrica, no és pas de demanar que ens ampliem en la llengua llur ans
de reclamar davant els governants la llibertat
nacional d'uns milions d'hòmens, en el present
cas catalans, que amb voluntat unànime treballen i sospiren de l'alba al crepuscle per a l'obtenció de llur propi regiment coHectiu.
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Elegies i balades de Dahamel
Élégies és un llibre d'austeritat lírica, una
confidència aspra, (aspra àdhuc en els moments
de felicitat). A l'entorn del tema inexhaurible
de "la presència humana", s'ha creat una escola poètica exceHent. Però no creiem que els
f¡:uits d'aquesta escola arribin a superar la pregonesa d'humanitat que assoleix Duhamel en
aquest llibre.
Un flameig de passió s'hi enlaira: però,
sobre tot, un perfum de compassió. Una olor
de mirra. Una olor de bosc tardoral en un món
on la tardor fos perenne.
La lírica de Duhamel (àdhuc, repetim, en el
fons dels m~ments de joia), té la música trista
de "les amargues dec~dències"; la música d'aquella tristesa que, com diu Arnold Bennet,
s'estatja en les pregones baumes del món:. La
joia hi és com una muminació de contrast, com
un error del destí.-' El- poeta hi allarga les
mans àvides; però, en realitat, no es fa sinó
una iHusió de la joia.
S'abranda d'un goig primitiu damunt la' terra:
Dormir, manger, bQJre à même l'o rage, .
Et, plus tard, aimer tout en haut du del,
A la <Cime du mont 'de schiste
Que veillent la neige et les nues!
Considera les coses amb una llei d'embriaguesa sensual; i, altres moments, considera la
naturalesa com una apacible mitologia de serenitat i de calma, indiferent a les angoixes del
Cor humà:

Soucieuse des hameux accrichés à ses mamelles,
La vallée ne comprend que sa parure et ses
devoirs:
Elle porte sans effort, au milieu de ses verdu~
res,
La priso n, échouée là comme une arche de silence.
La vallée ne connait pas, même à l' heure ou la
nuït règne,
Mille prisonniers qui pensent et se dévorent les
poïngs.

Hom no endevina fàcilment si aquesta indiferència és un conhort o un nou motiu de tragèdia:

Mais rien n'avait cessé d'être joyeux au monde,
Rien ne cessai d'aimer son destin solitaire,
Rien! ]' en atteste un ceEur, (:lément et sans colère,
Mon creur, sollicité comme le juge incorruptible.
Et la grande douleur de l'homme, dans la chambre,
N'importunait pas même une plante timide
Que je verrai toujours, au bord de la fenêtre,
Fleurir avec effort dans une cendre aride.
Però Duhamel posseeix una tendència essencial a humanitzar les coses en el dolor. L'inflament de les angoixes humanes no es comunica
a l'univers, que ja té la seva pròpia angoixa. La
calma de la naturalesa, aquella joia indiferent
que podia abrigar un conhort, s'és esvaïda. No
hi ha entre el ' món i l'home un intercanvi de
dolor: són dos mons adolorits i separats, hostils
en certa manera:

Les arbres du jardin ne rêvent que d'eux-mêmes,
Le ciel bourru ne sait plus qui je suis.
El jardí, crispat -sota la pluja, apar un rostre
ultratjat que esdevé pàHid. L'aigua és trista.
Tot el cel emigra enfuriat. No hi ha ni un gra
de sorra que no sembli inquiet del seu propi
destí.
Però la culminació d'humanitat, el valor més
personal de Georges Duhamel el trobaríem,
dins aquest llibre, en les seves balades. L'austeritat d'expressió i l'ernóció directa hi assoleixen una simplicitat i una força que ens evoca
les millors cançons de gesta. La Ballade de
Fromentin Prunier i la Chanson de Roland,
bateguen d'una mateixa palpitació lírica dins
un llenguatge directe i primitiu. Gosaríem a dir
. que poques produccions modernes són més
lluny de "la literatura" que aquestes quatre
balades de Georges Duhamel.

22

1

24 -

DE LI T ERA TURA

Barcelona

Sitges, dia

1921

POLITICA
PENINSULAR
PER

JOSEP

C.~BBONELL

El viatge d'A.nfòs XnI
La premsa ha anunciat pet a mig estiu vinent, el viatge d'Anfòs XIII d'Espanya a
l'Amèrica ibera si l'ordre de la Península el
permet. El projecte d'aquesta anada és tant
vell com la dificultat que s'hi oposa. r, d'igual
guisa que no s'ha fet res per remeiar la
situació interior del país, tampoc no s'ha fet
res perquè aquest viatge obeeixi a un pla de
política positiva en relació al qual s'obtingui
un benefici. Perquè l'una cosa porta Faltra; i,
tal com del rei Anfòs se'n -vénen dient i cel erant a Espanya-i més a fora,--els mèrits
personals però ningú no ha vist encara que
sota el seu reialme resurgís una pàtria nova,
així el viatge a Amèrica serà, tal vegada, un
èxit personal seu, però, collectivament, no
creiem que aporti res de ferm, de consubstancial a l'esdevenidor comú del país, res que
tepresenti una etapa més, ben asseguda damu~t
altres realitats adquirides.
Qui afirma el mal afirma la feblesa i l'impossible. I aquesta situació interior, política,
social de la Península ¿ no és el nostre mal
primer i l'impossible per aquell assolitnent de
benefici que d'aquest viatge caldria esperar?
Un èxit personal, sí, pot augurar-se. Un èxit
pel país, no. ¿ Per què? Perquè no hi ha a Esanya un pla polític nacional ni interior ni exrior, o, millor, perquè Espanya ~acionalment
no existeix. La iJ.lusió que fa a alguns que per
l'idioma oficial es puguin entendre amb mitja
Amèrica, duu a creure en la possibilitat d'un
mirable ibero-americà. I ningú no pensa que de
miracles en política no se'n fan, que, per ventura'el mal de l'imperi castellà fou allò que tingué
de miraculós i si cerquem un exemple recentís. sim, l'exemple heUènic ens mostrarà que no
, refà l'imperi d'Alexandre, contra tota la realitat, la sola imaginació, l'únic voler o la gràcia
d'un sol home.
.
j Com és trista cosa el pensar, ara, en la ~risi,
la pèrdua del bell temps trascorregut! j Quatre,
cinc anys de guerra! L'estranger absort pel seu
propi perill; la riquesa entrava a dolls a casa
nostra. Fórem neutrals i si el combat ehs feia
algun dany bé podia tolerar-se a canvi dels
innúmers benifets que també ens duia. El fet
real era que conveníem a tothom; que podíem
àdhuc, amenaçar tothom, que una decisió nostra era respectada i temuda i que ningú de fora
no s'hauria preocupat gaire de les més radicals
reformes que s'haguessin emprès a l'interior
peninsular.
j La neutralitat! Per a molts significà entrada
pagada a un espectacle. A nosaltres, en el-s
primers anys de guerra, ens feia basarda l'escandellar l'abís moral que acabaria de separar
el nostre país, amb la seva falsa estructuració,
amb la seva passivitat general, de la nova
humanitat. I, no gens menys, la posició adoptada era segurament la millor, si l'haguéssim
sabut fer activa, per a presentar-nos després
al món com un poble nou. ¿ N'hi hagué un
intent d'això? Les veus advertidores dels mals
temps que se succeiren, no mancaren. Però,
la resta, més val no recordar-la, puix els actes
que hom no sap amb cívic valor de dur a llur
darrera conseqüència no s'han ni d'intentar.
ota decisió mig completa és origen d'anarui: digui's l'esdeveniment Assemblea de Parlamentaris, digui's Conferència de Versalles.
I d'aquell fet tothom és culpable menys
aquell Pare i Mestre de tots, traspassat a uns
instants decisius quan la veu unànime l'assenyalava el primer ciutadà de l'Imperi federat.
La neutralitat podia ésser com una cortina,
com un compliment, com una distracció per al
públic, mentre hom preparava l'escena. I l'escenari s'havia de preparar de guisa que l'infern
. e la postguerra no ens clogués absolutament
en els seus cercles. La gran política és aquella
que s'avança als esde:veniments, que aplica
amb antelació les normes vitals de l'endemà.
¿ Quins eren els problemes . d'Espanya?
N'hi havia de polítics. N'hi havia un de
cabdal: el de ¡'a llibertat nacional de Catal u-
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nya. Catalunya és apta per a exercir la sobirania. ¿ Hi havia algún perill en regoneixer bonament aquesta major edat? No; ans una probabilitat de renaixença imperial per a la Ibèria.
j Car quina orgoria, quin entusiasme, quina força s'obriran devers. la comú gntndesa bet1 tOS
Catalunya lliure podrà arbitrar els seus destins
de nació! Cal haver viscut aquelles diades auto- ·
nomistes per saber el que pot una multitud, un
poble lliurat al lirisme patriòtic i exaltant la
llibertat i la grandesa de la pàtria! Castella, la
trista, no coneix aquests abrandaments.
En aquells temps, Catalunya, àdhuc la Península, eren riques. Calia, doncs, emprendre
aleshores la reconstrucció d'Espanya, la mateixa per la qual els àrabs navegaren fins a Saragossa i a Còrdova. Calia, després, quan els diversos nuclis hispànics haguessin estat organitzats de guisa convenient a la satisfacció de llur
\ independència i a llur federació per l'obra màxima, arranjar a l'hora de la pau generar del
món, el problema galaico-portuguès. Portugal,
a canvi d'aquell complement geogràfic, podia
entrar a formar part de la confederació peninsular i constituir finalment la Lliga de Nacions '
ibèriques salvaguardia de la llibertat de cadascuna i promotora ge la vera unitat penin ular.
D 'haver estat així verament que el viatge regi
seria tant mateix diferent del d'ara. Però tot
roman encara inèdit i, ara, potser mort abans
'tle nat.
N o gens menys, com que a la manera de pensar de " Monitor" en política interessa l'aprofitament de cada fet, de cada hora que passa perquè són ja la preparació de l'esdevenidor, caldría aconsellar al rei d 'Espanya que el seu
viatge a Amèrica no el limiti a la visita dels
pobles del Sud. Que remonti el Pacífic fins a la
ciutat d'hispana fundació de S. Francisco; que
atravessi, que visiti e}s Estats de l'Unió nordamericana, centre d'un gran corrent d'iberisme,
amb la qual convé, i l'esdevenidor exigeix de
lligar les mes cordials relacions; que vagi a
Wàshington, que estigui a Nova York i que de
retorn a la Península ibèrica entri per Lisboa.
D 'ésser així, per ventura les coses canviarien i, a la meravella d'un Borbó capaç de comprendre i d'afirmar-se damunt la realitat peninsular, gosarem a dir qUe les portes dels destins d'Europa li serien obertes. No pas per et
sembrar-hi la desolació ans per esdevenir contra tots els corcers d'Ati1a, la més alta representació del atributs clàssics de la monarquia
occidental: la Pau i l'Ordre.

Nacionalisme imperial i fatalisme
d'Estat
L'etapa parlamentària que clogué l'occisió
del senyor Dato, es significà al Senat per un
debat de política exterior, explanat al llarg de
la discusió del Missatge de la Corona.
D'ambdós-mitsatge i debat-, en parlaríem
extensament si de fer-hi referència no n'hagués
passat ja l'avinentesa i, altrament, si les glosses que volíem fer-ne no tinguessin ja el seu
lloc en les planes de " Monitor", on s'hi descabdella amb mètode el nostre programa ideològic.
No gens menys, i perquè ultrapassen la banalitat comú en~e la que .transcorregué el
debat, -simple retorn de fílies i fòbies en
desús, oposicions al cabdiHatge de partit,com a gonfanons de dues forces en presència,
-l'imperi peninsular que aspira a la plasmació
i la vella concepció estatal que s'esgruna pel
seu propi inanisme,- volem retreure ad el
parlament del' senyor Duran i Ventosa i impugnar uns mots, impropis del senyor ministre
d'Estat, que els pronuncià.
Del discurs del senyor Duran i Ventosa, de
la seva part final amb la qual remerorà al
Senat l'aspiració constant i última del catalanisme naci nalista, no direm sinó que ens plauria de veu e'l imprès en totes les llengues _peninsulars iepartit i fixat profusament. Potser,
ço que li falta al nostre ideàl és, més que res,
una seriosa, extensa ofensiva de propaganda.
És de doldre, per exemple, que la idea imperial
encesa ja en belles ments portugueses, catalanes i sudamericanes, no compti encara amb
l'òrguen que en reculli tot l'esperit i n'administri l'esforç dels dirigents per a arribar ben tost
a l'assoliment que s'atraça. La Lliga Imperial,
propugnada per la nostra gaseta des de la seva
aparicip, amb un pograma de les etapes a recórrer, amb els seus cicles de conferències i
les seves publicacions gratuites d'estudis de
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política general, geogràfics de les nacions peninsulars per les quals s'aspira a la Confederació i d'aquelles terres pròpies a la nostra
expansió, de defensa territorial i naval, d'objectius comercials i industrials, iniciador d'empreses, és a dir, amb tot el pla de les institucions similars que tant contribuïren a la
grandesa dels altres pobles que tenen la primacia, s'imposa.
Contra aquest concepte que de la Península
en té el nacionalisme imperial, el senyor ministre d'Estat alçà l'espantall de la pobre Espanya
exausta i resignada. El senyor ministre d'Estat,
responent al Comte de la Mortera qui culpava
als grans partits històrics d'haver procurat,
entre altres benifets, el de l'expoli colonial,
digué que les colònies s'havien perdut perquè
fatalment s'havien de perdre! ¿ Podien uns tals
mots eixir de llavis d'un ministre responsable
de la Corona? ¿ És tolerable aquest fatalisme
d'Estat? ¿ A on conduirà aquest derrotisme
d'altura?
És cosa el pensar-hi que dóna calfred.
teories com aquesta ¿ què són els governs
respecte a l'Estat que administren, més que
una mena de Comissions liquidadores?
El senyor ministre d'Estat no ha ben mesurat, segurament, les conseqüències lògiques
dels seus principis. De dir que les colònies es
perderen perquè fatalment s'havien de perdre,
a sostenir que tota nova segregació, àdhuc
tot envaïment s'ha de tolerar perquè deu ésser
un benifet que talment deu estar escrit que
s'esdevingui, no hi ha més que un pas que en
la vessant s'ateny depressa. l si tal cosa fos
certa, ¿ quines raons trobaria el senyor ministre
d'Estat per a oposar-se als afanys dels partits
més radicalment separatistes?
Que el senyor Marquès de Lema, particularment, sigui fatalista, nosaltres no hi tindríem
res a dir. Pot mol bé, ell, com nosaltres, com
qualsevol ésser filosofant, creure que la història lluny d'ésser una ceació, es descabdella obeint fixament a una preestablerta fatalitat i que, essent endebades el voler ultrapassar
la trajectòria dels cicles, més val abandonar-se
espectant a reconéixer l'inevitable tomb de les
coses d'ací baix; àdhuc la veritat podria estar
<fe la seva part. Però mentre formi part del
Consell de la Corona, i dirigeixi un departament màxim com és el d'Estat, el senyor Marquès de Lema no pot interpretar la història, ni
el present, ni l'esdevenidor de la Península com
el producte fatal de causes que siguin per damunt la força, per damunt la inteHigència,
més enllà del geni de l'home. Com a polític i com a ministre responsable, tota altra
doctrina que no neixi de la voluntat li està ve... 1a.

L s Idees
i les IOlatges
Els Grecs, el Crist i Catalunya
(A Guerau de Liost).
¿ És possible, avui, en arbre racial, fatalment més o menys bàrbar, l'empelt literàriament i plàstic del miracle grec?
¿ Pot Catalunya intentar-ho?
¿ Fins a quin grau?
Catalunya en reaparèixer en el lloc i categoria de nació neo-llatina que li pertoca, si les
circumstàncies li són favorables, pot trobar-se,
d'un moment a l'altre, en situació d'infantar
un renaixement i no menys que el seu ajornat
renaixement!
Els signes precursors semblen ja gemar en
el camp simultani de la filosofia, de les lletres
i de les arts.
El cabdal prestigi de la HèHada (passada
o no pel Laci) ha estat, com era de raó,
tot-d'una invocat. '
Però alhora, gairebé, ha estat també invocat el prestigi, directe o indirecte, d'un enorme
fet transcendental: ens referim al fet, per als
uns divinalment homenal i per als altres homenalment diví, del Crist: fet, per uns i altres,
considerat com el solc divisori de la història
cronològica, ètica i estètica del nostre món civilitzat.
"Heu-vos aquí,-ha escrit, darrerament, un
mestre admirat en consubstancial prosa catalana,-dos ideals ben diferents, entorn dels
quals floreixen dues arts, dues literatures en
tendències en força punts oposades."
Dualisme palès,
Correspon, doncs, en conseqüència, i per separat, a Jesucrist ço que, directament o indirectament, és de Jesucrist, i a la Grècia ço que,
directament o indirectament, pertany a la
Grècia?
Evidentment.
Però és faedora cosa (anàvem a dir és preferible cosa) una volta encara assajar-ne una
suprema combinació,
L'oposició de principi, entre ambdues serenes i lluminoses forces espirituals (la cristiana i l'heHènica) els renaixements italià, francès i espanyol,-al través de llurs respectives
espesses i turbulentes sabes ètniques,-n'inten-

tàren i n'assoliren una resultant d'original i
fecunda harmonia.
... Precedent, certes, d'una significativa exemplaritat.

i del Bolx visme en particular, aqueixes clarividents
irònique paraule :
.. ' ou
avon fort bien comment tournen ces
petites pla i anteries: ça commence par l'amour univer el et ça finit par la Garde Chinoise. ··
... Però no é l'aberració de l'anècdota Lenin ço
que mé ens interessa, als contra-revolucionari, estudiar, condemnar i combatre; sinó l'error pregon
inicial de Tòl toi, - aqueix "Rousseau de l'Asie'',
com l'ha justament adjectivat .L Dubech.

JOSEP MARIA JUNOY.
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La Pau ideali ta de l\ïl on i Ja Pau americana
L'error de França
França ha estat injusta amb Mr. Wilson i,
malgrat totes les raons que s'aportin a la demostració de la seva culpabilitat per la pau
establerta, al seu esguard i a l'esguard d'Amèrica s'ha comportat, es comporta encara amb
completa manca de seny, de vidència i d'esperit. Caires, no gens menys ben peculiars del
vell geni polític de França! Al President, als
seus principis, els patriotes francesos els acusen massa d'haver-los estrafet el guany de la
pau conquistada amb la millor sang; d'haver
compromès en ares dels seus idealismes la salut, la seguretat futura de llur pàtria que resta,
després d'esforçar-se fins a l'exhauriment, sota
les mateixes amenaces, més o menys llunyanes,
en què es trobava ara fa deu anys.
La mateixa desmesurada irreflexió, la mateixa manca de savi encarrilament que dictà l'elogi i el clam esperançat en la persona i els principis del President, quan la seva decisió coronà
amb l'ajuda americana l'esforç inaudit de França, hom la retroba en el propinament dels vituperis d'ara, cecs, irraonables, contraproduents, sense demà. O ¿ és que es vol amagar
la confessió del propi error?
Perquè, ço que fora verament interessant és
de saber fins a on la pau de Versalles és una
pau de principis, de principis wilsonians, en
conseqüència, si són ells els que han menat
a la trista situació actual i, si és Wilson el
culpable de la nostra dissort continental. Cosa
aquella que d'ésser certa, tampoc abocaria tota
la responsabilitat damunt el President; puix
¿ com podria esser ell únicament el culpable si
els comentaristes més autoritzats dels Consells
de la Conferència ens el mostren plegant-se
sempre, per manca de preparació, a les exigències, ja sigui del geni de M. Clemanceau o a
la subtil finor de Lloyd George? (1) I, ¿ com
podria ésser ell responsable d'uns acords anànimes? Wilson és culpable, només, de la seva
feblesa i 'perxò, unicament perxò, pot Amèrica
demanar-li comptes de la mixtificació que s'ha
fet de la missió que el portà a Europa. Des del
nostre punt de vista el Senat americà que s'ha
negat d'acceptar la pau de Versalles ha estat
més wilsonià que el propi President. Però, és
cosa aquesta que ja la tractarem més tard,
puix així resta confosa i es presta a equívocs.
Les lectures que fins avui portem fetes de
cròniques i de crítiques entorn d'aquesta qüestió, ens permeten de fixar un criteri de ço que
li esdevingué a Wilson i a les seves doctrines
de seguida que posaren els peus a Europa, és
a dir, de seguida que cessaren d'esser bandera
de guerra. Wilson venia amb uns principis, amb
unes bones intencions inarticulades, de l'estatificació de les quals, de l'adaptació de les
quals a la realitat present i històrica depenia el
seu bon èxit. Wilson no vesllumà, però, malgat d'ésser professor d'història, l'ordre continental en què s'havien d'encarnar els seus principis i restà a mercè, ell, les seves doctrines i
Amèrica, (i aixó sol bastaria per a explicar el
duel del Senat americà i el President), de dues
forces, activa l'una i perillosa per a Nordamèrica i inactiva, des del punt de vista nacional,
l'altra,-I'influx de la qual hauria agradat i beneficiat al poble nordamericà- (2) per dissort
del nostre continent. Havem volgut dir: la diplomàcia anglesa i la història i l'esdevenidor
d'Anglaterra i la diplomàcia francesa i l'esdevenidor de França. Dues forces, vulgues que no
rivals, mentre ~mbdues existeixin, mentre
com ja ens hi doolegarem nosaltres, l'una no es
doblegui al poder de l'a1tra,-les demostracions
d'aquesta veritat són quotidianes-, encara
que momentàniament ho oblidés França. La
diplomàcia anglesa féu de la pau wilsoniana

(r) Keyne, llibre citat, i Lansing, articles a
1'" Echo de Paris",
(2) Cap pau que no sigui " una pau per la victòria" no es pot cloure; una altra pau que aquesta
seria catastròfica pel present i un crim contra les
generacions futures. L'Amèrica no l'hauria de desitjar. (James-Mark Baldwin. "La neutralitat americana", any 1916.
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i americana, de la pau que hauria pogut
ésser la d'Amèrica, la de França i el començ
de la pau del Món, una pau per a ella; i guanyà
aquella batalla única i decisiva per la qual
confessen els propis anglesos que sempre s'han
batut: la victòria de la pau. La diplomàcia
francesa fou absent,-ella tan present altres
vegades, àdhuc a les hores adverses-, no vesllumà la capacitat d'adaptació a la història que
tenien els principis wilsonians; i, com no veié
l'ideal, tampoc s'adonà de l'interès del poble
nordamericà ni del perill que portava en sí el
deixar deslligat l'esdeve~idor de la gran república transatlàntica i el de França, únics destins que, junts amb els nostres destins peninsulars, poden ésser compatibles per a la consecució d'una era de pau.
Keynes, en el seu llibre ja tantes de vegades
esmentat, es dol que Wilson i la diplomàcia
americana vinguessin al continent "sense cap
proposició constructiva per a oferir a una Europa sofrent i capgirada". Si aquest plany és
motivat, que ho és, puix fa pocs dies que una
tan alta autoritat com Lansing ha confirmat
extensament aquella desorientació, no ho serà
menys el nostre per la mañca a França d'un
home o d'uns hòmens amb una vidència permanent del passat, del present i de l'esdevenidor de llur pàtria que apropiant-se les belles
intencions del President les vestissin amb carn
i sang francesa, la mateixa a la fi que les havia
engendrades. Mancà a França, a la direcció de
França un home fred, capaç d'estimar igualment els amics que els enemics de la vetlla,
deslligat d'obcecament momentani i hàbil per
a infondre als veritables corrents d'entusiasme, de simpatia que els atavismes ràcics produïen, una fi pràctica. Un home realitzador
d'ideals que sentint-se sempre damunt l'espatlla la mà imperativa de la seva deessa i senyora França, a ningú, més que a ella hagués sacrificat, sols per ella fes compliment als altres
déus i que iHuminat, penetrat pel seu esguard
tota cosa li esdevingués, no sota l'aspecte mutable de l'hora ans en una noble permanència
eternal.
A la llum d'aquella clara mirada per la qual
tants s'oferiren en holocaust, que les boires
d'una frontera no desllueixen i a la qual deu
el nostre esperit jovenívol les clarianes que ja
li arriben penetrant l'ubaga fronda, sigui'ns
permés de recercar nosaltres l'anàlisi que podia
menar el nostre desitjat vers la conclusió justíssima del més pur ideal i del més pur interés de França.
Imaginem al nostre home, sentat davant la
seva taula de treball. L'estança és plena de
llibres i de mapes en desordre. Tot el planeta
Terra, tota la seva història és ací dins present
i muda. A les parets, obres i efígies d'hòmens
que foren: el Partenó, Napoleó a Arcole, la
Beatriu del Dant conviuen ací amb la Dèlfica
sibiHa torbada d'esguard i els llavis amargs
per la visió dels temps que en l'horitzó es congria. Damunt la taula, una esfera; puix al
nostre home li plau aquesta visió total del
planeta que fa girar amorosament i somriu pel
retorn constant de les mateixes mars, de les
mateixes terres... i, com que en sap l'ahir i
com que en veu l'avui, en té una visió exacta
de com deuria ésser l'esdevenidor. Al nostre
home imaginari, doncs, per bé que és tot donat
a les doctrines ideals, cap utopia no el podrà
enganyar, puix sap prou bé que una construcció com més vol elevar-se, més ben arrapada
ha d'ésser a la realitat que l'aguanta. l de la
realitat la història n'és una ben llarga experiència.
Al nostre polític li arriba la nova de la participació d'Amèrica a la. guerra d'Europa, unint
les seves armes a les armes dels aliats, i la
seva faç s'iHumina perquè veslluma ja la possibilitat que la pau com la guerra siguin victoria total de la pàtria seva. ¿ En quant de
temps? El nostre home no compta el temps,
no s'impacienta; no exigeix, prepara. I, acte
seguit, fa la següent composició de lloc de la
nova situació: ¿ Per què s'arrisca Nordamèrica
a la gran aventura? l es respòn: Perquè així
li comana el seu natural interès. ¿ Només? in-

sisteix ell, i tot seguit la resposta: No.
És cosa clara, evident, que si Amèrica hagués obeït únicament al seu interès, hauria
obert en qualsevol instant dels dos primers
anys de guerra el seu foc al costat d'Alemanya.
Si no hagués estat més que l'interès el mòbil
d'Amèrica, Wilson en 1914 o 1915 es trobava
enfront el mateix dilema que Madison en 1812
i com ell hauria obtat, potser, per a afavork
els pobles del continent,-aquesta vegada els
imperis centrals-, o sigui aquells a qui li convenia més mantenir (tot l'interès de Nordamèrica estava d'aquesta banda), contra la permanència d'aquella altra supremacia que avui com
ahir li és noïble. Rivalitat que en el curs
d'aquells primers temps de guerra es manifestà
clamorosament. Supremacia hostil que tot
temps no ha cessat d'humiliar Amèrica i de
discutir-li l'independent imperi.
Seguí el procés d'aquesta manifesta rivalitat
durant el curs de la guerra, és a dir, fins que
Nordamèrica s'allistà al costat dels aliats serà
cosa convincent àdhuc fent-ho de ràpida guisa.
Si d'un poble, si d'un imperi del planeta s'ha
dit amb raó que tot el seu esdevenidor és a la
mar, aquest poble és Nordamèrica i tota lluita
que li vedi el lliure trànsit acabarà per a arrossegar-la al combat, mentre no en tingui ella
la completa hegemonia. Avui, com fa cent
anys, Amèrica s'ha llançat contra aquells que
li bloquejaven el lliure accés als ports on tenia
encarrilats els seus afers. Darrerament aquests
ports eren els dels pobles aliats i Alemanya la
bloquejadora; però en els primers anys de
guerra (i en el temps de pau) els més grans
consumidors d'Amèrica eren els imperis centrals i el bloqueig el feia Anglaterra, segrestadora dels vaixells nord americans contra la
qual tota l'Unió clamà plena de justa ira.
Hom recordarà, també, que al perill anglès,
Nordamèrica hi respongué anunciant la promulgació d'una llei que permetria a tots els
navilis marxants "estrangers" d'arborar la bandera estelada. La qual cosa significava bé que
Amèrica estava disposada a defensar de fet la
navegació de tot vaixell, fos d'on fos, que vers
ella anés o d'ella sortís. l no en va, ans des
d'un punt de vista ben estrictament nordamericà, el segon dels Catorze Punts que Wilson
dictava per a l'establiment de la pau futura estatuïa la llibertat de les mars, que esdevindran,
ja que no foren obertes a la llibertat que demanava Amèrica, motiu de la més fo~da
ble lluita.
Ultra aquesta principalíssima raó per la qual
Amèrica es trobava per egoisme més lligaoa
amb Alemanya qUe amb els aliats, hi havia:
Primera: el comptar-se el Japó entre aque 1'5
i haver-li fet els aliats con0<;;; i., 1.... <' r.
titueixen una amenaça per a Nordamèrica
(cessió de Tsing-Tao, de les illes Marshall i
Carolines), que avui ja ha esdevingut qüestió
amb motiu del nou mandat japonès sobre l'illot
de Yap, lloc d'unió dels cables del Pacífic. Segón: l'ésser constituït el poble nordamericà per
un nucli importantíssim d'originaris d'Alemanya i més encara d'irlandesos amb els quals
s'ha de comptar perquè tota empresa tingui
feliç èxit. Tant, que com ho assegura FerriPisani, la guerra de l'Unió contra Alemanya
hauria esclatat ja per l'afer del Lusitània de
no encendre's paraHelament la revolució irlandesa ar costat de la qual Amèrica s'hi trobava
clamant per l'ensolcida del comú opressor. I.
encara, contra Anglaterra s'hi comptava entre
la d'altres minories, la propaganda canadenca
a propòsit de la qual diu l'autor que suara
havem esmentat: "La meitat de les ciutats del
Massachussets són poblades per elements catòlics, d'origen francès, atrets del Domini vers
els Estats Units tant pel guany dels salaris com
pel desig d'escapar al veïnatge dels colons anglesos. Aquests emigrants canadencs porten
amb ells l'odi a la Gran Bretanya que vivifiquen les diferències de llengua, raça i religió
i acabaran per fer inevitable l'uniÓ del Domini
canadenc francès als Estats Units".
¿ l les simpaties bancàries? Enfront l'extensió del bloqueig aliat la banca Morgan refusà,
l'any 1916, la demanda d'emprèstit que li adreçava França, tal com, per ordre d'Alemanya,
s'havia abstingut de participar a l'emprèstit
rus que seguí a la Conferència d'Algessires (3).
Però malgrat tot, malgrat de comanar-li el
seu estricte interès la participació a la guerra
d'Europa, des del primer moment del conflicte
i al costat d'Alemanya per a acabar, potser,
ben aviat amb el gran enemic, Wilson i Amèrica esperaren. ¿ Per què? No era, doncs, únicament l'interès el mòbil de Nordamèrica? Hi
havia algun secret instint, alguna moralitat,
algur¡ pudor que li vedava de prestar ajuda
contra els aliats i que abans la menaria al sacrifici? ¿ Es desvetllava algun bell sentiment
dintre el yankee que hom pinta tan metaHitzat?
Certament, i és en aquest bell punt psicòlogic
aquell en el qual França havia d'apoiar-se, segons nosaltres a l'hora de la pau.
(e ontinuarà.)

(3) Les temptatives d'aliança franco-ger~ano
russa. (Comte Witte. "La Revllc Ullivcrselle" del
15-3-192 1.)
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L E S AR TS
PER

B. A. CASSANYES
8.bre la ... derna art fraBceaa
Entre els escriptors d'art moderna que fan l'exègesi de les noves tendències pictòriques que ixen a
llum, Maurice Raynal se'n destaca per la seriositat,
la lògica, el net esperit deductiu j l'elevat punt de
vista que tan xoquen amb l'empírica i superficial xerrameca o amb la incoherent i apocalíptica revelació
en voga. M. Raynal, la qual recent estada entre nosaltres tants de bells records ha deixat, ha tingut la
gentilesa de trametre'ns algunes de les seves darreres obres de les quals anem ~ fer un breu comentari
segur,:, com estem de llur importància.
És la primera la monografia, ilslustrada amb trenta
dues fototípies, de Georges Braque publicada en edició ben simple i original per la revista "Valori Plastici" de Roma. Després d'esmentar que Braque sembla" haver realit:::at el miracle e:dgit pel Cro ce " en
la seva cèlebre afirmació "tota intuïció és expressió".
Raynal fa un profund examen d'aquesta i de la
sèrie de deduccions ne surt i ens apar que ben
palès el constatament, no de la seva falsetat, sinó de
la seva arbitrarietat. Ja que Croce suposa una necessària successió de causa i efecte entre ambdós termes, i, com diu Raynal, no hi ha causes ni efectes,
l'aital successió és a voltes simultaneïtat i a voltes
precessió. Cosa que li fa suposar que en Braque,
l'expressió no segueix a la inspiració, ans potser
la precedeix i que aixi "l'obra de Georges Braque
és un objeçte completament creat per la força d'emoció que l'ha pròpiament feta néixer" i la tal emoció per a realitzar-se recull alguns elements dels objectes que l'envolten o que recorda el més plens
possible d'humanitat. "Jo am la regla que corregeix
l'emoció", diu Braque, i com aquesta regla no és una
creació arbitrària, ans com amb justícia diu Raynal
"l'emoció de Georges Braque ella mateixa crea la
regla que necessita", així" els objectes que esguarda
la seva sensibilitat prenen la forma de la seva ànima".
Ues reproduccions ens mostren que Georges Braque és un fogós que estima l'ordre, un vehement que
ama el contenir-se, i així la seva obra és com una
pèndula que va de l'una a l'altra tendència de les
dues que es comparteixen el domini del seu esperit:
una exuberant impressionabilitat i un desig d'ordre
estricte que el mena a una abstracció lògica i glaçada.
ço. que fa que passi de la brutal sensació de l'AI/vers
1906 a través els decoratius arabescs de l'ornamental
"Calanque" de 1907 i de la geon;¡ètrica estructuració
volumínica dels pai~¡¡tges de 19o8, 1909 a l'abstracte,
inflexible, . categòrica, ordenació de geometrals estructures de les obres cubistes dels anys 1910 a 1914
en què l'obra és· interrompuda per la guerra fins a
l'any 1917. Sembla que aquesta ha fet renéixer la
vehement cordialitat de Braque, puix la seva obra ha
perdut la inflexible fredor i ha guanyat una abundància joiosa que l'apropa més cada dia, en esperit,
a l'exuberant fauvisme de l'Anvers. No gens menys
i per bé que l'obra de Braque és ben bé dels nostres
dies tan torturats i dóna també aquell pavOl' tlOCtunms de què ens parla !talo Tavolato, les seves darreres obres ens donen la impresió de plebeia plenitud, de burgesa abundància, de sana cordialitat que ens
el fan considerar com el Chardin dels nostres dies,
un Chardin en el qual la concepció domina la visió,
un Chardin que no còpia amorosament ço que la
visió li revela, ans' al contrari, cerca en la seva memòria visuàl algun element que doni semblant de
vida, d'humanitat a les abstractes figuracions del seu
esperit.
El perill que ens fan obi rar les darreres obres de
Braque, és a dir la possibilitat "d'un fauvisme del
cubisme" com ja hi hagué el de l'impressionalisme, ha
fet que el plwisme d'Ozenfant i ]eanneret nasqués a
l'hora precisa. La seva recerca dels purs elements
plàstics dels obj ectes despullada de tota fantàstica i
sovint incoherent dispersió dels elements dels mateixos, (ja Gleizes observa que el cubisme de Braque,
Picasso ... mantenia encara la pintura dintre la descripció, ja que solament havia canviat la, diguem-ne
sintaxi d'aquesta), creiem que és un punt d'apoi fortíssim per a la creació d'obres fortes i a la vegada un
fre a les divagaciòns fantasioses i amorfes. En l'aamirable prefaci que M. Raynal escrigué per a l'exposició de pintures puristes que. els dits senyors Ozenfant i J eanneret celebraren a les galeries Druet a
primers d'any, l'oportunitat, la justificació, els fona- .
ment i el possible esdevenidor de l'escola purista hi
eren comentats, explicats, definits de guisa tan bella,
amb tan serena precisió i lúcid esguard que c0nsiderem el dit prefaci com una de les millors produccions de Raynal i com Ull exemple model de seriosa
crítica d'art.
.
Esperem rebre l'obra "Picasso von Maurice Raynal", de la qual MONITOR ha rebut j a el prospecte, per
a parlar novament de l'eminent crític i de l'excels i
proteic artista, l'esguard del qual, com digué el nostre J. M. J unoy, "veu néixer les albes de l'art quotidianament abans que el dels altres".
MARQUÉS-PUIG:
L:exposició que Marquès-Puig ha celebrat a les
Galeries Layetanes, ~ns mostrà un artista dotat d'un
ben personal esperit d'estilització i especialment
d'unes dots per a la composició ben rares entre
nosaltres. Fa poc que en aquestes mateixes planes,
parlant d'una obra del mateix pintor, ens dolíem que
el bell efecte que les recerques de la línia precisa i de
la justa ordenació de volums ens produïa, fos contrarestat pel colorit, tot fred i mort.
J

l

Retreiem les nostre paraules perquè ens apar,
després d'aquesta exposició, que la uostra observació . '
fou paraJrle1a a la del mateix artista, qui sense aban-I
donar la seva peculia r parquedat de colorit, ha arribat a obteuir la matisada coloració d'algunes, potser
les millors de le obres exposades. Algú ha fet retret
a En M. P., <;te la diguem-ne in piració literària de
les seves pintures. Trobem aquest retret absurd;
puix 110 coneixem cap obra d'art plàstica que mereixi
ésser nomenada cià sica que no pugui dir-se que és.

més o menys, iliustració d'un text. Precisament el
nostre retret a En • L P . és de no haver f ugit completament en la inspi ració, com ja n'ha fugit en la
plasmació.-diríem sota el mestratge, di recte o indirecte. de Seurat,-de l'impres ionisme. Aquesta supervivència de l'època en què semblava •. que els pintors havien d'ésser uns pobres d'esperit", fa que
En ~L P. abandoni els temes on la imaginació plàstica troba un ample camp per un íntim i familia r
gènere anecdòtic.

DE LA PREMSA
PER

:'.V.FOI ...
Catalanisme i universalisme
A l'editorial d'aquest número ens referim a
un article de Luis Araquistain; sigui'ns permès
de completar els nostres comentaris en aquesta
secció on modestament hom procura d'esclarir
els mots, les idees i les dades que fan referència al moviment nacionalista català i al matís
particular que en aquest moviment representa
en un pla ideològic "Monitor" .

Simpatia i antipatia
L'Araquistain aJIudeix sota el títol "Un català peninsularista i lliure " a l'alta figura d'Eugeni d'Ors, mestre d'una generació i mestre sobretot dels més afanyosos de dissimular, d'amagar aquest mestratge. l, des del seu començament, reporta per a comentar-los uns mots
d'Antonio Machado reproduïts al " Nou glossari" que, en castellà, acaba de publicar el
senyor d'Ors. El sentiment preponderant a la
vida social espanyola és, segons el senyor
Araquistain, de simpatia no pas d'antipatia
com suposa el senyor Machado. La simpatia
és una cèdula a Espanya de lliure circulació;
ésser simpàtic és una garantia d'èxit; per llur
do de simpatia han estat cotitzats valors nuls.
Les nostres escasses lectures ens inclinen a
creure que l'arribisme per la simpatia és tal
vegada universal. En les novel-Ies d'amor, en
les biografies polítiques i en les vides d'artistes
i de literats assenyalats redactades per contemporanis de les diverses literatures estrangeres al nostre abast, ben sovint l'èxit del protagonista és degut a aquest do innat, adquirit o
conreat de la simpatia. Entre contemporanis el
copet a l'espatlla o un tust oportú, poden obrir
al minyó atrafagat les portes més feixugues.
A Catalunya aquest tust, indiscret i incivil devegades, ha estalviat nombre de duels d'honor.
A Castella un "colmo " incongruent pot salvar
un reu de mort. A França les grasses riallades
d'En Daudet li fan perdonable els seus vituperis parlamentaris.
Verament que segons Luis Araquistain hi ha
una antipatia menyspreable: el de l'envejós
que creu malvolença una discrepància jassia
objectiva contra el que pot destorbar àdhuc inconscientment un èxit extern d'una carrera
qualsevol. Aquesta antipatia esdevé tot sovint
rencor africà. Però hi ha en canvi una antipatia estimuladora, inteHectual, a la qual els espanyols no estan inclinats i que per ventura és
d'una sana virtut progressiva.
Un cas d'antipatia en el seu sentit noble
que gosa posar el senyor Araquistain' com a
exempl'e és el de N'Eugeni d'Ors.
F

" Per a molts de castellans, l'Ors representava dos
valors temperalment refractaris : l'o fi ciali s~e i el
catalanisme en llur forma menys simpàtica, ai xò és,
un catalanisme amb tendència a isolar-se, a localit, zar-se; era un alt funcionari de la Mancomu nitat i
d'acord amb la direcció espiritu al d'aquest organ isme,
era també, en el seu fur íntim, quan menys, un
autònom davant la resta d'Espanya, en el sentit més
isolatiu d'aquest mot. "

En això no hi ha, segons el senyor Araquistain, res de reprobable: el senyor d'Ors féu
una obra cultural exceUent. Però aquest sentit
d'oficialisme pugnava amb el sentiment d'universalitat i d'antioficialtat mantingut per la generació espanyola del 98: Unamuno, Baroja,
VaUe-lnclan, Maeztu, A zorín... El senyor
d'Ors àdhuc pugnava amb ço que en podríem
dir, segons l'escriptor que venim traduïnt i comentant, lliberalisme o anarquisme còsmic.
"Però heu's aquí que l'Ors deixa d'ésser un home
oficial i local, abandona els seus cà rrecs i la seva
terra i, lliure, inoticial emprèn el seu romiatge per
tota la P enínsula. Reemplaça el seu catalanisme per
peninsularisme i no es limita en la seva llengua, ans
l'amplia en la més extensa i eficaç de la castellana. ·'

Isolament i localisme
D'aquests fragments traduïts de l'article del
senyor Araquistain ens interessa l'afirmació de
poca simpatia envers el catalanisme amb tendència a isolar-se i envers el senyor d'Ors en
quant a funcionari oficial.
¿ S'ha isolat, s'ha localitzat el catalanisme?
¿ D'on s'ha isolat? ¿ Per què s'ha loéalitzat?
El catalanisme presenta dos aspectes; és cosa
sabuda, repetida, vulgaritzada: el polític i l'espiritual. El catalanisme espiritual és el representat per la tendència general dels catalans a

retrobar a base de la llengua restaurada la tradició de la raça per a incorporar-la al moviment general de la civilització moderna. El catalanisme espiritual amb els seus diversos matisos, pugna per retrobar el seny coJIectiu dels
catalans per a fer-lo apte per a alternar amb
els altres senys coHectius i donar-li una originalitat i una modernitat. En resum es tracta
de continuar una tradició, i d'una manera apassionant, de crear una cultura. Per als més ardents dels catalans es tracta, través de Catalunya, dé conèixer la Veritat.
El cal:alanisme polític és el representat per
la tendència general dels catalans a voler el
recòneixement de llur comunitat com a nació
lliure i llur afany persistent de donar a aquesta comunitat una estructura estatal. Amb mots
clars: la independència espiritual en l'ordre de
l'esperit; la independència nacional en l'ordre
polític. El problema és simple.
Per a arribar a la independència espiritual
Catalunya ha començat per reintegrar-se a la
llengua. Per a aquesta reintegració ha calgut
un isolament inicial: el de la llengua castellana o espanyola. Bell punt s'ha fet un estat de
consciència col·lectiu favorable a aquesta restauració lingüística, l'abandó del castellà o espanyol ha estat immediat. Per al restabliment
de la llengua catalana, la llengua centro-peninsular era una nosa, continua essent una
nosa, un microbi perniciós que cal combatre
per tots els mitjans, del q·.¡al cal immunitzar
la novella adolescència del català. Per a alguns això és un vague sentiment, una romàntica aspiració; per a altres una voluntat. ¿ És
lícit de creure que per a l'elevació lingüística
del català hom podia seguir d'altre procediment
"~l e el d'allunyar-lo de tot contacte del castellà
o espanyol? Això no és menyspreu per a
I aquest idioma: és amor i voluntat pel català.
¿ Hi ha un dany per la cultura en aquest isolament? Si de cas no serà per la cultura catalana.
Hi ha una altra raó favorable a aquest isolament espiritual: la cultura castellana o espanyola no aporta actualment res a la cultura
general del món. Amb quatre segles de conviure mesquí Catalunya no ha beneficiat en
res de la cultura universal; Castella no ha
estat sols, no continua essent una detentora política de Catalunya sinó una inquisidora constant del seu propi esperit i, per extensió, del
nostre. Una immensa biblioteca hom podria
crear del que han dit els espanyols de llur
país, de l'enderreriment d'aquest país, de la
seva barbàrie espiritual. l si ells mateixos se
s,ituen i es denuncien ¿ què hi ha de cercar Catalunya que es retroba, se sent jove i ardida i
posseix el formidable instrument del seu
idioma?
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els millors homenatges a les nacions del nostre
planeta qué rèclamen llur independència han
sortit de Catalunya. El catalanisme balcànic
manifestat només de temps en temps .i conreat
per professionals del desordre, és l'únic que
ha estimulat aqueixes baixes rencors que, de
fer-se un estat comú d'esperit, esdevindrien un
perill de localització contrària a l'universalisme a què deu aspirar tot nacionalisme modern.
Però és curiós de remarcar que aquests representants del catalanisme localista són segurament, en altres ordres d'idees, correligionaris
del senyor Araquistain: extremistes, revolucionaris i àdhuc anarquistes. El major nombre
dels partidaris del separatisme catastròfic no
admetrien una vegada obtinguda la nostra independència nacional, una jerarquia que permetés la instauració d'un govern d'ordre que
orientés la nació cap a ún esdevenidor de grandesa imperial. Són els que s'oposarien a tota
acció diplomàtica secreta que tendís a cercar
les aliances exteriors, la coUaboració internacional que requerís la seguretat de la nostra
república, o que es solidaritzarien amb els pacifistes estrangers per a impedir tota possibilitat d'expansió territorial àdhuc essent aquesta
necessària per a l'equilibri econòmic del País.
És clar que, davant aquest separatisme anàrquic és possible i àdhuc eficaç i'organització
d'un separatisme científic, positivista, realista
que prepari el país per a l'obtenció de la seva
llibertat i faciliti la tasca dels reconstructors
de la Confederació imperial.
Podria ésser que en dir localització L~is
Araquistain es referís a tota forma de govern
nacional per a Catalunya, això és, que considerés el problema nacional de Catalunya com
a una simple qüestió d'autonomia local. Aquesta confusió és en part deguda a què els representants parlamentaris de Catalunya a Madrid no usen en llurs parlaments el lèxic estrictament nacionalista que es deriva de llur
programa de partit i àdhuc de llur nominació.
Altra part és deguda a que la recatalanització
del nostre país no és completa i que en el cor
i en la inteHigència de cada català no hi ha
encara una voluntat nacional. Això per ventura
és qüestió d'apostolat; àdhuc és possible que
la propagació d'aquesta voluntat nacional es
derivés ràpidament d'una tàctica ben orientada
de política ofensiva seriosa i persistent.
Cal partir però des de Madrid, des de París, des de Roma, des de Londres del fet real
que el catalanisme no és una qüestió local sinó
nacional. El senyor Araquistain i tots els seus
amics espanyols lliures i peninsularistes en
considerar al catalanisme l'han d'enfocar sota
aquest punt de .vista, això és, com a una voluntat i un sentiment col·l ectiu d'obtenir un govern nacional propi reconegut com a tal pel
govern de Madrid, de París, de Roma i de Londres. Només amb aquest convenciment la seva
obra d'unificació peninsular solidaritzada amb
la dels esperits lliures i peninsularistes de Lisboa i de Barcelona pot ésser d'alguna efièàcia
per a una política federa dora i universalista.

Eugeni d'Ors i l'ofieiaUsme

Eugeni d'Ors, funcionari, era un home lliure
i inoficial, segons nosaltres. Tan lliure i tan
inoficial com en l'actualitat. Potser caldria opinar i gosem d'opinar que més lliure que no pas
avui. Eugeni d'Ors, deixant de banda tota
anècdota, tenia en la direcció espiritual de
l'organisme nacional incipient, una màxima llibertat d'actuaci'ó. El record d'aquesta perdurarà en la història del nostre renaixement. El
lamentable per nosaltres és que aquest suprem
mestratge espiritual s'hagi truncat. Poques vegades per ventura un organisme oficial havia
¡D'on s'ha isolat el catalanisme! adquirit aqueix valor d'universalitat i paradoxalment d'inoficialitat com en l'etapa de direcPerò ací hi ha encara una altra qüestió. ció d'orsiana. Que la generació espanyola del
¿ D'on s'ha isolat el catalanisme? S'ha isolat 98 sigui antioficialista té una interpretació nade l'Espanya morta perquè la seva fredor en- tural; .la mateixa de la intervenció inteHigent
comanadissa l'hauria dut així mateix a la mort. de l'Ors i d'altres escriptors assenyalats de CaPerò s'ha refugiat a les sines càlides de les talunya en el governament del nostre país. El
grans civilitzacions modernes, de la Itàlia re- catalanisme representa precisament entre nosnaixentista, de la Grècia antiga, lla on ha tro- altres aquesta llibertat i aquesta antioficialibat una substància per acréixer la seva vitali- tat que caracteritza aquella generació espatat i un exemple per assenyalar-se un ideal. nyola.
Aquest isolament en rigor no ha existit no més
¿ Fou un autònom davant d'Espanya? Evique per Espanya. En un pla superior el cata- dentment. La llàstima seria d'haver perdut
lanisme més que isolar-se s'ha incorporat lla aquesta autonomia. Segons nosaltres però,
on el seu instint de perfecció l'orientava.
àdhuc allunyat de Catalunya, àdhuc si el- cas
El catalanisme polític no s'ha isolat ni d'Es- fos possible de situar-se davant i contra Capanya: s'ha retret. l no és pas que l'ideal de talunya, l'Eugeni d'Ors romandria un autònom
nombre de catalans no sigui d'arribar a aquest d'Espanya. Per a un home lliure de la categoisolament, però la diplomàcia de partit l'ha ria lliberal que propaguen l'Araquistain i els
ordenat devers una intervenció conservadora seus amics, la Pàtria només interessa en quant
que desapareixerà bell punt els atributs esta- representa una garantia de llibertat. Per a Eutals de Catalunya siguin els que requereixen geni d'Ors, nosaltres demanem que ens sigui
a una lliure nació. A cada nació un Estat, s'ha licit d'opinar que el catalanisme té la seva
dit; però és més: a cada cultura li cal un Es- adhesió en quant representa aquella fórmula
tat. l per a la protecció, l'expansió i el domini de superior cultura que per al nacionalisme rede la cultura catalana un Estat protector ur- clamava el nostre car Josep Carbonell. D'altra
geix si no es vol la seva desaparició, inmi- part, un altre escriptor iHustre, Gabriel Alomar,
nent.
ha exposat sobre aquest tema tot allò que una
Un altra cosa és de saber si el catalanisme inteHigència lliure n'opinaria d'ésser interrogas'ha localitzat i per què. Al costat del catalanis- da. El mateix Araquistain n'ha donat belles
me com a voluntat de cultura existeix un catala- proves.
nisme sentimental i romàntic que el completa i
El fet més important en el senyor d'Ors és
àdhuc un catalanisme balcànic manifestat espo- d'haver intervingut; el fet més freqüent és el
ràdicament. El catalanisme cultural no s'ha lo- d'inhibirse per a la crítica; el fet més dolorós
calitzat: s'ha universalitzat fins allà on ha estat és que el senyor d'Ors hagi hagut de passar de
possible. El sentiment tampoc s 'ha localitzat: la intervenció a la inhibició.
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Segons el senyor Araquistain l'Ors ha reemplaçat el seu catalan isme pel peninsularisme.
¿No és lògic de creure que el catalanisme ja
és en si una manifestació peninsu larista? Espanya no és la Penínsu la ¿ no és ver? El catalanisme, per bé que opini el contrari el senyor
marquè s de Dos Fuente s, no és una forma d'espanyolisme ans bé d'antiespanyolisme; però
una forma de peninsularisme fatalme nt. Si per
un plebisc it sembla nt a aquests que ens ressenya l'actual itat internacional fos possible la divina meravella d'atorg ar a Catalun ya el dret de
segregar-se territor ialmen t del continent i de
constituir-se en paradís flotant damun t la Mediterrània, estem segurs de la majori a imponent
que donaria el seu vot favorable. Però el fat
que l'ha clavada com una cunya entre la GàBia
poderosa i la Hispàn ia tronada li donà unes
fronteres singula rs que l'obliguen a debatre's
en la tragèdia.
El catalanisme doncs, peninsularista malgra t
seu, ho és des del punt que cerca per a la Península una nova estructura. D'un punt de vista
abstrac te, Pi i Margall i la seva escola antany
i Eugeni d'Ors actualm ent, propugnen per una
constitució federal que no és la federat iva que
reclama "Monitor" però que s'hi conté com en
la seva matriu. La federació gairebé diríem que
ha estat, que continua essent una derivació del
catalanisme, i en la majoria de partits catalans
- àdhuc del tradicionalista- un complement.
Prat de la Riba, Rovira i Virgili i Francesc
Pujols han advoca t per a aquesta federació, els
dos primers deixan t el com i l'amb qui per a
despré s d'obtinguda la llibertat nacional i el
darrer, Francesc Pujols, demanant-la amb els
països de llengua catalan a. És clar que els primers parteix en de ço que s'ha convingut de
dir-ne la Catalun ya gran, i el darrer de la Catalunya estricta . Adhuc bell nombre de separatistes íntegres indique n la possibi litat de federació amb aquells països que més convindran als
interessos de l'Estat català independent.
"M onitor" , des del seu primer número, ve
propag ant la idea de federació i de confederació partint de Catalun ya lliure com a entitat
central d'aqueixes, començant per una confederació peninsular i ampliant-la a una gran Confederació llatino-occidental.

Tot això és utòpic verame nt; però si a Espanya els esperits lliures tinguessin interès a
pervenir-hi haurien donat ja llur veu i haurien
propag at la idea d'una Catalunya-nació, factor
sense el qual cap federació, cap entente no és
possible.
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Bolxevics i patriote s russos, alemany s i petits Estats bàltics, senten prevenció per Polònia, empesa
àdhuc contra Ja seva voluntat i per influències externes, pel camí de l'error. Una Polònia pacífica i
lliberal, industri al i laboriosa, és una necessit at per
l'equilibri europeu . Una política directa a la vegada
contra Aleman ya i Rússia conduei x únicame nt a la
ruïna.

El progr ama fallei sta

El senyor d'Ors, segons Luis Araquistain,
no es limita al català i s'ampli a en l'eficaç i
Els lectors de MONITOR s'interes saran seguram ent
extens castellà, conegut així mateix per espa- per aquest pogram a exposat damunt el Popolo d'ltanyol. Nosaltres creiem que en aquella llengua lia:
hom pot amplia r-se; però ¿ és més intens? ¿ És
Els fascis Italians de Combatim ent demanen :
més eficaç? A Catalunya el senyor d'Ors és
a l que els Tractats de pau siguin revisats I modifica ts en
en
sim
eficacís
estat
ha
parts que es consideri n inaplicab les o la qual apliés,
aquelles
català,
en
llegit
ésser font d'odis formidab les I foment de noves
pupl
cació
no,
o
català. Però en castellà no és, erròniament
guerres;
tan llegit, i, sense dubte, del tot ineficaç, Esb) l'anexló econbmic a de Flume. a Itàlia I la tutela dels
criure en castellà a Catalunya és, avui dia, Italians residents en terres dàlmetes ; grup de les nacions
cl la separació gradual d·Itàlla del
isolar-se'n. Tota idea, tota acció propag ada o plutocràt
iques occIdent als a través el des4'nrot llament de les
O
fracàs.
al
cara
de
va
orienta da en castellà
nOStres forces producti ves \Dternes;
Aled) l'acostam ent a les nacions enemlgu es-Austr ta,
isolar-se de Catalun ya o isolar-se d'Espa nya;
Bulgària . Turquia , Hongria -però amb dignitat I
en la qüestió lingüística no hi ha un terme mig manya,
partint de la necessita t suprema dels nostres IImlts septenentre nosaltres. Una versió de l'Odiss ea com la trionals I oriental ;
e) creacion s i Intensific ació de relacions amigable s amb
publica da en català per Carles Riba, és, entre
de l'Orient, no excloent el dels SOviets i del
els catalans d'avui, d'una eficàcia infinitament tots els pobles
Sud-Orie nt europeu;
moderola
espany
ra
literatu
la
superior a tota
f) relvlndlc acious, sota el punt de vista colonial , dels
na. Un simple avís electoral, posem per exem- drets I de tes ne cessi lats de la nació;
g) renovaci ó de totes les nostres represen tacions diplople, aparegut en 300 exemplars de "La Veu",
màtiques amb elements eixIts de facultats especials univeradvers
al
elector
avís
un
que
eficàcia
és de més
sitàries;
publica t en 80,000 exemplars de "La Vanguarhl vaJorltza cló de les colbnles Jtallane de la Mediterr àhonora
però
a
Castell
nia I d'ultra atlàntic amb Institucio ns econbmlq ues.
dia". El fet pot contrariar
sense dubte Catalunya.

Itàlia medi terrà nia
lJnive 1'8 ali 801 e
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Entre els periòdic s remarca bles italians, recorde m:
Bilicllnis, revista romana d'estudi s religiosos que ha
pres el nom de l'antiga l1àntia de dues flames. És una
de les primere s revistes italianes destinad a a propagar la necessit at de dirigir l'atenció al fet religiós entès com a camp lliure investigació científica i com a
problem a fonamen tal en la vida de l'esperit. S'ocupa
d'històri a de les religions, de crítica bíblica i neotestamentà ria, del moviment religiós i espiritua l contemporani, de filosofia, pedagogia, psicologia i art religiosos. El sumari del fascicle de gener conté: Erlll!Sto Hal!ckel, per Satlo; L'attua;:;Ïo1le di Treitscllkc,
per A. Ti1gher ; II silldaco di Cork e il clllto dl!gli
('roi, per G. Costa, etc.
La Ronda (Roma), pertany a un grup que preten
d'oferir obres original s de poesia i de crítica i de
posseir un pressup ost d'estètic a lògic i tradicion al.
Oceàllica (Roma) orgue del grup internac ional
d'art i de cultura que vol difondre l'Oceallisme, o
sigui "alliber ar la humanit at del particula risme, substituir per la i"luició la cultura burgesa i la sensació
física, donar novame nt als hòmens el sentit de l'infinit ... ", etc., etc....
L'Italia che sl!rive (A. F. Formígg ini, editor, Roma). Supleme nt mensual a tots els periòdics i bellament informa tiu. Als dos números que havem rebut i
que agraïm, correspo nents a gener i febrer d'enguan y,
s'hi conté entre el sumari La forlfma di Dattte nel
mo1tdo 1. Pratlcia, per F. Picco i II. UlIglleria e Pilalldia, per P. E. Pavolilli.
En el darrer número recensio na cordialm ent MoNITOR.

DE PINT URA.

Mussoli ni ha exposat baronívo lment la seva fe
L'lIx po8lc ló d'A.rt E.pan yola
conel
noble,
esperit
stain,
Araqui
Luis
A
itàlica:
temps
a Lond re8
traria l'isolament de Catalunya. Altre
"Tinc una fe i1limitada en l'esdeve nidor de granPortug al també s'isolà i continua vivint, amb dresa del poble italià. És el més nombró s i homogeni.
La revista anglesa «Burlin gton Magazinel) publicà
joia o amb fadiga, en aquest isolament. Nos- És destí que la Mediter rània giri entorn nostre. És
el número de desemb re passat un article del Dien
lisnaciona
altres, ara per ara, no temem, com a
destí que Roma torni a ésser la ciutat directiu de la
rector del museu «Nation al Galeryl l-Mr. C. J. Holtes, de localitzar-nos; és avui dia que Catalu- civilitat en tot l'Occide nt d'Europ a. Alcem la bandera mes,-co mentan t la recent exposició de pintura -esnya viu localitzada. Precisament tot el procés de l'imperi, del nostre imperial isme que no cal con- panyola celebrad a a la «Royal AcademYIl de Londres .
del catalanisme és de lluitar contra aquesta lo- fondre amb el de marca prussian a o anglesa. EncoTOL reconeix ent els pregons coneixe ments i la gran
calització que li imposa un organisme central manem a les noves generac ions que sorgeixe n la autorita t de Mr. Holmes en matèria d'art, ens permeper a obtenir amb la lliberta t l'universalisme flama d'aquest a passió: fer d'Itàlia una de les na- trem de fer algunes objeccions i esclarim ents a les
que li és negat. El catalanisme. doncs, és entre cions sense la qual és impossible de concebir la his- crítique s general s i de detall que ha dedicat a la pinnosaltres, la fórmula més perfect e d'universa- tòria futura de la humanit at
tura espanyo la exposad a a la capital britànic a.
lisme; la lliberta t de Catalun ya representarà
Repel~im totes les estòlides objeccio ns dels sedenEn general el públic anglèls veu i conte.mp la les
el seu ingrés a l'esperi t i a la cultura universals.
taris que ens parlen d'analfa betisme . Per damunt dels
obres d'art ,d'ací des d'un punt de vista molt seu,
molt anglès i, per tant, molt lluny d'aquell en què
pessimistes que ho veUen tot gros a casa d'altri i tot
nosla
de
l'orgull
tenir
volguem
nostra,
hauria de situar-s e per a ben jutjar. Aquella posició,
petit a casa
aquest allunya ment mena a la crítica anglesa vers
tra raça i de la nostra història. La guerra ha augl'afirma ció d'una pila d'errors i d'equivo cs, tot pasmentat enormem ent el pestigi moral d'Itàlia. Hom
àdhuc
i
Letònia
sant per alt bell nombre de punts essencia Hssims.
llunyana
la
en
Itàlia"
crida" Visca
l'ala
és
Per exemple : Mr. Holmes assegur a que no pot
en l'encara més llunyana Geòrgia . La Itàlia
e al chor d'elogis desmes urats que a LoDdre.~
la
,
juntar-s
Marconi
de
ca
magnèti
tricolor de Ferrin l'ona
han tributat a l'Anunc iació del Greco, obra, anc que
baqueta dels Toscans , el retorn a Dante, en el sisè
acabada (i aquesta és una de les raons d'absten ció
no
m-amb
centenar i de llur trespàs. Somniem i prepare
força, de pregon i
I de Mr. Holmes ), d'extrao rdinària
de la Gran Caterina , si Rússia hagués de pendre acte
la fadiga quotidi ana-la Itàlia de demà, lliure i rica,
magnífi c, brillant
d'un
i
religiós
nt
sentime
e
veritabl
La Rúss ia antig a 1 Dlode roa
dels fraccion aments que se li volen imposar. És
amb les mars i els cels poblades de les seves flotes,
Sant Mau1·ici de
del
riquesa
la
colorit que recorda
8egoD 8 Geor ges Sorel
també lícit d'afirma r que aquests fraccion aments
amb la terra fecunda da. Pugui el ciutadà que ho
al.
l'Escori
constitu eixen una garantia concedi da contra el zaveurà, dir allò que Virgili deia de Roma antiga:
La tela Sant Lluís Rei de França no la reconeix
, E ls nostres hòmens d'Estat han destross at, sense
ts que tenen la pretenci ó d'ésser al
politican
als
n Occeano, fa1l1an termina va I astras: l'imrisme
imperim
que
Holmes , com a legítima obra del Greco. N'hi
Nicolau,
Mr.
r
za
remordi ment, l'antic impe ri del
primer lloc en el camí del progrés. Sense dubte molts
peri finia a l'Oceà, però la seva fama arribava a les
prou per a contrarr estar el seu dubte en resCrec,
hauria
comú.
causa
la
per
s
sacrifici
de
havia fet tants
ixen fàcilmen t els lligams que exisdiscerne
no
.
"
d'ells
estrelles
pondre que el Sr. Cossío l'ha conside rada i classific ada
però, que ningú no gosaria de sosten ir que aquest
i Bell llenguat ge I ¿No us sembla catalans amics?
teixen entre el fraccion ament de Rússia i la descom una de les obres més tràgique s i persona ls
hagi
at,
desgraci
tr actamen t crudel imposat a un aliat
del seu antic règim" ...
a
definitiv
aparició
del mestre. No té, és cert, el brillant colorit de
procura t molta de glòria als camp ions patentat s de
natural que un fraccion ament de Rústot
del
"És
l'Anunc iació ja esmenta da, (no éF propi del tema),
"
la Just ícia internac ional.
ne8
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però tot essent fortame nt tràgica s'avalor a amb una
Per valuar, de la manera més imparcia l, aquesta
meritòri a als campion s del dret deoperació
uuna
de grisos suficien ts per a fer del Sant Lluis
riquesa
política, cal recor dar que la raó perd tots els seus
a
per
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de
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un pictòric monum ent.
mocràti c".
El prof. Giovann i Calabrit
d r ets quan la po r domina l'home i quan els caps de
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ill és per ventura l'únic home d'Estat de
Rera un tracte massa lleuger de vàries obres de
informa
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les potèncie s sortides vencedo res de la darrera guel'Europa
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Velàzqu ez, Mr. Holmes fa especial esment del retrat
l'Entent e que ha comprès que per
torial italiana durant el present any, ens comunic
r ra resten terroritz ats de sentir a parla r de bol:revispitjors
els
amb
seu
-se
un
acordar
cal
publicar
de l'Infant Baltasa r Carles, que conside ra com a obra
de
onari
del perill revoluci
<;Iue la casa Carabba és a punt
me. Aquests han cregut que fer ob ra utiJíssima de
llo"
del taller d'aquell pintor. ¿Del taller, només? ¿No
Trovate
"li
de
ó
els quals denomin arien d'establi r novatraducci
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la millor que produí Vellizquez i única dintre la
producció del mestre per la simplicitat i execució i
que la del retrat exhibit a Londres, podria molt bé
és_er còpia pel mateix Vellizquezd'algun altre estudi
pres del natural, del qual podia servir-se'n per a
diversos retrats de l'infant i on la mà per lliure que
sigui. sempre es troba quelcom lligada, car no crea.
Però quan Velazquez pintà la resta del quadre posant
probablement vestit i armadura en un maniquí, llavors va llançar-se tenint el natural enfront i sorgiren
així .els prodigis esmentats.
Altrament, un estudi minuciós d'aquest quadre ens
ha permès d'observar que la testa ha estat, encara
que poc, quelcom restaurada i l'exce~siva quantitat
de vernís que té la tela (defecte capital de què pat eixen bon nombre de les obres posades sota el tutelIatge anglés), contribueix més que a debilitar el cap
a no sostenir-lo a l'altura de la resta de l'obra on
l'execució essent més àmplia i no havent sofert restauració apareix més en el seu primitiu estat.
Però hi ha més encara. Mr. Holmes nega també
l'autenticitat del Calabacillas del mestre. Diu que
és molt pròxim de Vehízquez, quan hom té la certesa
de què es tracta d'una obra de la primera època
madrilenya. L'arranjament del color, negre el vestit
i gris el fons serien demostracions prou definitives
si no n'hi hagués d'altres de més inconfusiblement
característiques del mestre.
Tampoc creu Mr . Holmes en l'a utenticitat d'un
retrat de l'Infant Cardenal Ferran d'Austria, de la
mateixa èpo~a que el Calabacillas i un cap d~ cèrvol, indiscutiblement velazquià.
Un poc més i Mr. Holmes arribaria a negar-nos ¡'autenticitat de tots els VeJazquez del Museu del Prado i
a gallejar de més pregons coneixements en matèria
<l'art espanyola que el més autoritzats tractadistes
hispans.
Del retrat de Na Mariagna d'Austria, pel Carreño
en diu: -capable done- hàbilment fet. Nosaltres
en guardem un bell record i a les nostres notules
en conservem la impressió d'una dels més delicats i
in teressants retrats de la reina Mariagna quan vídua.

«El lleuger AntoJinez no cal que ens aluri», diu
1\\r. Holmes. Ell que és representat per una magnifica Assumpta produïda en l'últim any de la seva vida
(morí als 40 anys) i una de les millors Purissimes
que ha produït la pintura hispana.
Quan parla de Goya ens assabenta el Director de
la ((National Galery» que dubta que dues de les obres
que figuren en aquesta exposició com d'aquest mestre, siguin de la seva pròpia mà. Són: un retrat de
la reina Maria Lluïsa que, certament, no és pas un
exquisit retrat i l'altre la tan coneguda escena amorosa de dues figures a peu dret i paisatge al fons.
La de la dona amb mantellina, de cos groc i faldilles
negres i l'home en rosa, blancs pantalons i botes altes
que s'ha dit si eren els retrats del mateix autor i la
Duquessa d'Alba.
Referint-se a aquest quadre, Mr. Holmes remarca
la feblesa de la figura d'home perquè solament és
abocetada i no acabada com el restei com si no fos
possible que un esboç sigui d' un valor tan definitiu
com l'obra més minuciosament finida.
Esmenta, Mr. Holmes, algunes altres obres del
mateix autori però sentim dir que si alguna vegada
s'apropa d'una crítica clara i justa, generalment
s'entorna al seu. punt de vista equ.ivocat i encara que
parla amb entusiasme del retrat de la petita comtessa d' Haro, no fa el més petit esment del superb
retrat Il La Tirana », propietat de l'Acadèmia de Sant
Ferran, obra en la qual concorden ultra la riquesa
de coloració, l'execució meravellosa i tota la força
característica de Goya, ni del no menys importantíssim retrat de la Marquesa de Lazàn i altres que
són en la mateixa sala i mereixerien una atenció
especial.
I fineix l'article de Mr . Holmes, parlant de la influència de Goya, remarcable en alguns pintors posteríors,-per exemple Alenza,-dels quals a Londres
haurien desitjat d'admirar-ne més obres i d'alguns
pintors moderns que també voldríen més abundosament representats .
Així al' ludeix Mr, Holmes , sense parar-s'hi, tota
la moderna pintura espanyola de Goya als nostres
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diei, sense adonar-se ni esmentar el magistral retrat
de dona, de Rosales que s'ha exposat a Londres. ni
llEI Jardí dels poetes» de Fortuny, alguns interessantíssims Pinazo, una escena de platja de Sorolla, a
la qual no hi ha pintura anglesa contemporània que
s' hi pugui comparar, tres Zuloaga que no són pas,
és cert, el millor d'aquest pintor, i altres i altres
que omitim per a no fer inacabables aquestes ratlles.
Citem només els més ben representats : Benedito,
López Mezquita , Chicharro, Sotomayor, Regoyos,
Russinyol, Beruete ...
o cregui ningú que fins ací ens hagi llegit que
la nostra fi és lloar l'actual producció artlstica general d'Espanya. No; coneixem perfectament l'estat
actual de la pintura espanyola i les lloables tendències que orienten a les' diverses escoles peninsulars
r~naixents : la pintura que ja pot dir-se catalana i la
forta renovació que s'opera d 'un temps ençà en l'art
castellana.
Però, havent pogut comparar l'exposició de pintura espanyola de Londres amb les de la mateixa art
angleses que paralel'lament es celebraven i, de guisa
especial amb la més important d 'elles, la de la «Royal Society of Portrait Painters», on descomptat un
retrat de grup pintat per Sargent e:l la seva primera
època (i que és una gran pintura) i un bon retrat
d'home fet per En Shanon, no hi havia cap més otira
de qualitat, podem afirmar que la pintura ~nglesa
contemporània no està pas a major altura de l'espanyola que ha concorregut a l'exposició celeprada
darrerament a la capital britànica.
GUILLEM BERGNES DE LES CASES.

La conjuració sinn-feiner
a Irlanda

convençut que els deures de l'.h?~e són de témer
Déu i de servir la seva nació». ((Dlr1gmt, però, aq uesJa
agjtaeió s'hi troba James Connolly:, prec~rsor . e
Lenin en molts de punts de l~ seva.lde,o logla sOCietària. Segons Connolly, l.a res.lstèncla d Irlanda contra Anglaterra ha estat històricament tan.t ~na questió social com naciona!l>. ((Connolly associa la. seva
doctrina social al nacionalisme que l'ha fe~ un msurrecte creador de la Citizen Ar~y,. te~tnt com a
col'laborador el famós orador smdlcahsta James
Larkin . Segons Connolly, el prime~ :esultat a
atènyer per als obrers és la independè~cla Irlandesa.
Connolly fou fusellat des prés de les llultesque se su~
ceïren després de la proclamació de la independència
nacional el 24 d'abril de 19 16 ».
«Hom és temptat de dem.anar, ha escrit J?hn
F. Boyle, si Connolly persegUIa realment una Id~a
nacional o si desitjava sobretot de ~rear una.anarqUla
a Dublin quan va pendre part a la IUs urreccló. Abans
que tot, Connolly sentia un odi fulgurant contra el s
capitalistes».
. .
«Si la revolta de l'abril del 1916 hagués reeixit (no
hauríem vist l'endemà davant per davant les lnsh
VoJunteers i la Citizen Army?» , «Els sinn-feiners
d'esquerra han exposat certes c<;>nsideracion s sobre
l'eficàcia amb la qual el proletariat, amo dels fc: rro carrils i dels ports, pudria, en una Irlanda l!ture,
impidir l'exportació dels productes dels camps , abans
d'haver estat ell mateix copiosament alimentat.
D'altres sinn-feiners se s~ten en com{'JetJI Rimfati a
amb els mètodes de Lenin I volen deslhurar .la patrla
irlandesa per a fondre-la a la vasta InternaciOnal dc: l
proletariat». «Cal creure, doncs, que una I~land~ albberada aquests senyors del Sinn-Fein es 1I11:1rarl~n a
una guerra civil, però sense dubte els naclona]¡s tes
conservadors dominarien en aques t país on, com a
França , la propietat rural és molt di vidida per bé que
el proletariat urbà té una gran confiança en la seva
força».

hi ha homogeneïtat, i és natural. entre els sinn-fein.
S egons un a correspondència apareg uda a Le Temps

El número de Haig de «Honitor»
serà dedicat íntegrament a la commemoració del centenari de N apoleó.

((ci fundador del moviment , Arthur Griffith és un
burgès autoritari partidari de l'estabilitat social

A lt t s : impr essor: Barcelona

El moviment separatis ta irlandès és co mpleX i no
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EXPORTACIÓ DE VINS SELECTES EMBOTELLATS

Malvasia de Sitges'

DE

Moscatell de .Sitges
Marques extra-fines elaborades amb seleccions de

MYRURCIA

velles coll i tes

Vermouth GRECO
Exclusiva per 1'Amèrica-hispana dels vins de taula «Castell del
Bosch» grans marques «CORRENT» i «GRAN CRIA¡..rÇA»
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Fàbrica de Paper de 1'ina-Vidua de W.
FUND ADA

EN

E~

GUARRO

SEGLE XVII

Proveidora del paper Sellat de les Repúbliques de Xile i Argentina. - Paper de fil de totes menes, - Paper
a mà . - Paper de barba. - Paper d'ofici. - Paper per a edicions. - Paper per a dibuix. - Paper-tela.Cartrolines. - Cartrolines de colors. - Cartrolines de fil per a cartes.-Targeteria.-Estoixeria. - Sobres, etc,

Magatzem ' i despatx: GRANVIA L AIETANA, 11. - Barcelona
----------------------~------------~--~------------------'-------------------~
'~--~----------------~-------------.. _--------------------~~-------------------------------------------------------------~

18

1\10. lTOR - MARÇ DE

1921

..'!-.----------------------IPI.

PAU BENAZET

~Man~umc~tura~de~ab~~s

Construcció

sòlida

en

Sabates de Nen i DOBle
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ANTIGUITATS .. ART MODERNA
I Brodats:Tapissos: Ca afeus: Alcatifes perses
Mobles d'estil
I

Exposicions constantment renovade8 d'obres d'art dels més afamats artistes modero s

Actualment: Exposicions ArInengoI i Bas i Marian Llavaneres
Proximament: Del 22 abril al 6 maig: J. Aragay i J. Sagrelles
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