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En llibres. periodics i correspondència; si
nosaltres anem a Madrid o ells vénen a Barcelona; en conferències i cròniques dels paridaris d'un cofis i mofis indissoluble, el tòpic
persisteix: catalans i castellans ens parlem poc.
Si ens veiéssim tot sovint seríem tendre compares i entre una partida de naips o una jugada
d'escacs l'unitat espanyola s'enfortiria pel bé
comú. Mant periodista desertor ha pretès i
tot fer-nos menjar catalans i madrilenys en un
mateix plat conill casolà i peres confitades,
Uns i altres. però, acabem dient que això ens
enuja.
La reaparició d'España ns donà l'esperança de retrobar el conegut amb qui ens començàvem. d'entendre. InteUigents, liberals,
comprensius els redactors d'aqueixa revista tenen la simpatia de molts de catalans, i són
llegits i comentats amb bell interès entre nosaltres. MONITOR troba en España una publicació seriosa on cercar un criteri assenyat de
les coses del país vistes des d'un punt de vista
no català.
No gens menys la lectura dels primers números apareguts d'España situen als nostres ulls
aqueix setmanari en el mateix pla del qual els
seus redactors es creuen noblement desacostats.
La seva Espanya, desavinent, no té res que
veure amb l'Espanya que ells i nosaltres reprovem. Un comú deoominador sembla parang Pclilr !p. crí'
Que ls 'beral espan ols i els
catalans de tots els estaments fem de l'Espanya. Fet i fet però i mirant-ho d'un tros lluny,
nosaltres ens sentim equidistants de l'una i
de l'altra Espanya.
España és simplement un matís distingit de
l'Espanya que Catalunya combat com a un
enemic que li detenta la llibertat i que. tot impossibilitant-la de refer la seva unitat nacional,
no la deixa expandir en la direcció que li
assenyalen els seus destins.
A propòsit del bescanvi catalano-castellà: "~fo
tramet una vintena de números a Madrid adreçats a hòmens i a publicacions assenyalades. .. ~Io. 'ITOR" en canvi no ha rebut ni la mé
petita mo tra de condescendència de part d'aquells
als qual la no tra ga eta s'ha mostrat deferent.
.. España" i e criptors afectes a aqueixa publicació
reben, des del primer número, W MONITOR". l malgrat
del no tre interè no havem atès d'establir una natural corre pondència.
altre important publicacions
catalane el pas "a ci mateix,
A Provença, a Portugal, a Galícia, a Itàlia, etc.
u MONITOR"
i altres preats coJ.l.egues de Catalunya no
ón únicament ate o ans soJ.licitats i traduït . J. ombrI.' de publicacion meridionals francese i nombre
d'italiane i eminent paï,o europeu han normalitzat una ecció de Lletre catalane
~ r U i cru: ¿ qui
¡ira la cara a qui?
NlTOR"
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Si la política de MONITOR fos ja un cos de
doctrina totalment i vastament exposada, el
nom i l'esperit de Roma s'hi trobarien. Fonamentada tota ella en un ordre positiu i moral,
¿ quina més gran paternitat li escauria? ¿ On
més podria trobar deus de veritat i perennitat?
coses són aqueixes que s'escatiran en la nostra
gaseta de manera lenta i fragmentària,-alg'.1na
cosa ha ja aparegut,-fins que s'esdevinguin a
força de constant tractament un tot ben centrat
clar i hannònic.
L'efemèride papal. actualitzada pel traspàs
de Benet XV, ens ofereix, però. avui l'avinentesa d'algunes consideracions breus. Entorn
de Roma s'hi ve fent, cada dia més. una tan
reverend i universal atenció. que els esguards
més negligents, vells d'algunes dècades, seran
sobtats del creixent i nova preponderància del
Papat La nostra generació, que no ha sofe~t,
com l'anterior. les exacerbacions socials. illosòfiques i cienti6stes del passat segle que ha
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estat dada quan la bona via era ja represa, no
es meravellarà singularment d'aqueix fet trascendental, el qual. a les primeries de segle, ja
es feia albirador. "El fets que han presenciat
qu ixo començos del segle x, scrivia l'any
1903 un bisbe patriota. Torr s i Bages. esdevinguts en el centre del món civilitzat, allà a Roma, amb motiu del vint i cinquè aniversari del
pontificat de Lleó XIII i del seu traspàs i
posteriorment, de l'elecció de Pius X; l'espectació universal, el moviment de la vivíssima atenció de tots els pobles que tenen consciència de si mateixos vers el Vaticà. fan
d'aquest palau apostòlic la casa pat rna de
l'estirp humana i són una eloqüent contradicció contundent, dels que volen sostenir que
l'Església Catòlica és cosa morta,"
De llavors fins ata. aquella comprovació ha
augmentat en proporcions inusitades i no pas
per capitulacions, com algú en darrer terme
sembla pretendre. de la Roca Immutable als
corrents i teories dels temps, ans per nou acostament a una doctrina perenne de la qual
el món fluctua adés allunyant-se'n gallejant en
l'anarquia. adés retornant contrit a la pròdiga
paternitat d'un dogma universal.
El Papat esdevé cada dia més un valor
efectiu dins el planeta. Els esdeveniments
s'escolen a posta i com preparant un retorn
ben visible a la romana activitat. Heu's ací un
món de tenebres negat en els fets materials;
heu's ací els pobles a la recerca de lleis morals violades mentalment abans d'ésser signa-
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des i de pactes fracassant de guisa sorollosa.
Heu's ací la sàvia màquina industrial, econòmica i política de la nostra civilització bastint
cada dia un poc la seva pròpia ruina. ¿ Qui
rob à la norma? ¿ qui ajustar" els térmens?
¿ qui oir la paraula de pau i assegurarà formalment l'aliança de tots els mortals? Ningú.
per v tura, el regne del qual sigui d'aquest
món. Si es vol fer una pau a base d'una reconstrucció econòmica del planeta. no ho serà
pas si aquesta economia no s'inspira en una
moral tradicional i si no implica una reforma de
tot el nostre viur ocia!. Només una total moderació i justícia en la llei de Roma, podria
potser regalar-nos amb la pau desitjada.
L'estat actual del món no sembla pas encara
propici per a una tal acceptació. Els vells Estats. com el patrici romà d'altre temps, voldran
viure llurs darreres anyades en el fals paganisme democràtic o plutòcrata que informa llur
viure modern. Però el món novell, la nostra
Ca alunya, per exemple, i la comunitat occidental que MONITOR preconitza. voldrà fer
d'aquella moderació i justícia la doctrina del
seu acompliment? A base de les realitats més
positives, realitats socials dintre la Ciutat, realitats ciutadanes dintre la Nació, realitats nacionals dintre la Confederació ¿ no es podria
bastir tota una política per al futur? El nostre
Imperi contribuiria per ventura a la tendència
actual d'establir una jeràrquica comunitat de
nacions catòliques lliures sota la sobirania moral de Roma.

NACIONAL
PER

J. V. FOIX

Intervencionisme
Ha estat ja observat per algú el procés CUrlOS
important de la intervenció del nacionalisme polític a dins la política espanyola. S'ha dit que el
nacionali me català representat per la Lliga regionali ta, e 'devenia, en posar-se en contacte amb el
Govern central i en intervenir-hi decididament, una
idea nacional e panyola. Es a dir: el regional i me
nacionalista en collaborar a la direcció de l'E tat
centrali ta e panyol donava a aquest l'orientació política nacional que li mancava. El nacionalisme català organitzat esdevé doncs davant la responsabilitat
del poder, una política nacional e panyo la.
A dins la hi tòria del catalanisme regionalista
aquest fet no és pas nou i aquesta s nsació d'e panyolisme donada cada vegada que algú oJ.licita
l'ajut català, és exacte i conseqüent.
dins els límits d'aque ta secció intentarem de re umir-ne les
cau e i le con eqüències.
/,0
El regional i me català, abans d'esdevenir
nacionali ta era profundament i intrin ecament e.panyol. El regionali me català era, en I fon, una
prote ta contra la de nacionalització de l'Estat espanyol. El catalanisme repre entava la tendència
d'un grup reduït d'espanyol, els qual, a dins un
fragment de la nació e panyol a, pugnaven per a realitzar din une írontere regional allò qu tota la
nació, simbolitzada per Poder central, es negava per
impotència, incapacitat o abúlia a realitzar. La lectura de velle co\.leccions de periòdics catalanistes
confirma, ota gairebé tot els a pect , aque't espanyolisme e encial del regionali me. Aque t espanyoli me ha tat observat a la vegada p r nombre d'escriptors a senyalats i En Rovira i Virgili en el pròleg
que escriví en el seu recull de textos d'En Prat de la
Riba" 'acionalisme", !l'observà justament la importància.
2.° Esdevingut nacionalista, el regionalisme polític ha alternat per raons de tàctica oportuni ta, entre
una concepció regionalista d'Espanya en la qual el
mot regional i ta era simplement reemplaçat per 1U1Cionalisla però sense altres conseqúències que la d'ésser
un imple joc de mot, inofen iu, i el d'una concepció
nacional de Catalunya oposant-la al concepte nacional Espanya en una franca inclinació independenti ta.
3.0 El nacionalisme polític català en la frisanc;a de provar les seves qualitat governamental, la
seva cultura política i les seves aptituds directores,

accepta amb joia la r pon abilitat del governament
d'Espanya. Aquesta joia és compartida per nombre
important de catalan . :Molts de nacionalistes d'avui,
vers succesors dels regionaliste d'antany, han vist
la pos ibilitat d'aportar al governament d'Epanya aquelle condicion de modernitat que hi trobaven a mancar llurs antecessor. El nacionalisme
català ha e 'devingut així, per a alguns, un nacionali me e panyol. L'egoi me, l'orgull, la dignitat nacionals que el catalani me sentimental havia de vetllat
en els catalans re pecte a Catalunya-nació, han e tat
incorporats a E panya-nació. En aque t a pecte eren
més tendencial ment eparati tes ls regionalistes protestataris i no intervencionistes d'altre temps, que el
nacionalistes illtervencioniste d'avui. Als ull de nombre el patriote en ible el catalani me e devé una
manife tació aguda d'espanyolisme.
4.0 Hi ha donc una veritable tradició despanyoli me <iU enllaça el regionali t s renaixents
als nacionali tes intervencionistes d'avui. La prot ta
contra la d 'nacionalització de l'Estat e panyol que
rep re " ntava aquell regionali m polític, és la satisfacció del nacionali me polític d'avui davant la nacionalització d'aquell Estat realitzada precisament per
catalan . Pot opinar-se que el catalani me ha estat
!icac; per a l'espanyolització de
el moviment mé
atalunya. i ob rvem al ntament J' tat d'opinió
mitja a Catalunya, con tatarem que é entre nosaltre on hi una sensibilitat patriòtica mé viva i que
és també entre nosaltre on els greuge cau ats a Espanya pels mal patriotf.'S de l'interior o pels enemics
de l'exterior ón mé doloro ament entits i més inten ament reprovats.
Aquestes observacions tenen, al nostre entendre, una
importància màxima. L'origen dels fets que les ocasionen és preci ament la realitat creada pel catalanisme sentimental d'un orgue diferenciat de enibilitat patriòtica el qual, si bé ha format una
consciència patriòtica, no ha arribat a formar una
con ciència nacional. Aquest orgue diferenciat de sentiment de Pàtria roman a darrera hora a la disposició d'un cabdill el qual, ha grat eu, pot aplicar-lo
indi tintament als conceptes Catalunya-nació, Espanya-nació o Ibèria-nació.

E panyisme i espanyolisme
El segon d'aquests conceptes-Espanya-nació-Es
dileetament preferit per un nucli obscur, (vast o reduït

però indubtablement latent, influent i pot ser contra la voluntat del nacionali me, dominant), de catalanistes rep res ntants d l'intervencionisme a ultrança, con-ervadors i erio ament antiautonomistes. Poter 110 abr m fer prou dare les di tillcion que
/I1cn{aln, nt h, t IU estabtert, (lQtado. 'al de tJIo:llent;
caldrà però e ·forçar-lIos-hi ..
.\elmetem contra l'epanyolime representat per l'Espanya ca tella na i unilat ral d'avui i els eus adepte catalan~. un mot rs/,all;}'iSTllc-incorrecte però
út;l-r pr ntat pel.
catalans intervencioni tes
al' qual ens havem referit. La diferència entre uns
i a1tr"s radica precLamcnt en el fet de considerar de
mom 'nt el, prim r E panya com a una unitat esll1ritual. i d: cgon" com a una unitat geogràfica,
bl ,,,anyi t . catalans con ider n els intere o gen,r, l, d I nació t":panyola amb la matei.·a cura i
la hella "oluntat idèntica d'un patriota castellà. Llur
,'.atalani tO('. inten b 11 avint, ci fa exaltar le: virtut catalan s amh una ar(Pncia coincid nt amb la
cI·1 catalani ta l'llarati ta; llur motor però és oposat
i advcr". ¡; llanyi ta catali é profundament, netaIll~nt, dlcididam nt antiautonomista. Tot i el seu catalanislII,' inll gabI" l' panyi ta sent aversió, repugmineia pel Illot aut nomia. Llur daler instintiu seria
u'aplc ar ata la bandera catalana les gent hi pàni!Jue de t ta procedència. ~ racionalitzar des del punt
de vi ta e "panyol la bandera catalana, la llengua ca-'
talana. 1,1n canvi d capitalitat satisfaria per ventura
la :na catalanitat ingular.
L' panyisme català no con titueix un partit, no té
Ull pro"rama p lític e tablert, no té una premsa que
l'orienti ni una inte\.li ència que el dirigeixi. E una
t nd ~ncia, va a en la va ord nació però poderosa
tn la seva intensitat, vasta n la eva extensió. E
catalanimc espanyista no és regionalista, no és nacionali la cal alà, no és, sobretot autonomista. En canvi,
si fos possible de cercar aqueixos espanyistes, els'
trobaríem di fressat
ota aqueixc denominacions
f 111r n: ¡ ¡¡li. me. llur I don li '11('. I IIr ~U1t n"mi me é fals. ón unitari tes amb la mateixa intensitat
amb que són catalan . Una olució autonomista per a.
Catalunya que donés a la nostra Pàtria llibertat per
;¡ r( pr els seus destins independentml'nt del~ dc'
Castella, els entristiria sense conhort. Suposem Espanya al llindar d'una revolució aprofitable per a la caua nacional catalana, o una possibilitat d'intervenció
guerrera cotitzable per Catalunya, o una invasió (!strangera que ofereixi al nD tre pais avinentesa pe
con tityir- e en Estat indep.endent: J'espanyisme profund d'aqueix catalanisme inorgànic, se situarà sempre a costa del poder conservador constituït, el~va.rà
per damunt de tote, la bandera neutral, combatrà'
contra l'invasor, acabdillant les forces que s'oposaran contra l'invasor. ¿ Quin és et mòbil e piritual que:
diferencia l'e panyol i ta de l'espanyista? La llengua ..
Deixeu l'espanyista en la illusió que el català és una
llengua oficial deixeu-lo simplement fl/ollre's el~ catald i el eu oacionali me hispànic es consolidarà victoriosament. ~ En català, escriví Josep Carner, està
naixent un nou amor a Espanya". Maragall en fou
per v ntura un líder poètic; Verdaguer s'hi movia
àgilment, tot i el seu ibéri me tèrbol.
¿ Quines conseqüències volem treure d'aquestes con- o
ideracion ? Cap de moment. Les e tablim només per
completar la di tinció que fèiem abans entre consciència patriòtica i consciència nacional. A la vegada
ens serviran per situar la figura d'un cabdill. i
l'e panyista català intueix la nació com a un tot
~eogràfic compacte i unit comprès a dins un angle
obtús el vèrtix del qual é Barcelona, el cabdill considera l'e panyi ta com un ubordinat útil per a la
eva empresa d'engrandir el concepte d'unitat patriòtica fin als límits màxim del t rntori aixi' com pot
utilitzar el nacionalista per a engrandir el concepte
nació fins a adaptar-lo al d'aquella unitat.
Si el catalani me ha superat el nacionalisme separati ta, l'espanyista ha superat el catalanisme nacionalista fin a arribar a acceptar el fet hi tòric de
l'unitat panyol a i~lusionat amb una independència
d'esperit a la qual no correspon una independència ,
espiritual co~lectiva. Es la llibertat espiritual de' l'esclau e toic o cristià.
En el fons del regionalisme renaixent i del nacionalisme actual, aqueix espanyisme que ningú no gosarà
públicament de reconèixer com a eu, flota amb tal
per istència que pot fer sospitar que el catalanisme
genèric és per ventura una reconquista de la Península pels veritables hispans.
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oC the content
oC MONITOR
Jannary 1922
Editoria! I. A good under tanding betwetn
Catalouia aod Ca tille is oot ea y. The re-appearance
of rhe weekly España, the organ ot" an intellectual
party, int~lIigent and cap hle, confirms this ,·ie\\".
In opposition to the idea or pain as a nation arises
tbat of eatalooia as a nation, a people or the Peninsula aspirin .... through liberty to bring back lheir
national unity, and to fulfil their de linies in the
I beriall Peninsula.
B~orla! IL A reverent re pect for [ orne is
beco ingeveryday moreuniversnl he deatofBenedictus XV provides a corrfirmation or this. For the
youth of tbe presentgeneralion ho\ever it is no new
thing. The great Catalan bishop Torres i Ba es
foresaw it as far back a 1903, at the time of rhe XXV
annlver ary or the Pontificate or Leo XIII. Thc
Papacy is indeed of supreme value in wodd politic .
For a peace to be establi,.hed founded on an economieal reconstructíon, thi economic tate mu t be
in s pired by a tr!tditional mor líty under the rule ol
Rome. Such a moralilY, ba ed on real and po ¡t¡ve
truth , on social realities wilhin lhe liCe oflhe cily,
on realities or cit¡¿enship within the Hf of the nation,
and on national realitie within eonfederntion or
nations, mil-ht well be lhe tartiog point oC a new
political outlook. The peninsula State which lhe
MONITOR recommend
and the \Ve ttrn confederalion
which would complete iL would con tribute to the
e tablishment of a hier rehical community or
Catholic nations under lhe mor I lIovereignly oC
Rome.

NaUonal PoUcy. The autnar J. V. Foix refers
to a curiou result or the interventiOD of the
Nationali t Cat lan party in general Spaní h política, Catalan nati naliam, in iteelC or a separati~t
tendency, on 8$ uming the responsibility or Central
Power (at present in the person or r, Cambó)
ehanges into a Spanish nationalism. Thc egoism,
pride, and nalÍonal dignity w hich a sentimental
Catalanism had aroused in the Catalans as touching
a Catalan' nalion, have been transferred to the idea
of a panish natian. The dif[erence bet een the
Spanish patríots or C stílle and those of Catalonía
is derived from Iheír language diversity. This leads
the former to consider Spain as a spirilual uoity,
and the faller to look on it as geographical unity.
Al the roat or the political Catalan nationalism ooe
fiods Ihe germ of a recon quest of lhe lberean peninsula by the true Iberi.os.

To the catalan. ot Soath Amidea. The
aUlhor Josep Carbonell addresses hímselC to Calalan
patriols who have emigrated to Spanish America,
pointing out to them that lhey have a mission.
CataJonia, after the death of Prat de la Riba,
lhe first great politici n who instituted lbe movement for the restoration or national unity, has seemed lacking in orientation. The legacy of this greal
Catalan i , bowever, still a duty for Catalonia to ful·
fil, she must complete her nationalization and rea Iize the State which will proteét her I¡berties.
Auta'm exhibJUon Barcelona. The author
M. A. Cassanyes praises the efCorts made by the
youog scbool oí Catalan painting. The « utumo
Salom oC Barcelonll gives an exceUent impression or
power aod vigour. In sculpture the mos~ nOleworthy
are Henric Casanoves and Joan Rebull. As RepresentatiVes ol impre.sionist colouring, of which every
day less is seen, we have as prominent examples Senyors Alexandre Cabanyes, Joan Colem, Domènec
Carles, and Saenz de la Mllza
Betweeo this eolourism and the sebool of Cézanne,
and post-Cézanne one f:inds the c1assicists F. Canyelles, Josep Mompou, F. Vayreda and R. Canals with
notewortby contributions.
Wï-th a tendeocy towards tI'aditionalism, in tbe
sense of being restorers of the ideal values of decora·
tive paioting, figure the artists Jaume Guàrdia, Josep Obíols, Agustí Ferrer, Feliu Elies, Xavier Nogués
and J. Marquès-Puig.
OC avalue truly original the mas ter Joaquim Suo
nyer exhibits some paintings ot very bigo quality
from the nude, io the style oC Cézanne, but deep and
ma.ie tic like PQussin, Following him come Joan Serra, Alfred Sisquella aod Ramon de Caproaay.
-Olher ,exhibitors are: Castedo, Labarta, Roempler,
Vidal-Galícia, Llobet, Soler, Mercader and Benet
whb -give an ímpression or hard work botb encoura'
gin,'; and exemplary, In a special way the painler of
the roses Sr. Marian Espinal, and .his .compani.oos
Francesc Domingo aod F. Campscontribute to com
plete this good impres~ion.
Amoog tbe designers ofthis Salon may he mentianed: Manuel Humbert, j. F. Ràfols and Pere (nglllda.
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JOEP CARBONELL

J . V. F OIX

Endreça
-Ressorgiment", la revista del no tre connacionals a Buenos Aires, ha glo at le in inuacions
que]. '. Foix ha emh n aquesta gaseta al marge
d'un tema tan capital i va t com ón ls estudis
militars. La glossa fou reproduïda en el darrer núm ro de _fo. lTOR; el nostre lectors, doncs, ja
la conti. n i aben l'e perit que la dict3. Aquest tema
el no tre car ]. V. Foix l'ampliarà pròximament i mereixerà encara en crònique ulterior el més sencer
de nrotUament. ParaJ.lelament publiquem nosaltres
\lna í!te i de la política amb I qual el patrio s que
ón a l' mèrica podrien contribuir a la mé po itiva llibertat de I Pàtria. Són, tant el e tudi militar CCim aqu sta política, p. rt d'un programa de
políticcl nacional catalana que MONfTOR farà public
ben to t en un manife t al qual eguirà una enquesta cntr le no tre mé repre entative personalitats de Ja política i de l'economia nacionals,

e la llibertat eo a
1 e m a realitat

Jte

ST UD I S

avui, l'enemic de les finals que el pa at i l'e devenidor de Catalunya ens comanen.
Ingràvids en el mÓn nou. això som a\'ui nosaltres.
Prat de la Riba fou, per contra, el creador de
Catalunya i el determinant de la eva gravitació en
el món del eu temps. Convenia fer aqueixa curta
disgressió en adreçar- e als no tre connacionals
d'Amèrica tots donats ahir a l'altí im seny del
Fundador i avui francament escèptics de tota política que no anteposi a qualsevol actuació l'absoluta
independència de la Pàtria. Si el nostres cars emigrat han caigut en aquella frau <¡ue una manca
d'orient aparta i s'ob tinen en un romantici me e érít
honestament poques de co es podrem dir-los. Però,
si seguidors de les essències fonamentals del Primer
Pre ident de la Nació entenen per independència,
el reconeixement i domini de les realitats i la concreci6 de tote elle ota una bella síntesi futura,
corona del propi ésser, llavors els escaurà encara
d'acomplir una bella comesa en aqueixes belles nacions
americanes del Sud.

(Ccmti1luarà).
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A.NTONI A.BJlANGUÉ

Pres ent ació
Molt sovint i potser massa, s'ba parlat de l'esport
aeronàutic, de les acrobàcies aèries, del valor dels
hòmens que per a conquistar l'espai lluiten amb els
elements tot desafiant la mort.
Tot això ba contribuït a fer nàixer dins el públic
una idea molt falsa no solament de que és sin6
també del que pot ésser l'aeronàutica, els perills
de la qual han estat sovint exagerats pels mateixos
que l'han practicada per motius fàcils de comprendre i, desgraciadament, molt humans.
Ja és hora que a Catalunya la gent senti parlar

•

Amb aquest títol ha aparegut el número I d'una
petita bella revista provençal orgue de la doctrina
m'stralenea. La redacci6 adreça als seu amics un
manifest en provençal ub lanciós i, dins els límits
de la seva extensió, magnífic:
... Din uno Fr3n~o ,,"ictorian , mai enequelido pèr la ma·
gagno e lou s.acrifice de si fiéu • mai -valent, lou moument
sembla \'engú o jamai de reprene SBtSO cbancello l'obro santo
de nostro renei enço."

Ha arriba J"hora, diu, de re¡yendre l'o a santa de
la renaixença provençal. ê K o sentiu, germans de
Catalunya, una ardència patriòtica fer-se'us encomanadissa? L'obra santa de la renaixença de Provença, l'obra santa de la renaixença de; Catalunya.
Malaurats e-Is catalans i els provençals que dilap,iden aqueixos moments no lliurant-se íntegrament
a conviure amb sed de perfecció ell aquest deixondiment de pàtries fins ara esmorteïdes.
vent! han

L'obra gran d'Henric Prat de la Riba és la que
féu Catalunya endins; però a la Catalunya nacionalitzada li havia preparat també un programa .concret i una doctrina. u De Li boa al Roine dintre d'un
sol Estat, d'un sol Imperi", vet-ací en la darr::ra plana
de .. La Nacionalitat catalana" el seu testament poIitic. L'ombra de Bismark planeja damunt el nostre estadista qui albira la grandesa i la gesta de Prússia com el més cobejable destí per Catalunya. Prat
de la Riba esdevenia el verb polític de tota una
generaci6. Tot el nostre renaixement nacional és
ple de paraJ.lels amb l'adveniment germànic: es
poden citar noms en les nostres arts, en les llostres
lletres, i en el pensament i en la política les preferèncie que tot naixent pot ser d'un natural idèntic
eren marcades per aquella bella ordenació i mètode
que faria, primer, de la nostra Catalunya com un
gran ducat i, després, le gènesi de l'Imperi ibèric.
Històricament aquella política, aquelles preferències trobaven fonament. Per ventura la gesta de
Prússia, la nova Alemanya, no era la reacció, el
venciment de l'arbitri cesarista de Lluís XIV?
Vet-ací l'espill i l'obra acomplerta. ¿ U n idèntic, doble greuge, no el suportaven les nacions d'Ibèria?
¿ Qui havia creat la frontera dels Pireneus i migpartit Catalunya? 4 Qui havia omplert el tron d'Espanya i governat la Península amb còdics neoclàssics
impropis de nosaltres? ¿ Qui havia ensorrat les nostres darreres llibertats ? .. La constitució federativa
d'Alemanya era el més bell model per aqueix nou
Imperi-Estat que Catalunya havia de fecundar.
Les idees del temps feren la resta. L'imperialisme
brillava llavors d'un brill inusitat en les universitats
i en els cascos dels regiments germànics, cn les doctrines dels pensadors nordamericans i en la noble
possessió britànica. L'imperialisme, era la conseqüència lògica d'un nacionalisme triomfant i es doblava
d'una moral de la dominació.
I el Seny Ordenador de Catalunya preparava cada
dia un poc aqueUa gran epifania que ens hauria fet
mestres reaHssims de la llibertat més positiva i de
la màxima glòria; quan heu's ací que un terrible
batall commou l'atenció deis mortals i els emplaça
a la pugna més formidable dels segles. Eren les
acaballes de juliol del 14. El camp semblava obrir-se
per una gran experiència. Catalunya, la nostra Catalunya oficial, continuava la seva conquista interior
i el seu programa peninsular. Un moment hi hagué
que forçà la caminada i hores vingueren en les quals
el gran ideal apar que vol esquinçar el vel que l'amaga a la llum. Però no: la pedra llençada fa la corba
sense atènyer l'alçària del seu destí. S'obra "'"' parèntei: al nostre Primer e li agreuja la malaltia i
a les primeries d'agost lliura la seva ànima a Déu.
Catalunya ha estat decapitada. Ull any després moria,
o més ben dit, s'iniciava la mort, del món pel qual
se l'havia concebut. Catalunya, sense cap, amb un
ideal que va perdent la pesantor és, en la nova atmosfera, una nebulosa ingràvida.

D'A E

LA. P.BOVENCA LLATINA

• Un amor apassionat de la l1eDgua i de les llibertat. vi·

B eaUtata d'allir

El catalan que ón al Centre i Sud mêrica afeccionen la Pàtria d'una guï a singular: plàstica i rontica. La pià ·tica t, una creació de la d'mncia. (Juell romanticisme la resultant d'una època
110 tra que podríem dir-ne musical o chora\.
lJ lluny per imaginacion bre sades lleI record
d'aquell moment patri i enardides encara per lamenfabi 5 produccion d'innegables valor consagrats, el
(IUadre és bellament simple. Catalunya és la pudia
raptada pel basilisc. I una fri ança naix d'aquesta
concepci6 la (IUal no ha produït, però, encara, el gosa!
donzell que, glavi al puny, s'arri qui a la gloriosa
aventura. El romantki mc,-i la llibertat com a mite-és un romantici me d'origen revolucionari gal com
l' sclavatge na ional ho és d'origen nòrdic o germànic,
f!s, per ventura, el propul or o el fonament millor
per a una. empre a política mentre la meni una ser ní ¡ma testa ben capaç d'escatir la seva responsabilitat i de no perdre's en l'aversa d'aquesta mena
d'afeccion ; intdligent sens cinisme, creient mestre
de la eva fe patriòtica, vident del temps ï de l'hora,
per a aconduir amoro ivol la roent allau passional
del poble.
i una pàtria e. devé orfe de sem lanl dir.e i6,
p
n e ij 'venir-se dues co e exactament malaurades, que són: o que el romanticism es trobi en un
prou alt creixent i actuï de guisa radical però sempre
in fructuosa, cosa que porta en sí la desconfita interna i externa de la bella obra iniciada o que impotent
encara, o tot just nat i desconeirent la justa potència
de la fe que l'abranda s'exhaureixi en crisis i eclipsis
d'autocrítica i d'inacció.
Es parlava no fa pas gaire temps a Catalunya de
depressió del nostre nacionalisme; ¿ No era, per ventura que ens trobavem en el segon cas d'aquella regla
general? ¿ No érem òrfens de direcció erament
nacional? No existí la pretesa depressió dei nostre
patrioti me, però sí, una desorientació, resultat lògic
del traspàs del nostre Seny Ordenador en l'hora
mateixa que crebava el món damunt el qual havia inscrit la realització de tes seves màximes esperances.
S'ha <lit d'Henric Prat de la Riba que havia traspassat
a l'hora justa que a la seva vida política convenia.
¿ l'er què? S'ha pensat bé quina cosa podien esdevellir aC¡'1elles altíssimes ment i vol~lltat polítiques
després de 1917? Resignem-nos amb patriòtic dolor
a la pèrdua, sense escandellar els secrets de l'Etern
Provident.
Catalunya, després de la mort del seu primer
President restà, això si, com un cos decapitat.
quella coincidència: la d'una manca de direcció total
i contínua ell el moment de la transformació total de
les directrius ideals i de valors del món creà
a la nostra política un estat d'interinitat , que
encara perdura i de la qual podrem beneficiar si
se l'esmerça a preparar el camí per a l'advenimelll
d'una nova orientació nacional j ideal nostra; però
que ri ca de perdre ns miserablement si la convertim
en as ídues i no mas a ben definides coYaboracions
reparació de les falles mortals del que és, avui per
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d'aeronàutica com de ferrocarrils, o de marina.
L aeror:àutica té moltes d'aplicacions inclús deixant
de banda les seves utilitats guerreres ja incontestables,
i per això votem posar-les de relleu en aquestes
pàgines i contribuir a aquesta tasca de vulgarització
tan necessària en un pais com el nostre on l'aeronàutica s'ha vist sempre molt abandonada.
Volem que es comprengui que la conqui ta de
l'aire és un fet del qual es poden treure profitosos
aventatges i obrim a "Monitor" una secció en la qual
es tractarà d'aeronàutica, apart molt apart del que és
esport. En ella ens referirem a tècnica, indústria, aeronavegació i guerra.

estat tostemps eJs

murs incommovibles

de

I.

c1vilí tzaci6".

En l'ardor d'aqueixos mots, nosaltres, patriotes de
Catalunya, avivem el foc de la nostra passió. El
mateix: amor per la llengua preterida, el mateix desig de llibertat. A la flama catalana encesa a l'orient
de l'Espanya derrotada abans de la Uuita i sotmesa a
la barbàrie indígena, respon la flama provençal
encesa a la més bella contrada de la França victoriosa
i alliberada de la barbàrie que l'envaïa.
Un grup de j6veus provençal. lliures de tol lligam T.O·
lític, units per un mateix aïrament de la barbàrie que '·0.,...."<1.
els murs de la ciutat, ha acordat d'aprofundir i de fer relluir
la doctrina del ¡ran maianès".

També nosaltres, jóvens de Catalunya, amb una més
vasta proporció, per ventura amb una més llarga tradició de catalanitat, estem un;ts contra la barbàrie
que, 110 soscava, ans ha derrotat els murs de la Pàtria
catalana i l'ha envaïda imposant-li una llengua i
certes habituds que ta inhabiliten per a mostrar-se
en tota la seva esplendor i en ta seva unitat històrica.
"Provençals d'entremar, Alp, i Roine, estudiarem la Ile~·
gua, el:s usos, la història, l'arqueologia ¡ te. mer_\vellt"'J at"~
tí!itiquts que fan la lòria de 1'.oven.ta.
Això no serà pas per va plaer de l'esperit, ans sempre
en vista de ¡¡c:ci6 i de l'obr~ útil"'

Va plaer de l'esperit ha estat per nombre de catalans la nostra renaixença ncaional. El temps aquest
és passat. Acció persistent, intensa, amb el lliurament
de totes les nostres activitats. Totà. idea beneficiosa per
la causa de Catalunya ha d'éser; mesa en pràctica tot
seguit. La bella idea si no és útil, ha d'ésser repel.Jida.
Heu's ací un exemple, heu's ací un programa.

COlDunitat Catalana-Prove.çal
El grup provençalista redacto r d'aqueix fascicle
acaba el manifest que glossem amb aquests motl
temptadors:
"Les
banda".
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Entre l'Espanya i la França oficials s'ha produït
darrerament un conflicte econòmic derivat d'una competència aranzelària de la qual l'ampla Occitània
n'ha estat absent i perjudicada. L'economia nacional espanyola i l'economia nacional francesa, en pugna, per damunt els interessos vitals de les més
belles comarques d'aqueixos dos Estats, s'ban posat
da."ant per davant com a dues forces adverses. I de
contracop, l'ecoll'Omia catalana i l'economia provençal s'han vist també encarades amb expressió enemiga. I ¿ sabem nosaltres si aquesta oposició entre
Catalunya i Provença existeix? ¿ No és lícit esperar
per a l'esdevenidor, de treballar per a ben aviat
l'obtenció de l'alliberament d'aquesta tutela central
damunt les regions hispàniques i franceses amb economia pròpia i interessos autònoms?
D'una banda Catalunya amb una lteñgua pròpia,
amb tma personalitat definida, amb un desig de Ili-bertat. De l'altra, Provença en idèntiques condicions.
Catalunya i Provença, en canvi, fent-se una guerra en
castellà i eu francès. ¿ Sabem si en català i en provençal ta lluita hauria estat -ajxí? ¿No és noble creure
que l'entesa hauria estat perfecte i anterior a la provocació del conflicte?
Si hi ha una comunitat d'aspiracions entre els riberencs occidentals de la Mediterrània ¿per què establir-hi econòmicament una oposició? Estudiïn els provençals llur economia pròpia; nosaltres, catalans, així ho fem amb la nostra. Damunt les rancúnies dels
vells E tats per ventura s'hi aixecaran, temps a venir,
els braços amorosos de dues jóvens rcpr¡bliques, fresques del rou de l'alba que els donarà naixença i flad'una mateixa foguera purificadora i reivindicativa.

La CODfederació lIatiaa occl4eatat
Josep Carbonell es referí extensament en .. MONIde desembre a aquesta federaci6. Els nostres amics de Provença també hi fan una refe(Segueix a la qllarta plana).
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per joaquim Sunyer
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.N T NUA AMO L'OCELt.!)

per josep Obiols

tPertany • En LlUll Guarro)

L'a pecte
Fem avinent, per a començar, la )Ola que ens ha
produït el superb aspecte que pre ntava aque t Saló,
un dels més bells aplecs d'obres d'artiste dc Catalunya que (,'n ha estat donat de veure. L'Associació d'Amics de les Arts pot vanar-sc amb justícia
d'una tal elecció d'artistes nacional., els quals amb
llurs obres, acompanyades de les de forans assenyalat., produïren una molt bell a imp re sió. I mpressió
de força, de vigor ia i d'aspra joventut, encara que com
a tendència, en cal confessar que çn clla el visual
("1 II/lIlaill/ dominen massa abus ivament a l'ill/dlu1:111/ a l't.<Piriluu/. Es pod ia cli r quc la 'atura, aqueix
fantasma creat per Rousseau, i la Vida que com diu
Raynal és un mot, una noció que hauria hagut de
de aparèixer junt amb el naturalisme, dominen la
idea, "l'única realitat" i si el contacte amb la natura
amb la terra, pot donar, com a Anteus, noves for ces,
tanmateix no é pas cosa idèntica un aj ut que una
absorció. Resta provat que perdura enca ra, la lamentable influència dels Courbet i dels Leibl. Però no
teoritzem. puix que no és pas aque t el no tre propòsit,
ans el de fer una crítica, la mé' objectiva, de les
obre' exposades en el pre ent aló.

Escultura
Presenten e culture'. poques en nombre però d'alta
calitat, els senyors Henric Ca anoves i Joan Rebull.
III'IIric Casal/oves.
Expo a u La dona de Deyà" en pedra, una de lI'
seves obres més sòlides, de simplicitat arcaicament
claci itzant, amplament ana, fortament rodona.
J oa /I R ebl,1I
"Desnú de dona" de modelat vivent i sen ible,
orgal1lc,òlid, de concepció directa i pura, entre
aqueixa i la realitat no hi ha ni vi, ni terbole e ,
-remini cències, estilitzacion ",-ni manca de sentit
pià tic que l'hagi fet callre en la baixa imitació.
Plena de la personalitat, del caràcter d 1 model, i
arquitectònicament erena i con tructivament reposada, alhora grega i negra. é ben comparable al
retrats egipcis de l'època memfita, però co a que en
aque IS 110 és gaire frecuent, n la depurada organització del cos palpita la vida, ardentment i amorosament plasmada per la "CO ual intenigència.

Pintara
Amb motiu del centenari de Rafael, el "~fatin"
real itzà una enquesta obre el m tre. Entre el con ultat" hi havia el enyor Derain qui, entre altres, féu
la següent afirmació: .. La eva influ ~ncia fou nuna
durant gairebé un egle; totju t ortim d'un temps
en el qual no es demanaven direccion inó als me tres de l'e cola holandesa. El recent arran;ament del
Louvre és la feliç mostra ue què aque t temp ja é
pa atIO. La dita del senyor Derain, ínte i ju ta de
ço que és més e sencialment típic en el fon principal
de l'evolució de les modern e e cole de pintura, erà
la norma que seguirem per a classificar els arti te
pintors del aló que comentem.
L'escola holandesa, tipu de les e cole;; septentrional , àdhuc en els mestres més o!)osats-Vermeer i
Franz Hals,-e caracteritza en què percep dels objectes els color més que la f"rma i la construcció,
le quals les percep només que l'anàli i detingut de
les coloracions i dels mati os o, per dir-ho amb els
mots de Taine, .. en el païso secs predomina la
líl/ia i en els humits,-Holanda, . nglaterra i França
nòrdica,-la taca".

• 'o és pas ara l'hora d'escatir com aqu sta tendència
passà de l'un a l'altre dels citat paï'o fm a Borir
radiant en el darrer amb el fecundi im moviment dit
im"rI!SSWllis1II" que podem considerar com el punt
final del carni iniciat pels holand sos i després del
qual comeOl;a el moviment de reacció vers la forma,
vers la constr ucció, vers el Rafael en fi el qual a"udeix De rain.
D'aq uest colorisme fo rça superficial que un temps
s'emportà els entusiasmes de la joventut, en el present
aló hi fig uren, encara, algunes obres, el .. Paisatge"
de l'Alexand re de Cabanyes, fogós i espontani;
el d'En Joan Colom, pesat; les flors d 'En Domènec
Carles, fàcilment tacades i la massa banal frescor del
" Paisatge" del senyor Sajnz de la .laza qui també
hi té un retrat de senyora polit si us plau, però vulgarot.
Dintre l'impressionisme Renoi r significa una reacció envers el,--diguem-ne--classicisme, essent el seu
culorisme ric i opulent d'un valor plàstic complert i
sempre més que llila se nsació purament retiuiana, un
esforç, un pas envers la creació, envers la concepció;
ocupant entre el visuali me ovint amorf i superficial dels impressionistes i de l'estructuració dels
eguidors de Cézanne i les composicions dels simboli tes el lloc que entre els holandesos i les escoles
dites clàssiques escau a Rubens i als venecians.
Poden ésser inclosos en aquest corrent d'hu,nà i
sensual liri me els senyors:
I; . Ca"Yl'lIes.
.. Dos paisatges de Llavaneres" tranqui"ament ample i joioso, de colorit viu, harmònic i gai, i "la
Banyi ta ,. desnú a ple aire, pomp6s i clar, de posa
repo ada, estatuària, de fo rmes exuberants i correcles i d'encertada coloració que expre a bellament
la frescor de l'ambient i la tebior rosada de Ib
carn .
J Osc" .lf o,,/>ou.
'atura morta" :. tro de pintura fortament personal i remarcable, de calitat rica, intensament ensual.
F. l'oyrí'do.
La sòlidament sen ible i vistosa noia en rosa, vora
un t t verd, fragment aque 1 de tècnica força interes ant, que fa poc ja vérem expo 'ada al "Camerin",
i que en féu tém r l' r aquest artista una b lles a
\'ulgar i comú.
R. Calla/s.
Due obres d'una fre cor elegant i amablement
banal, més distingides que no pas profunde, mé
aprop de Lawrence que de Renoir.
lO.

... ... ...
Puvis i els simbolistes representaren contra el naturalisme estricte dels impressionistes i seguint, entre
altres, la tradici6 més o meny modificada d'algunes
obres d'Ingrés, una restauraci6 dels valors ideals
i expressius de la gran pintura dfcorativa, simbòlica
i religio a. Tendència que el enyor Jaume Guàrdia,
Jo ep Obiol , Agustí Ferrer, Feliu Elie , Xavier Noué i J .• larquè -Puig, representen en aque t Saló.
J. Guàrdia.
mb la compo ició, .. La noia que balla amb l'ocell ",
bell arn 'nt ritmada, n la qual femenines nuditat,
d dolça plenitud enjoien en un precí i diàfan
paisatge. El retrat del pintor gustí Ferrer ens ha
revelat un fort retratista que ap de fixar netament,
cruament, de guisa simple i justa el trets fi ion<>mies i d'expressar agudament el caràcter. El Paiatge de anta Eulàlia" és una ingenuament estilitzada transfiguració del motiu, ben preci a.
OI

J os P Obiols.

¡ oaquilll SlmYl'r.

En la pintura catalana 1 enyor Obiols repr nta
de gui a e acta la reacció ncoclà ica que en la
francesa trobà un para"el amb P rc Girieud; però
les seves obr di fer ix n d le d I francès,-d'una
sequedat melancòli a i sovint torturada,-p I seu
optimi me omri nt i .. i per la s va facilitat mesurada i tranquilla. El seu I)ctit dibuix al llapIS plom,
número 54, és ben comprè i traçat, però li preferim
els a ltres dos p lits joiells amb amable unció aquarell:¡t d i " IIpidell tocant la flauta" d'una anacreòntica robustesa i encara més, potser, "L'adolescent nua amb l'ocell" (Jue reproduïm, d'una gràcia
subtil i ferma.
Agustí Fl'rr.'r.
Ultra un petit l'ai atge de con tructive i mates
m atisacions, el senyor Ferrer exposa un e tudi decoratiu de tema religió ,-" erge amb l'Infant i dos
àngels",- amplament aboc tat, la composició del
qual, ordenada simètricament omple amb simple sumptuositat l'e l'ai de decorar: un semicercle. Ens de c la
aquesta obra un decorador veritable.
Pdi" E/il's.
El ,. Crist al Calvari" d'En Feliu Elies, cas curiós,
en mostra una conce¡¡c:ió de la pintura religio a del
tot opo ada a la de l'Agu ti Ferrer, simple i
amoro a la d'aque t i alhora fa, tu sa i hieràtica;
pintura catòlica, di riem, latino-oriental, bi::all/ilU.l, en
oposici6 a la del senyor Elie, punyent i tràgica,
implac.~blement reali ta, ben germànica, prote tant,
puix que esguardant-la es rememora el Durer qui
escrivia que " la missi6 e sencial de la ¡lintura és la
de representar els sofrim nt d 1 ah'ad r". Pintura
au tera i alllicada, plena de voluntat, de tècnica metòdicament divi ioni ta.
Xuvicr N O!lUrs.
Delicada implificació la dels s us dos petits paiat e de Banyoles <Iue r velen una percepció de
l'e pai tanubtil com la dtl e iu i d'una delicada
erenor diàfana i precisa a la Puvis de Chavann .
M. Marquès-PI/ig.
Duc, Iletite ' obres remar ables per la fina concreció, El "Cap de noia" é pobre de color i la" atura morta", de tonalitat delicadament vive ,é mitlllcio arn nt mati ada.
Cal e mentar, de pas ada, una natura morta, d'En
Juli Hernandez i ls paisatges del nyor . fumhrú,
pinture meticulosament opaques; el darrer d'aqu t
arti tes dotat del . ntit de la di tància.

El senyor unyer ha sorprès amb la fosca i encertada coloració de les eves pintures, terro es, au tere • d'una sensible calitat constructiva que el fan
representar entre nosaltres aquesta reacció contra les
fàcils delície del color característic de l'art d'avui
a França. El "R trat d nena" és una fina i ampla
pla mació de caràcter, a la Holbein, de tècnica sàvia
i sincera, de seriosa tendre a. El paisatge de la co~lec
ci6 Albinyana és,
gons nosaltres, dels millors que
ha I>intat, obra impon I\t i sòlida, nua, despullada com
un Cézanne, grandio a i recollida, profunda i majestuo a com un Pou sill. E timem i trobem exemplar la
seva coloraci6 austera i ferma Que descela un esperit
que ap de menysprear la fàcil beutat. De le natures
mortes, la més petita,-sorda harmonia de terres i negres i uns poc opacs vermells,--porta aquell menyspreu a l'extrem; l'altra, la de la peixera, és una
meravella d'ordenació, d'arranjament: totes les línies
de la part baixa del quadre s'adrecen. i Quan convé,
de forment àviament el objectes, vers el punt central,-la dau de volta, podríem dir,-<iue és la peixera els qual peixos són plasmat amb atenta i sintètica minúcia digna d'un japollè. L'aiguafort que
figura en aquest aló.-" Dones al bany"-ruralment
realista, de concepció i d'e til minuciós i amorosament ab tr t és d'una pura i neta, exemplar, realització tècnica.

JO"I/ S¡,/·fa.
en Joan erra \In formidable pintor dotat d'una
sen ibilitat rica i a uda que ap amb molt forta voIUlltat de contenir, com és el ca de la natura morta
tensamtnt lúcida i el color de la Qual prova una rara
11 itivitat. AQu ta
en itivitat ha obreixit en el
s'u l'ai, at > ard nt, vigorosament abrupte.
É

A/¡rl'd SiJqlll'l/a.
Com el seu company Serra, el senyor isquella,
un sen iliu rar i agut, però més voluntori6 ,
mé
egur del que vol i ha de fer: ell ell, la en~ihilitat i la intdlig ncia, és a dir, el color i la for-

..
...

Del i del impre sioni me en nasqué l'obra que
1havia de despas ar i reçagar la de Cézanne. onci nt de ço que portava i encara mé , pot 'er, de ço
que li mancava, concebi l'ardit de igni, com ell mateix deia, de f r de l'impressionisme "cosa òlida i
duradora com l'art dels museus n, és a dir, unir la
superba calitat pictòrica, la realista objectivitat dels
holandesos amb el serè i elevat valor fonnal, amb
la composició maje tuo ament arquitectònica i ideal
dels italians. Empresa gosada, potser, inassolible que
el mantingué en lluita tota la eva vida p r atènyer-la i les quals recerques són el fonament, punt de
sortida i dard indicador, hi són d'acord Emili Bernard i Albert Gleizes, de tot allò que un s'avé a
nomenar art moderna. Fet i fet és aque ta tendència del cezani me la que ens ha portat obres de
més pregon valor pictòric: les dels senyor Joaquim
unyer, Joan erra, Ifred i quella i Ramon Campmany, de la present exposici6.

«AuroRETllAT))

per A lfi ed Sisquel/¡¡
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caracterització inten a, de liniació amplament intètica i justa i de colorit fosC; és una obra molt intere sant en la eva solidesa.

ma, es ponderen amb ferma unitat. T'é prova el seu
retrat de forma yiva i segura, revelador d'un àgil
entit cops ador dels tr ts fi ionòmics digne de Latour; que ap de plasmar de gui a aspra i vident
)' essencial del caràcter d'un és er. El
u paio t e
de liniació simplificada, penetrant i constructiva é
d'una coloració conge tionada i obsessionant, d'una
lluminositat podríem dir pertorbadora.

T. LIQ~t/.
L'obra del senyor Lloyd es caracteritza per la voluntat i la seguretat que aquesta té del seu domini.
Els dos petits paí atges, italià l'un, l'altre de fallorca, d'esquematisme agut, de dura con istència de
forma í d'opaca i sistemàtica parquedat de color,
podem opinar a la ,guisa dels paissatges
de Picasso, i dels inicis del cubisme de
Braque, ón obre filles d'una inten a i penetrant ccrebralitat eliminadora com el seu .. Retrat a l'oli"
d'estructuraci6 assenyada de volumisme fe c i tens.
La "a ' tura morta" de grans masses sintètiques, clarament i lúcidament descompostes dels objectes, de
precs colorit sord on se destaca, clar i tendre joiell,
el petit pit..xer amb roses. La ciència i l'agudesa linial.
la precisi6 intensament justa i neta, fan del "Retrat
dibuíx" en el qual un tènue clar obscur revela els
volums amb concisió una intensament penetrant plasmació de caràcter.

Ro 1/1 Olt de CampmallY.

El "Raval" de Ramon de Campmany, és. pictòricament, una obra fortí ima (lue 'S fa remarcar entre
:lIó, pel t'u reali me
le més capdals d'aque t
potent, per la seva solidí ima, compacta, congc tionad, matèria, estructurada tan dura com ju t. m nt
inclosa en la forma. penetrant i ferma, amb \'ohll1tat sàvia i d'un colorit de calitat rara i en ible,
molt ricament e.maltat .La natura morta é.
d'una gran força de pla mació, d'una int nsitat
i agudesa de ' percepció que ha abut d'eliminar el
color i sentir la cali tat i cop ar la forma amb
prenent sentit de l'evidència. Aque te dut'~ obre~
ens confirmen, d pa ant-le. le"
aqu st pintor en
éu concebre
CJlposició de le Galerie Dalmau.

Dibuix
Mal/uel HUlIIb{'rf.

!ul: Crutrdo.
Pa; ~ atge

:,briament

òlid, majestu arn nt ple

Els dibuixos d'aquest artista, són l'expressió d'una
personalitat original, viciosament encantada i malaltis a. Com Guys sap veure allò que la mé3 vulgar
realitat amaga de fatal i pertorbador i ho fixa de
guisa sovint incorrecta però sempre expressiva, amb
un real i me aJ.lucinat i enigmàtic. De les obres que
exposa, el .. Vell bevent" és vastament construït amb
òlid clar obscur; la «Dona jaguda" d'un encant morbós i fatal, obra desconcertant i sensible; la .. Dona mig desvestida" en un míser interior sòlidament
dibuixada, candorosament maligne. En el senzill motiu del seu "Paisatge urbà" ha sabut de percebre i
clarament fixar l'enigmàtica ingenuïtat de l'Odilon
Redon, i a la vegada, la vidència tràgica de Meryon.

\odorit.
FratICfSC Labarta.

Un paí atge lúcidament e tructurat com un Marchand però més fresc i v¡goró .
!. lV. Rormpler.
Paisatge, un a l'oli groixudam nt sintètic, plenament sòlid i int n , de color. ci6 ricament impl i
opaca, obra relaci nada, diri m alhora amb Dill i
Derain i dos dibui~os aquareM IS, d'estructuració
ferma i neta, del qual prcft:rim elllúmero 65.

M és paisatges.
El enyor Vidal-Galícia exposa un Paisatge de
Reixach" ei ut, atentament pr í., de colorit ju ·t.
En Tomàs Llobet expo a una t la: •. Sota M ntj Llich"
rica i sòbria harmonia d'una compacta i pa to a
concreció formal. En Ramon Soler ha portat al
Saló el "Pas a nivell" de tècnica volgudament
eixuta, de coloraci6 dignament sòbria, de dibuix
groixut i sintètic. El pai atge d'En Jaume Mercader
és d'una fini ima i clara nitide 3. l la nota d'En
Rafel Benet, justa en la seva sequedat.
j.

Maria/! Espinal.

Ultra unes rose de delicat i refinadí sim anilisi
colorístic, i d'una exemplar pre i ió formal que el
fan mé que cap altre el M stre de Il'. Ro. r, el
senyor Espinal exposa un paisatge r bustament sensible en el (Iual forma i color comp 'lletrat a olei en
una nua plenitud.

"RAVAL. BARCF.L.ONí)}

per Hamo1l de Campmany
(Pertany .. N'H. Anilldl)

menines que en formen el centre vi uats, é d'un
arbitrari. me a ats "irulenl, una in tintiva ab. tracció volumini. ta quart rada i flotant a la Gontcharowe, però meny bàrbar i ornamental, i més lúcida
i ar<luitccturada,-en permetrà pa. sar d'aquc t 11(1IlIrulismc orgollit::at, com diu el enyor Salmon, a
l'arbitrari me mé o mel1y abstracte j conceptual de
la senyora Olga Sacharoff i del scnyor Llod.

....

Dcl cezani me que promogué l'estudi conscient i
profund dels cldssics cOllslmctors prové aquest arbitrari me que comença amb la dissociació dels clement.
picturals del pintor Matisse i Ics rec rqu t rturad'
del enyor Picasso de Ics quals nasqué 1 cubi me i
que continu n 1 mé inqui t artistes d'avu i; tant
leizes amb la seva brillant i extrema ah tracció,
com el dadaïsme m.: :'Inic i pútridamcnt morbó, el
neoplà tici me holandès i J'exllressioni me alemany
i els contructiu purisme francès i metafisicime italià. Reacció justa i necessària contra la pobr 'ta afi rnmci6 de Zolà i els impressionistc : "l'orI és la re(lli/al visia IJ Iravés d'tm temperamellt" acompl rta

per artistes conscients de què la més vera afirmació
ha estat empre l'tiri (os 1u rra/ilol crrada per l/lla
perSlo/la/ilal.

Olga Sacharolf.
La realitat creada per la senyora Olga Sacha'r off
és ingènuament quimèrica i espectral, plasmada amb
coloraci6 grisa i mate, de cali tat sòbriament rica, i
amorosívolament pastad¡¡. La seva forma simple i
àbia elimina i esquematitza de guisa, diríem, fatinada i fatal . La gran tela .. Un reï' d'una vida
candorosament íantà tica com la que mou els éssers
en les obres de Maria Wassilieff é estilitzada de
guisa valentment ferma i clara amb accents de minuci6s exotisme a la duaner Rousseau. La petita
tela lO Els arnies" és original, tènue i inquietant com
cls lO Gats siamesos " d'wla animalitat maligne i diabòlica, p rtorbadora com la de -les obrt's de Maria
laurellcin. La figura femenina d'aquesta tela d'un
encallt feble i espiritual, personal decorativa d'abstracte arabesc, en la coluració de la qual juguen
uns ncgres, rosa i, sobretot, uns blanc i blaus d'intensitat rara i al·lucinallt. El .. Retrat de dona" de

J. F. Ràfo/s.
Els seus li Retrats de nen ,. ens fan lloar altra vegada la seva mestria en els tènues i precisos clarobscurs i palesen novament l'esperit ingenu i sensible de l'autor així com un avenç en el seu camÍ.
Pere 11Iglada.

L'abstracta finor dels dibuixos d'En Pere Inglada,
personalitat complexa i modesta que sap d'assimilar
la lIiç6 del duaner i del Pissanel1o, comprendre HanKau i sentir Forain, fan que remarquem de les seves obres el •. Cavall de perfil, escena de circ" i el
•. Paisatge amb cavalls" d'erborescències simplificades amb cura i inte~ligència.

Col'leceló Albinyana
És ben digne de lloa el' tribl.!; que els amics d'aq~el1
esperit distingit que fou en vida En Josep Maria
Albinyana, han ofert a la seva memòria exhibint la
co~leceió que amb discerniment reunÍ. Ultra els retrats, escultures, obres dels senyors Smith i Borrell,
hi ha obres de signatures ja pertigioses que honoren
el bon gust del co~leccionista. Per exemple, "Un nen"
En Campmany, recerca interessant, probe i sen ible;
la fogositat d'En Carles; la minuciosa tendresa de
les roses de l'Espinal; l'evocador i aspre dibuix, escena de trinxera de Forain; la .. Maternitat" d'En Guàrria, de dibuix simple i concís, de colorit pur i fresc,
revelador d'un esperit candorós; el petit paisatge
d'En Lluis Llimona de sintètic infantilisme de línies
netes i sentides; els dos paisatges d'En Mir, un d'ells,
el de la figura, lluminosament just i diàfan i l'altre
abrupte i fogós; el dibuix de L. A. Moreau, de línia
grassa, ~onumental i ampla; la lluminosa, petita nota
d'En onell i del mateix pintor, un cap de noia sucós
i potent; el gaisatges bromosos i sensibles, a la
Corot, de l'Iu Pascual; d'En Sunyer, el petit paisatge aquare\.lat sintètic i tendre, el retrat del co~leccio
nista de colorit mate i clar, agudament fisionòmic, de
tècnica sapient i de sensibilitat profunda, i la "Maternitat" rosada i pomposa, de serena plenitud i un
paisatge al qual ens bavem referit abans. L'honrada
tècnica i el sentit pregon del quadre d'En Joaquim
Vayreda, un paisatge robust i precís d'En Francesc
Vayreda i l'elegància d'un dibuix d'En Pere Inglada
completen aquesta exemplar exhibició.

Francesc Domill.f/o" H. C. Ricart .. Alfmls I.'IUsie.r.

L'home de camp" temptati\';¡ ci ·ínt 'si colorí tiea a
la Matisse, però Ja coloració d la qual cruament circum crita i pobre és ben allunyada de la del me tre
francès, viva. esclatant i ab tracte. La eva Iiniació
recercada i completa cn fa una temptativa curio a
de la qual n'és remarcable la te ta ben con truida i
modelada però ma sa semblant a algun dels retrat·
de Giorgio Morandi. Exposa aiximateix, dos paisatges; un. el número T ,é realista i sòlid però amb
fragments man al de calitat, colorit en excés cridaner
i vulgar. L'altre" Paisatge de ciutat ", per no altres
la millor de les obre que exhibeix, é de lini's e sendals i estricte i viu i transparent colorit.
Esmentem ara la torturada i aguda precisió de les
due obre del enyor Ricart: "Ie Oliveres" i .. l'Estudi per un quadre" i les dues natures mortes de
l'AI fons Iglésies, durament e tmcturade, de pinzellada vigorosament simple i d'una sorda coloració
opulent. Llàstima de la taca desagradable i monòtona
de les fruites.
I.

F. Camps.
La ñivergència de tendències de la tramesa d'En
F. Camps, lm retrat d'un pintor, naturali ta, pobre
de color, d'un molt disgraciós arranjament tot revelant un esforç lloable i la "Llotja en els Toros",
en canvi, de coloració crua i forta, en la qual amb
precisa tensió i arabe cos curvilinis fixen amb scgmentaris fragment dinàmics de les dues figures fe-

«DONA JAGUOA)

per Malll/ el llllm berl
(ptrtany a JOStp Porta)

(Vegi' s plal10c 2).
rència. •. Extendrem, diuen, les nostres mans fraternals a les altres nacions llatines, a les nacions
nodrides com nosaltres per la lloba de mamelles
fecundes: la coJ.laboraci6 dels poble del Migdia, llur
lliga contra el nou retorn dels bàrbars serà potser
algun dia la salut de França i del món."
.. MONITOR" ho repeteix des de la seva aparició:
Provença a França i Catalunya a la Península ibèrica
eleven una mateixa bandera de pau i de llatinitat.
Potser de cercar-la francament, aquesta bandera té
els mateixos colors. Alfons l amb pugna amb els
bàrbars del nord mantingué Provença dins el magnífic reialme que heretà Pere I i fou la bandera
d'aquesta confederació la que recollida 'per Jaume l
s'estengué imperialment per Mallorca i València. Si
un rei i senyor llostre alliberà un temps de bàrbars la
França meridional, si una sola bandera presidi els
destins d'aquella petita confederació llatina ¿ no és
deure nostre el r enovar-ne l'esplendor?
Recordem a la vegada que si un mateix símbol
reial federava els pobles arrecerats sota l'ombra
augusta dels Pireneus, una mateixa llengua, la provençal, federava els poetes d'aqueixos mateixos pobles, cantaires errívols en el més bell indret de la
Mediterrània occidental.

L'organització política dels Estats modem, burocràtica, centralitzada, rl'publicana, no permetia fi ns
avui la permanència d'unitats nacionals dins de va tos
reialmes protectors. Exemples i solucion recents
assenyalen un esdevenidor més favorable a la Causa
comú de les voluntats nacional desvetllades. Provença al i magne de la França eterna i Catalunya al
caire de l'Espanya transitòria, tenen un deure comú
a complir. La petita federaci6 pircllillca del segle
XII assenyala la vasta fed eració d'avui. Sota el
consortium de les unitats polítiques creades per exigències vitals i llargues tradicions històriques, els
pobles renaixents, unitats nacionals o ràciques, es
sub-federaran
per a la realització de llurs fins
gloriosos.

Va lèn ci a , Catal unya i Ll enguadoc
En "Feuilles au Vent ", molt interessant revista
tolosenca, en la seva secció "les Lettres catalanes",
Ismael Girard fa una referència a les Festes de
Montpeller: "Amb motiu de les Festes de Montpeller-diu-, el Comitè Rabelais havia tramès una
invitaci6 al Dr. Turr6. S'advingué però que tot just
arribada la invitació a Barcelona, un delegat del

II

Comitè de les f tes advertí el Dr. Turró que li
llengua era escrita una làpida que hi havia en
calia renunciar la seva anada a Montpeller. El go- I aqueixa torre. Segons el senyor Espinosa aqueixa
,em francès no el podia rebre. E l govern de Ma- 11 làpida que ell llegí perfectament pel seu paregut
drid havia demanat aquest
crveï' el govern franamb el valencià, era escrita en llengua d'oc antiga.
eh
I Es refereix després al setmanari " Lo Gal" i a les
"No ens espliqu~tn el perill, diu. de IB vingUda d'En
converses amb alguns regionalistes, els quals somTurró a MoMpeller. <Es perquè Montpeller és una vila
nien en la formació d'un gran Imperi que to[ni a
històrica ver Catalunya-per tal com un gran rei català hl
Orient i domini la Mediterrània. El senyor Espinosa
Ilasqué?"
llançà l'idea d'estrènyer els llaços d'amistat entre
En llOa de les 'ó Converses" periòdiques que els
Montpeller i València trametent-los una corona o
valencianistes vénent celebrant fa dues anyades i que
una làpida dedicada al rei En Jaume. Finalment paracaben de sortir co~leccionades en un recomanable
là de Tolosa, de la seva originalitat arquitectònica,
gentil volum ("Dimorts d'omical eOllvcrsa-l29Q-2I".
d'una certa unitat d'estil entre els edificis de Tolosa,
València . .. Joventut valencianista "), el senyor MaAvinyó i València.
Utiel d'E pinosa narra Wl seu viatge pel migdia gal.
El patriota valencià senyor Manuel d'Espinosa acaEl senyor Espinosa exposa el seu criteri sobre
bà exhortant els jóvens a estimar els nostres gerl'unitat lingüística de València, Catalunya, ~fallorca
mans de raça de l'altra banda dels Pireneus.
Rosselló i sobrI.' la catalanitat dels rossellonesos.
"TOls junts havm. de formar un ahre imperi fort, que
domini la Mediterrània".
després diu:
A la crònica d'En Muntaner trobaríem per ventu"Montpeller, capital del Llenguadoc, é. plena de records
ra
el llegat mandatari que obliga valencians i catade Ja naixença del rei En Jaume: Conserva encara la torre
lans i llenguadocians a reconeixe's germans en ulla
on aquest nasqué",
alta, reial herèntia:
Recorda el conferenciant valencià que un cate"Perqllè lo dil sCl/yor rey, C01ll 1Ia.iXqllé a 1I11/11tdràtic de la seva Universitat li preguntà en quina
pcsl/er, allld tostemps molt aquell Ilo eh, c tots los
lO

I
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stnyors qui d"Z"IId.'IIts SÓII s liS lo d 11 n O.ri 1 attix amor, per lo ",i,ocle que DAls hi demost,à t:
lo SCII 1I<':ri, t'1.t. E o.rí 'I. ,11 q t: S pials, qllt' a. í
maleix ilO ha russoUs /0 St'II. o, 'l')' d'Aragó h uts
ne 1r<1 enea,a, que "';s pusqu n oma, los d x d ls
dd dit senyor rl')' En Jau".e. rom fon los bo s
hòml'ns IIatl/rals de J[u'lIPt'Slt,. Uas d'aqu 11 'nnps
t:nçò hi hali ~"'IIguls l'er la bomJ srII!>o,ia que hi
Irobm/l'II, hòml'IIs dI' Cahors e d Figach l' de SI'II1
AII/Olli, e de al/res Ilorhs 11I0l/S qui 110 SÓII "alllrals
de M ulltPl'sfl , drt'ls, a qui ha p/agut qllt' la rasa dt'
Pro 11 ço s'lri sia mua .•l[as sials erris, q
NO l'lagul
tle plau,à jamrs aql/dls qlli SÓII d .. dila llillea
I ,.als
de .\lll11tpl'slter; l'erqut pn (¿ori lot S I s I " s dlls
dex,'IIdt'IIts del dit srll)'or r,,,)' deuol essa dI' co,
de t'Oll'IIlal qlll' ameli r hOllrell lots los hòm liS de
_:"[lilllpcsflcr, qlie 110 ho dl'ul'n pc,dn- per XXX
o XL alburlls dl'ls davallt dils qu SÓII Vl'IIguts
"oblar, AliS rl'quir e "rah o sellyors e a riehs hòmelis e CI covollrrs e a eillladalls
a In rrad..,s,
l'alrolls
palrolls dI' llaus (' "kI,illas e all/lug';t,,·,s
qlli sien de la S II)'o,i<1 del $(11)'0' re)' d'Ar<1yó e dI'
lo1aflorqul's e de
icília, que 0/1/1'11 e hOllrrll Iols
(Iqudls qlli de JUlltpesl/er 1'11 llir podu t indrall. E si
ho fall, per 'lleI/turo de Déus e de madol/a sal/eta [0,ia de ralèllria l' de les SCIIIII'S d,' [ul/lpesllrr, dd
senyor rel' E" Jaume d'Aragó qui fia lIoixqu,;, hUIIral. ball mhit e l'rr aqurst mó" l' l'er l'altrr, l' fa ra 11
cortl'sia a ell mateix, e eOllSen'artlll lo drl'la omar qlli
~t,.e IIÓS t'ells deu rssrr e serà toslemps, si CI Déus
plal/."

Els amics de Tolo a, els amics de València trobaran en aqueixos mot d'En Muntaner una 0lució satisfactòria, potser definitiva, a I qüestions
-que simultàniament (a ".10 'ITOR" en una mateix
dia), han establert. Nosaltre havem entit de de
molt jóvens una singular fri ança a llur I ctura.
Els recordem com a un dictat d la con ciència de
la Pàtria immortalitzat amb bell mots càlid pel
¡ran cronista del segle XlII. Llegiu-lo atentament
i us semblaran escrits ahir. {oltes de malediccions.
molt d'aïraments de la passada guerra gran que
~ns havien fet botre aixicom si fóssim bdligerant ,
en rellegir-los avui ens deixen freds com un recit
legendari. Els mots d'En Muntaner, en canvi, ens
¡emblen sempre acabats d'escriure. Gairbé di rieu que
-acaben d'éser emesos per a nosaltres, comminatoris.
"Nostre senyor el rei En Jaume, na qué a Montpeller". 1>s un advertiment que En Muntaner eleva
com una bandera per damunt els segles escoladissos
"Mai no ha plagut ni plaurà la casa de França
-als naturals de Montpeller descendents del senyor rei
En J al'me; totes les terres d'aquesta senyoria reial
-amaran i honoraran de cor i de voluntat els hòmens
lIe Montpeller." 1>s una molt justa correspondència.
Valencianistes, catalanistes, francesos del L1engua-doc som hereus d'una voluntat reial. ¿ Per què no
~ns havem de J1jgar íntimament per a realitzar aquesta voluntat? ¿ Per què no havem d'encendre els nostres cors de l'ardor desprès amb tota la seva intensitat inicial dels mots immortals d'En Ramon Muntaner?
Senyors, rics hòmens, cavollers, ciutadans, 1IIerca4ie,.s, palrons de naus, mariners, almogàvers de la
-senyoria de Jaume l, rei d'Aragó, de les },f allorqul' s
• de Sicília jo flS reqlii,' i "rec, honoreu la gmt de
Montpellt:'r per tal C01ll és la pàtria del rl!j". "Santa
Maria de València i de les tall/es de M01ltpeller els
ho tindrà t:II mèrit 1'11 aquest 111611 i ell l'altre i eOll..ltrvaran la dreta amor que elllre tots i "er sempre
Jli ha d'haver amb la vo/mça de Déu".
Creiem que no cal pas glossar aquests mots estric~s i únics. Sàpiguen però els nacionalistes de València que pensen honorar la memòria del gran rei
:a Montpeller, que és un instint profund de la idea de
la Pàtria veritable ço que els empeny a aqueixa romeria. Una ampla via reial roman oberta de València
a Montpeller perquè la cavalcada dels patriotes purs
bi desfili desplegada al vent l'ampla bandera secular
-de l'Imp~ri d'Aragó i fendint l'aire amb els himnes
i els víctors a la Pàtria renaixent.

...

Catala.. I 8eelta• • , •• I.-ve 1
Heu's ací al crit magne, símbol de la idea llatina
1>ropugnada pels nostres arnies d'Occitània. Ens
havem refent al paraJ.lel que es va traçant entre
Catalunya i Provença. Sabem perfectament que per
-a nosaltres Catalunya és una naci6 a din d'una
~ntitat geogràfica peninsular, i Prov nça una provín-cia a dins una nació, (També per als primer catalan
renaixents Catalunya fou una província dins una
nació), Hi ha doncs trets de dis emblança; n'hi ha
també d'unió~ la idea de llatinitat. d'universalitat, de
llibertat de la pàtria. Hi ha la particularitat demo •
trada per L. J. B. Berenguer-Féreaud en la Raça
prO'llellçal", del fet permanent i i?de truct.ible
raça absorvent i assimiladora ma. ab orvlda.
tica qualitat es reconeix als catalans.
Cal afluixar, segons Bruno Durand, el~ llaço qu
'estrenyen de París estant. Ens cal. aflUIxar del. tot
'els llaço que ens lliguen de ladrtd tant. Ictor
Balaguer escriví que en l'èp~a trobadoren~ Tolosa i Barcelona eren dues c.utats ~ue e mIraven
-cara a cara a mb esguard germà. Pans era ale hor ,
.eI bàrbar del Tord ... Si E panya i França pugn~n. pe~
lIues civilitzacions diverses i per inlere. o pohlles I
. , oposa ts , Catalunya i Occitànra poden
con'economlcs
,
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oportun ? Un tipic d I orador qu prenen part
a<¡ue la omm orn ió cal t nir n compt
que es commemora un co a vi\') é
I cell' rar la f ta d la
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el eu somni és a la fi realitzat, per tal com adquirei. una ampla façana damunt la Mediterrània per
mitjanc ria dels seus aliats romanc os i búlgars.
P rò nglaterra vetllà i el tractat de Berlin empaità Rú sia d'aqueixa zona d'influència, tot
cre nt Rumèlia. AI mateix temps, Anglaterra ocupà Xipre i vigilà gelosament Síria on la diplomàcia
ru_ a semblava particularment activa.

•••
ió per part
d la prem
crani t
qu tidiana
lona re. nyen ditir mbicament n castellà el
enrotllament d'a(IU ·ta diada.

que cd. avin nI, de llit ratura
n el .l"U a.pecl propu nador de l,
region. I t-ntr el p ble que ota el
havien d . ciÏ> llur p rit magn3nim.

D iada de I. Lleu,.a Catalaua
El :entiment cat, lani. ta ha tingut brairehé empr
una . teriorilz;¡ció joio. a; el cant, la d n .:t, r. pl«,
etc.
•ombre de patriot
s'han pI nyut que 1
catalani me fa una f .Ia
gargam lleig d'himne. i 'íclor magnifico i infecund -, om del po ta que del u amor n' . criu l'eh:gia deL'ant immaculada la realitat fcmenin qu rxaltava el catalani ·ta ciàs ic durant un bi nni d la
.eva vida-del- quinre als trenta cinc any -balla,
canta. planta bandere p r terrat i pujol , bat ja
el primer fill el nom de Jordi i, a la fi, e de. nganya. El cos de Catalunya, 110 tra ,I re Pàtria,
roman eternament verge sense que l'alenada baronívola d'un amant autèntic faci reviure lI.' r ses
mortes de la seva faç ni que les entranye amoro e
li siguin fecundades. ixò, tot amb tot, no •s pa nou,
El caràcter platònic del nacionalisme català ha e tat
reconegut per amics i adversaris eu i, a darrera
hora, sembla que l'Espanya, l'Espanya estricte, 110cioJlalit:;arà de del punt de vista el no tre moviment patriòtic i fins i tot se'n gloriejarà com d'un
aspecte singular i legítim de la seva originalitat
autòctona.
i el to ni l'afany de "MONITOR" no és de promoure
un moviment nacional organitzat. Però l'aflicció amb
què algunes fulles patriòtiques han considerat la m inva d'entusiasme popular durant la celebració de la
Diada de la Llengua catalana ens permet emetre
aquestes consideracions.
Una diada de la llengua nacional és d'altra part,

i nah ta atalà é. c moda n
el .. egador ", hom .ardan ja,
hom compra trI.' metre d llu trina a bon mercat
d ls olor na ional' i h m roman tot atisfet. En
canvi cada 'any una nova g neració infantil arribada a l'edat escolar é reclo a en e r mordiment
de con ciència a ))útride
coles públiqu
deformadores i corruptriu . Caldria, i és hora, definir a
Catalunya quina cosa és un nacionalista. i del nacionali me utò¡)ic havem de pa ar al nacionali me realista caldrà sllPrimir moltes diade, caldrà p rdre
un tant per cent important de company de cau a
estantissos, caldrà, sobretot, abstenir-se de determinades exterioritzacions joioses per eficaces exterioritzacions pràctiques.
¿ Serà cert però que, com algú ha insinuat, als ulls
de la Història l'actual moviment dit nacionalista serà
considerat simplement com el d'una burgesia beata
i t;ufaire? ¿ Qui serà el primer d'encendre per Catalunya la flama de la passió i del sacrifici i d'oposar
el vet nacional als veUeïtosos cofois d'nn "deixem
fer" ?

exclo a d'Europa, Rússia dirigeix
dever l'Orient.
mar, I
dues mar lliures per c.'CceJ.lència, la inviten a ab or\"ir l'Asia: l'Oceà Pacífic i
l'Oc' Indi. Verament bell punt haurà atès aque te mar, l'Imperi dels Tars podrà desinteressar-se
d I afer d'Europa. Per les lIargue vie d'aquells
ocean haurà adquirit la veritable dominació del
giobu . La invasió ru a a l'Asia eguiri dos grans
c rrent : l'un per la Pèrsia i pel Turquestan; l'altr per la Xina.
La invasió ru a ' caracteritzada per la seva
dolçor.
na fusi6 entr indígenes i colons fa progre ar la conquista rus a, Així la cinta de ferre
nganxada a
zun Adà, damunt la mar Càspia, on
r guIar de bat 11 l'enllaça a Bakú, es
1905 ençà fin a Taxkent a través
markanda.
a Andidjan al p u d I P Imir, de l'altra a Veruyi, una
d I port s d la Xina, d'on tant ón drenades les
tractava d doblar per una
mine de l'Alà Taú. 1
via fèrria la línia telegràfica qu enllaçava Taxkent,
punt d t rm d I Tran.ca pià, a Omk , damunt el
Tran ib rià; i tamb d' nlla ar Ta. kent a Orenburg, punt d lligam del Tran iberià amb les Iini
d'Europa.
En aquei a data, Pèr ia gravitava a l'òrbita de
Rú ia i un tractat ecret havia concedit al russo
la c IlStrucci6 d'una via fèrria que havia de recórrer
de Tauri a Bend r bbà, damunt el golf Pèrsic.
Adhuc era ja qüe ti6 de donar n alou aquest darrer
port, de tjnat a e devenir un gran port rus damunt
l'Oceà Indi.
La cinta de ferre s'ha de enrotllat tambe cap a
l'E t, No podent forçar la barrera de les cimes altes i del colls elevadí sims que protegeixen la Xina, donà el tomb p r aquest formidable obstacle i
el cèlebre Transsiberià, d'una llargada de 8,000 quilòmetres, construït en menys de deu anys, relliga
d'ençà de 1901 Orel1burg a V1adivostok.
D'altra part, de 1894 ençà, el tema s'ha engran\ dit. La Xina, voltada en aquest lazzo que tanca la
seva frontera sobre 6,000 quilòmetres, és penetrada pels colons russos: Mongò1ia, Manxúria i Corea. La influència russa hi progressa. Aquesta però
hi xocarà amb un adversari novell, el Japó, l'acció
intensa del qual era en aqueixes regions fins aleshores sense contrapès,
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CRÒNIQUES
AD,laterra 1 Bú..la
D'un notable estudi aparegut a la "Revue Militaire Générale", signat pel comandant Grasset, traduïm:
"De la rivalitat secular de Rússia i d'Anglaterra,
els fin
6n remarcadament simples: en do mots,
es tracta, per a Rússia, de cercar un accés a la
mar lliure; per a Anglaterra, d'impedir-li d'arribar-hi.
A Rússia, Estat continental, li cal, p r viure, de
canviar amb l'estranger el productes del seu sol.
Per a això li cal necessàriament de pos cir una porta gr;-n oberta obre I m6n, la qual li as eguri la
jnóepcnr¡;~:1cia econòmica, D'aquí cI te tament de
Per el Gran, el qual li ha fet comprendre fin a
quin pUllt l·t ~cu esr!l-vl:nidor era damunt la mar.
També a nglaterra, un del eu gran hòmen ,
(r mwell, ha llegat una idea fixa: la de la dominaci6
marítima universal. Potència exclu ivament marítima, Anglaterra ha comprès tot allò que aqueixa
carta tenia de vital per a ella i n'ha percaçat l'execució amb una energia indomable i amb una remarcable
unitat de vi te . H u' - ad perquè de molt bona hora,
ha endevinat les aspiracions ru ses qu co tituíen
per a ella la mé directa i la més greu de I amenae . Heu' ací perquè la guerra s'ha tot eguit virtualment encè entre tote dues nacion., Aque ta guerra
es per egueix fa egles
en e treva ni repòs, adé
al voltant del tapi os verd ,adé damunt el camp
de batalla.
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Pa ant immediatament de la concepció a la realització, Pere el Gran ha començat l'emp nta cap a
la mar, a la vegada pel sud i per l'oc t. Impacient
d'afirmar la eva increbantable voluntat de crear una
Rús ia nova, a la vegada marítim:1 i continental,
edificà ran de les ribes de la Bàltica conquistada. la
seva nova capital ant Peter burg, abandonant .10 anta capital de l'antiga • foscòvia,
cou, la . lla
que ot rr n I
neu a 2,000 quilòmetres de tota
mar.
La porta però no é pa amplament oberta ... La
Bàltica pot é s r tancada pels estrets danesos; ni
tan sols no é lliure de glaç to emp,
o gens
menys, tal com és, permet de comunicar amb el món
occidental, amb la civili r:aci6; permet de t nir un

DIVERSES
marina de comerç i una flota de guerra. Els matrimonis entre les famílies regnants de Rússia i de
Dinamarca asseguraran doncs l'obertura dels estrets
danesos i la comunicació de la Bàltica amb les mars
exteriors.
Anglaterra, malauradament, es deixà anar als
medi brutals. La seva flota ocupà militarment Copenhague en 1801, alienant-li l'esperit dels danesos
i facilitant d'aquesta banda el succés de la diplomàcia russa.
Una porta 'obre també damunt la mar Negra
enterament lliure d gel. Però per una fatalitat
verament extraordin ria, aqu ixa mar pot ' er condemnada pel llarg pa sadls dels Dardanel, dels
quals Con tantinoble n'é la clau, D'aquí la cèlebre
que tió d'Orient a la qual Anglaterra tingué l'habilitat d'intere sar tota l'Europa i que pot re umir- e
així: Rú ia podrà ortir lliurement de ca a eva i
tornar-hi a e rar, o Anglaterra la tindrà tancada a
la mar Negra?
Per fi, circum Bncia decepcionant, el gegantesc
imperi dels Tsars, el t rritori' del qual cobrien prop
del quart de la uperfíci d I s ter re emergid s,
nomé té accé a mar de le qual la politica e trangera )j'n pot mpatxar les embocadures, o bé d'altres
com l'Oceà Artic, la mar de Behring, la mar
d'Okhost, que ón ob truíde pels g I durant la
part més gran de l'anyada.
En 1854, Anglaterra trobà una aliada n França
i els co to o treballs executat per Rús ia a ebastopol, damunt la mar Negra i a Patropawlosk
damunt la Pacífica, són capgirats. AI mateix temps,
ci Govern ru as ajà d'instal-lar-se a la badia d'Oífen, sobre la co ta de 10ruega, França i nglaterra pesaren damunt l'esperit del rei de u" cia i feren
fracassar aqueix projecte.
Pacient i tenaç, Rússia no es descoratjà pas. En
1856, e féu cedir per la Xina la província marítima
de l'Amor, exten nt del mateix cop la eva frontera 1,300 quilòmetre mé al Sud i creant Vladivo tok, la Dominadora de l'Oriellt en aqueixa extremitat meridional, però ben extrem oriental de l'Imperi. La natura no fou pas vençuda per això: la
mar no és pas encara lliure a Vadivostok. Aque t
port és tancat pel glaç durant tres mesades l'any.
En 1887, Rússia les emprengué directament contra Constantinoble i pogué arriba!' a creure un moment, tot signant el tractat de ant Estefano que

En 1894, una guerra tingué lloc entre la Xina i
el Japó. La intervenció russa privà l'Imperi del
Sol Ixent del més clar del beneficis de la seva
victòria, però ja en Extrem Orient una ardent rivalitat posà en pugna gairebé totes les grans nacion . Alemanya es féu cedÍ(' la badia de Kiao-.T xeu
i Anglaterra la de Wei-hai-\Vei. Rús ia arribà durant aque t temps per instaUar-se a Talien-W an i a
Port-Artur,
I heu-nos-ací la mar lliure cercada feia més de
tres cents anys! Aquesta conquista preciosa, calgué
encara a segurar-la, però d'aleshores ençà el somni de Per el Gran e veié realitzat.
En 1900, la insurrecci6 dels b6xers, les causes de
la qual han romà misterioses, però sobre el veritable sentit de la qual la diplomàcia ru sa en sap
que Déu n'hi do, contribuí a accentuar els progressos
de Rú ia a la Xina.
AI nord de la Gran Muralla on els russos obraven
ol , els r ultats, tot i es ent menys entimentals, no
foren pa meny po itius. El tre cos o d'exèrcit
del general Grodekoff ortiren d'aque ta mis i6 amb
decisió i amb la darr ra brutalitat. La Manxúria
fou onqui tada en e lluita i Rús ia prengué possessió d'aquesta rica província le part oriental i
meridional de la qual con titueixen una magnífica
façana damunt l' ccà. Tot eguit, un ferrocarril
tran man urià ren'
dir ctam nt
ladivostok a
tretin k, i un embrancament calat a Karbin es dirigí a Port- rtur.
Entre tant, gràcie a la connivència de Li Hung
Xang, una banca russo-xine a fou creada a Urga,
a la Mongòlia, i un ferrocarril transmongolià fou
projectat, qui havia d'enllaçar Kailar, estació del
tran manxurià a Kalgar, sobre la carretera de Pekin a Kiatka. Per a protegir els treball, el cosacs
envairen per tot arreu la Mongòlia, establint Ull
lloc fortificat a l'entrada del pas de Sewan-Tse, amb
prou feines a 100 quilòmetres de Pequín.
En fet la Mongòlia fou ocupada per Rússia,
mentre que nombroses mis ion científique i relii e s'e campaven per la Dzungària i pel Tibet,
e tablint entre aquests paisos hermites i la Rússia
religiosa, entre el dalai lama, papa dels lamas tibetian i detentor absolut de tots els poders. i el Tsar,
papa i obirà autòcrata de Rússia, una aliança mística, preludi d'un protectorat.
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Però An¡laterra e tà tothora a l'aguait. El
al rs es troba
en quei. o indr t
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d'acord, i l'Extrem Orient estigué en gucrra. Finalm nt Rú ia fou abatuda i empaüada de l'Extrem
Orient. Però aleshores els hòmens d'E tat britànics
podien témer que al capdavall havien comès un
error en tra\'ar i temàticament de tote bande l'expansió 010 c vita. La forç.a d'aqu ·ta expan ió é
irre i tible; és una força de la natura; es pot a pirar a dirigir-la, però no pa a ofegar-la.
Aturada arreu per coalicion, la marea russa es
dirigí des d'ale hores pel Turque tan, Pèr iOl, l'Afgani tan, dret obre la lndia. En Occident, Rús ia
havia de lluitar contra tota l'Eur pa; en Extrem
Orient, el Japó, enyor de tots el' :eu
invencible a casa eva; a la India, l'exèrcit niS nomé trobà davant cu l'Anglaterra i oIada, ma sa
allunyada d·s eus medis i menaçada a més a mi: ,
al cor mateix d¡ la se\'a pott'l1cia. É cap a aque ·ta
banda on de d'ale hores els diplomàtics moscovlt s
adreçaren tot· el e forço llur.
Però l'Imperi d -ls tars tC1lia f ride greus l'cr
guarir,
urant algun temps la refecció de les seve force i la igilància de la frontera
many, ab orvir
la eva at ncí6 i I
ev
ponibilitat j d 'pri:, aban. de pod r- e nier
T'.Je:lt. fou la gran guerra de 1914 que vingué a
capgirar ci ~ 'I nt '~d món.

El v'rrei de le lndie lord Curzon, al qual la
reconeL'(ença nacional ha donat el nom de 'apolro
de l' ia, com Cecil Rhodes era el Napoleó del Cap,
seguí atentament les traces i manyes rus e i curà
d'opo ar-s'hi.
aturalment partidària de la manera
forta, fou malaurada fins aleshores al Tibet i a
Pèrsia.
AI Tibet, ocupà militarment el territori de ikkin, al mig del qual 'eleva la muntanya anta del
Katxinjunga i aque t g t llançà definiti\'ament el
Tibet en els braços de Rú ia.
Per obrar damunt Pèrsia, emprengué al golf Pèrsic una croada de grans cuiraçat, i I re ultat d'aqueixa demo tració fou de ferir profundamen~ el
Govern del Xa i de f r ficara el joc dels eus adver ari.
i a vi del Japó però, maniobro millor,
i el afcrs de Corea desviaren l'atenció de ¡'ós mo co"ita i canalitzaren la :; va activitat en paratges
meny perillo o per a la India.
mb l'ajut pecuniari d'Anglaterra, una lliga antiTU a, la Tairo-Da hikwai, e
fundà a Toquio, que
gaire • tot eI
in llu nts el Jap6,
cu primer mini tre, t:l comte

Kat ura, empeny l'Imperi a l'aceió directa.
D'una sèrie de fets irritant, t t relaliu a la
lluita d'inBuència a
rea: I rapim nt en 1903,
a la Banca rus o-xine a del m nopoli del ferrocarril de
ül a \Vi Cjïu; la sub tituci' del ministre
de la Guerra de eul; la qüestió de la neutralització de la regi6 d I Yalú, i molts altre, la guerra
e elatà en 1905 ntr Rús ia i Jap6 s brc una qüeslaven i fa o no fa
tió en la qual el do E . tat.

•• •
H':I~ ia é aixafada: ja no hi ha exi:rcit niS;
tron del ls. rs 'ha ensorrat en Ull doll de
I nació e debat lIbbregamcnt n una anarquia espanto a. !.vid nlm nI els omnis d'expan. ió
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abandonat ; l'utopia de la mar lliure ha passat al
domeny de la legenda i Anglaterra \'ictorio a de
la gllerra mondial de la qual n'ha recollit tot el
profit, podrà dominar ocean i regnar damunt la
India amb tota tranquHlítat ...
Però ¿ serà aL'(í? Els tsars, verament, són morts;
però els òviets revolucionari comuniste
ón tan
autòcrate, tan imperialistes com els tsars, i fet meravellós, són eUs qui, sola d'altres color i en virtut d'altre principi, es faran els executors del testament de Pere el Gran i, en la proporció de llurs
medis, prendran a compte llur la rivalitat amb Anglaterra, jut al punt on el darrer tsar l'ha deixada.
AI bolxevistes, l'ho t¡litat japonesa i l'acció de
emenoH o d'altres agitadors, tanquen l'Extrem
Orient més en' rgicament encara que no pa la Rúsia tsari ta. La Xina, país de petits propietaris que
sent horror peT tota revolució i que. acollia els rusos perquè eren dolços i pacífics tampoc no es deixa
penetrar per ell . Llur camp d'acció és doncs limitat
a l'Orient mitjà on el repartiment de l'Imperi otodos go\'crn de Contantinoble i d'Ang ra els obra preci,ament perspectives novc".
En efectt>. i ci Govern de Con tantinoble 'acontenta o po a mal humor i força d'inèrcia a l'execució del tractat que li imposa la seva derrota, el Govern d'Angora ha passat a l'acció i, des de l'endemà
de la Conferència de Londre., en març de J921, ha
sentit que l'únic ajut que podia esperar contra Grècia o tinguda p r .\nglaterra cra el de Rússia.
En veritat, el caricter turc. pacífic, honest, amic
de l'ordre, es troba el més allunyat pos íble de les
teories incendiàrie de Moscou, però necessitat fa
lici.
Avui, escriu el Y cnilj/llm del :2 febrer 1921,
Rlíssia /ia declarat hI yllrrra (I l'imperialisme i al
capitalisme. Les doctrilles sovièliqul's 110 l' acil! 11 aplicqr-,fC de e(lp mOllero l'litre nosaltrc,f, pcrò és possible, és "ccessori per als dos països d'e¡¡tl'llclre's ell
l'ordre polític en Im giravolt de la història en què
l'Is illlere,fsos de les 1Iariolls /um l'Stat capv ira ts.
l ci :20 maig: Les aspiracio/ls d'ambdues uacions
s611 divcrgCllts; SÓII, àdhuc, diallletralment oposadl!s.
Jo compre/lc que la política actltal d'Europa elis
ovliga a al/aryar la mà als sÒ1!irls .. caldria però de
110 deixar-los (¡valor sillÓ Iu mà. Des del Pllllt de
visia social, mai els prillcipis bol.l'C'Vislrs /10 podrOlI
allar conjl/lltamcllt a/llv Ics prescripcioJls del Corà,
illlallgi/llcs j sagradrs als 1I/ls del llostrl! "avie. La
lici cordllica ';S csse1lcialmcnt dcmòcrata, però no és
rl''Volllciollària .. ('.t'L'era l'a/larquia ¡ ci capgiramcllt ...
Doncs, des del 16 de març. 1921, la mà ha estat estesa i un acord ha estat ignat entre Angora i Moscou. L'esdevenidor dirà si encara ulla vegada la diplomàcia anglesa ha estat ben inspirada en sostenir
tot amb tot Constantí de Grècia i obligant els turcs
a llançar-se als braço del sòvicts.

***

DE

DU RGrA

A Pèrsia, la lluita entre Anglaterra i Rússia és
aixïmaleiX ardent. Veient créixer el malcontentament popular contra la intrusió estrangera constant
en el afcrs del país, el Govern britànic ha judicat
prud~nt de- llançar llast. Ha renunciat a l'acord anglo persa de 1919, en execució del qual les trope
angleses ocupaven el país, havent esdevingut Pèrsia
lma colònia anglesa.
Malauradament, aquest fet astut ha estat traçat una mica tard. Del 21 febrer 1921 ençà, lIna revolució ha tombat el ministeri a Teheran i dut al
poder patriotes decidits a salvaguardar la independència nacional. Aqueixos no volen heure el socors de
l'estranger només que per assegtlrar la bona marxa
del afers sota el control rigorós dels ministres perses. D'aleshores ençà si les missions angleses conserven l'administraci6 de les finance, és una missió
francesa la que dirigeLx la justícia i la instrucció
pública; una missió americana és al davant de l'agricultura i dels treballs públics; les duanes són ad-

mini !rades per una missió belga i. sota l'ordre formal de Moscou, les nacions de l'Entesa romanen
excloses de l'organització de l'exèrcit persa, eI
qual està confiat a ona missió sueca.
.toscou té avui dia la direcció de la Pèrsia; eIs
agents bolxeyistes hi obren activament i Anglaterra és empaitada d'aquest país que tothom hauria cregut que e tava a punt de conqui tar.

**•
'omé un sol E tat separa actualment el cor de
la India de la marea vermella: l'Afganistan. Aquest
no ha estat negligit ni per Rús ia ni per Anglaterra. Rú ia pagava a l'Emir un subsidi d'un milió
de nlbles. Li fornia especialistes per a la construcció de la línia telegràfica que havia d'enllaçar Herat
i Kabul-Eufí i sobretot, consolats niS so eren establerts damunt la frontera de l'Afganistan i de la
India, en canvi de consolats afgans establerts a Moscou, a Petrogrl¡d i en algunes altres ciutats de la
República soviètica.
.\nglaterra era a punt de sucumbir i l'e~ir afgall persuadit que la potència dels sòviets va p ¡terra, no hagués signat un tractat amb l'Imperi britànic, prometent de rompre tota relació amb Moscou 1 acceptant un subsidi anglè .

***
També a la India els emissaris dc Lenin manejaven hàbilment les armes terribles, en Orient sobiranes, de la propaganda política i religiosa. Coincidia
això amb la dec i ió anglesa de fer participar els
Indus en la direcció dels afers i amb les males
dispo ícions dels patriotes d'aquell país per Anglaterra. Es reclamava la reducció de l'exèrcit i fou
acordada. Per bé que el material ha estat augmentat
en ametral1adores, tancs, avions i autos blindats, no
es borra pas suficientment el mal efecte d'aquestes
de. rotes de l'autoritat britànica. És la primera vegada que l'opinió dels elements indígenes preval contra
la tlels elements britànics en el Consell de Govern.

••*
El règim horrorós al qual Lenin i Trotzky han
sotmès llur pais ha salvat Anglaterra. Malgat d'això;
aqueixes circumstàncies excepcionals passaran i restarà la fretura de la mar lliure que es farà sentir'
a Rússia bell punt aquest país haurà reprès consciència d'ell mateix. Aleshores, damunt el Pamircom damunt l'Iran, la història reprendrà el seu cnrs.-
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