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PER LA DIGNIFICACIÓ DE LA PREMSA 

Nosaltres, qui voldríem que de 
la labor periodística en pervingués 
una influència eminentment educa
dora damunt les percepcions espiri
tuals del poble, ens dolem profun
dament de veure que suara en la 
ocasió tristíssima d'unes execu
cions capitals, l'esforç dels redac
tors dels nostres diaris hagi sigut 
aplicat, massa diligentment, a la 
informació crua d'aqueixes escenes 
de violència, com si calgués, des de 
les planes impreses, donar a l'afany 
insaciable d'un daler monstruós, 
la pastura de la relació vívida de 
aqueixos actes repugnants, on l'ac
ció de la humanal justícia es mos
tra despiatadament inexorable. 

Fins i tot, en aquelles publica
cions en les que, per excel·lència, 
deuria bategar, tothora, un alt es
perit de civisme, havem trobat, 
també, el relat d'aqueixos esdeve
niments, en la descripció acurada 
dels quals, es palesava, airosament 
desnua, la delectança morbosa amb 
que un instint ancestral de ferotgia 
es rabejava complagut en la tasca 
innoble, assaborint, ja a l'avençada, 
l'aplaudiment dels llegidors. 

I ens assabentàrem de que hom 
havia degut, gairebé, disputar-se el 
privilegi d'ésser admès a presen
ciar l'acompliment de la sentència 
i del disgut amb que fou acollida 
la prohibició judicial de obtenir-ne 
reproduccions fotogràfiques. 

Aquest desfici insà, ens retrotrau 
des dels nostres temps ubèrrims de 
magnes idealismes, a les èpoques 
pretèrites de l'història de la Huma
nitat, en que l'espectacle preferit del 
poble fou la immolació sagnant dels 
primitius cristians sota les urpes de 
les feres en els circs, o quan, dejús 
la fosquedat entorpidora de l'Edat 
Medieval, els ajusticiaments eren 
instituïts celiebrances públiques. 

Per la nostra dignitat cívica, de
manem, ara, que davant la consu
mació d'aqueixes damnacions, exe-
crades per tots els qui al sentiment 
de reprobació del delicte acompas-
sem el compadiment generós envers 
el reu, s'oposi, sempre, des de la 
tribuna popular, la protesta viril-
ment serena del silenci informatiu, 
ja que per la mateixa missió del pe
riodisme, a la qual deuria ésser fiat 
l'espandiment de les idealitats re-
novelladores, no és estat assolible 
encara, en les civilitzacions moder
nes, la supressió d'aqueixes pràcti
ques avorribles. 

I l'obra de la premsa devindrà, 
aleshores, bellament auriolada amb 
la lluminositat d'un ministeri cultu
ral qui, comblant el delit de perfec
ció del poble conscient, bandejarà, 
també, de les columnes dels nostres 
diaris, l'estridència malsana dels 
detalls del crim de darrera hora. 
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N E R T O 
Benhajes, poncella de flaire subtil, 
la de blanques mans, blonda cabellera; 
benhajes, alosa que al auba d'Abril 
refiles ton cant la més matinera. 
Lliri-jonc frescal del riu de Durença, 
rosa la més gaia nascuda a Provença. 

Donzella agraciada de Castell-Renart 
que als vergers en flor la flaire has robada, 
fulgurant lluerna que amb el teu esguard 
ha restat la plana tota iliuminada. 
T'assetja el maligne, mes vetlla fidel 
en sa humil capella l'arcàngel Gabriel. 

Vell lleó d'Arles, de roja crinera, 
com ell, rei i papa entere d'Avinyó, 
comares, burgesos, xusma bullanguera 
que feu al pas d'ella admirat cordó. 
Patjes, homs de guerra, ardida brivalla 
que del cel ni terra troben res sagrat, 
tú, el seu cap, Rodrigo, que sols en batalla 
de l'amor dolcíssim vençut has restat, 
una altra bellesa digueu si l'heu vista, 
com Nerto petita, la tórtora trista. 

Pareu, rossinyols, la doncella plora 
junt amb l'atmetller florit abans d'hora. 

—Ma pura animeta l'assetja el diable, 
i ma vida emboira dissort sens igual. 
Estic condemnadat Jo no soc culpable, 
mes em vengué el pare al monstre infernal. 
D'un voltor nascuda, coloma amorosa, 
des del clar mig-dia caure al negre avec. 
Verge santa Marta, mirau-me pietosa 
Sant Miquel, lliurau-me del llop famolenc!— 

Patrons de Provença, cuideu des l'empiri 
no resti marcida gentil flor de lliri. 

Commós Benet Tretze son plor acullia, 
cenyint els seus polsos amb el místic vel. 
—Del pacte diabòlic salvaguarda't sia 
i el vestit de gràcia per entrar al cel. 



Amb ell podràs vèncer l'esperit maligne; 
servant-lo sens taca no't pots condemnar. 
De l'Anyell castíssim fes el teu cor digne, 
com l'encens flamegi al peu del altar.— 
¡Oh, quina desfeta la dels daurats rulls! 
Adéu, flors boscanes amb que'ls enjoiava. 
Nerto se'ls contempla, boirosos els ulls. 
¡Malhaurat tresor que'l vent ja escampava! 

Mes ¿ón va Rodrigo mal ferit del cor 
amb sa tropa presa d'oprobi i d'horror? 

Sinistre brandeja'l cloquer del convent 
doncs ja s'ha desfet la tempesta airada; 
quan hi entra Rodrigo furiós amb sa gent 
fugen les ovelles flairant la llopada, 
i clamant arreu mig mortas de por; 
la ronda ha sortit, la lluita's desperta, 
llampega l'acer, i en mig son terror 
Nerto ha devallat vers la plana incerta. 

La tendra coloma fuig de l'esparver; 
més ai! que l'encalça son esguart certer. 

Rodrigo la cerca en sang i deliri, 
esqueixant els ecos amb un frèstec crit. 
Esblaimada Nerto, apar que ja expiri 
entre'Is camps perduda, panteijant el pit 
per la dissort cruel, per la pena immensa 
que la visió infanta i la fosca acreix. 
Vestiu-vos de dol, vergers de Provença, 
vostra flor més bella l'huracà marceix. 

Astut el diable la cerca amatent, 
de assetjar sa presa no deixa un moment. 

Dels pecats mortals un castell bastia 
i an ell hi encamina Rodrigo febrós. 
Desolada Nerto, també s'hi acullia, 
com s'aculi el nàufrag a un port enganyós. 
¡Quin horror al ser-hü—Fugim—diu, perduda, 
—Del meu destí tètric l'instant ja's cumpleix. 
¿Oiu? l'infern brama. L'ànima retuda 
es plany amb angoixa, tant dol no'l mereix. 
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Rodrigo, ja és l'hora; trenqueu la cadena 
dels crims, que a l'abisme no hi entren amors. 
Déu, perquè hi florescan al cel els enmena, 
podré amb vos salvar-me si ajuntem els cors. 

El llop ja festeja sa presa, crudel, 
més encar vigila un àngel fidel. 

Vessant foc i sofre, Satan se presenta. 
—Endarrera, il·lús, la nina em pertany, 
l'infern sa alta gesta gloriosa ja esmenta, 
la blanca animeta mon imperi atany. 
¡Oh, quina victòria! Desfà els sants misteris, 
la fe i esperança, el baptisme saní, 
la virtut i gràcia ja 'n són vituperis; 
l'avenç sa regina està reclamant.— 

La creu de sa espasa Rodrigo l'hi encara. 
—jFuig en nom del Pare, Fill i Sant Esprit! 
Del conjur santíssim la nina s'empara, 
ton poder malèfic per ell és destruït.— 

S'esfondra el castell en mig trons i llamps, 
retruny la tempesta que l'odi congria, 
capbuça l'infern sos hòrrids eixams 
la creu ha vençut; per sempre aixís sia. 

I duts per la mà de l'àngel Gabriel, 
Rodrigo i la nina se'n entren al cel. 

Trovaires gentils, cantors provençals, 
mares qui adormiu cantant la mainada, 
velletes d'Arlés, pastors patriarcals, 
pageseta humil que'l sol ha colrada, 
guardeu la llegenda com preuat tresor 
de Nerto petita que salvà l'amor. 

•j* MIQUEL ENRICH. 



ELS NOSTRES CLÀSSICS 
JAUME I EL CONQUISTADOR (1208 A 1276) 

No creiem pas que la tardança 
en ocupar-nos de la personalitat 
literària de l'il·lustre fill de Pere II 
el Catòlic, sigui interpretada per 
ningú com un menyspreu a la seva 
obra; nosaltres estem convençuts 
de que li pertocava el lloc primer, 
però en una revista del caire de la 
nostra no és sempre possible, per 
raons fàcils d'endevinar, en as
sumptes d'aquesta mena seguir un 
ordre rigurosament científic. 

Renunciant a fer la biografia del 
rei En Jaume que, a més de no 
ésser essencial pel nostre objecte, 
requereix elements materials dels 
quals no disposem, direm tan sols 
que nat a Montpeller heredà el 
trono a l'edat de cinc anys, i fou 
educat, en companyia d'un cosí 
seu, per En Guillem de Mont radon, 
gran Mestre del Temple a Cata
lunya i Aragó, en el Castell de 
Montsó, morint a València després 
de seixanta anys de gloriós regnat 
no sense abans haver abdicat en la 
persona del seu fill Pere III. 

Se li adjudica la paternitat de 
moltes poesies provençals, mes, 
acollint-nos a lo dit per Mossèn 
Cinto, lo cert és que «si algun as
saig poètic borronejà en sa jove-
nesa, restà oblidat entre ses obres 
de més seny». Són aquestes la 
Crónica i el Llibre de Saviesa, 

En la Crónica, quina autenticitat 
encara que s'ha posat molt en dub
te és avui evidenta, En Jaume I 
explica amb eloqüent senzillesa els 
fets principals del seu reialme. 

Presenta la particularitat d'ésser 
la més humana de les cròniques 
escrites fins aleshores (deixant 
apart les dels llatins) de les quals 
encarregada la redacció a gent d'es
glésia, rarament s'hi tracta d'esbri
nar les causes històriques i són un 
entreteixit de miracles i misteris. 

«Sots la ploma d'En Jaume I—ens 
diu En Camboljn—la història can
via de fisonomia : és sempre l'home 
qui principalment recompta les co
ses humanes. Mes no fins a l'ex
trem de que algunes vegades deixi 
d'abusar de la intervenció de la 
Providència i de la mà de Déu; 
emperò avesat, per la pràctica en 
el govern, a comptar amb els fac
tors de les passions, se'n fa càrrec 
com si fossin forces d'importància.» 

S'ha intentat establir relacions de 
semblança entre aquesta obra i la 
Crónica de N'Alfons X el Sabi de 
Castella, escrita posteriorment. No 
obstant les diferències són conside
rables; mentres l'una procura no 
mancar jamai a la veritat, ni en 
aquelles coses poc favorables, l'al-
tra acepta sens inconvenient la tra
dició i la faula; l'una té les carac
terístiques de verdadera història, 
l'altra s'apropa molt a la novel·la. 

La primera edició de la Crònica 
fou feta a València l'any 1557. 

El Llibre de Saviesa és un con
junt de sentències dels filosops an
tics—Salomó, Aristòtil, Sèneca, et
cètera—glosades i aplegades, com 
diu el mateix rei, «a profit de nu e 
d'aquells qui les volràn entendre». 
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No compendriem la instrucció 
que revela son autor, en una època 
en que l'antiguitat era tan poc co
neguda, si no tinguéssim present 
que les obres que mostra conèixer 
li pogueren ser facilitades per sos 
mestres els Templaris qui les ha
vien portades d'Orient. 

Aquest llibre no tingué cap títol 
en son començament; era un recull 
de notes ordenades per números; 
els pròlecs hi foren posats després 
pel rei En Jaume I, que no's mereix 
altres noms que el de traductor i 
ordenador. 

El Llibre de Saviesa, malgrat 
haver-lo intentat publicar el més 
eminent dels historiadors del gran 
monarca Baró de Tourtoulón/1' no 
fou acabat d'estampar fins l'any 
1908 a Santander, degut als meri-
tíssims treballs d'en Gabriel Lla-
brés. 
• Jaume I és per fi el gran impul
sor de nostra llengua; es vanta ell 
mateix d'emplear-la sempre manant 
el seu ús en tots els documents pú
blics i preparant la plenitud a que 
arribà en el segle xv. 

(1) Autor de l'obra Jaeme I le Conqusram. 

EN LES CRIPTES D'«EL ESCORIAL» 

Cendres qu'iin temps, vestides de grandesa, 
fóreu de Reis figura i magestat 
i quina vida de plaers encesa, 
com totes les dels homes, ja hafinat! 

Les vostres tombes són una riquesa... 
(com si la mort fós una vanitat). 
Per fóra, fan escarni a la pobresa, 
mes, en son ventre tot està infactat. 

Reials grandeses! Pompes sobiranes! 
Enveja gran de vanitats humanes 
i admiració de folles multituds... 

De vostre orgull, misèria sols en resta... 
De vostra vida, si és que fou honesta, 
en restarà el record de les virtuts. 

VICTORIÀ VIVES. 
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J O R N D E N E U 
(IMPRESSIÓ ) 

Una altra estació. La vinenta, 
per a mí, serà l'última... 

Un moco, amb mandrosa canta
rella, que de rés entenc, indica lo 
de consuetut... 

Al compartiment estic sol, i mer
cès al periòdic, puc ben dir que no 
se m'ha fet pesada la travessia. 
I quin ensopiment!... N'hi ha per 
aborrir-se!... 

Son tres quarts d'onze... 
Una campana fa la senyal que 

dóna llibertat al monstre, qui xiula, 
esbufega, i torna a posar-se en 
marxa. 

No ha pujat tampoc ningú. És dia 
de poc trànzit; fa un temps rúfol i 
s'està millor recullit a casa que no 
corrent per aquestes encontrades. 
Jo, en canvi, no he reparat en sor
tir; tindré això avençat... 

Les rodes del tren, arrastrades 
amb esforç titànic, llisquen raben-
tes damunt els riells; éll, indiferent 
a l'inclemència, sens torbar-se se
gueix el seu itinerari... 

Apropat a la finestra del vagó, 
contemplo el paisatge rústec, en-
mantellat per la nevada. 

Quelcuns petits borrallons vo-
leien encara calmosos per l'ampla 
volta del cel gris, joguinejant amb 
l'oreig... 

L'espectacle és suggestiu. 
Les collades, les planures, els 

abims, passen depressa... s'allu
nyen... s'esfumen!... 

Ara, veig gira voltar enfront meu 
una població encimbellada, llu'ínt 
les seves teulades blanques, al en
sems que un xiulet estrident i per
llongat de la forçuda màquina, em 
dóna a entendre que arribo al ter
me de mon viatge. 

M'abrigo bé, que'l fred és viu! 
A corra-cuita prenc el fato. 
El tren ja està parat. Baixo a 

Y anden; soc l'únic; travesso la sala 
d'espera i xipollejant per un pas
seig fangós i descuidat, en el que 
no hi ha ni un edifici, faig cap a la 
vileta. 

Els seus tortuosos i costaruts 
carrers estan deserts... Avui, qua
si tothom, s'aplegarà prop les llars 
de foc escoltant les fetes que re
corden els bons jaios... 

De tant en tant, s'ouen els cops 
de mall d'una ferreria... No s'ou 
rés més... Quin silenci!... 

Enlloc el tendrívol cant de don
zella que feineja, ni l'alegroi refilar 
dels ocells com en els dies d'istiu, 
acaronats pel sol... Tampoc fendei-
xen l'espai les lleugeres orenetes; 
a la tardor fugiren a llunyes terres, 
deixant abandonats els nius d'argi
la que havien construït sota les bar
bacanes de les cases del poble, i al 
redós de les porxades dels masos 
tranquils i solitaris!... 

Natura resta anorreada!... Que 
és trist l'hivern!... 

Arribo al hostal; un pati amb dos 
o tres carros; fortor d'estable; 11a-
druca un goç, i, aixís que entro a 
l'escala que condueix a les habita
cions, l'amo, que guaitant darrera 
els vidres entelats m'ha vist passar 
la plaça, baixa diligent a pendre'm 
l'equipatge. 

Estic aixoplugat; ja pot caure 
neu que, d'aquí, no'm moc fins que 
abonanci. 

PERE QUERALTÓ TOLOSA. 
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DIÀLEG EN LA NIT 

Goito de la finestra de la cambra... 
i oviro els camins blancs de lluna perdrer's 
al cor del bosc o en l'horitzó en tenebres. 
Nit serena, un xic freda, retallada 
per les ombres dels arbres tan immòbils 
que semblen encantats... Un gran silenci 
profunde i bategant... Es el rellotge 
o el cor de la tenebra que m'envolta 
i que dóna un batee per cada fulla 
que es desprèn de la branca, o per l'estrella 
que mor o per la llàgrima callada 
que plora qui sab qui?... Com una llàntia 
votiva, vetlla l'ànima i espia : 
—Oh flameta tan minça i tan poruga 
perquè aquest tremolar, si sembla Taire 
no existir de quiet?... I respon ella... 
—«Per els camins regats de lluna avença 
la Mort... La sents, com pica en els teus poicos 
i en les munyeques? Són les seves passes... 
Va amb tú tot hora. En el traüt del dia 
no la sents pas... Més en la nit tan quieta... 
ella et fa una dolça companyia 
quan et trobes més sol... Ou-la com canta... 
—Si la sentís, jo no sabria entendre 
el seu parlar! Oh, ànima poruga, 
és la sang amb la vida, la que pica 
en ,els polsos i en les munyeques meves! 
—És la Mort, és la Mort... Quan no la sentis 
és que ja seràs seu... Per què, tems ara 
si ella és Mare de tot i en ses entranyes 
fecondes com cap altres cova innumeres 
generacions?... Si és Mare de la Vida? 
—No vull oir-te, veu perfidiosa... 
que 1l'amor m'ha fet dolça companyia, 
i el seu cor he sentit sobre el meu bàtrer 
prometent-me infinides delectançes! 
—Aquells batecs no tornaràs a oir-los 
mai més... Eran petjar infadigable 
d'ella, que s'emportava l'estimada 
lluny de tú, cada volta més, fins perdre-la... 
—Més el brandar d'aquest breçol que sento 
on reposa el meu fill? 

—Ella és qui el breça 
i va cantant «És meu, és meu!...» tot hora... 
—I aquests camins que neixen en ma porta, 
i van a les ciutats, tan agitades, 
i al mar de mil colors i a les muntanyes... 
on es respira un vent tot plé d'aromes? 
—Tots ells, en un camí molt minço acaben... 
el que du al gran repòs... del faldar d'Ella. 



—I eixes estrelles en el cel enceses 
i la lluna i el sol? 

—De sa corona 
són les gem-mes; res més... Pàlpet el rostre: 
dessota sentiràs la calavera 
que't fa ganyotes perquè no vols creurer 
tot quant ara t'he dit: 

—Llavores ànima 
parla'm del més enllà... 

—És no més Ella 
la que té la gran clau que obre les portes 
del Misteri... 

—Aixís corro a cercar-la. 
Si està en mi l'escursar la caminada 
per què dubto?... 

—Perquè tens l'Esperança 
de que jo menti... 

—Oh si! Més ai! voldria 
tornar-la en Realitat... 

—Sols travaries 
la Mort... 

—Res més? 
—Quísab?... 

I entorn fot calla. 

Oh tortura espantosa!... Mes apunta 
el jorn, canten els galls... i de les branques, 
penja la boira en llargues filagarces... 
El ventet matiner m'omple de flaire... 
Hora tan clara, transparent i pura, 
sense malícia... talment la rialla 
d'un infant... vaig a tú, vull amarar-me 
en ta delícia... Mes tal volta Ella 
no és en tú, com en tot?... 

Qui sab?... 
Les copes 

dels arbres van esdevenint daurades 
del sol ixent... Jo sento l'Esperança 
ara, no sé de què... sols per la gràcia 
d'aquest matí... ' 

I vull cantar i riure 
mes la cançó i la rialla es trenquen 
que encara fot tremolo i penso, penso... 
Qui sab? entre el Temor i la Esperança. 

AMBROSI CARRIÓN. 
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L' OBRA DE GABRIEL D'ANNUNZIO 

Gabriel D'Annunzio nasqué l'any 
1864 a Pescara dels Abruzzos. Cur
sà'ls seus estudis a Prato. Passà la 
jovenesa a Nàpols i Roma i aprés 
visqué habitualment en una finca 
de Setignano prop de Florència. 
Prengué part activíssima en la Gue
rra Mondial i finida aquesta donà'l 
famós cop de Fiume, i ara sembla 
s'ha retirat a la Costa d'Atzur, on 
probablement renusarà sa tasca li
terària. 

BIBLIOGRAFIA: Ses obres prin
cipals són: 

Poesia : Cant Nou.—Terra Ver
ge.—Intermezzo di Rime.—Elegies 
Romanes.—L'Isotteo e la Chimera. 
—El Poema Paradisíac—Odes Na
vals.— Le Laudi del Cel, del Mar, 
de la Terra i dels Herois. — Les 
Cançons de la Gesta d'Ultramar. 

Novel·la : Giovanni Episcopo. — 
El Plaer.—L'Innocent.—Triomf de 
la Mort. — Les Verges de les Ro
ques.—El Foc. —Les Novel·les de 
la Pescara. — Forse che si, forse 
che no. 

Teatre : Els somnis de les Esta
cions.—La Ciutat Morta.—La Gio
conda.—Francesca de Rimini — La 
Filla de Jorio. — La Fiaccola sotto 
il Mdggio.—Més que l'Amor. —La 
Nau.—Fedra.—Alcyó. —El Marti
ri de Sant Sebastià (en francès).— 
Parisina. 

* * 
És en Gabriel D'Annunzio l'autor 

més discutit d'Itàlia i un dels més 
discutits en tot el món literari. Tot 
en. ell s'ha discutit; fins sa paterni
tat. Tots recordem el famós Rapag-
netta d'ençà de la guerra...; mes, 

com les obres van signades per 
D'Annunzio, per a nosaltres no té 
altre nom qu'aquest. Endemés, 
anem a judicar l'obra, no l'home. 

Ses primeres obres, malf rat llurs 
incerteses i indecisions, ja revela
ven una personalitat ben definida 
qui s'anà accentuant ràpidament 
fins arribar a ésser el literat repre
sentatiu de son país davant el món 
de les lletres. Però, son obra no és 
judicada unànimament. Compara
da amb la de qualsevol gran autor 
modern, apar migradíssima de fons 
i de pensament, si bé d'una riquesa 
externa imponderable. És el mes
tre per excel·lència de les formes, 
dels sons. Sa poesia és una bella 
melodia, musica harmoniosa qui en
canta l'orella, qui adorm l'esperit, 
però qui no arriba a l'ànima. 

Amb accents transcendentals i 
grandiloqüents; amb apara toses 
frondositats i ampuloses exhube-
ràncies cobreix sa pobresa de con
tingut, sa migradesa de substància. 
Molta fullaraca, però poc fruit. 

Dotat per la Natura d'una potent 
memòria i una portentosa facultat 
d'assimilació, junt amb son tempe
rament cercador de l'exhibició i la 
propaganda, ha seguit i pouat en 
totes les corrents literàries d'a
quests últims temps i n'ha estat llur 
introductor en son país. L'evolució 
literària d'en D'Annunzio és pura
ment l'evolució literària europea 
representada en sos moments més 
característics. 

Però, no ha sigut un creador; son 
obra està mancada d'originalitat. 
És sols un meravellós modelador 
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deformes belles, però, ha de cercar 
la primera matèria viva en altres 
indrets. 

Allà on excel·leix d'una faisó ad
mirable, allà on no té parió, és en 
la lírica pura. En D'Annunzio és 
verament un gran líric, d'altíssima 
volada, qui se'ns emporta irresisti
blement per les fantasioses regions 
de l'ensomni. És un gran líric, lo 
qual; però, no vol dir un gran poeta. 
És un artista; però, no un geni. Can
ta, amb el cant del rossinyol: qui 
com més el sentim, més ens plau, 
però, qui sempre és el mateix cant. 

Altre mèrit indiscutible del nostre 
autor, és son profond coneixement 
i domini absolut de la llengua ita
liana. L'estudi consciències dels 
quatrecentistes italians,aquell estol 
d'escriptors il·luminats per la divi
na estelia del Dant, li ha permès 
descobrir inapreciables tresors qui 
restaven abscondits en els antics 
còdexs polsosos de les grans biblio
teques, i amb ells empendre la tas
ca lloable i meritíssima d'aportar-
los a plena llum, escampant-los i 
sembrant-los per tots els camps 
oberts de la literatura pàtria. 

La llengua italiana brolla de sa 
ploma fluidíssima amb noves grà
cies fins llavors inconegudes; asso
leix una virtuositat poques voltes 
conseguida desde'ls grans clàssics, 
com en Les Verges de les Roques 
i en alguns cants de les Laudi, qui 
arriben a la sublimitat. És un altís
sim artífex de la paraula, qui sab 
combinar-ne tot el matís i tota la 
força intrínseca, com l'artista qui 
dels colors escampats en la paleta 
sab treure'n una obra admirable. 
Els mots, els colors, els tenim tots 

a l'abast de nostres mans; més, fer-
ne una obra d'art, sols poden con-
seguir-ho uns pocs escullits. 

Com ja havem dit, la valor de 
l'obra d'en D'Annunzio és notable
ment inferior a la d'altres il·lustres 
literats italians, com Josuè Carduc-
ci, amb sa poètica, si bé escassa en 
quantitat, tan originalíssima que ni 
ha tingut seguidors; com Anton 
Fogazzaro, amb sa producció no
vel·lística de pregona intensitat ro
mántico-realista; com Giovanni 
Pascoli, amb sa lírica d'una dolce
sa i nobilitat colpidores, com Sem 
Benelli, amb sa producció tràgica 
d'una modernitat exquisida. Però, 
també hem de confessar en elogi 
d'en D'Annunzio, qu'ell sol reuneix 
els atributs de cada un dels autors 
esmentats. Ell és a l'ensems poeta, 
líric, novel·lista i tràgic... 

La seva influència és principal
ment estil·lística. El seu estil arti
ficiós, preciosista i superficial és 
fàcil a la imitació. L'ús acurat i sig
nificatiu dels adjectius, font ines
gotable de riquesa expressiva, és 
un de sos encerts qui més contri
buïren a definir i enrobustir son 
estil; però, a la fi s'ha fet pesat i ha 
esdevingut inaguantable per l'abús 
progressiu i desenfrenat que n'han 
fet ell i sos imitadors. 

Com a prova del judici que son 
obra mereix a bona part de l'intel-
lectualitat de son país, no sé estar-
me de transcriure lo que'm digué 
temps enrera un il·lustre professor 
florentí : En Gabriel D'Annunzio 
passa en el cel literari italià com 
un d'aquells rars fenòmens atmos
fèrics que admirem astorats al 
lluny de l'horitzó. Sembla qué allà 
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tot un món de llum se creï revelant-
se en una munió de irisacions pu
res i multicolors i després d'haver 
esclatat i escampat tots sos raigs 
meravellosos, va atenuant-se i des
apareixent poc a poc envers po
nent... 

I afegí amb càlid i profètic accent 
dantesc : Quan a llevant veurem 

per fi apuntar l'alba, quan un sol 
novell il·luminarà ¡oh, Roma! el 
nostre cel, i f econdats pel seu calor 
nous plançons floriran en els camps 
de la literatura nostra, llavors el 
fenomen d'Annunzio ja s'haurà es
vaït per complert i sols ne quedarà 
un record boirós... 

JAUME S. VALLVÉ. 

DEL CARNET CIUTADÀ 
SANTA SETMANA 

...I ha tornat el diumenge de 
Rams amb sos llorers i sos palmons 
i coloraines... 

I la quietud del temple s'ha tor
bat bellament pels crits de la quit
xalla que amb candorosa irreverèn
cia cridava amb els ulls guspirejants 
de joia : «Obriu, obriu que volem 
entrar...» 

I Nostre Senyor ha començat ja 
a caminar de nou vers l'horta de 
les oliveres, i les fases de la seva 
gloriosa passió s'han reproduït sim
bòlicament... 

* 
— * * 
Quanta poesia s'enclou en tú, Set

mana Santa... Quines hores més 
belles les teves de penitència i sa
crifici... 

Però com cada any passaràs i 
passaran amb tú tots els bons pro
pòsits momentanis de l'home redi
mit però oblidadiç. 

I tú tornaràs, malgrat tot: Tor
naràs amb la llum d'or de les es
glésies; tornaràs amb la melangia 
dels teus dies de reculliment i amb 
l'espectacle corprenedor i sublim 
de Jesús clavat en creu i de la Mare 
Dolorosa... 

I tot serà bell aleshores, car amb 
l'encís del teu retorn ens portaràs 
novament la flaire primerenca dels 
romanins i de les farigoles i la ria
lla frescal i lluminosa dels dies clars 
i blaus de primavera... 

MARCEL. 
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ADOLESCENCIA 

Com és qn'abans vos veia sortir sempre plegades 
al demati i al vespre de dins de l'obradò, 
i un cop esment tinguéreu de les meves mirades 
se os veu retornar a casa per diferent cantó? 

Llençant per Vampla via sonores riallades 
de tant en tant parava-os a qual qu'aparado, 
guaitant ara la forma d'aquestes arracades 
o aquell collar de perles tan bell i temptadó. 

Sabent que vostres gràcies eren per mi exquisides, 
veig qu'heu deixat de fer-vos, de cop, engelosides, 
per descifrar el misteri del meu encisament... 

Però el meu cor romàntic estima a totes dugués 
i, amb una visió clara de fels i malestrugues, 
recull de vostres somnis el dol i el sentiment/ 

EUSEBI RODRÍGUEZ. 

C A N Ç Ó DE NIT 

Tot dorm i reposa 
dins l'aire geliu. 
Mirant-se una rosa 
la lluna somriu. 

Tot dorm i reposa 
i espera el matí. 
La rosada es posa 
damunt del jardí. 

Volant una ocella 
traspassa l'espai 
i amb sa cantarella 
fa plorà el desmai. 

Una aranya fila 
sota un ametller; 

l'ametller vacil·la 
dins l'aire lleuger. 

Un mussol suspira; 
se sent cantà un grill; 
un estel es mira 
de l'aigua en l'espill. 

Els arbres dormint-se 
són breçaís pel vent. 
Les flors van obrint-se 
quietosament. 

Tot dorm, tot reposa; 
quina dolça nitl 
S'ha obert una rosa 
i el món s'ha adormit. 

JOSEP M.° 



LLETRES ESTRANGERES 

ODES D' HORACI 
A JULI ANTONI 

(Od. 2, llibre IV) 

Pindarutn quisquís studet eemu/arí 

Juli, qui intenti competir amb Píndar 
ales de cera, que inventava Dèdal, 
usa en son vol, per a nomir les vítrees 

aigües marines. 
Com riu que salta des dels monts i l'inflen 
fortes ruixades sobreixint riberes, 
Píndar, que és digne que Apol-ló el coroni, 

fèrvid adolla 
cants abundosos d'inspirada flama, 
ja quan llampega de paraules noves 
sos ditirambes atrevits i lliures 

d'ordre I mesura, 
ja canti els deus o els reis, o bé el llinatge 
dels alts herois que en justa mort colpien 
l'host dels Centaures i l'ardent Quimera, 

monstre de flames, 
canti també los qui en els jocs d'Olímpia 
guanyen la palma, o al genet i atleta 
dícti-li versos de més gran durada 

que cent estàtues 
plori l'espós que jovençà arrebassa 
la mort, dels braços de l'esposa i llói-li 
l'ànim excels i d'oblidança eterna 

faci'l exempte, 
és que, oh Antoni, el cigne tebà empenyen 
aures potentes quan alçar-se aspira 
finses als núvols; però jo a semblança 

d'àurea abella 
que al bosc i ribes de l'humida Tíbur 
cerca afanyosa de les flors el néctar, 
pobre de míí jo amb treballosa cura 

forjo mos versos. 
Ja que ets poeta de més docta lira 
canta tú el Cessar, quan els fers Sicambres 
porti sotmesos per la Via Sacra 

fulgid de glòria; 



cosa més gran ni el fat, ni els deus perínclits 
poden donar-nos, ni ens daran encara 
que el temps antic dels segles d'or volguessin 

fer-nos revindre. 
Dies de joia cantaràs, les públiques 
fetes de l'Urbs i el Fòrum sense lluites 
quan esplendent de nous triomfs, l'invicte 

Cessar retorni. 
Ma veu llavors ha d'ésser—si n'és digna— 
per a ton cant, i «oh jorn bell, graííssim, 
digne de lloat» jo diré quan Cessar 

sia amb nosaltres. 
Quan acompanyis el triomf, cent voltes 
prou clamarem tot Roma «jvisca! ¡visca!» 
mentres l'altar eleva als deus benignes 

núvols d'aromes. 
Per a cumplir ton vot caldran deu tàures 
i altres deu vaques; per al meu, reservo 
tendre vedell, qui just, deixant la mare, 

l'herba pastura, 
i té les banyes de tan fina corva 
com el terç dia del creixent la lluna, 
ros tot el cos, sols que en el front ostenta 

nivea taca. 

CARLES MAGRIM, trad. 

GLOSES : Com Juli Antoni hagués demanat a Horaci, que, a imitació de Píndar, cantés les vic
tòries d'August, el nostre poeta se n'excusa adressant-li la present Oda. 

Juli Antoni era un jove poeta, fill de Marc Antoni, el famós triumvir que s'uní amb Cleopatra. 
Després de la mort d'aquest, el fill fou perdonat per August i assolí grans dignitats en l'Imperi; mes 
com després conspirés contra el mateix emperador, fou damnat a mort. 

Per a compendre bé el significat de la primera estrofa, cal recordar la llegenda de Dèdal. Fou un 
personatge mitològic, en el qual es personifica entre els grecs i els cretencs el primer desvetllament 
de l'esculptura i arquitectura. Dèdal esculptor feu grans progressos en l'art. Més tard instruí als fills 
de sa germana. Havent un d'ells, Pérdix, superat al mestre, per gelosia, Dèdal el matà. L'Areòpag e\ 
condemnà a mort; més ell pogué escapar-se arribant a Creta, on per son enginy i talent conquerí 
l'amistat del rei Minos. Allí, Passifae, muller de Minos, infanta el monstre Minotaure ¡ Dèdal cons
truí el laberinte de Gnòssia (capital de Creta) per a que aquell hi sojornés. Minos, en càstic de tal 
feta, l'empresonà, i més tard fou alliberat per Passifae; mes com no pogués disposar de naus per a 
evadirse de l'illa, fabricà unes ales de plomes unides amb cera per a ell i son fill Icar. Ell pegà vo
lada fins o Itàlia; però Icar, inexpert i no tenint avinents els consells del seu pare, el sol fongué la 
cera de ses ales i anà a caure al mar. Aquest rebé el nom de mar d'Icar ilcarium mare) que era una 
part del mar Egeu. Heu-s-aquí l'al·lusió d'Horaci : si s'empenya un en imitar a Pindar s'alçarà com 
Icar en ales de cera i anirà a caure al mar per a donar-li nom. 

— Des de la primera i en les cinc estrofes següents es fa al·lusió a Pindar, celebèrrim poeta, 
príncep dels poetes lírics grecs. Nasqué a Cinocéfal, vora Tebes. (521-440 a de J. C.) Copiosa fou sa 
producció poètica; escrigué de tots els genres del lirisme chora!, com himnes, peans, encomis, epíni-
cis, etc. De ses obres acoblades en nou llibres, en resten quatre d'epinicis, cants de victòria, en lloor 
dels vencedors en els Jocs Olímpics, Istmics, Pitics i Nemeus, d'on prenen llur nom aquestes cèle
bres Odes. Es grandiloqüent i magnífic en sos versos, en ses ¡dees, en les imatges i en les evocacions 
dels deus i de les llegendes dels temps heroics; perxò Horaci en fa aquest gran elogi en les prime
res estrofes de la seva oda. 
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R A B I N D R A N A T H T A G O R E 
Com és plaent gustar, dins l'ex-

huberància luxuriant de les litera
tures orientals, la fragança suau de 
l'obra de Rabindra Nath Tagore, 
en la qual, el clam de les passions 
s'aquieta i on l'ardor « del llavi en
cès que'l desig bada» és trasmudat 
en «la calma d'un ull blau». Bella 
realització de la invocança del nos
tre Miquel Ferrà. 

Recentment, en comentar l'obra 
Tagore, digué López-Picó : «A ell, 
com a tots els grans poetes, li és 
substància lírica l'eternitat». Nos
altres, diríem que Rabindra Nath 
Tagore, plasma en les seves con
cepcions l'acció immanent de la di
vinitat damunt l'albir dels homes. 

Rudyard Kypling, copsà les ca
racterístiques ètniques de la índia. 
Rabindra Nath Tagore, ens en mos
tra l'esperitualitat. 

Nat l'any 1861, tingué escola a 
Bengala i emprengué nombrosos 
viatges d'estudi. Trobant-se a Nord-
Amèrica, donà un cicle de confe
rències qu'aplegà, després, dins un 
volum nomenat «Personality». De 
les seves produccions esmentarem: 
«Gitanjali» (Premi Nobel), «Fruit 
Gathering», «TheGardener», «The 
Crescent Moon», «Stray Birds», 
«Lover's Gift and Crossing», «The 
King of the Dark Chamber», «Chi-
tra», «ThePost Office», «The Cycle 
of Spring», «Sacrifice», «Hungry 
Stones», «Mashi», «My Reminiscen-
ces», «Nationalism», «The Realisa-
tion of Life» i la traducció dels 
«Hundred Poems of Kabir». 

Són força recomanables els estu
dis bibliogràfics sobre Tagore, 
d'Ernest Rhys, l'irlandès W. B. 
Yeats i Andreu Gide. 

Les obres de Rabindra Nath Ta
gore, llevat de les qui originària
ment ja foren escrites en anglès, 
han estat posades en aqueixa llen
gua pel mateix autor i per altres 
literats indians. N'hi ha interpreta

cions franceses d'Andreu Gide i la 
senyora Camprubí de Giménez té, 
gairebé ja finida, la tasca de tra-
duir-les al castellà. En català co
neixem, només, que l'existència 
d'una edició privada, el text de la 
qual és degut a Josep M. Batista 
Roca. 

Del volum «The Gardener» (Mac-
Millan & C.°, Ltd.-Londres-1918), 
havem traduït els fragments se
güents : 

31 
El meu cor, l'ocell de les sole

dats, ha trobat el seu cel en els teus 
ulls. 

Els teus ulls, són el breçol de 
l'auba i el reialme dels estels, i les 
cantúries del meu cor, es perden 
dins la profunditat llur. 

Deixa, però, que'l meu cor, enlai
ri el vol en aqueix cel, dins aqueixa 
solitària immensitat. 

Deixa, però, que solqui aqueixos 
núvols i puga desplegar les ales 
sota el besar esplendorós del sol. 

52 
Per què s'apagà el flamell del lam-

padari? 
Jo l'envolcallí amb el meu man

tell, volguent alliberar-lo de l'ale
nada del vent, per això s'apagà. 

Per què es marcí la flor? 
Jo l'oprimí damunt el mèu cor en 

un rapte d'amor ansiosa, per això 
es marcí. 

Per què s'estroncà el doll del rie
rol? 

Jo volguí aconduir-lo per a gau-
dirme'n, per això s'estroncà. 

Per què es trencaren les cordes 
de l'arpa? 

Jo volguí poltzar-hi un sò qui no 
era a l'abast de la força llur, per 
això es trencaren. 

58 
Un dematí, vingué una noia cega 

a oferir-me una garlanda de flors, 
damunt una fulla de lotus. 
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Jo me'n enjoiellí el coll i els ulls 
se m'emplenaren de plor. 

Vareig besar la pobra orba i li 
digui: 

«Tú ets cega, com les flors i ni tú 
•mateixa pots saber com és bell el 
»teu present!» 

69 
Vaig a la cacera del cérvol daurat. 
Vosaltres, amics, somriureu tal 

volta; però, jo aniré perseguint la 
visió qui davant meu s'esmuny. 

He travessat rierols i vallades i 

vaig errabund, per terres incone-

gudes, a la cacera del cérvol daurat. 
Vosaltres aneu al mercat i us em

porteu a casa les provisions com
prades. A mí, l'encís dels vents m'ha 
corprès, no sé, però, ón ni quan. 

No'm sento cap recança al cor. 
Tot ço qui m'apartenia, ho deixí 
lluny darrera meu. 

He travessat rierols i vallades i 
vaig errabund, per terres incone-
gudes, a la cacera del cérvol daurat. 

JOSEP FLO, trad. 

TEATRE 
Maria Magdalena. Comèdia dra
màtica en tres actes, de Maurice 
Maeterlinck. Traducció de C. Cap

devila. 
Al sentir-se atret el gran poeta 

suec per la grandiositat de la feta 
de Maria Magdalena i volguer-la 
escenificar, es trobà que estava tan 
estretament lligada amb la vida. i 
sobretot Passió de Crist, que de 
cap manera podia prescindir-se de 
l'acció divina en aqueixa escenifi
cació. Això era certament un obs-
table, car fer sortir les Sagrades 
Persones en escena (per més que 
s'hagi fet moltes vegades) no és 
gaire reverent. I aqueix obstacle 
el resolgué en Maeterlinck, desen
rotllant les dues accions l'una al 
costat de l'altra; isolant la de Ma
ria Magdalena a l'escenari, rela
cionant-la, però, contínuament amb 
la Divina que malgrat no veure's 
fa sentir tothora la seva influència 
aclaparadora. 

Debades la mestria d'en Maeter
linck en algun indret del drama en 
que l'obstacle susdit esdevé irre
soluble, per exemple, al sentir-se 
Maria Magdalena corpresa per les 
paraules divines, per anar vers 
Jesús ha de sortir de l'escena. Ales
hores la dramaticitat d'aquestes 
situacions culminants queda extre
madament malmesa quan no anul-
lada completament. 

Per aqueix motiu l'absència d'ac
ció es nota tot seguit i l'obra dóna 
la sensació de quelcom incomplert 
i artificiós. I així quan la veu de 
Jesús es fa sentir o bé els seus ac
tes es perceben més d'aprop, creix 
en el públic l'interès, i es pot notar 
com en la sala plana un silenci ab
solut, perquè hom pressent que és 
aleshores que's desenrotlla l'acció 
veritable de l'obra, acció que no 
ha pogut posar-se a l'escenari i ha 
d'escorre's pel costat. 

* 
* * 

Aqueixa és, en poques paraules, 
la impressió que'ns produí Maria 
Magdalena, d'en Maurice Maeter
linck. En aquesta obra s'hi reflec
teix seguidament l'alt temperament 
poètic del seu autor, que sobressurt 
en alguna escena del segon acte i 
en gairebé tot el tercer, indiscuti
blement el millor. 

* 
* * 

La traducció, deguda a En Car
les Capdevila, molt justa i literà
riament exquisida, al qual devem 
agrair la incorporació a la nostra 
escena, d'obres que com la present, 
si no mestres en la literatura dra
màtica universal, són model de 
sinceritat literària. 

De la interpretació és precís fer 
esment del treball, excel·lent sota 
tots conceptes, portat a cap per 
N'Emília Baró, interpretant la pro-
tanista. A. i B. 
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LLIBRES 
«L'Andreuet», 
d'Alexandre Font. 

En aquest temps que en els aparadors 
dels nostres llibreters hi veiem cada dia 
un llibre nou, empro que sempre és de 
poemes, no deixa de fer alegria trobar-hi 
una novel·la novament apareguda. No cal 
estar gaire al corrent de literatura, per a 
compendre que la novel·la catalana no té 
aquella puixança de la castellana, per 
exemple, que conta amb un Galdós, un 
Palacio Valdés, una Pardo Bazàn, Pereda, 
León, Coloma, i tants altres, perfectes 
conreadors de la narració en totes les se
ves diverses complexitats i istils. Tenim a 
Catalunya, un Víctor Català, Oller, Ruy-
ra, Vaireda, Casellas, Bertrana, Moncer-
dà, que, poguent fer bracet en qualitat 
d'obres amb els castellans, no aixís mateix 
si comparem la quantitat que, deixant de 
banda l'Oller que ha produït forsa, resulta 
minça per la necessitat que té un poble de 
deleitar-se amb la novel·la. D'un quant 
temps a aquesta part, havem llegit «L'a-
brandament», d'en Soldevila; «Paulina 
Buxareu», d'en Segarra; «Els herois», d'en 
Bertrana; «La mare Balena, de Víctor Ca
talà; «Argelaga florida» i «L'encís de la 
mar», d'en Roig i Raventós; i altres novel
les o narracions d'en Riber, Ruyra i Mar
qués de Camps, i Moncerdà, empro, ho 
repetim, comparat tot això amb el sens fi 
de llibres de versos, és massa poc, per 
malaurança de nostra literatura. 

Empro, ara havem llegit amb fruició 
«L'Andreuet», d'en Alexandre Font, i, ve
ritablement, és un esforç més. Aquesta 
novel·la de la Barcelona vuitcentista és 
d'una realitat que sorprèn des del comen
çament i d'una força d'evocació que encisa. 
També les descripcions d'aquella Plaça 
Reial, i d'aquella Plaça de Tetuan són 
justes i fetes amb pinzellada segura i, en 
aquesta novel·la hi ha el secret d'interes
sar sempre sense cap rebuscament ni cop 
d'efecte. Veiem els dos jaios com parlen 
sentats en un pedrís de la Plaça de Tetuan, 
i ens sembla que els hi coneixem de sem. 
pre. Els mateixos gestos, les mateixes fac-
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cions, l'un voltat de la mainada a qui dóna 
caramel·los, l'altre refunfunyant que l'ata
balen. Veiem passeijant pel port el tríptic 
format pel senyor Damià, la senyora Ca
terina i l'Andreuet, i, no hi ha dubte, són 
els que més d'una volta havem vist parats 
davant un trasatlàntic llampant a l'hora 
de la posta. El senyor Mílio, sabem que la 
nostra mare n'havia conegut un que bé 
podria ser aquest, que sempre tenia una 
herba remeiera per a donar. El senyor 
Ambrós, aquell que mai tenia mal de caps, 
feliç amb sa muller i la seva propietat de 
fora. Aquella bona criada vella, i aquell 
estanquer del cantó, i la senyora Llúcia, 
esposa del senyor Mílio... I va passant a 
nostres ulls aquella narració, quietament, 
i ens sentim contents de sapiguer-la, i 
sentim compassió pel aquell Andreuet que 
es cria malaltiç, degut a lo massa que l'es
timen els seus pares, i a lo massa egoistes 
que són, sense compendre-ho. 

Alexandre Font, en «L'Andreuet», ha 
defugit les observacions llargues i la mul
titud de detalls. Ha volgut, amb pas segur, 
col·locar nos dintre l'ambient de la seva 
novel·la, d'una llambregada; és ver tot ço 
que passa i és real el paisatje, per nosal
tres bé prou conegut, per ço que encara 
ens resta de la Barcelona vella. Allà on 
podria ésser romàntic, el trobem auster, 
i fins per ço ens captiva... L'escena de 
l'Andreuet amb la criada... l'escena de la 
Rosina regant les flors des de l'ampit de 
la finestra baixa... tot contant amb dugués 
paraules, però són tan precises, que és la 
realitat mateixa, sens aquell preciosisme 
que a voltes desfigura la narració. 

Nosaltres aplaudim a En Alexandre 
Font, per aquesta manera com ha sapigut 
contar-nos la novel·la; sembla talment que 
no ha volgut emocionar-nos amb cruesa, 
empro ha fet devallar a nostre cor aquell 
agre-dolç que no ens fa pensar i que ens 
encomana un benestar suau, fins quan, en 
el desenllaç, mor l'Andreuet en la seva 
primera volada lliure. 

M. S. A. 



«En el Hmit d'or» : Poemes 
de LI. Bertran i Pijoan : 
Dibuixos de Josep M.* Mar-
qués-Puig : Altés, impres
sor. — Barcelona. 

Dintre la nova poesia catalana, plena 
a r a d'un nou ritme, d'un esperit de reno-
vació i pot ser més de depuració del verb, 
on totes les coses hi són bellament dites 
i subtilment harmonitzades, un poeta so-
bressurt amb una llum molt pura. En Ber
tran i Pijoan en aquest segon llibre ens 
apar totalment clàssic. L'esperit seré per 
tota obra equilibrada, la magnificència i 
l'austeritat cristiana dels seus poemes, la 
grandesa d'aquelles concepcions litúrgi
ques amarades de sublimitat: 

«Heu vist com se'n anava somrient, 
quiet, suau, tot fi com una randa; 
amb una resplandor de sol ixent 
i un volior d'ocells a cada banda?» 

(L'Ascensió.) 

Tots els seus poemes els sentim potents 
amb una ànima ferma, amb un esperit sin
cer, amb unes estrofes plenes d'inteíisitat 
i sòlides. La passió penetrant i punyenta 
omplen de força els seus poemes intensifi
cant amb tota l'ànima els sentiments més 
pregons de la vida: 

«La rosa dels teus llavis ja no pot ser per mi, 
si no és que en el sojorn dels morts, en la tenebra, 
ens torni a nova vida alguna estranya febre, 
i dins la terra obscura, solcada de dragons, 
es trobin nostres cossos encesos de passions.» 

(Elegia de la Joventut i de VAmor.) 

I al costat d'aquests poemes de passió, 
posem-hi també les admirables descrip

cions, aquell bell himne a l'Amistat, on 
amb tanta sencillesa i sublimitat se'ns hi 
evoca, com en una descripció bíblica, aque
lla bona i santa flama de l'amistat: 

«del poble pelegrí, 
que dú un botet d'aram, 
per si una santa dona li hi posa un raig de vi.» 

En Lluís Bertran i Pijoan qui ja en el 
primer llibre Júnior ens predeia ser un 
poeta pregon amb una passió intensa i un 
domini seré, ens ha donat en el seu nou 
llibre En el límit d'or, quelcom de saborós 
que no s'oblida. Els seus poemes tan plens 
d'intensa i pura emoció resten gravats 
dintre de l'ànima. Gran cosa és que al pu
blicar un nou llibre pugui adonar-se el lle
gidor de l'avenç produït per l'autor. Gran 
cosa és també que aquests poemes quedin 
guardats en lo més íntim del seu pensa
ment com creiem en són dignes els d'en 
Bertran, i no l'oblidin com succeeix a tants 
i a tants altres autors que passen desaper
cebuts els seus llibres, i hom no recorda 
més les estrofes que ha llegides. Mes tots 
ens recordem encara i els llegim mantes 
voltes en les hores de repòs els llibres d'en 
Josep Pijoan (El Cançoner) i d'en Francesc 
Pujols (Poesies) amb tot i fer temps que 
han sigut publicats, i ser els únics llibres 
de versos de llurs autors. Creiem que el 
d'En Bertran i Pijoan mereix guardar-se 
també en lo més recòndit de la nostra Bi
blioteca i llegir-lo en les hores de lleure 
quan l'esperit està quiet i atent a l'espiri
tualitat poètica. Però enteneu bé, mai di
vulgar-lo ni pregonar-lo a alta veu; els lli
bres purs amb prou feines s'anomenen. 

J. M. R. A. 

LES REVISTES 

La Nouvelle Revue Française.—l.er de 
Març. 

Plau-nos vivament la col·laboració de 
l'André Gide; articles fondament cultes 
de sana doctrina per la renovació de la 
Literatura. En aquesta època de recerca, 
per a encontrar una originalitat nova, in-
fondint nous tòpics en la Literatura, creiem 

verament que en l'Escola Francesa d'ara, 
és l'André Gide qui deu figurar com una 
de les figures més interesants i a l'ensems 
amb més alta originalitat. 

Fém nostres les paraules que en aquest 
darrer número inserta parlant del clasi-
cisme: 

«J'estime que l'oeuvre d'art accompli sera 
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celle qui passera d'abord inaperçu, qu'on 
ne remarquera méme pas; oú les qualités 
les plus contraires, les plus contradictoires 
en apparence force et douceur, tenue et 
grace, lojique et abandon precisión et poe-
sie — respireront si aisément qu'elles pa-
raïtront naturelles et pas surprenantes du 
tout.» 

Remarquem: 
— La Revue Musícale, n.° 5 : l.er Març. 
Interessant revista que s'edita a París i 

que és un ben documentat estudi de la 
vida musical, enriquida amb valuosos ar
ticles entre els quals consignem el d'en Ca-
mile Manclair. 

—Le braponillot, d'arts, lletres i espec
tacles, punyenta i satírica revista de la 
vida parisina. 

— Petiedés, revista comarcal de la qual 
n'estimem l'esforç, pel major enaltiment 
de tota publicació. 

Amb tantes revistes comarcals com sur
ten i en les quals sols es nota un decaiment 
espantós, és d'elogiar i encoratjar la noble 
tasca dels de la Revista Penedès que sens 
dubte denota un bell avenç. 

Ressorgiment: Buenos Aires.—Núm. 55. 
Febrer 1921. 

La forta catalanitat i l'esperit serena-

NÓTU 
És molt d'elogiar que «Amics dels Bells 

Llibres» vulguin empendre la publicació, 
en forma artística i amb materials de luxe, 
d'obres cabdals de la literatura nostrada 
moderna, i els hi alabem el gust d'haver 
triat la casa Oliva de Vilanova, per a que 
s'encarregui d'estampar-les. 

De les darreres exposicions cal esmen
tar la del pintor de nostra costa ampurda-
nesa, senyor Matilla, i la del senyor Fe-
rrater, amb quiscuns paisatges i jardins, a 
les Galeries Layetanes; la de paisatges i 
retrats del senyor Laporta Astort, a can 
Parés i altres obres dels senyors Llobet, 
Soler, Inglada, Camps i Roca a les Gale
ries Dalmau 

ment culte de «Ressorgiment» la fan una 
revista forsa interessant. És plena d'ideals 
i veiem en les seves planes la continuació 
de fèrvids anhels, esdevinguts realitat. 

Entre els articles del número correspo
nent al mes de Febrer, esmentarem l'arti
cle enter del H. Nadal i Mallol: Catala
nisme ultramari, qual article publicat en 
el nombre cxxv de La Revista fou mutilat 
en la seva part principal per la censura 
governativa. Entre els treballs literaris 
una bella i patriòtica Glossa del poeta 
Ventura Gassol. 

Monitor.— És forsa interessant aquesta 
nova publicació, gazeta nacional d'art i de 
literatura. La orientació a seguir clara
ment la observem definida per les plomes 
d'En J. Carbonell, J. R. Foix i M. A. Cas-
sanyes quins en llurs escrits exterioritzen 
llur forma de pensar en política, arts i li
teratura. Per tal, doncs, de capir-ne la in-
fluencialitat del seu programa desitgem 
seguir fervorosament la lectura dels nú
meros successius de «Monitor». 

Butlletí de les J. N — Si més no, respon 
aquest butlletí a una bella realització es
tètica en l'ordre artístic i literari. Perdu
rarà la seva continuïtat? 

R. 

L L E S 

El Premi Nobel de Literatura (1920), ha 
estat atorgat a Carles Spitteler, figura 
preeminent dins la intel·lectualitat suissa 
contemporània, el millor elogi de la qual, 
és fet en reproduir-ne aquesta sentència, 
inspirada davant la subvenció de valors 
espirituals qui desfermà damunt l'Europa 
les horrors de la Guerra Gran : «L'home 
»qui mor pel seu país, farà, sempre, més 
»bell paper que l'home qui es val del nom 
»del seu país per a insultar els altres.» 

Esmentem amb joia l'homenatge retut 
pel Consistori dels Jocs Florals Rosello-
nesos, a N'Angel Guimerà i En Francesc 
Matheu, en nomenar-los Mestres en Gaia 
Ciència. 

El text d'aquesta Edició, ha estat sotmès a 
la prèvia censura de l'autoritat governativa. 
Imp. Social: Santa Madrona, 21 : Vilanova i Geltrú 
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