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MUSEU DE LA CARICATURA

& DE L'ANECDOTA
PER W. A. BODFISH i ÀNGEL FERRAN,

EL PREU DE L'HONRADESA

—Veieu? Mai com ara no havia
experimentat el plaer d'ésser hon-
rat. Veritat és que quasi no havia
tingut temps.

—IU'ésser honrat?
—No sé si d'ésser honrat o d'a-

donar-me del plaer que proporcio-

-Ep, aquí daltl Que amb aquest maó m'heu fet
mossegar la llengua 1

(Del Gaiety)

na l'ésser-ho. Es pot ésser honrat
sense adonar-se'n , i aleshores ben
Poc mèrit deu tenir la cosa quan us
han posat una consciència per a què
us vigili els actes. Per això és útil
la riquesa. Lliure de la preocupa-
ció d'acumular diners per ne-
cessitat, podeu analitzar els vostres
actes, dirigir-los, moralitzar-io,
mentre els vostres diners continuen
acumulant-se per inèrcia.

—Els vostres o els meus?
—És una manera de dir. Quan

dic els vostres vull dir, natural-
ment, els meus ; és una galanteria
talment com la d'oferir la casa.

—De vegades, però, a l'inrevés.
—Aquesta és la gràcia ; però el

diner, veieu, ben emprat, amb ho- .
na consciència i sentit de la respon

-sabilitat, amb seny , i no abusant de
la seva força, és l'element indispen-
sable de la respectabilitat. Un ho-
me respectable té sempre diner, i
és per això que es diu que amb
diner es compra tot, perquè dintre
la respectabilitat, com dins d'un
necesser, hi trobeu totes les coses
bones i {etils. Jo, per exemple, ig-
noro sincerament si abans era hoti-
rat ; ja us he dit que no havia tin-



gnt temps de fixar-m'hi ; però si

no ho era puc afirmar que amb di-

ner es pot comprar l'honradesa. Us
citaré un cas :

Un amic íntim meu troba_ un
amic seu, al tramvia. Feia temps
que no s'havien vist, i per solem

-nitzar l'encontre l'amic meu va pro-

posar al seu amic que compressi,

un dècim de la loteria.

—Comprem un dècim--digué—i

així tindrem un lligam més.
—Home—contestà el seu amic—,

no jugo a la loteria mai: hi juga-
ria aquest cop, però, en gràcia de

l'amistat; però no porto diners a

sobre.
—No hi fa res—digué el raen

amic— ; el compraré jo, i ja ho tro
-harem.

Sota aquesta paraula es separa-
ren, i passà el temps.

Un dia—si no, no hi hauria cas--
-es retrobaren.

—Noi—digué el meu amic—, ací
tens vint pessetes. Dóna-me'n
dues ; el dècim que vàrem comprar
va treure.

I, çonfirmant les paraules que
deia, donà vint pessetes al seu
amic, qui, obedient i admirat, n'hi
tornà dues. Obedient, per conve-
niència ; admirat, perquè mai no
hauria pogut imaginar un gest com
aquell. Qui hauria fet una cosa ser._-
blant? Ell, ni sabia el número del
bitllet premiat. Era un cas real-
insòlit d'honradesa.

—Sí, efectivament ; però aquest
ámic vostre podia ésser honrat de
tota la vida, i vós em parlàveu de
comprar l'honradesa amb diner!

—D'això, precisament, es tracta,
perquè el dècim havia tret la pri-

mera. Dotze mil pessetes! Si amb
dotze mil pessetes no es poden com

-prar quatre duros d'insòlita hon-
radesa!

ÀNGEL FERRAN

—I ara, Elena, que és això?
-No és res, senyoreta; no es posi així que només

és una vespa.
(London Mai')

EL PUNT FINAL ,

El crític : Em sembla que el pro-
tagonista s'hauria d'engegar un

tret al darrer acte, en comptes de
prendre's les metzines.

L'autor : Voleu dir?
El crític : Serviria, amés, per

despertar el públic i anunciar-li que

ja s'ha acabat.

L'ONADA DE CRIMS A AMÉRICA

El marit de Chicago: Vajal vajal No més vaig a le

cantonada a comprar un diari l
Judge (New York)
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Una dona pateix si no pot estre-
nar sabates, i pateix si les estrena.

Y ñ

UN HOME DE PARAULA

—L'Enric em preguntà ahir si
em volia casar amb ell. To vaig con-
testar que sí.

—Sí ; quan jo li vaig donar car
-baça la setmana passada em jurà

que faria una . barbaritat!

COMPLIMENT SINCER

—Ah, senyoreta! com canta me-
ravellosament vostè !

—Si no era jo! Era la meva ger-
mana la que cantava; jo no en se !

—És igual. Es extraordinari el
que s'assemblen i',?ra a l'altra en
tots els detall:	 1

UNA VEGADA...

I,a bellísima actriu X. diu que
la primera joventut és: un present
dels déus.

Però la segona no és pas de creu-
re que la regalin!

—Que diria el teu pare si et veiés a aqueixes hores
de la oit?

— Diria: «No ho diguis pas a la teva marel,

(Del Yale Record)

ECONOMIA

—I doncs? Ja has fet les teves
resolucions d'any nou?

—No necessito pas fer-les.
—I això?
—És que encara no he gastat les

de l'any 1920!

COSES DE BERNARD SHAW

Bernard Shaw, als 7o anys, és
l'home més jove de la terra. Matu-
salem no ho era, segurament, tant,
als dos cents. Així, és d'esperar que
Bernard Shaw en visqui molts més
que l'inventor i recordjnan actual
de la longevitat, perquè Bernard
Shaw ha trobat el truc, segueix una
tècnica i és vegetarià.

I li dóna tant de bon resultat, que
un dia, en una recent interviú,



quan li preguntaren si prenia al-
gun reconstituent, declarà que ell
no necessitava pas excitants ; que
més aviat prenia sedants, quan ne-
cessitava alguna droga.

—I—li digué l'indiscret periodis-
ta--què penseu dels mètodes de re-
joveniment de Steinach i Vorónof?

—Senyor meu—contestà el gran
liome—, no n'he pensat encara res :
no sento cap necessitat de rejove-
nir-me; més aviat, més aviat de...
senilitzar-me !

L'autor de Santa Joana—i d'al-
tres grans coses—era ovacionat una

—No manllevis mai diners a Goldstein. És un

escanyapobres! Cobra el cinquanta per cent a l'hi-

vern i el seixanta a l'estiu!
—1 per què més a l'estiu?
— Perquè els dies són més llargs.

(De Der Gotz, de Viena)

El jove advocat (que acaba d'ésser cridat al bufet
del seu pare): Papàl Ja està) Ja he solucionat el plet
de Johnson en el que havem treballat durant deu
anys!

El pare: ('o:n solucionatl I ¡o que t'havia donat
aquest plet com una renda 1

(Per D. B. Knox)

nit d'estrena. No recordem quina
nit, ni quina estrena. Tothom.
aplaudia, tothom aclamava... ex-
cepte un individu, vermell d'indig-
nació, que, a una de les primeres
files, amb dos dits a la boca, xiu-
lava desesperadament.

Bernard Shaw sortí a escena, a
regraciar els aplaudiments, i, fent
senyal que volia parlar, es dirigí
al protestatari :

—Ja ho veieu! són així : els agra
-da ! Desgraciadament , vós i jo, que

nc ho podem suportar, ens trobem
t:)ts sols ; què hi farem, no hi en-
te- nen !
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CANT DE RAMON

Són creat e ésser m'és dat
a servir Déu que fos honrat,
e són caut en mant pecat
e en ira de Déu fui pausat.
Jesús me venc crucificat,
vols que Déus fos per mi amat.

Matí ané querre perdó
a Déu, e pris confessió
ab dolor e contrició.
De caritat, oració,
esperança, devoció,
Déus me fé conservació.

Lo monestir de Miramar
fiu a frares Menors donar
per sarraïns a preïcar.
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Enfre la vinya e el fenollar
amor me pres, fé'm Déus amar,
enfre sospirs e plors estar.

Déus Paire, Fill, Déus espirat
de qui és Santa Trinitat
tracté com fossen demonstrat.
Déus Fill, del cel és devallat,
de una Verge està nat,
Déu e home, Crist apellat.

Lo món era en damnació;
morí per dar salvació
Jesús, per qui el món creat fo.
Jesús pujà al cel sobre el tro,
venrà a jutjar li mal e el bo
no valran plors querre perdó.

Novell saber hai atrobat,
pot-n'hom conèixer veritat
e destruir la falsetat :
sarraïns seran batejat,
tartres, jueus e mant orat,
per lo saber que Déus m'ha dat.

Pres hai la crots, tramet amors
a la Dona de pecadors
que d'ella m'aport gran socors.
Mon cor està casa d'amors
e mos ulls fontanes de plors.
Entre gauig estaig e dolors.

Sóm hom vell, paubre, menyspreat,
no hai ajuda d'home nat
e hai trop gran fait emperat.
Gran res hai del món cercat,
mant bon eximpli hai donat:
poc són conegut e amat.

Vull morir en pèlag d'amor.
Per ésser gran no n'hai paor
de mal príncep ne mal pastor.
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Tots jorns consir la deshonor
que fan a Déu li gran senyor
qui meten lo món en error.

Prec Déus trameta misatgés
devots, seients e verdaders
a conèixer que Déus home és.
I,a Verge on Déu hom se fes
e tots los sants cl'ella sotsmès
prec que en infern no sia mès.

blaus, honor al major Senyor
al qual tramet la mia amor
que d'ell reeba resplandor.
No són digne de far honor
a Déu, tan fort són pecador,
e són de llibres trobador.

On que vage cuit gran bé far,
e a la fi res no hi puc far,
per què n'hai ira e pesar.
Ab contrició e plorar
vull tant a Déu mercè clamar
que mos llibres vulla exalçar.

Santedat, vida, sanitat,
gauig, me do Déus e llibertat,
e guard-me de mal e pecat.
A Déu me són tot comanat
mal esperit ne hom irat
no hagen en mi potestat.

Man Déus als cels e als elements,
plantes e totes res vivents
que no em facen mal ni turments.
Dó'm Déus companyons coneixents,
devots, lleials, humils, tements,
a procurar sos honraments.

Laus et honor essentiae Dei et divins Personis et dignitatibus earum.
Et recordemur Iesum Nazárenum et Mariam Virginem matrem eius.

RAMON LLULL
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DE LA DEPURACIÓ DE LA LLENGUA

LITERÀRIA

En els nostres temps s'ha produït un fet que han de tenir molt en

compte els que treballen en l'obra de redreçament de la llengua cata-

lana : el fet d'haver augmentat enormement el nombre de catalans que em-

pren, com a llengua escrita, el català. Per cada individu que cinquanta anys

endarrera escrivia en català, avui n'hi ha centenars. Llavors el català escrit

era gairebé exclusivament usat per uns pocs homes de lletres ; ara, és una

gran part de la gent de parla catalana, que escriu en català. L'obra de redre-

çament de la llengua escrita no podria ara limitar-se al sol llenguatge literari

—amb exclusió dels llenguatges tècnics, etc.—, i, per altra banda, ha de

defugir tota artificiositat que dificultés la seva difusió.

Si el català escrit no s'hagués mogut de l'àrea que li assignava Milà i

Fontanals,—que el considerava solament cridat al conreu de certs gèneres li-

teraris—, podia llavors més lliurement adoptar qualsevol innovació enfora

de tota consideració de viabilitat dins la llengua comuna ; però, si ha d'ésser

emprat per tothom i en tota ocasió, hom ha d'anar amb un compte especial

que no perdi el contacte amb la llengua parlada, sospesant bé la viabilitat

de cada innovació i espaiant àdhuc, oportunament, la introducció de les

innovacions viables. El problema de la depuració de la llengua esdevé, així,

particularment dificil, puix que ens trobem, d'una banda, amb una llengua

a redreçar en la qual és imprescindible d'introduir nombroses modificacions,

i d'altra banda hi ha el perill de caure, per efecte d'aquestes modifica-

cions, en un llenguatge excessivament distanciat del llenguatge parlat i poc

apte, doncs, a ésser adoptat per tothom. I, encara, la consideració que

ella no ha d'ésser la llengua d'un grup d'homes de lletres, sinó la llengua

de què s'han de servir tots els catalans, imposa a tots els escriptors el deure

de treballar per la seva uniformació : s'ha d'oferir a la gent una llengua

assequible i uniforme.
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En l'ortografia és on es veu d'una manera claríssima la influència del

fet que una gran part de la gent de parla catalana hagi per fi adoptat el

català com a llengua escrita. Mentre el català escrit no era sinó una llengua

emprada per un nombre reduït de poetes i literats, L'existència d'una orto-

grafia única tenia escassa importància : del moment que esdevé una llengua

emprada per tothom, el problema ortogràfic adquireix una importància capi-

tal. Abans era, podria dir-se, indiferent que cadascun dels escriptors tin-

gués el seu sistema ortogràfic; ara és indispensable que hi hagi un sol

sistema : a la gent se'ls ha d'oferir els mots escrits sempre d'una mateixa
manera ; ells no estan en l'estat de triar, no volen haver-se de decidir en

cada cas per aquesta o aquella grafia ; volen que per a cada mot se'ls doni
una sola forma gràfica; i és solament així que poden aprendre d'escriure
segons un sistema. La coneixença de l'ortografia és un afer de memòria i

per la lectura anem associant a cada mot la imatge visual del mot, i és sola-
ment quant tenim ben gravades a la memòria les imatges de tots els mots,
que escriurem amb correcció ortogràfica. I aquest emmagatzament d'imat-
ges visuals esdevé impossible si un gran nombre de mots apareixen escrits
adés amb una grafia adés amb una altra. Àdhuc al qui sap molt bé, per

exemple, que dansa ha d'escriure's amb s, li pot ocórrer d'escriure danta si,

en les seves lectures, aquest mot li ha aparegut sovint escrit amh ç. El fet

d'haver-hi més d'un sistema ortogràfic porta fatalment com a consegiiéncia
que la gent no en sàpiga cap.

El català de la renaixença no tenia una ortografia uniforme : en la ne-

cessitat de renovar i nacionalitzar l'ortografia de la decadència, s'hi anaven
introduint reformes, adés per l'un adés per l'altre escriptor, sense aconse-
guir la major part d'elles el consentiment de tots. Els uns, respectuosos
per la tradició escrita dels bons temps de la llengua, rebutjaven els plurals
en as (cosas, tavlas), els altres no acceptaven els plurals en es (cases, taules),

que jutjaven incompatibles amb la pronunciació actual ; els uns, per a l'es-
criptura de la lletra v, atenien a l'etimologia (caballl, mohern), els altres,
a la pronunciació dels parlars que no confonen la b i la 7 , (cavall, covem).

Això era natural que passés i àdhuc, durant els primers temps de la renai-
xença, no era això un greu inconvenient per al conreu de la llengua : Però,
quan és tothom que es posa a escriure en català, llavors s'imposa la uni-
formació i la fixació de l'ortografia, i el deure de tots els escriptors és de
deposar tota actitud d'intransigència si un sistema ortogràfic té en un mo-
ment donat la fortuna d'aconseguir l'adhesió de la maioria.

Això havia de costar sacrificis a tots els que teníem el nostre sistema
d'escriure ; però els hem haguts de fer en bé de la difusió i àdhuc del decor
de la nostra llengua escrita. En veritat, hem donat una importància exces-
siva al fet que l'ortografia sigui aquesta o aquella, quan la cosa verament
important és que n'hi hagi una. Segons criteris tots ells perfectament de-
fensables, pot escriure's set i fret (Blanch-Bofarull), sed i fred (Diccionari



6	 POMPEU FABRA

Ferrer, Avenç, 1892), set i fred (Institut) ; hi ha hagut, durant la renai-

xença vuitcentista, partidaris de tots tres criteris ; perd, en l'obra d'uni-

formació de l'ortografia, calia adoptar-ne un i abandonar els altres dos :

si en un moment donat un sistema ortogràfic te la fortuna de veure's adop-

tat per una gran majoria i segons aquest sistema cal escriure set i fred,

posem-nos dòcilment a escriure set i fred, encara que creguem millors set

i fret o sed i fred, nerque, per damunt de tot, el que convé, en les circums-

tàncies actuals, és que hi hagi una ortografia única.
Jo,—i recordaré solament que jo havia estat un decidit partidari de la

supressió de la h etimológica, mantinguda per l'Institut (Avenç 1892, Con-
gres de la Llengua catalana 1906)—, jo se bé prou com sap greu de renun-

ciar a una solució ortogràfica que llarg temps hem patrocinat ; pero he de

dir que, des que el sistema de l'Institut ha estat generalment acceptat, el

greu que em podia saber de renunciar al triomf de totes aquelles meves so-
lucions que no aconseguiren d'ésser incorporades a aquell sistema, ha des-
aparegut davant el fet de la seva adopció per la generalitat dels que es-

criuen en català. Qualsevol que fos el sistema adoptat havia de contradir,
en un punt o en altre, les habituds ortogràfiques dels escriptors contempo-
ranis ; els pocs adversaris del sistema de l'Institut no farien pas, ells tam-
poc, un sistema que complagués a tothom, i ni és de creure que aconseguis-
sin de fer-ne un que complagués del tot a cadascun d'ells. Aquesta consi-

deració els hauria de portar a deposar llur actitud d'intransigéncia, que,
si no és de pensar que pugui fer trontollar l'adhesió de la gent al sistema
de l'institut, en dificulta indubtablement l'aprenentatge.

Davant la diversitat de solucions ortogràfiques existents en el català
de la renaixença, en fixar un sistema era naturalment impossible de do-
nar satisfacció a tots els escriptors ; si els uns escrivien ai i els altres ay,
si els uns escrivien blanc i els altres blanch, etc., era impossible de no
contradir a aquests o a aquells ; hi havia, en cada punt, d'haver vencedors
i vençuts ; pera el que si era indispensible era de no adoptar cap conven-
ció que contradigués algún fet important de la llengua. Aquesta ofereix
una diversitat de pronuncies : el sistema a adoptar no havia d'ésser incom-
patible amb cap pronúncia dialectal important. En ortografia les dificul-
tats nascudes de l'existència de les diferents pronúncies dialectals, no són,
però, en general, difícils de resoldre : un mot com flor és uns indrets pro-
nunciat amb o oberta, en d'altres amb o tancada, en unes regions és pro-
nunciat amb r final, en d'altres sense aquesta r; pero' la grafia flor convé
a totes les pronúncies amb que es convingui que el signe o pot ésser llegit ó
o ó i que s'accepti la r muda. Variant, segons les contrades, les regles de
pronunciació, una mateixa grafia convé a les diverses pronunciacions dia-
lectals d'un mateix mot. I cal confessar que, quant a respectar les diferents
pronúncies dialectals, el sistema de l'Institut és difícilment superable, i
és que, en confeccionar-lo, es tingué sobretot en compte d'evitar les innom-
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brables grafies dialectals (en el sentit que no convenien sinó a un sol dia-

lecte) que pullulaven en el català de la renaixença (cosas, eonzenran, cabal!,

vuidar, etc.)
En morfologia és molt més difícil d'aconseguir l'uniformació ; no so-

lament difícil, ans impossible : si un dialecte diu Pateix i un altre patia,

si un dialecte diu canto, i un altre diu cante, i un altre cant, l'adopció

en la llengua escrita, d'una forma única no pot ésser sense sacrificar l'una

o l'altra d'aquestes variants dialectals. Sortosament, però, el català és un

idioma prou homogeni Perquè l'acceptació de les diferents formes dialec-

tals no comprometi d'una manera greu la unitat de la llengua escrita. Les

formes triades del dialecte central, que són per altra banda les que gau-

deixen d'una major extensió geogràfica, són les comunament adoptades

encara que difereixin de les antigues (pevtiserma, pcntsés) ; però aquells es-

criptors que en llur parlar usen altres formes tenen la llibertat d'emprar
-les en la llengua escrita, sempre però que aquestes formes siguin formes

importants dins llur dialecte i sobretot si són formes pertanyents a l'anti-

ga llengua escrita (tals gens, cant, deim. del mallorquí) : ells són els qui

han d'apreciar si els convé d'usar tal o tal forma de llur parlar en front
de les formes del parlar central. Una altra cosa fóra que un escriptor, per
mer amor a la llengua antiga, es posés a usar formes completament desapa-
regudes com cantict en lloc de cantaves o dir-li-he en lloc de li diré : no és
intolerable que la llengua escrita traeixi, atenuades, les diferències dialec-
tals, que són un fet ; però ho fóra que hi traspuessin els capricis d'un es-
criptor oblidós del que és aquesta institució de naturalesa social que ano-
menem una llengua.

Hi haurà segurament pocs escriptors a qui no desplaguin les formes ver-
bals en o (canto, tenso), estranyes al català antic i ádhuc als parlars balears

i valencians. Molts desitjarien sens dubte de veure'n alliberada la llengua
literària; però ens atura d'adoptar decididament les formes antigues des-
proveïdes de desinència (cant, tens) la consideració de la resistència enor-
me, potser invencible, que oferiria a llur restabliment la llengua parlada de
Catalunya ; perquè no seria qüestió solament de practicar l'omissió d'una o
final, ans, en molts verbs, caldria modificar el radical verbal, la forma nova
allunyant-se sovint profundament de la forma actual i de les altres formes
del mateix verb. Cal renunciar a les formes sense desinència? Cal assajar-
les?  Jo no gosaria respondre a aquestes preguntes ; però em decanto a creu-
re que, durant molt de temps almenys, no cal pensar en la possibilitat d'eli-
minar de la llengua les formes verbals terminades en o.

Les innovacions a fer han d'ésser molt més nombroses en la sintaxi i
en el lèxic que no en la morfologia. En aquesta, l'única cosa que ens pot
empènyer a fer una innovació és el desig d'atenuació de les diferències dia

-lectals o, cas únic, el d'alliberar la llengua de les formes verbals en o, que
ens semblen poc adients amb la fisonomia morfològica de la nostra llengua.
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La sintaxi i el lexic, en canvi, han estat tan pregonament pertorbats, que
les innovacions a fer-hi són innombrables ; però, sortosament, la major part
d'elles no ofereixen ni de lluny les dificultats que presenten les morfològi-
ques ; amb la mateixa facilitat que la sintaxi i el lèxic sofriren nombrosos
canvis sota l'acció pertorbadora d'una llengua estranya, ara són dòcils a
una acció renovadora. En tenim l'experiencia : la majoria de les innovacions
introduïdes en la llengua escrita han estat incorporades o estan en camí
d'ésser incorporades a la llengua parlada. La capacitat de renovació d'aques-
ta ultrapassa indubtablement les previsions més optimistes. Aquesta ducti-
litat de la llengua parlada fa més grossa la responsabilitat dels escriptors :
aquests han de tenir gran cura a no errar-se, puix que llurs erres poden te-
nir la mateixa sort que llurs encerts, i la llengua trobar-se, així, deturpa-
da pels mateixos que tenen la missió de depurar-la. Basta recordar el que
costen ara de treure de la llengua les formes i els girs defectuosos que hi
introduïren un dia els descastellanitzants a ultrança (el doncs causal , el
quin relatiu, etc.)

Un escriptor no hauria de decidir-se a usar un mot o un gir antics o dia-
lectals sense estar ben segur del seu valor ; no sigui culpable, per exemple,
que s'estableixi una associació entre el mot freturar i el concepte de anhe-
lar, o que s'empelti a la locució adverbial no res menys la funció de conjun-
ció adversativa. Ara, quan está ben segur del valor d'un mot o d'un gir,
que no el deturi la sola consideració que és arcaic o dialectal, pero que tin-
gui ben bé en compte si l'adquisició d'aquell mot o d'aquell gir suposa un
veritable guany per a la llengua, perqué són ja tantes les innovacions que
som obligats de fer, que és perillós de posar-nos-en a fer d'innecessàries, tals,
a parer meu, com l'adopció dels mots assats, oj5s, hoc, o la descomposi-
ció del futur en infinitiu i auxiliar, (dir-li-hé en lloc de li diré).

En el cas en qué es trobem davant una tara greu de la llengua moderna,
llavors és quan, per tal d'alliberar-la'n, hem de recórrer, sia a un arcaisme,
sia a un dialectalisme, sia àdhuc a un neologisme ; i solament llavors, àdhuc
quan ens trobem davant una forta resistencia a la incorporació de la innova-
ció, hem d'insistir a mantenir-la en la llengua escrita, i no renunciar-hi si-
nó quan adquirirem el convenciment que aquella res;stencia és insuperable.
La viabilitat d'una innovació ha sempre de tenir-se en compte; pera, da-
vant una resistencia igual, la nostra insistencia a mantenir una innovació
ha de dependre del que ella representa de guany per a la llengua : ho que
prolonguem l'assaig d'una innovació que vingui a corregir una greu defec-
tuositat de la llengua, pera si no és aiti farem millor d'apressar -nos a re-
tirar-la, perquè per sobre de tot cal evitar d'establir un divorci massa gros
entre la llengua escrita i la llengua parlada.

L'acceptació d'una innovació per una gran part de la massa parlant és
un fet d'una importancia cabdal. Aquesta acceptació pot fer bona àdhuc
una innovació perfectament arbitrària ; en canvi, un gir antic caigut en de-
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suetud no pot ésser en rigor considerat de non com a català sense aquella

acceptació. Tota provatura en vista a una millora és lloable : no seria lloa

-ble, però, que el propugnador d'una innovació s'entossudís llarg temps a

mantenir-la davant la seva inacceptació per part de la massa parlant, i ja

és un indici d'aquesta inacceptació que la majoria dels bons escriptors no

s'hi adhereixin.
En sintaxi, sortosament, si introduïm un gir A amb la intenció de subs-

tituir un gir B que considerem defectuós, l'adopció de A no implica ipso

jacto la condemnació i abandó de B. No passa ací com en ortografia, on l'ac-

ceptació d'una grafia per a un mot suposa la. condemnació de tota altra grafia

del dit mot. El mot braç ha conegut durant la renaixença dues grafies, braç

i bras : en el moment que és acceptat un sistema ortogràfic segons el qual

s'ha d'escriure braç, bras és condemnat a desaparèixer, esdevé una falta

d'ortografia. En sintaxi, al contrari, A i B poden subsistir l'iun al costat de

l'altre; A pot, així, sotmetre's a un per ode de prova : si no reïx a ésser

generalment acceptat, llavors és el cas de no insistir a mantenir-lo, hom

l'abandonarà, i la provatura no haurà produït cap Pertorbació greu en l'$s

de B ; però si A és viable i aconsegueix la preferència dels bons escriptors,

talment que arriba un moment que cap d'ells usa ja el gir B, llavors po-

drem condemnar el gir B, B haurà estat eliminat de la llengua literària, i

el sen ús constituirà una falta de gramàtica.

>`s clar que hi ha casos en qué el gir habitual ha pogut ésser condemnat

com a dolent, com una falta de gramàtica, sense esperar l'adhesió dels es-

criptors ; però en aquests casos l'evidència de la defectuositat (els hi per

els ho, el que per el qual) feia que hom estigués segur per endavant del con-

sentiment dels bons escriptors. En general, però, cal esperar llar adhesió,

la qual és una garantia d'encert, d'encert no solament quant a la bondat in-

trínseca de la nostra innovació, sinó quant a la seva viabilitat dins la llengua

comuna.
h'existència d'un grup nombrós d'escriptors amatents a collaborar en

l'obra de redreçament de la llengua, és d'una importància inapreciable. Grà-

cies a ella, hom pot llançar-se més ardidament a l'assaig de qualsevol inno-

vació, puix que en el cas d'anar errat, no ha de trigar a adonar-se del sen

error. Qualsevol innovació és, així, immediatament contrastada, i el qui l'ha

suggerida veurà aviat si cal renunciar-hi o si, al contrari, pot confiadament

erigir-la en regla.
En apreciar la viabilitat d'una innovació un sol pot equivocar-se més fá-

cilment que molts. La innovació que consistiria a emprar qui subjecte amb

exclusió de que (la pluja qui cau), tot i ésser tan simple de realitzar en el

moment d'escriure,—puix que no exigeix sinó canviar tot que subjecte en

qui,—no ha trobat entre els escriptors la bona acollida que ha tingut, per

exemple, la innovació consistent a suprimir de la llengua el lo neutre, su-
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pressió altrament difícil de realitzar, puix que el subtitut d'un lo que ens
ve a la ploma és diferent en cada cas,—el, al, allò, el que és, el que té de,
com, etc. Ara bé, aquesta actitud divergent dels escriptors envers aquestes
dues innovacions s'acorda perféctament amb llurs distintes condicions de via

-bilitat dins la llengua parlada, la supressió del lo neutre no emmenant a
cap gir estrany a la llengua, la implantació d'un qui subjecte amb exclusió
de que exigint de desfer una associació, pregonament arrelada en una gran
part de la massa parlant, entre el mot qui i la idea de persona.

Es veu, doncs, com és de convenient que tots estiguem animats d'un es-
perit de col-laboració ben fort. Tinguem iniciatives, però estiguem amatents
a rectificar-nos, atents a l'acceptació que les nostres pensades trobin per
part dels nostres companys de treball. Procurem sempre arribar finalment
a un acord : és perquè existeix ja un bon nombre d'escriptors animats
d'aquest esperit de collaboració, que estem avui més segurs de poder un
dia posar en mans de la gent catalana una llengua depurada i assequible
alhora.

POMPEU FABRA



PASSAREN NÚVOLS ROSADENCS 1 DIES...	
II

PASSAREN NÚVOLS ROSADENCS I DIES...

Passaren núvols rosadencs i dies

pel teu terrat rentat amb pluja i sol

o, ta mirada de melancolies,

en aquells dies es dissol.

Oi que, si en fer-se jorn a ta parpella

un delit de convalescent t'escau,

et flueix una estranya cantarella

del pou ombrívol d'un abisme blau?

O record, ens fonem en ton deliqui

com se'ns fonia el cor a cada alè.

Amor llunyana, digues que t'expliqui

el rossinyol son dol serè.

Escolta'l, dins mateix del teu silenci,

el rossinyol del meu enyorament :

(o flor d'eterna olor!) sembla que pensi

amb el teu pensament.

Perquè, amor, tot reviu, i ens ressentim

d'aquelles abraçades confegides,

i és que per l'existència que vivim

sentim l'amor de masses vides.

Agemolit com un captaire,

mentre panteixes nua de joiells,

com em plau adonar-me, ran de l'aire,

que pel costat més dolç ens tornem vells

Com em plau aquesta musica

que imagino de ta profunditat,

i aquest plor de ma vida fredolica

i aquest anhel de soledat!
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A, si jo et retrobés, compartidora

d'unes inquietuds primaverals,
com et diria que es desentafora

la llavor de les roses sensuals !

Com et diria, i et diré, que vibra

quelcom de tu com un reflex de sol

entre les fulles mortes d'un meu llibre
(Manca de veu el rossinyol.)

SEBASTIÀ SÁNCHEZ-JUAN
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LLIÇÓ DE COSES

INTRODUCCIÓ

Moria la tarda, que havia estat un sospir, damunt el poble de C...,

arraulit a la falda d'un pujol esventat. Per un moment, el sol encara

enrogia les teulades, que en arribar el capvespre s'aplanaven cada dia una

mica més i cruixien consiroses, feixugues de xacres i d'anys. Les ratxades

s'enduien planúria enllà la respiració de les cases, els torterols de fum que

les feien semblar vives i somioses els capvespres quiets.

De barbacanes en avall, la fosca s'ensenyoria del poble, car tenia els

carrers estrets i les cases apinyades, semblantes a un ramat de bens quan

en dia d'oratge fragorós s'afuen en rodona i s'immobilitzen com un apilo-

tament inerme de llana. Així s'havia encongit aquella vileta entre els replecs

del comellar per a fer-se un recó d'ombra en mig la calda roenta, per a no

blair-se ni enlluernar-se sota el sol d'istiu que encén les pedres de la con-

trada, i per abrigar-se del nord gelat que durant l'hivern fa xisclar els

arbres de desesperació i entumeix les aigües als recs.
Aquella hora capvespral, els propietaris que no es trobaven a la ciutat

veïna, en aquells cafès de negrosos bancs avellutats, calentons, on s'hi beu

i s'hi juga tot esperant el darrer tren, els hauríeu vist al cafè del poble,

embolcallats amb mantes i tapaboques, el dominó o les cartes a les mans,

una copeta a la vora, els peus trepitjant-se els uns als altres per abastar

el braser, tot absorvint amb delícia l'aire blavís de fum.

Tot allò els calentava, els distreia de l'enuig de la casa llur, sense con-

fort ni xardor cordial, mentre esperaven la darrera hora per a tornar-hi,

llavors que la dona ja estaria a punt de treure la sopera fumejant a taula.

El vent havia polit els camins, i ja l'aire no portava una engruna de

pols. Els jornalers, les mans a la butxaca, la gorra fins a les orelles, ana-

ven acotats, el nas tot moradenc allargat cap a la llar nodridora, els ulls

plorosos i coents, l'eina pesanta a l'espatlla.
Un grup d'aquests homes arrupits va fer lloc per a deixar pas a una

tartana que duia pressa. De dalt, una veu d'home saludà :

—Bona nit!
—Bona nit tingui, senyor Joan!
—No és el senyor Joan.
—1ls la tartana del senyor Joan de la Plaça.
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—El qui ha donat la bona nit no és el senyor Joan.

—Era la veu d'un vell.
—Només hi anaven el mosso i el senyor Joan.

—Hi anava un vell tot engabanyat, amb el senyor Joan.

—Jo també he vist tres persones.
—Et dic que només n'hi havia dues.
La tartana volava per la carretera brunyida pel vent gelat. Els jorna-

lers anaven rerassagats, peonant i discutint si eren dues, si eren tres...

Dintre l'aire bru, allà al fons, els homes de la tartana ja veien tremolar

uns llumets.
—Com les he enyorades aquestes terres de secada i de vent !—exclamà

el vell, consirós.
—Ningú no ho diria—li respongué el senyor Joan.
—Per què no ho diries? Què saps tu del meu cor?
—Només sé que has pogut passar vint anys sense escriure...
—Joan ! Si tu sabessis...
—Només he sabut la teva febre d'aventura, aquella mena de dèria exas-

perada que se t'emportava...
—Ah, l'aventura !...—exclamà el vell. I amb la fosca el senvor Joan

no s'adonava de les llàgrimes que mullaven els ulls de l'home que seia
davant d'ell.

El senyor Joan tot el camí s'havia mostrat pensívol, com preocupat, i no
parlava gaire.

—Terres de secada i de vent—repetí el vell—, homes eixuts i fibrosos,
com us he enyorat !

—Tu que tornes de lluny—observà el senyor Joan—ho trobaràs tot bo-
nic. Què pots saber, després de tants anys, de la nostra vida tota eixuta i
mesquina ; dels dos corcs que ens devoren, l'avidesa o l'engorroniment?
No hi fa res, si penses quedar-te, un dia o altre encara et faran patir.

Semblava que hi havia una amenaça dintre aquelles paraules.
—M'he tornat mesell a força de cops—respongué el vellard—. Sóc tan me-

sell, que ja no em pot fer patir res.
El senyor Joan no pogué contenir un esclat de riure, sec, sacsejat, mig

neguitós. Al vell aquest somrís li semblà un mal averany. S'acostaven al
poble.

El vent els portà el ressò de les hores escampat fins a una llunyària
inversemblant. El vellard reveia la masseta de ferro trucant a la campana—sis
trucs molt lt nits—i tots els records d'infantesa se li abocaren al cor amb
aquella visió del campanar i el poble a sota.

—Ací també som mesells—digué en sec el senyor Joan, després d'un
curt silenci. Amb la fosca el vell no pogué veure la cara amb què havien
estat dites aquelles paraules ; però les seves visions dolces recularen espo-
ruguides.
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LES DUES GERMANES

Quan a les finestres havien començat d'apuntar clarors somortes, amb
més vivor que els del seu entorn s'havien aclarit els tres balcons de casa
Joan Masdeu. Era un casal enorme, d'aire mig senyorívol, bressol dels
innombrables Masdeus escampats per la contrada, vella raça de propieta-
ris rurals, corcada avui pel senyoriu i l'engorroniment que tants d'estralls
fan al nostre camp. S'aixecava la casa davant l'església, a la plaça del
mateix nom, i de l'església rebia ombra i abric. Era freda i sonora, corn
el carrer que s'obria al seu costat, pel qual xiulaven els vents amb un
brogit musical.

A la sala, aquell capvespre, hi havia la família reunida a l'entorn d'un
braser insuficient per a escalfar l'habitació esbalandrada. Per les moltes
portes, que la feien semblar una sala d'hostal, entraven filets d'aire com
agulles traïdores. El sostre altíssim estenia damunt d'aquell lloc un dosser
de soledat. Tres noies i un minyonet s'arredossaven a l'escalf del braser.
La mare, 1'escardalenca i transparent senyora Teresa, estava una mica
més enllà, al costat de sa germana, la tieta Rosalia. Evidentment, totes
dues tenien nervis.

La quitxalla estava embadalida en un pensament secret, atenta a la con-
versa trencada, amb més intencions que paraules, de la mare i la tia.

—Va, Marta, fes randa, distreu-te ; no m'agrada de veure't embado-
cada ! —burxà la mare, tan sobtadament, que la grandeta tingué un ensurt.

Però la mitjana, la Roser, no havia sortit del seu encantament. La
mare li posà a la mà el ganxet que la noieta tenia caigut a la falda :

—Qué rumies, tu també ?—l'increpà—. En mitja hora no has fet ni
tres passades. Apa! Apa! Mira la tia com s'hi afanya...

Tia Rosalia, més que florida, estovada de carns, tenia uns ulls tèrbols
de mussol. Feia la impressió que dintre d'ella hi havia quelcom d'arrugat,
d'endurit pel llarg fadrinatge que amenaçava d'ésser perenne. Quatre ne

-bodets no havien entendrit la seva ànima immaternal, com quatre infan-
taments no havien engruixit el cos fibrós de sa germana.

Totes dues, com per a distreure llur neguit, feinejaven amb l'agulla. Tal
vegada hi havia també la intenció de fer veure a qui pogués entrar de l'un
moment a l'altre, que en aquella casa tothom treballava, que era precís
treballar.

Un sospir de Teresa traí els seus pensaments. No ; tothom no treba-
llava. De qué li servia el seu afanyar-se perfidiós, si l'amo, el seu estimat
Joan, estava posseït d'aquell invencible desamor al treball que ning{i ni
res no havia pogut animar? Per això ella havia esdevingut el veritable
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cap de casa, la portadora del timó. I ho havia fet amb un talent insupe-

rable. Ningú no s'havia atrevit a dir mai, ni tal vegada no ho havia sos

-pitat ningú, que ella portés les calces. `fenia massa amor al seu home per a

iiuposar-li aquella humiliació. Ella governava pel consell, de coixí a coixí ;

i l'endemà el seu home s'aixecava convençut que eren decisions seves les

suggestions que li havia injectat la seva dona. Així, aquell home inerme

tenia la vida dolça i mandrosa del propietari rural que no vol doblegar

l'esquena. Tenia maldecaps, això sí, però sempre que podia—i podia

gairebé sempre—els traspasava a la seva dona. Ella els acceptava gustosa

i ell se n'anava a mercat a vila. Cafetejar, llegir periòdics, politiquejar de

llavis enfora, era la manera de fer de propieari rural en aquella contrada. I

de vegades encara, el taujà era infidel a la seva dona.

La preocupació d'ella era pujar els fills i salvar la casa. Sabia que amb ell

no podia comptarhi, i feia veure que el deixava fer , tot fent la seva. Però així

i tot la casa no granejava. Teresa, però, no era infeliç. La seva activitat,

un dinamisme temperamental, no li permetia d'ésser-ho, ni tenia temps de

pensar en abstracte, que és el ferment de l'infelicitat. Les coses concretes se

l'enduien tota. A més adorava el seu gandul, tot bonhomia mentre el deixa-

ven fer. Havien festejat quinze anys. Ell era de casa bona i ella no.

Ja havia desesperat de casar-s'hi. I quan s'hi trobà unida per a sempre,

s'adonà que li perdonaria tot, àdhuc l'incurança de l'hisenda. Aquest perdó,

de totes les hores, de tots els dies era el preu de la seva felicitat.

Altrament, comptava amb el concurs de la seva germana, tan distinta

físicament, tan semblant en la part moral. Les dues dones afanyoses, infa-

digables, avaretes, desanemorades de tot el que no fos la casa, la hisenda

i la família pròpies, s'avenien com els dos braços d'un mateix cos per a

fer un coixí de blanesa a l'amo i per a limitar les despeses fins a un tipus

que a temporades ratllava en l'inversemblant.

Tia Rosalia no solament no era una càrrega, sinó que sovint portava

ingressos a la llar. Era una espasa en labors femenines : el brodat, el

ganxet, les randes i altres delicadeses per l'estil, no tenien secret per ella.

Les senyores riques del poble li feien comandes que ella servia i cobrava amb

la puntualitat d'una obrera tota necessitat i avidesa. Portava una llibreta

dels seus guanys, i de l'un cap d'anyada a l'altra s'hi arrengleraven addi-

cions de centenars de pessetes. Si la feina s'acumulava, treballava del matí

al vespre, i àdhuc vetllava sense recança. Havia fet gorretes per a tots

els infants de casa bona del poble, jocs de núvia per a totes les casades

riques, capes de batejar, macassars, centres de taula, i tot amb un gust del

dia i un acabat perfecte. Innegablement, tenia el do per aquestes coses.

I se'l feia valer. De tant en tant anava a ciutat per a visitar les botigues

de la seva especialitat. Feia veure que volia comprar i ho remenava tot, de

l'una botiga a l'altra. Quan estava satisfeta, s'excusava de no haver com-

prat res : allò no li acabava d'agradar. Així es posava al corrent de les
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novetats de la moda i les aplicava a les seves comandes. Hi havia qui la
blasmava perquè essent de casa bona s'afanyava tant en adinerar el seu
talent i els seus dits, però ella no en feia cabal i es passava els dies aclofada
a la feina. Així havia arribat prop dels quaranta anys, s'havia fet grossa i
feixuga i s'havia endurit en el pernabatre d'aquella feina minuciosa i ines-
piritual, d'aquell guany lent, perfidiós, punt a punt, que li anava encongint
l'animeta amb la mateixa persistència amb què la gota d'aigua travessa
la roca. La pobra havia perdut el brill dels seus ulls i del seu cor. La seva pa-
ciència pel treball era infinita. Els jocs dels seus nebodets, l'aire viu del
camp, l'alegria, el soroll i les rialles tot seguit l'enervaven. Els seus esplais,
fora el treball, els trobava a l'església. No tenia amigues. Les de la seva
joventut s'havien casat i no n'havia cercat d'altres. Adorava l'amo de casa
tant com sa germana.

Mentre Rosalia feia calat, aquell capvespre, Teresa apedaçava. En sabia
d'apedaçar ! Feia meravelles als llençols, tornava el vell nou, dominava
l'art de l'aprofitament i excel.lia en els sorgits. De tan fins, hom hi
passava el dit i no els tocava, hi passava els ulls i no els veia. El seu déu
lar era l'estalvi. Per a estalviar tenia un enginy prodigiós. Amb un colomí
feia sopar per a set. El porc s'assecava al rebost, perdia la grassa gota
a gota, esdevenia un espart sense suc ni bruc que ni a les rates temptava;
tantseval, havia de durar fins a les acaballes de l'istiu, baldament la
rancior el fes immenjable. Les fruites es podrien al canyís, els penjolls
de panses feien pols de tan querats , els secallons formiguejaven de cucs o
eren tan secs que rebotien com pedres ; no hi feia res, la fruita havia
d'arribar fins a la collita venidora. Car la consigna de la mestressa, aplicada
a tota cosa, era la duració, la resistència i no pas el grat del paladar. Per
ella els gaudis corporals no existien. Persona menys voluptuosa que ella,
hom no la trobaria arreu del món. No coneixia altra voluptat dels sentits
ni de l'ànima que la que prové de l'austeritat. La seva joia era produïda
només per l'aconseguiment dels seus propòsits, i tots els seus propòsits
convergien en un : el sant estalvi.

Una rateada regolfà a la plaça , amb una estranya remor de sorolls llu-
nyans carretejats pel vent.

—Em creia que havia sentit la tartana... —saltà el minyonet, tot aixe-
cant el cap del llibre, damunt del qual dissimulava la seva impaciència.

—Com l'espera, aquesta criatura !—mormolà la tia.
—Què saben ells ?—sospirà la mare.
Hi hagué un altre silenci. La petitona, cinc anys, jugava amb la paleta

del braser. Roser i Marta acotaven el cap damunt la tasca. El minyonet
feia veure que es distreia amb el llibre. Però tots esperaven l'esdeveniment
o la conversa de les dues dones, que ensems apaivagava i atiava llur frisança.

—Joan parla d'amor i de pietat—exclamà sobtadament la mare—.
Per a mi l'amor i la pietat comencen i acaben a la porta de casa nostra.

2
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I ell, fins avui que es deu trobar escanyat, no se n'ha recordat pas de casa.
—Igual penso jo, Teresa—va fer Rosalia, tot eixamplant el pit com

una gallina estarrufada, després de la llarga estona d'aclofament damunt
la feina. I encara precisà més : —Tot comença i acaba a casa, germana.

Teresa respirà, satisfeta d'aquella conformitat de pensament, mai
desmentida, que contribuïa no poc a la felicitat de totes dues.

EL PENSAMENT DELS GRANS I EL PENSAMENT
DELS INFANTS

Janet, com li deia la família per a diferenciar els dos Joans de la casa,
era un minyó d'uns deu a dotze anys, tot aplicat i meditatiu. Tenia el do
precoç i trist de fixar-se ,en les coses.

Fullejava aquell vespre un gros volum, una vella collecció relligada
de la Ilustración Española. De tant en tant, romauia absort davant d'un
gravat. Homes, paisatges, ciutats i animals exòtics passaven sota els seus
ulls ensomiats. Eh sabia una mica de geografia. La geografia era la cosa
que li agradava sués de totes les que li ensenyaven a estudi. S'imaginava
la terra molt més gran i meravellosa del que és. El seu somni era veure
món, quan fos home. El seu mestre, jove i amb afanys de modernitat,
havia intentat d'aplicar als seus ensenyaments el mètode de les «lliçons
de coses». Però en aquell poble hi havia poques coses per a veure.

Si res no es fixa tan endins de la memòria i del coneixement com les
coses que veiem amb els ulls i toquem amb els dits—reflexionava sovint
Janet, tot recordant les explicacions del mestre—quina sort no ha d'ésser
poder veure moltes ciutats, i homes distints ; bells edificis, maquinària,
rius i mars i altres parts de món, amb totes aquelles sorpreses i meravelles
de què parla la geografia. De temps que es dalia amb aquests somnis, quan
s'anuncià el fet insospitat.

L'atzar li anava a portar davant dels ulls la imatge viva de l'home que
ell s'havia imaginat esdevenir quan fos gran. Si ell el veia com un heroi
i esperava la seva arribada com el més colpidor esdeveniment de la seva
vida, per què son pare, sa mare i sa tia afrontaven aquell retorn amb tant
de recel?

Janet no podia explicar-se com els grans no compartien la seva illusió.
L'havia encomanada a les seves germanetes de tant de parlar-ne i de rumiar-
hi, però els grans semblaven condemnar el seu entusiasme. Darrerament
s'havia encongit. Quan no en podia parlar a soles amb Marta i Roser,
s'empassava tot sol els seus rumiaments. I acabà per trobar en aquest
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•
silenci una delectança de meditatiu. Així l'instint salvador de l'home fineix
per convertir en gaudi allò que ha començat en turment.

Feia dos dies que, tot esperant silenciós l'arribada de l'hoste, Janet esrefugiava en la vella Ilustración. Aquelles planes marcides, els gravats esblai-mats, tenien per ell un encís que no havien tingut abans. Ara, d'ençàque s'acostava la vinguda d'aquell home que havia «rodat mig món », brolla
-va de les figures somortes la vida que el temps havia encantat. Bastava laillusió de l'espera per a que tot s'animés amb un màgic renovellament.

Els brancatges i les aigües tenien frescor, els homes respiraven, els ani-mals s'hi movien.
Aquest parent desconegut, no hauria passat per alguns d'aquells llocs,

d'aquells països estranys que ell contemplava? Podia haver travessat aquells
carrers dibuixats en les planes groguenques i haver-se endinsat per aquellsboscos misteriosos ! Quantes coses sabria per ell ! Quantes n'hi pregunta-
ria! Quina lliçó més viva se li esperava ! Li semblaria veure-les les coses
contades pel misteriós viatger. Gairebé seria, només d'escoltar -lo, una «lliçóde coses».

L'exclamació de Nausica : «He vist un heroi !», no contenia més pas
-sió ideal que els somnis de Janet.

Sovint aixecava el caparró del llibràs per a esguardar al seu entorn.
No copsava per què sa tia i sa mare es mostraven tan apesarades i se
n'afligia. Altra vegada s'endormiscava un silenci anguniós entorn del braser.

Janet posà els ulls damunt les seves germanes. En veure-les també ape-
sarades, que semblaven donetes carregades d'angúnies i de reflexions , sos-pità que l'havien traït. No sabia encara que les dones aprenen aviat afingir. Aquell símptoma primicer de la submissió femenina—que en mol-
tes dones esdevé després tan humiliant—revoltava el cor lleial de Janet.
Les seves germanes, tot imitant la preocupació de la mare i la tia, ama-
gaven llur frisança i llur fantasieg, i, amb aquella vida més feble que té
l'esperit de la dona, també somiaven, encara que no tant com Janet. -

Com serà aquest foraster? Quina cara tindrà? Diu que és vell, pero
també pot ésser formós. Quins ulls més brillants deurà tenir d'haver vist
tantes coses ! No se'l podien imaginar decaigut, sinó dret d'espatlles, elcap alt, amb el posat airós de l'home que camina decidit.

Així pensaven les noies, i el seu pensament no tenia gaires compli-
cacions.

Tots callaven esperant. Era un silenci carregat de passió. Els infants
l'omplien de somni. La mare i la tia , de neguit. La inquietud d'aquelles
dones era de mal averany. No sortia enfora. Talment la brasa dintre la
cendra del braser, que de tan quieta diríeu que no ha de cremar, i més
que viva semblava pintada, així són certes vides quietes dels pobles. Di-
ríeu : aquesta gent no té passions ; l'odi i l'amor s'han apagat en la calma
del seu cor. ts una calma aparent. Venteu les cendres. La brasa adormida
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us blairà abans de veure-la. Les passions lleials flamegen. Les amaga-
disses i ingeneroses cremen per dins, com la llenya quan es fa carbó sense
fer flama. A manca d'abrandament i de follia, esdevenen passions l'egoisme,

l'avarícia, la sordidesa ; car la naturalesa humana és de llei apassionada,

i si no pot cremar teia, crema brossa.
—Mal cap ! Mal cap !—esclatà sobtadament, la mare—. I per qué ha

de tornar? Alguna en porta al magí !
—Sempre ha estat una bala perduda ! —féu la tia.
—Ara es recorda de nosaltres! Deu estar a la misèria ! Quan granejava

ens tingué sempre ben oblidats !
Sospiraven les dones, sospiraven les noietes. Janet aixecà els ulls dels

gravats. L'esglaià la mirada de sa mare, freda, com la d'un ull de vidre.
—Déu castiga el pecat de no aprofitar la sort quan passa. Potser és

el pecat que es paga més car i fins a la mort...
—Sí ; la sort ve de Déu. Quan Ell ens la porta, Ell sap perquè. És temp-

tar-lo, no agafar la sort pel coll !
—Mai no ha tingut res seu. La mà foradada! Quan ha estat ric, ha

llençat el diner!
—I sempre aquell arrauxament. És estrafolari! No té Déu ni llei!
—Déu meu! Quin exemple donarà a les nostres criatures !
A Janet se li estrenyia el cor. Aquelles paraules, dites a mitja veu,

trencades per silencis llargs, més dures encara pel to que pel contingut,
li donaven a comprendre, finalment, que l'arribada del personatge miste-
riós, que ell esperava amb tant de daler, omplia de pena—i de rancúnia

—el cor de la seva mare.
Tot de sobte rodà la tartana al carrer. Les noies semblava que pre-

guntessin amb els ulls com havien de comportar-se. Les dues germanes
no es movien. Però Janet, amb aquella sang tan viva, no podia aguantar
el cor, que l'empenyia a saltar escales avall. S'aixecà d'una revolada

—Quiet ací ! —li cridà sa mare, tot fermant -lo al seu costat.
Es sentien els dos homes que pujaven l'escala i el mosso que entrava

la tartana al portal. Teresa apartà la mà de damunt del seu fill per acabar
de posar un pedaç. Rosalia l'admirava. Ella era capaç de la mateixa
energia.

LA FAMÍLIA

Quan entraren els dos homes a la sala, Teresa s'aixecà pressosa, i
tot deixant a la cadira el llençol que apedaçava, exclamà senzillament :

—Ai! No havíem sentit res. Que no heu vingut amb la tartana?
Janet recollí la mentida, que se li clavà al cervell , profundament.
Bona pràctica li havia ensenyat el mestre amb les seves lliçons de coses!
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La tia i les noies també s'havien aixecat.
Hi hagué encaixades. I, en certa manera, presentacions, puix que quan

el gran dels Masdeus deixà el poble, Joan, el petit, encara no s'havia casat.

—La meva dona, la meva cunyada ; les filles de Pan Queralt, que vi-

vien a l'altra banda de l'església, les recordes ?
—Les filles de Pau Queralt? Ah !—exclamà el veli, amb aire de qui

desperta d'un somni—. jo sí que em recordo d'elles ; elles no es poden
recordar de mi ; eren tan petites llavors...

—Tants anys feia que éreu fora ?--preguntà Rosalia, qui parlava per
primera vegada.

—Vora trenta—respongué l'hoste—. Per què no em dius de tu? Quina
es la gran i quina la petita?

--Teresa, la meva dona, és la petita—. 1 aquests—assenyalà l'amo,
tot agomboldant la quitxalla amb un .gest—són la meva nivada. Ací
teniu l'oncle Andreu d'Amèrica—digué als petits—. Peu-li besades.

Andreu els prengué d'un a un i per a cadasc?i tingué paraules gentils
i besos. S'eixugava els ulls entelats i parlava poc per a no trair la seva emoció.
A la més petita la pujà damunt els genolls. Però al seu costat, a frec

de roba i retenint-li la mà amb una devoció commovedora, hi havia Janet.

Andreu s'adonà ple l'esguard misteriós amb què l'infant absorbia la

llum dels seus ulls.
—Oh, fillet—li digué—, que ets preciós!
Janet enrogí de l'alegria que inundava el seu cor. Tot ell traïa el tem

-pestuós regolfament d'emocions que agitava el seu pit. Es trobava davant
d'un d'aquells fets—i semblava que ho pressentís—que esdevenen una data
memorable en la vida d'un infant i que tal vegada es projectaran amb una

claror vivíssima en tots els moments greus de la seva vida. La seva ima-

ginació exaltada removia un món d'imatges i d'ensomnis.
Andreu prengué la graciosa testa meditativa i la recolzà damunt la seva

espatlla. El fluix de geni del pare tot s'hi commogué. Ja gairebé perdonava

al seu germà la meitat de les atzagaiades de la seva vida.
Llavors Andreu topà amb l'esguard enemic de Teresa i se li encongí

el cor. Hauria dit que estava irritada de la tendresa naixent entre oncle

i nebot. Entre dents, com fan certes dones, que sembla que la naturalesa les

hagi dotades per a infondre duresa material a les seves paraules, Teresa som

-rigué i apuntà :
—Sembla que no t'ha anat gaire bé la llarga estada a Amèrica.

—He tingut hores de tot—respongué Andreu, per a defugir explicacions,

que no estimava oportunes aquell moment.
S'havien assegut, i la conversa llanguia entre els grans. Els petits co-

mençaren de preguntar i ell de respondre manyagament, amb un tremolor

de veu i la bondat als ulls. Janet bevia les paraules de l'oncle. Així era cert

tot allò que ell no sabia si li havien contat o s'ho havia imaginat! Era cert,
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puix que l'oncle ho deja! Aquell home que tenia davant havia recorregut
gran part de la terra, havia viscut en estranys i fabulosos països! I aquell
home venia a viure a casa seva! Com abeuraria en ell 1'animeta assedegada!

Joan també escoltava embadalit. Dintre d'ell ja blasmava l'hostilitat de
les dones, que es manifestava en llur silenci, en una certa rigidesa indi-
ferent als relats de 1'Andren, i sobretot en els esguards.

—Hi ha una cosa que no te la perdono— exclamà Teresa, que a més
del seu caràcter agressiu, tenia per norma el no callar -se'n can—. No et
perdono, ni el meu home tampoc, d'haver passat vint anys sense escriure.

Andreu va fer un gest, com qui vol apartar una boira negra de
davant dels ulls.

—Ja en parlarem d'això—digué.
—És clar que n'haurem de parlar—respongué Teresa.
—Jo t'ho asseguro, cunyada, que en parlarem d'aquest silenci de vint

anys. I no arriben a vint, ni solament a divuit. Jo els tinc més comptats
que vosaltres... Però és ' igual. I tal vegada, quan ho sabreu tot, de bon cor
em perdonareu.

Aquell moment, el to de la seva veu era misteriós. A Janet no li passà
desapercebut. Tot ell li semblava un personatge fantàstic, com se l'havia
figurat, i com certes converses trencades dels seus pares, que havia
collit a filagarses, havien contribuït a pintar-lo dintre la seva imaginació.
Àdhuc l'accent exòtic amb auè parlava el català era un atractiu per a e11.
Li agradava de veure'l alt, bru, pàllid i gens corbat ; i . s'encantava amb
els seus ulls grans i ]luminosos, per bé que un -i mica cansats (potser de
veure tantes coses). Mentre que son pare era mitjanet, grassó, amb sacsons
al clatell i tot plegat tenia aquell arrodoniment calmós i taujà que dóna la
inaccif de braços i de pensament. Comparava els dos germans i trobava
l'oncle. infinitament més interessant que el seu pare.

Les noies es mostraven més reservades, seguien l'exemple de les dones
grans. Però no tenien l'encongiment d'abans d'arribar l'hoste. Se'l mi-
raven amb els ulls encantats, silencioses, totes amarades de simpatia. De
bell antuvi els havia guanyat el cor. Haurien volgut que sempre parlés ell.

La conversa feia una estona que anava morta. Abassegat pels records,
que s'aixecaven de tots els recons de la casa, Andreu se sentia reculat . a
la infantesa.

—Ja parlarem després --digué als petits—, i demà... i tants de dies com
ens vagaran.

Escampava l'esguard per les parets, sotjava el sostre.
—Res no ha canviat—digué--. Sembla ahir.
De sobte se li transmudà tota la fesomia, va estrènyer els llavis per a

dissimular la seva angoixa i aturar les llàgrimes que les paraules semblaven
empènyer. Llavors doblegà la testa da-munt la ma dreta; amb la qual es macerà



LLIÇÓ DE COSES	 ^3

el volt dels ulls. A Janet no se li escapava un detall. Joan parlava per
quatre, car volia atenuar la fredor de la rebuda.

De tant en tant, xiulava el vent en passar per damunt de l'església
propera, alta com un castell, i, amb les ratxades, la veu de les hores
davallà del campanar, i el vent l'espargí, tota trencada , com fa amb els
nuvolets que esparraca pel cel, que s'emporta a bocins.

Tot és igual—pensà Andreu—com al temps de la meva infantesa ; les
hores sonen amb el mateix so de quan feia vent ; i han passat cinquanta
anys i he tornat a una casa que ja no és la meva.

Tot d'una s'aixecà adolorit i abrivat ensems per aquesta idea cruel. In-
tentà dir que es trobava malament a causa del viatge i demanar per a ficar

-se al llit, quan Teresa li etzibà abruptament :
—I això altre, també ! Quan ja et crèiem mort i enterrat, escriure

dient que venies i no posar-nos l'adreça per a poder contestar. Si no hi
havia temps de cursar una carta, potser t'hauríem posat un cablegrama!

Les paraules de Teresa eren tan plenes d'intenció, que Andreu la cop
-sà. Però se les empassà angoixosament, com una beguda nauseabunda.

En un instant, Andreu s'adonà que la seva emoció i aquella tendresa que
Ji havia oprimit el cor, havien canviat per un abrivament tot combatiu.

—Tu oblides, cunyada—exclamà somrient i nerviós—, que jo sóc el

gran, i que vaig deixar la casa sense emportar -me una malla... i que ací en-
cara és casa meva...

Cunyat i cunyada s'haurien embrancat en una disputa, de segur, si
en aquell moment no s'hagués presentat la serventa a anunciar que el so-

par estava a punt.
Joan digué unes paraules bones al seu germà, tot emportant-se'l i protes-

tant de l'abast que havia donat a l'expressió de la seva dona.
Teresa, abans de passar al menjador, mormolà a l'orella de Rosalia:

—Que et sembla? Que no he fet bé de pentinar-lo?
—I tant! Jo hauria fet igual que tu—afirmà Rosalia.
—Doncs, ajuda'm quan sigui l'hora, que el Joan ja saps com és, i em

sembla que trontolla. Amb els ulls li conec que es dóna...

En entrar al menjador, els menuts ja s'entaulaven.
Andreu s'assegué amb una calma perfecta, somrient. En un instant

havia passat per tres fases distintes. Ara sortia l'home faceciós, l'estra-

folari aventurer de la imaginació que hi havia dintre d'ell. Se li havia

acudit una pensada, una idea, que el feia riure per dintre, amb una mena

de crueltat joiosa. Les transmudances interiors es reflectien al seu rostre

més del que ell mateix podia sospitar. Janet les seguia esverat, perdut.

Una frisança neguitosa el punxava. Es sentia conf{is de no trobar a la cara

de l'oncle la confiança dels primers moments. No sabia ver qué, envorava

aquella tendror amb qué l'hoste l'havia embolcallat en aparéixer. Els llavis

li tremolaven tot menjant i llançava mirades desconfiades a tothom.
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A les primeres cullerades, Andreu anava a parlar. Però es contingué,
amb un calfred íntim. Volia saborejar una estona més la voluptat d'aquella
humiliació que li feia suportar la família. Una paraula, mitja només, i
tot canviaria com una decoració de teatre. Potser, tanmateix, valia la pena
de no dir-la i tornar a fugir l'endemà. Però es sentia puixant com en els
millors moments del seu passat, i dubtava que pogués resistir la temp-
tació de jugar amb aquells infeliços com el gat amb la rata.

Un esguard suau de Janet l'entendrí. Allargà el braç per damunt l'es-
patlla del seu germà i amanyagà la testa de l'infant pensívol. Joan, en
sentir el braç damunt del seu coll, girà els ulls al costat. Se li encomanà
la tendresa de l'Andreu. Un agraïment de pare l'ablania, i amb paraules
embarbossades i càlides, digué :

—No vull que en dubtes, germá. Sí que ets a casa teva! Tan teva com
meva !

S'aixecà i el va estrènyer fortament, amb una abraçada llarga, com
no havia pogut fer-li a l'estació.

—Tu a la nostra taula , els pares... tots dos morts... tants anys sense
saber res de tu.. —1 anava remugant, però no podia acabar, ni sabia el que
volia dir amb aquella oració plorosa.

La quitxalla somicava. S'havia interromput el sopar. Janet havia fugit
a un recó de la sala gran, per a esbravar tot sol la seva pena.

I,es dues germanes s'esguardaven, en un silenci expectant i fred.
—Sembleu dones !—exclamà Teresa.
Després d'aquesta escena, el sopar, més aviat pobre, de senyors rurals

en cha ordinari, va caure altra vegada en un silenci anguniós, humiliant
per a l'hoste, que rumiava si fugiria l'endemà.

JOAN PUIG I FERRETER
(Seguirà.)
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JOSEP MARIA DE SAGARRA,
DRAMATURG

LITERATURA I DRAMA

He de fer remarcar, en començar a parlar de J. M. de Sagarra com a
dramaturg, que dono per resoltes sense discussió i completament adscrites
al seu favor tota aquella sèrie de virtuts i d'habilitats que constitueixen la
capacitat literària d'un home, cosa que no podríem pas dir de la majoria dels
nostres autors de teatre. J. M. de Sagarra escriu de la manera que vol i no
deixa mai d'escriure en català. Té un domini de la llengua absolut i pot dir
el que li dóna la gana sense dificultat. En general, el seu gust és segur, i
el sentit comú professional li falla rares vegades. La seva divina facilitat
és en la nostra literatura un fet gairebé sensacional, i ha nascut, com aquell
que diu escriptor de versos. Dic de versos perquè la prosa que fins ara ens
ha donat no té pas el mateix aire de graciosa abundància. És un cas que con-
tradiu la teoria que preté que els millors prosistes són encara els poetes. De
tota manera, em sembla, que la seva prosa, tot i ésser descuidada, fatigosa
i intolerablement desordenada, no és mai racialment extravagant. El des-
ordre de la prosa, en si, no és, apriorísticament, cap inferioritat. Hi ha
un punt de desordre vivent que és una mena de sal per a conservar les obres
en el viatge de l'eternitat. El nostre més gran escriptor gòtic, Muntaner,
és el tipus de l'escriptor desordenat, xerraire, mentider i deformat. Els em-
pordanesos tots som iguals, i el senyor Pere Coromines, que es podria ci-
tar com una excepció important, és una excepció més aparent que
real. Si compareu el seu estil meravellós amb el de Macaulay, per
presentar un exemple d'estil posat, us semblarà que el milord va es-
criure sempre com un home de cinquanta anys i que Coromines no
ha perdut encaró, la seva manera de xaval desbocat. Josep Maria de
Sagarra escriu tal com raja, de la mateixa manera que Baroja escriu
el castellà, i aquesta associació no és pas arbitrària. Les novelles de
Baroja foren probablement els primers llibres de prosa que impressionaren
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realment J. M. de Sagarra. Els seus amics de la primera volada (Martínez Fer-
rando, Galan, etc.) foren uns barojians acabats. I no deixa d'ésser curiós
que la sinistra tristesa primària i plàcida de l'escriptor basc hagi estat apre-
ciada principalment per catalans. Fa l'efecte que escrivint en prosa, Sagar-
ra ha de passar, a cada ratlla, per una porta massa estreta per al seu cos
i que la poesia és per a ell, en canvi, un camp d'infinita i engrescadora lli

-bertat. Els elements de limitació en art—encara que sembli paradoxal—re-
presenten una invitació a la facilitat, i les poesies que costen més d'escriure
són les poesies lliurés. La poesia és plena de limitacions. La prosa, en canvi,
és terriblement lliberal. Es més fácil per un poeta d'escriure en vers que
per un prosista d'escriure en prosa. Per un home que s'ha llevat tota la
vida d'hora és sempre un sacrifici llevar-se tard. Remarcava Baudelaire,
en canvi,—i Cocteau ho ha recordat en la seva carta a Maritain—que la
gent desfermada poden passar fàcilment llargues temporades d'austeritat.
La poesia i la prosa juguen, em sembla, en el cas de J. M. de Sagarra a
dins d'aquest quadrat.

També dono per sentades certes idees sobre el teatre que avui cap per-
sona de sentit comú discuteix i no faré més que recordar, tot passant. El
teatre és el procediment artístic més realista que es coneix perque és l'art
que permet dir les coses d'una manera més completa, matisada , contras-
tada i vivent. Hi ha dues classes d'autors dramàtics : els que tenen alguna

j

cosa a dir i els que troben en el teatre un expedient brillant per a escamote-
ar el seu mutisme substancial. Aquesta segona classe d'autors, que for-

ma el noranta nou per cent dels homes de teatre, sovint disfressa la seva
buidor creant drames tècnicament perfectes, organitzant maquinàries de
resultats assegurats. Bernard Shaw, a la nostra època és un dels pocs dra-
maturgs que disposa en tot moment d'alguna cosa per a fer-se escoltar. Es
degut a això que els seus drames viuran encara que materialment no es re-
presentin pels escenaris. No vull pas dir que Pirandello no s'hagi fet una
divertida i notable concepció del món. El que dic és que no ha pas arribat,
com Shaw, a formular-la d'una manera senzilla i directa. Els seus drames,
admirablement construïts, no passen la majoria de les vegades d'ésser esfor-
ços ,gloriosament fracassats per dir alguna cosa. La maquinària del drama
passarà de moda, i el temps corcarà la bastida. La técnica teatral, que en
mans d'un autor ple, és un dels seus principals instruments dialèctics, en
mans d'un autor que no ha pogut treure del món còsmic un perfil humà és
un element----des del punt de vista de la duració—completament insignificant
i amb un pervindre—com a màxim—arqueològic i de catàleg.

Hi ha una altra classe de drames que s'anomenen els drames poètics. En
general aquesta classe d'obres es consideren productes desacreditats. Hom
diu, com a injú ria mínima, que són drames per a l'orella. Parlant des d'un
punt de vista teòric i objectiu , això, però, no és cap defecte. Ès cert : en
la majoria de les materialitzacions dels drames poòtics la poesia serveix
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per a amagar la profunda buidor de l'autor. Penseu en els drames dels ro-

màntics, en el seu impudor escandalós manipulant tota mena d'afers de car

-nisseria moral que un dia embriagà els sentits dels seus contemporanis.
No en resta ni la fullaraca. Convé sempre, com a principi general, que l'autor

digui i representi alguna cosa. Però el cert és que la cosa que s'assembla

més a representar coses és manipular paraules que lio semblin, i és degut

a aquesta proximitat que el drama poetic no porta en si d'una manera au-

tomàtica i fatal cap element d'inferioritat. Un bon drama poètic és en un

mot, la cosa del món que s'assembla més a un bon drama. Ara bé : el cri-

teri més segur per a jutjar la bondat d'un drama poètic serà sempre, em

sémbla, la poesia que contingui. Si la poesia és bona, és gairebé segur que

el drama tindrà molt de guanyat. Això ha de quedar ben clar, perquè hi ha

persones notòriament educades que es pensen que el fet que els actors d'un

drama parlin d'una manera rimada i perfilada dóna a Pobra una dignitat

i una virtut bàsica indiscutible. No. Si la música és dolenta, tant li fa tocar-

la en temps d'adagio com en temps d'allegro, en temps de marxa fúnebre

com de fox-trott. Encara que sembli mentida es poden dir les mateixes ha-

cinades desenvolupant daurats i fluents hendecasíllabs, que parlant modes-

tament al recó d'una taula de cafè. És això que eres fa dir que només si

la poesia és bona les condicions d'un drama poètic seran acceptables.

J. M. de Sagarra és l'autor més considerable de drames poètics que te=

nim avui. N'ha escrit diversos amb un èxit creixent i, nosaltres creiem,

amh una habilitat i una bondat parallela a aquesta ascensió. Ha fet grans

progressos. Només cal comparar «Dijous Sant» amb «Marçal Prior». El

temps no ha pas passat en va. Si haguéssim, però, de fer un balanç sumari

de la seia producció total, hauríem de dir que els drames de T. M. de Sa

-garra són bons malgrat els esforços que l'autor fa per llevar-los qualitat i

importància. Són bons perque la poesia és bona, pero' els altres elements

del seu teatre collaboren d'una manera tumultuosa i delirant a rebaixar-los.

La seva técnica teatral és una cosa dibuixada de pressa i corrent; conjumi-

nada de qualsevol manera, com si l'autor suposés que els seus drames no

seran mai representats. Es possible, encara, que T. M. de Sagarra no cre-

gui tan sols que el teatre és un procediment per a dir alguna cosa. Que jo

sàpiga, no ha tractat mal de proposar-s'ho, ni ha fet els possibles per di-

vertir-nos amb alguna troballa. Potser té la idea sin"ular que la gent no

l'escoltaria, i una cosa així en el pensament d'un escriptor de drames és

d'un altruisme estran y . To no conec un cas d'insolidaritat tan portada a
la punta de l'espasa com el cas de J. M. de Sagarra i el seu públic. És

un home sense ambició filosòfica, religiosa, social. Creu probablement, com
els orientals, que en el món lluiten el bé i el mal, i el seu temperament el

porta a suposar que el mal sempre triomfa. No ens atreviríem pas de tota

manera a afirmar-ho. Potser és un catòlic latent que es passarà la vida en

el camp anticlerical perquè troba ridículs els barrets dels capellans. Entre
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nosaltres, no serà pas el primer cas. Té la meravellosa banalitat del nos-
tre clima, del nostre paisatge i del nostre mar. Al seu costat, els tres o
quatre catalans que ens preocupem d'alguna cosa fem sempre un paper des-
airat. És massa bon poeta per a ésser profund, car la millor manera, enca-
ra, de demostrar una certa profunditat consisteix a no saber-se expressar.
Està massa dotat per a aturar-se a meditar. Tots els països disposen avui
de dramaturgs que llegeixen nít i dia Kant, Freud, Marx i la «Gaseta dels
Trihunals», que sacrifiquen la seva innocència fent tota mena d'experiments
matrimonials, que juguen amb les coses més santes i sagrades a risc que
els prenguin per immorals i perdin els honors i les condecoracions del cas.
Aquests dramaturgs construeixen els seus drames amb una febrosenca me-
ticulositat, amb la mateixa cara de ràbia que certes senyoretes angleses re-
solen els «mots creuats». Comparat amb aquesta gent, J. M. de Sagarra
fa un efecte estrany. Ps, al costat dels seus companys, un cas de provoca-
ció desvergonyida, un escándol total. En el fons—com ell mateix ha dit
tantes vegades—el que l'intriga més és com dimoni els cigars de la Ha-
bana poden ésser tan perfumats i tan suaus. Fa l'efecte d'un veritable fill
pròdig... organitzat. Es un clàssic acabat. Els elements no essencials dels
seus drames són una cosa plomejada a ull , pensada de qualsevol manera i
resolta sense rumiar. L'element essencial—la poesia—li raja sense parar.
Malgrat aquesta deixadesa extrema—i aquesta és la bona—la majoria dels
seus drames no estan pas ni millor ni pitjor que els que fan a tot arreu
els seus com panys enfebrats. Malgrat els titànics esforços nue fa per que-
dar malament, les seves coses sempre poden anar. Ès per això que jo m'atre-
veixo a assegurar que el dia que j. M. de Sagarra faci escrivint drames
una mica menys d'esforç que el que fa tothom, ens deixarà positivament
parats. Jo espero resignadament l'hora de l'arribada d'aquest drama i, des-
prés d'haver llegit «Marçal Prior», he decidit fer els treballs necessaris per
a deixar-me aclaparar.

UNA CONCEPCIÓ DE LA VIDA

El drama poètic, no hi ha dubte, permet moltes llibertats. El problema
es pot posar d'aquesta manera interrogativa : un autor d'un drama poètic
està necessàriament obligat a tenir una concepció absurda de la vida? Jo
crec que l'absurditat no és gairebé mai una cosa necessària. Una de les
coses que permeten esbrinar si un home té una concepció absurda de la vi-
da és estudiar les seves idees respecte del joc net. Vivim, encara que fem
els possibles per a negar-ho, sota l'acció del constitucionalisme angles. La
nostra moral n'està impregnada, i tot el que s'anomena l'occidentalisme gi-
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ra en torn de la concepció que tenim de 1' «enemic». Considerem intolerable

no fer els possibles per a posar sobre un pla d'igualtat els elements del

joc de la vida. Ens revolta que entre ells hi hagi desproporció i desnivell.

Ens repugna, si hem guanyat, aclaparar el nostre adversari. Som, en el

terreny moral, uns esportius acabats i per res del món tornaríem al joc

brut de la concepció de la vida dels nostres avantpassats reculats. J. M. de
Sagarra és, en aquest punt, una reminiscència extraordinàriament pura de

les idees antigues, i la seva defensa de la concepció dels nostres avis només
està matisada per la seva mandra aristocràtica i racial. «Dijous Sant» pot
ésser considerat com la fórmula més simple del teatre de J. M. de Sagarra.
Hi ha un hostaler—Joan—que sent un desig huracanat de posseir una noia

fresca i rosada recollida a l'hostal. Sagarra el presenta com un home mal-
vat, criminal. El desig d'aquest home topa amb una sèrie d'obsta-
cles, d'un pes ciclopi, bestial : en primer lloc, és dijous sant, això és, el

dia Inés sobrenatural i màgic de l'any cristià ; després, Estrella, no presen-
ta cap cantó a propòsit per a comportar un atac ; després encara, resulta
que la noia és filla de l'hostalera, muller de Joan i finalment, per acabar-
ho d'arreglar, Serní, l'element poètic de l'ambient, es mata fugint de l'hos-

tal. Sagarra arriba en el curs del seu crescendo obstaculitzador a materia-
litzar la màgia del dia sagrat fent sortir un home anomenat «L'Home del

Dijous Sant». Hi ha, doncs, davant per davant, un simple desig primari i

un ambient entre moral i horrorós d'unes proporcions gegantines forjat amb
elements naturals i sobrenaturals. Digueu-me a on és el joc net ; desenga-
nyeu-vos de trobar en el drama elements d'igualtat. Si un dramaturg

posa sobre les taules una persona amb un desig sexual, ha de fer els possi-

bles encara que el desig sigui illícit i huracanat de deixar-lo treballar. Es-

tà bé, fins i tot, que un home així perdi la baralla ; el que no és correcte

és liquidar-lo creant-li un medi que el lligui de peus i mans. El Joan del

«Dijous Sant» de fet no es pot moure i l'espectador en lloc d'un drama con-

templa una cavalcada d'herois de valor purament teóric i oficial encara que

el dramaturg postuli el seu valor provat.
El poema dramàtic «Fidelitat» no representa pas relativament a «Dijous

Sant» un progrés clar. Elvira posada entre la tradició i la maternitat per

un cantó i l'amor segur però ple d'intempèrie i inconfortablement poètic

de l'infeliç Segimon per l'altre, es decanta cap a la primera direcció. Està

bé : convé que la gent doni a les coses essencials el valor que realment te-

nen. Tots nosaltres som uns entusiastes defensors de la tradició i de la mater-

nitat. Pero' si hi ha d'haver drama convé que les coses es decideixin en llui-

ta franca, deixant que els elements de la vida juguin en llibertat. Certa-

ment, Valentí, el marit d'Elvira és un mal home: s'embriaga, va a la se-

va, no respecta ni el més sant ni el sagrat, és una brillant naturalesa arios-

tesca. Per a Elvira es fa difícil de viure amb aquell desenfrenat. Resulta,

però, que Valentí es mata abans que la fortalesa d'Elvira es pugui provar
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d'una manera clara. Després d'aquesta mort, restar a la casa, no té cap
dificultat. Mentrestant, la sogra d'Elvira ha anat fent passar per davant
dels seus ulls l'exemple de la seva vida desgraciada, tot aquell fatalisme
de les nostres dones que constitueix un dels fonaments més sòlids de la
nostra vida familiar i social. Ei ha encara, per acabar de donar una densi-
tat plúmbea al bloc que pesa sobre Elvira, el fill que Valentí li ha deixat,
el mar, la terra, la seguretat. Davant d'això, quin encant té l'altre extrem
del dilema? Segimon és una rampoina gairebé romàntica, i el dramaturg
dedica les escenes necessàries a omplenar-lo d'insults. Quí és Segimon?

Sóc el que tu no ets—diu— ; un que camina
sense sabé a on l'atraparà la son,
però que, entre les punxes, endevina
el sorollet de l'aigua d'una font,
i la cerca i la cerca i no la troba
i cercant-la ha perdut diners i sang
i cada dia té una arruga nova
cada vespre li apunta un cabell blanc.

Això, a casa nostra, és ésser alguna cosa ? No ho cree pas. Ésser això
és, al meu entendre, ésser menys que periodista. Segimon és un infeliçot,
i Elvira pot treure-se'l de sobre fent funcionar purament la dita popular que
diu que val més boig conegut que savi per conèixer. Aquesta singular faci-
litat per resoldre el problema fa que el drama d'Elvira no passi d'ésser una
cosa purament aparent, sense possibilitats dialèctiques ni biològiques de cap
classe. Elvira sembla que féu molta llàstima i que entendrí a tothom quan
es presentà davant les taules del teatre. A mi em sembla que aquesta figu-
ra, que hauria pogut ésser una creació formidable si el poeta l'hagués po-
sada davant d'un problema real, és en el seu estat actual una persona vulga-
ríssima, plena d'egoisme i de baixesa malgrat la seva tendència a decantar-
se del cantó de la tradició i de la maternitat. Segimon fa un negoci potser
molt més gran que ell no es pensa deixant de casar-se amb aquella dama re-
galada. El sinistre fatalisme de la sogra es troba divinament justificat i
al final del tercer acte només falta que Valentí ressusciti, i presideixi aquell
davassall d'innocència i de familiaritat. De fet el drama produeix uns resul-
tats completament diferents dels que l'autor s'ha proposat de presentar. Ésnatural : no hi ha res que s'assembli més a un grotesc que un drama mal do-
sificat segons el criteri constitucional d'una moral de convenció.

«L'estudiant i la pubilla », en canvi, a més d'ésser una de les obres lite-
ràriament parlant més directes, més gracioses i més ben escrites del teatre
català, és un drama en tota l'extensió de la paraula. Isabel de Calders és
cronològicament la primera figura teatral que ha sortit d'aquest poeta, la
primera persona del seu teatre que s'encara amb un problema real. Es potdir que abans d'aquest drama el poeta no havia escenificat més que ronda-
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Lles, això és, drames que no s'havien acabat de formular. Les rondalles, com
tothom sap, constitueixen un dels capítols més importants de la literatura
immoral. En les rondalles l'heroi individual o el mite social són forces in-
vulnerables que no poden deixar de guanyar i contra les quals no es pot llui-
tar. Per això les rondalles agraden tant a les criatures i a les persones sim-
ples, naturals i roussonianes—això és, a les persones per les quals una con-
cepció moral convencionalment noble no té una existència real. A les ronda-
lles els herois guanyen sempre i tracten els seus adversaris sense pietat. En
el teatre de Sagarra de vegades arriben a guanyar—com hem demostrat

—sense necessitat de lluitar. Seria, per tant, una mica pretensiós de qualificar
obres així de drames. En «L'estudiant» assitim al desbancament d'un heroi
dels de la classe més fina. L'Hereu Marçal resol els problemes de la vida
amb la moralitat antiga i purament militar de l'heroi tradicional.La natu-
ralesa—com a les rondalles—li va a l'ajuda i una pedregada que destroça
les vinyes dels de Calders li posa la família a les mans. La pubilla serà per
a ell, malgrat el seu passat de trons i llamps i els seus vicis terribles. L'es-
tudiant que s'hi encara per amor, resta aixafat a les rodes de l'Home invul-
nerable. Però Isabel, a dos dits del llit de matrimoni, personificant el què
forma tota la nostra civilització, el mata. És perfecte i com ha d'ésser. Tot-
hom es defensa fins al darrer moment en plena llibertat i encara que el pro-
cediment de l'eliminació és un procediment teatral una mica anacrònic «L'es-
tudiant i la pubilla» és un drama veritablemente important.

«Les veus de la terra» també és un altre drama, però té el defecte d'ésser
una obra d'una vulgaritat tan espessa, d'un verisme tan carregat, d'una
manca d'interès tan excepcional, que malgrat la deliciosa màgia sonora que
Sagarra posa naturalment en els seus versos, l'obra cau dels ulls i de les
mans. ts en aquesta obra que es veuen els esforços que fa J. M. de Sagarra
per defraudar-nos a tots plegats. Per més preparat per l'error que s'estigui,
en efecte, es veu d'una manera clara que la carcassa de «Les veus»—tot i
ésser una carcassa essencialment dramàtica—no es pot fer digerible més que
a força d'intel.ligència i d'agudesa teatral. En possessió del seu argument,
el poeta, però, no fa més que intentar resoldre la seva impresentabilitat tre-
ballant ei cantó verbal. Els versos d'aquest drama són els més explicats, els
Inés dibuixats, l'esforç més gran que ha fet Sagarra en el teatre per acos-
tar les paraules a les coses i lligar una cosa amb l'altra. Però aquest esforç
és mal orientat perquè l'obra pateix d'un altre mal, i les explicacions del
poeta, tot i ésser singularment reeixides no tenen pas prou força per a aixe-
car el cos mort de la carcassa. El problema de «Les veus» és teatral i no ver-
bal, i l'haver escrit el drama amb el pinzell petit no ajuda a més que a aca-
bar-lo d'enfonsar. La carcassa de «Les veus» és prou naturalment sugges-
tionadora per a haver permès al seu autor d'abstenir-se d'enfocar-la de cara.
La solució és aquesta : el drama de fet comença quan el poeta diu que s'aca-
ba. Hom havia d'haver tractat el cas de Francisca no com una fugida sinó
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com un retorci, perquè els casos de fugida no presenten més que inferiors
possibilitats melodramàtiques i els casos de retorn tenen sempre un elementpoètic de grandesa natural. El cas del fill Pròdig—que és el cas modèlic—comença de tenir interès quan el fill torna i no quan se'n va, perquè fugirés cinematògraf i tornar—o restar—és drama.

«MARÇAL PRIOR»

A part d'aquestes obres que hem examinat—i que hem examinat desd'un punt de vista gairebé primari degut que la insuficiència indescriptiblede la nostra crítica teatral ens ha obligat a explicar el que tothom hauria
de saber de memòria—; a part d'aquestes obres, J. M. de Sagarra lia es-
crit diversos treballs pensant en la manera de la farsa italiana (')• Entre
aquestes obres s'hi han de posar la «Cançó d'una nit d'istiu», «El matrimo-
ni secret», «El jardinet de l'amor», «La careta» i en certa manera «L'es-cola dels marits» de Molière traduïda magistralment per Sagarra. L'encantmàxim de totes aquestes obres és un encant verbal i es pot dir que són unsjoiells no igualats de la història del teatxe català. Això és digne d'ésser re-marcat, em sembla, degut que el nostre teatre—com la nostra novella—haestat moltes vegades a les mans de grans escriptors que no han sabut escriu-re ni treure's com aquell que diu les paraules de la ploma. En totes aquestesobres, però, seria arriscat de cercar alguna cosa més que la música delicio-sament enfadosa que Sagarra sap fer manejant la nostra llengua i manipu-
lant gairebé sempre expressions familiars i de vegades francament vulgars.
Els personatges, tant si van vestits d'època, com si porten barret fort, són
uns titelles acabats. Aquestes comèdies, encara, des del punt de vista teatralno presenten cap novetat digna d'ésser assenyalada. Són uns pastitxos de-
liciosament reeixits, profundament catalans, que sempre donará gust d'es-coltar.

«Marçal Prior» conté admirablement dosificats els dos grans elementsde la producció teatral de J. M. de Sagarra : l'element poemitic i l'elementde farsa. És l'obra més positivament interessant i més completa i més grand'aquest poeta i probablement és una de les obres més honorables del nos-tre teatre nacional. La figura de Marçal Prior està emparentada amb unade les constants més fermes de la nostra història de la cultura, amb la figu-ra llegendària de l'home mig idealísticament i mig realísticament enquime-

(') Ens excusem de parlar de les obres de J. M. (le Sagarra que no són mésque simples descripcions, i així deixarem per a un estudi més complet aquestesmàgiques meravelles verbals que s'anomenen «El foc de les ginesteres» i «Cançóde taverna».
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rat. La darrera vegada que hem vist J. M. de Sagarra, escrivia un «Comte
Arnau» d'unes dimensions imponents. Han passat diversos anys d'aquell
dia, però recordem com si fos ara que ens digué que potser aquell poema se-
ria la gran obra de la seva vida. No podríem pas dir, faltats com estem d'ele-
ments de judici, quin és exactament el gran parentiu de Marçal Prior amb
el seu Comte Arnau. Però ens sembla que el parentiu existeix i potser el dra-
ma no és altra cosa que un cartó—per dir-ho com els pintors antics—de la
composició general de l'Arnau. 1s, potser, una de les parts de la composició
més enterbolinades i tempestuoses—prescindint, naturalment de l'acabament
convencional i absolutament necessari perquè es pugui dir que hi hagi dra-
ma—un episodi triat pel poeta pensant, però, presentar una mostra com-
pleta malgrat ésser reduïda, del personatge enquimerat.

Què vol Marçal Prior? Marçal Prior és això poematicament parlant:

M'imaginava jo que era lá vida
com un gran llop amb una gola fosca,
i unes dents esmolades, i pensava :
«Si aquestes dents a mi se m'enduguessin
a caminar pel món ! Si la meva ànima
pengés de les dents blanques de la vida ! ...»
I aquest pobre aturat a nostra porta
endevinava tot el que jo deia
amb el meu pensament ; i se m'acosta
un altre cop, i em fa : «Vina, segueix-me !»
i anem fins a la Gorga d'Entrepuntes,
l'aigua era mansa i encallada i negra.
Ell em diu : «Guaita ben endins». Jo guaito,
veig al fons de la gorga, unes figures,
i em veig a mi mateix, i, quins paisatges!
i quin món més estrany! Homes i dones,
punyalades, deliris i riquesa
i trompetes de plata i d'alegria!
Tot dintre de la gorga, pero' sempre
jo barrejat entre mil cares noves...
I a la fi veig la forma d'una reina,
d'una dona del cel tan fresca i blanca
que fins els ulls cm feien pampallugues,
si me la vaig mirant... Cada vegada
es tornava més plena de bellesa,
la boca se li anava fent més roja,
i el rengle de les dents més s'igualava...
I al costat meu, sentia jo aquest pobre
respirant poc a poc, la seva barba

3
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em fregava el clatell, i amb la mà seca
apretava el meu braç que me'n dolia
i em xiulava a l'orella unes paraules :
«i\Iarçal Prió, ets valent, però no goses
barallar-te amb les aigües encalmades.
Has mort la bèstia amb el punyal, no goses
clava el punyal contra les pedres negres
on cada dia féu cremar la llenya
que ha escalfat la misèria dels teus avis !»
I jo li he dit : «Si aquesta reina és meva
i puc fè un salt enllà de les muntanyes,
jo clavaré el punyal allí on tu vulguis,
a la crosta del pa que m'alimenta,
al roure del meu llit de matrimoni,
i fins... al ventre de la meva mare ! ...»

Empès i encegat per aquesta fallera, vaga com el món i la vida, ho dei-
xa tot i trenca, en nom d'una diríem superior immoralitat, els lligams hu-
mans essencials : la família i la mare, la casa, la terra i els morts. El que
l'empeny és un desig informe d'infinita possessió del món real--aquella rei

-na vaga rodejada d'homes i dones i paisatges, de punyalades, deliris i ri-
queses, de trompetes de plata i d'alegria, de cares noves. Ics un impuls
d'ubiqüitat còsmica destructor dels fogons de la vida humana, un desig de
domini i d'immortalitat material, la bogeria d'ésser en aquest món un Déu.
Es desdiu dels seus pactes d'home amb aquella versatilitat dels déus de la
bona època perquè res li és prou gran per a calmar-li la seva assedegada
cupidera de realitat. La revelació del somni de la terra el guia—místic ter-
renal que és—i penetra en el torbellí del món fent una entrada de cavall si-
cilià. La materialització del sentit d'aquesta figura, que és una de les pre-
ocupacions màximes del teatre contemporani i que els russos han tractat
de resoldre en to menor contrastant obscurs personatges folls d'ambició còs-
mica amb ambients estrets de petita burgesia, és tractada per J. M. de Sa-
garra en to major, d'acord amb la nostra llegenda, amb aquell realisme al-
ternat de pèl moixí i de pedra tosca, tan directe, de la nostra tradició ra-
cial i manipulant elements poemàtics d'una grandesa matisada. El primer
acte de «Marçal Prior»—la revelació del somni de la vida—és, em sembla,
tal com ha d'ésser i és probable que la seva construcció sigui perfecta : és
una veritable tempesta d'una intensitat corprenedora, d'un color i d'una
imatgeria de primera mà, resolt amb una rapidesa ellíptica i punyent, im-
ponent.

Però el somni de Marçal Prior és illusori. El poeta ens fa veure, en el
curs del segon acte, els elements de farsa que es belluguen a sota de l'ideal
terrenal. Alça una mica la capa de la illusió pueril, terrible i lamentable de
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Marçal, i hom entreveu una cova de reptils i de capcigranys darrera aque-
lla reina vaga, que Sagarra materialitza en la filla del marxant. El contrast
és tractat per l'autor amb els elements de la farsa italiana, amb un tempo
de marcia més aviat acompassat, entelat per punts d'ironia sorneguera i flo-
tant. Posat sobre la perspectiva de la realitat, el somni de Marçal resta una
cosa febrosenca i malaltissa, i per a la gent de cada dia resulta un element
de pertorbació estrany. Per aquesta mena de mals els professors alemanys
de la nostra època han inventat unes drogues sedants que la casa Bayer fa-
brica amb honradesa comercial. Però Marçal tira endavant i, impotent per
a baixar del seu somni de núvols, compra la filla del marxant. Ha arribat
a tenir el que volia, però com que el que volia era el no-res el somni se li
desfà a les mans.

Passem gairebé sense discontinuïtat a l'ascensió màxima i a l'inici del
moviment descendent de Marçal. En el tercer acte s'inicia la davallada del
somni, i el quart és una descripció, comportant un retorn de l'element poe-
màtic i llegendari, de la decadència de l'enquimerat. L'autor s'hauria po-
gut valer de no importa quina anècdota per construir teatralment el fracàs.
Es serveix d'una anècdota d'infidelitat, i això està bé, car si l'amor
és específicament possessió, la infidelitat és una brillant i natural demostra_
ció d'impossibilitat. El poeta a més escull el camí per al qual sembla més
preparat. lis rara, en efecte, l'obra d'aquest poeta que no contingui una
execració de la ruptura del sant sagrament i una apologia dels lligams de la
vida matrimonial. Els que ell anomena amb cruesa zoològica els esgarria

-cries, tenen sempre la força, en el seu teatre, d'ésser uns éssers antipàtics.
'lots nosaltres som uns fanàtics partidaris de la solidesa de la vida matri-
monial, però, si en aquest fanatisme hi hagués graus, a J. M. de Sagarra
li correspondria per dret propi el lloc d'honor. Ês per això que el seu tercer
acte és fet amb una habilitat perfecta. Però l'essencial és això: és que
quan Marçal sent que la terra dels seus somnis se li enfonsa sota els peus,
li passa tot per la memòria menys de resoldre l'afer vulgar amb allò que
anomenarem la seva superior immoralitat. Davant de l'engany esdevé un
home de carn i ossos, es rebella i plora desenganyat i parla com podria par-
lar, posem per cas, un propietari de la plana de Vich o de l'Empordà. Res
més natural, per altra part, perquè el somni terrenal de Marçal Prior, era
tan ple d'humanitat ! Es perfecte, no hi ha res monstruós, i Sagarra resol
el doble joc amb aquella seva abundant naturalitat. Per un moment la seva
fam de realitat féu semblar a Marçal un Déu. I,a davallada del somni reve-
lat el torna home, li posa a davant dels ulls una més pura idealitat i per això
el seu dolor és tan gran.

El final, hauria d'haver estat una cançó com fou el final del llegendari
Arnau. Desgraciadament, però, els finals dels drames estan regits pel que
podríem anomenar la llei del preu de la butaca. És probable que una cançó
hagués estat considerada com un acabament poc satisfactori i poc real. El
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públic és poc exigent, tothom ho sap. En tot cas es podria demostrar que
Sagarra construeix la solució convencional sense dificultat i ho salva tot
amb una accentuació dels elements poemàtics, que a les seves mans, no fa-
llen mai. Encara que potser, quan s'ha parlat de tot el cinquè acte de «Mar-
çal Prior», es podria considerar com una solució catalana típica del seu cas.
Is un retorn a la realitat concreta—a tot allò que Marçal enfollit abando-
nà—i encara que és difícil de fer encaixar una solució així en una concepció
aproximada de la vida real, el cert és que és una solució satisfactòria per
l'apologia que comporta de la terra. Les solucions enfonsades en la terra són
sempre importants perquè la terra és tot el més gran que pot tenir l'home,
la seva vida, el seu sentit i la seva eternitat. Escolteu a Agna-Maria :

Cada dia li poso un plat a taula
i li deixo el seu lloc vora la llar...
Quan arribi veurà que a casa seva
totes les coses han seguit igual.

Aquesta és la grandesa de la terra, el que la fa inexpugnable davant
de les infinites possibles absurditats dels homes i de les dones. es per tot
això que m'agrada la solució de J. M .  de Sagarra, encara que sigui proba-
blement una solució merament teatral. Entenc en aquest moment la paraula
terra en el seu sentit més ordinari i material—tot allò que la terra com-
porta d'instintiu, de sentimental i de més essencialment personal, de més
vivament fort, de local i de dialectal. De tota manera, potser el lector s'es-
tranyarà que jo vegi tantes i tantes coses en el darrer drama de J. M .  de
Sagarra. No és pas estrany. J. M .  de Sagarra—com Francesc Pujols, com
Josep Carner—és un dels nostres escriptors més endinsats en l'entranya
viva del nostre país. Llegir una ratlla d'ells és com posar-se un corn de
mar a l'orella : la seva resonància és profunda i dilatada, i us sembla sen-
tir-hi la bonior de la vida del nostre país. Tenim amb prou feines un inici
d'esperit i de literatura nacional, i al meu entendre, J. M .  de Sagarra
amb tots els seus defectes i amb els seus defectes i tot—n'és un dels seus
més legítims representants.

JOSEP PLA
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LA DARRERA EVOLUCIÓ DE LA POESIA

LÓPEZ-PICONIANA

I

Si una avançada Catalunya ha enviat cap als climes diamantins de la
poesia pura, són, ça i lla, versos de López-Picó. Entre nosaltres, en
efecte, ningú no ha assolit, com ell en determinats moments, fixar una
relació poètica per un símbol que talment s'imposi com a necessari a l'ob-
jecte, més, com a un amb l'objecte i el seu moviment ; símbol no ja puri-
ficat, sinó innocent del procés de la substitució; estrany a tot treball d'anà-
lisi, pregon i total conjunt : súbit creuament, en un punt lluminós, de
dues de les infinites línies de la interacció universal. En això que diem,
tothom destriarà ecos de l'estudi, un dels més penetrants que coneixem en
crítica, de Thibaudet sobre Paul Valéry. Es tracta d'ull concepte , el de
poesia pura, la darrera precisió del qual és preservada per una espessa
bardissa de conceptes i d'acords previs. No és qüestió, ací, de fressar-s'hi
pas a través; sinó, merament, d'haver alludit una zona exterior—parlem
relativament—on podríem assajar una il.lusió de semblança, i un nom ex-
trem que, per la suma de resultats i de valors que representa, exclou, no

-niés en ésser retret, aquella illlusió.
Cal resignar-s'hi (resignar-s'hi?) : la poesia catalana encara no ha dei-

xat enrera aquella etapa jovenívola de creixença, en què tots els instints
duen a mesclar essències més que no pas a isolar-ne. Poesia, per molt temps
encara, voldrà dir entre nosaltres no construcció pura, sinó expressi& per-
sonal, apassionada, comunicativa, mai indiferent al lector, ans sollícita d'ell,
àdhuc en el cas dels poetes tinguts per més difícils o per més d'avantguar-
da ; això, quan, en aquests darrers, més aviat no implica destrucció, vo-
lem dir balbuceig. Baldament la gratuïtat i la incongruència amb què tan
sovint és adduït, han esmussat el mot vida, és el mot del qual el sentit mit-
jà, directe, més extensió de valors pot cobrir de la nostra lírica , sobretot
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després del renovellament maragallià. Vida del cor, reaccions del cor : rea-
litats quotidianes del cor. Altrament, es dirá, el principal objecte de la poe-
sia clàssica, tant com de la romántica. Pero, reduïm-ho a límits més precisos :
el que en la nostra lírica domina, és un egoisme d'aquestes realitats, l'in-
teres a fer claredat sobre elles en la potenciació de la paraula rítmica, perd
en tant que són alguna cosa de propi, de personalment viscut, com si ex-
pressant-se i fent-se escoltar dels altres el poeta volgués sostenir la seva
consciencia cle possessió, de sofrença, de gaudi. Tot això, per una banda
comporta, amb una certa elogi ncia ben mesurada un cert oblit del que
és de tothom i val per a tothom, lana certa gasiveria de sentiments unánimes :
ni l'e:snerit de Malherbe ni el de Whitman. noms extrems en una mateixa
línia de solidaritat humana, no han presidit gaires naixences poéticiues a
casa nostra. Per altra banda, implica com un menvsnreu de la fantasia,
potser més ben dit una por : la divina vareta no transfimira les realitats
les projecta, si es vol, als estels. les contrasta i fon entre elles, per, tal-
ment nerqué no s'esmunyin, no les recrea amh aquell generós nunt de fo-
llia dels lírics anglesos, no les transposa als modes màgics de les illes que
sobrevola Ariel. Per fi, i aixó és el que pot ésser firen, arrossega una certa
despreocupació de la técnica poética en ella mateixa, la qual, amb aosti-
nato rigore», ha d'aplicar-se a dirigir el procés, si no de desplegament si-
multani de matèria i forma líriques, almenys de transiihstanciació perfecta,
sense residus, d'aquella en aquesta. El llenguatge dels versos no és el ma-
teix de cada dia, simplement emn_ aliat de figures, sinó el lienenatge ant?-
nom d'un món suo erreal. on són altres les dimensions i els reports. En la
nostra poesia, en canvi, no deixa gaire sovint d'ésser rastrejable el camí
entre el tema líric i la seva forYnnlació : l'an^lisi d'on poema no sempre
és punit amb el deseneanv de trobar-se entre les manç una banal experién-
cia quotidiana que sembli no haver merescut el treball de la metrificació-
volem dir un desenganv de la mena del de Brunetiere o de Faguet, quan
de sota els versos de Baudelaire extreien, amb cándida malícia, el moll de
la idea. Tal desengany pot delatar, certament, un pobre gastador de poe-
sia; pero' no tenir-lo també pot ésser la prova que, en el descomponiment,
no s'ha hagut d'esvair gaire cosa d'aquell inefable, essencial de la poesia,
que resideix tot en la forma : i llavors, mal senval per a la poesia.

En tot aixó, hauríem volgut precisar una impressió de tendencies ge-
nerals ; perd no hem assentat, i menys objectat, res , de qué nosaltres ma-
teixos no tinguéssim presents les més nobles excepcions : començant dins
l'obra copiosa de López-Pico, la de més vària ambició, sens dubte, de tota
l'época postmaragalliana. Creiem, en suma, que una actitud realística, un
amor de les veritats demostrables, una resistencia al somni inexplicable, han
condicionat les més típiques creacions de l'esperit català : en aquesta creen-
ça, coincidim tant amb un Francesc Pujols com amb un Rubió i Lluch.
Si alguna vegada ens hem plangut d'un defecte de curiositat per l'home en
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si i les seves realitats, visible en la nostra renaixença, ha estat persuadits
que es tracta d'un de tants símptomes de la gran ruptura amb nosaltres ma-
teixos, i per una impaciencia de veure la seriosa reintegració de les nostres
generacions literàries a la tradició secular : reintegració com només pot
ésser avui, amb tots els guanys de les humanitats clàssiques i modernes.
Ara, aquests guanys, en suma, no seran res, si no es poden mesurar per
la distància a què la nostra poesia, ascendint, progressivament es situará
de la realitat superficial de l'home i del món, can a la realitat sobrehuma-
na, eterna, al cim de la qua] hi ha Déu—per, també, encarant-se contra Ell, i
negació d'Ell, el Diable. «Entre Déu i la bèstia esmaperdia», diu un vers
angoixós de Dehmel, traduït nel nostre Lleonart. Entre Déu i la bèstia
voldríem, en canvi, que la poesia catalana trobés la enneixenca, la claror
i el coratge,—i, humana summa de tot , la paraula. Potser no fóra una
poesia pura ; pero fóra, certament, la poesia que sembla exigible al nos-
tre realisme, si ha de superar-se ell mateix en plenitud i transcendència.

II

Objecte de la bíblica juguesca feta pel Diable a Déu, Faust és temptat
amb el delit de l'acció sense i, amb el gaudiment de les realitats imme-
diates ; amb la possessió dels extrems ; tot això, lliurant -se al vertigen, sen-
se aturar-se en l'instant. Ès redimit, pera, quan la joia ja no li sembla
menvspreahle, com en signar el seu pacte amb Mefistn , sinó digna d'atu-
rar el moment per amor d'ella, per tal com ella és en la ventura que albi-
ra per als altres homes : quan retroba el temps, en suma, en els fruits nai-
_:ents de la seva acció.

En alguna altra avinentesa hem alludit a una crisi de «faustisme» (1) en
l'evolució noètica de Maragall : crisi resolta, goethianament, donant, en les
visions del Mal Caçador, de Serrallonga, d'Arnau, corporeïtat dramática
als anhels molestos. Val la pena de resseguir-la, algun dia, en un estudi.
Ara i ací, basti d'indicar cine en el «Cant Espiritual» hi ha com una trans-
acció entre les exigències de la realitat carnal i les cle la realitat sobre-
natural : «Que aquesta mateixa terra sigui el nostre cel !» Transacció pro-
posada en un desig, més taxativament en una oració: la qual cosa vol dir
que el poeta ha aconseguit imposar els límits d'una fe i d'una esperança

( 1 ) Creiem a penes necessari remarcar que prenem aquest mot en el seu sentit,
yoethianament, més directe i general, a fi d'entendre'ns fàcilment sobre una certa
actitud de l'individu en front de la realitat : sense passar-lo, en suma, a través de
Spengler.
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positives (') a allò mateix que per a Arnau era una constatació explosiva
dels seus sentits en plena victòria : «El nostre cel és la terra !» El més
fort de l'obra noètica de Maragall vibra, al nostre entendre, del drama
d'aquesta sotmissió, de l'esforç de reduir el Faust infinitament inquiet i

realístic, a un ordre i a un contorn precís. En l'Escolium del «Comte Ar-
nau» el Poeta prou s'estimaria més, en darrer cas, ésser «sols un espe-
rit» ; però la realitat el comanda i es llança, no al terbolí, sinó al curs del
temps, ço que és ja un avanç de transacció :

De l'amor i la lluita és la meva hora
i em calen braços per aimá i lluita.
Tot lo que tinc m'ho vull, i pit i fora...
Mes, què sé jo lo que voldré demà? (z)

Després de Maragall, López-Picó és el nostre poeta que més resolta-
ment ha anat a fer del món un imperi de la seva poesia. Es pot parlar tam-
be, a nronòsit d'ell, d'un cert «faustisme» ; però el mot ha d'ésser ja des-
pullat de les darreres suggestions d'influència literaria, pres, i això molt
limitadament, en el que impliqui d'una de les actituds fonamentals huma-
nes. 1 encara, un «faustisme» de via oposada al maragalliá : això és, en
aspiració i evasions des de l'ordre , el qual lliga i altra vegada atreu, amb
una melangia gairebé exasperada, però, al candavail, amh apaivagament.
ja des de l'inici les posicions difereixen. T,'obra de Maratal1. s'inaugura
aml-, una convicció neguitosa, impetuosa, de no poder acabar de dir mai
tot el que ren per a dir, i s'immergeix tot d'una dins la realitat quotidiana,
dins la vida, amb una frescor de joventut que es seriosa haldament només
fos per la seva gran intensitat. I,a serietat de «Turment -Froment», en can-
vi, és arbitrada, i més aviat ve dels llibres. L'exneriència, les pors , les
desillusions en ells apreses pesen, més o menvs, al llarg de tots la poesia
de López-Picó : el joc de reaccions lírid»es s'hi fa de les lectures cap a
l'espectacle del món i la vida, per a recaure de la realitat en les lectures.
Formen, aquestes, tina part de T'ordre, a la slinerfície de la reflexió accep-
tat submisament, però en el fons lliure de! sentiment. amb recança. Ilal-
tra part, la fan els vincles pactats de la convivència. Observi's com, al
principi de la seva obra, López-Picó es com.plan en els mudis i en els tur-
ments delicats de la galania, i no dóna altra escapada a la seva imaginació
ciue en el joc, tot bell càlcul i límits, de la imatge i de l'epigrama.. L'amor,
la primera gran realitat que ocupa tot el seu daler, romp, per a dir-ho així,
les rescloses del seu cant, i dispersa la. seva ;ma .ginació per tots els camins
de la vida i de la mort : la imatge, simntomáticament. es vivifica en mite

(1) Això, a base del dogma catòlic de la resurrecció de la carn, que en l'obra
poètica de Maragall sembla centrar la seva indiscutible ortodòxia; dogma sobre
el qual l'Església—observa Paul Valéry (Introd. à la méthode de Léonard de
Vinci)—ha guardat en aquests dos o tres segles un curiós semi-silenci.

(2) Poesies, p. 119.
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la mort és negada per l'exultació d'haver posseït, en l'amor, la realitat.

Si ha negat la mort, és que l'ha descoberta : vet ací la clau del consirós

atur de «L'Ofrena ». El poeta, de sobte, esdevé conscient de la temptació

a .Què ha cedit: la diversitat; i de l'engany amb què el Temptador ha pro-
cedit, amagant-li la desproporció entre el voler i el fer, entre l'aspirar i
el posseir, entre l'esperit i el cos. Ja sempre Inés oscil•arà entre les dues

realitats, la del temps i la immortal, àvid de l'una, poruc de l'altra, deba-

tent-se dramàticament per adequar-les i fondre-les :

I en mig del foc, la set de l'infinit
consum el goig cercant l'avinentesa
de conformar el cos amb l'esperit. (1)

¿ Anbel d'ascensió, d'espiritualització? En tot cas, no sense retorns. Com

Adalaisa, embriagada de realitat, concebé una nova vida que, independent

de la d'ella, després pesa i la ferma a la vestidura carnal, així el nostre

poeta es sent presoner de les realitats que ell ha creat amb els seus actes :

Amb els meus actes era fundador
de mi mateix... Ultrapassant les portes
de ço que he fet, ara cm corprén la por. (Z)

Però—i ací nien la grandesa i la servitud de la poesia de López-Picó—,

també ha cregut «que tel seu fecundament abstracte totes les coses del

món poden tenir vida d'ell» ( 3 ). El seu error, que podem qualificar de feliç,

perquè ha donat naixença a un formidable rial de poesia, ha consistit en

això, que ha cercat l'harmonia dels seus anhels contradictoris, en la mera

transmutació llur en poesia : ha provat d'aturar les realitats escoladisses

que el fascinaven, en els conceptes i les imatges amb què les recreava lí-

ricament ; s'ha fet la illusió no solament de posseir les coses en el vers,

sinó, més, de posseir-les immortalment marcades amb l'emprenta del seu

acte poètic.
Hem dit : la illusió. La realitat temporal, en efecte, no ha trigat a

assaltar el castell encantat de la seva poesia, a imposar-se-li, corpòria i

concreta, amb tot el pes de les responsabilitats, amb tota la diversitat im-

previsible, desbordant, de la vida dels homes i de l'espectacle del món.

Ha transigit amb el concret, s'hi ha limitat, i llavors l'anhel, insatisfet

d'aquella ventura mesurable, se li evadeix : aquest és el conflicte inicial

de «El meu pare i jo» ; el joc d'evasions i retorns, altrament, dels reculls

successius, fitonats, ací i allà, per algun serè càntic de conciliació amb les

més altes realitats humanes de l'amor i la llar, de l'amistat, de la pàtria.

Ara, aquest joc, no s'ha esgotat ell mateix en un cercle, ans ha procedit,

( i ) L'Ofrena, V.
(2) Tbid., XII.
(3) C. R. : Escolis, p. 178.
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en agitada espiral, realitat enlT, fins a aclarir el sentit de la veu que en
«El meu pare i jo» el sollicitava, no massa entenedora; fins a descobrir,
en suma, Dén, la vera realitat que les comprèn totes.

Ací, amb «Elegia», comença la darrera evolució de la poesia lópez-pico-
niana. Contempla migpartida la seva vida des de la «discreta coma» dels
anys madurs. Enrera, deixa el seu «faustisme» :

Tu, l'home corporal, contradictori
entre la voluntat d'ésser fi del
i la vida que et diu : —Deixa que mori
l'anhel d'avui !—i et porta un altre anhel (1)

Ara ja no reprendrà el camí
sense envorarça,

com el qui vol les coses , no el lligam (2)

En Déu troba la solució del conflicte que fins aleshores l'havia neguitejat :

L'home que havia demanat: —Déu meu,
el cant serè per oblidar l'obstacle,
ara ha sentit que responia Den :
—Contempla en el que tens mon espectacle (a).

Per? la solució no és un renós en aquest Déu encari. abstracte, al marge
de la revelació i de la teologia; aquesta realitat suma ha d'ésser també
conquerida :

Sortosa vida si, al bell mig, els braços
de l'home que ha patit, no diuen no (4).

Fa pensar en els mots de Faust en el seu moment suprem, el primer al
qual din d'aturar-se ner la .seva bellesa : «Només mereix la llibertat i la
vida, aquell que diàriament les conquereix.» El nostre poeta sembla dir :
«Només qui el conquereix, mereix Déu.» En efecte, en un vers d'una es-
borronadora ardidesa de síntesi, es presenta ell mateix, l'àvid de realitats,
l'insatisfet, lliurat tot a l'esforç de fer-se seva, no ja en la poesia , sinó,
què sabem nosaltres? en la intimitat del seo desenvolupament profund,
la realitat terrenal i la sobrehumana retrobades, totes dues en una, en Déu :

Tu que treballes Déu com un conreu! (b)

.Aquest vers sol ja allunyaria la idea d'una quietud tota virtual, d'un es-
vaïment entre les abstractes fantasmes del panteisme. Ans al contrari :
el poema immediat al tombant, «Invocació secular», és l'afirmació més ro-
tunda de l'individu dret en front de l'íntegre món, i

(1) Elegia, p. i9.
(2) Ibid., p. 17.
(3) Elegia, p. 7i.
(4) Ibid., p. 20.
(5) Jubileu, p. 17.
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banyat dins la certesa

que el món és altre que no «ell» mateix (')

1 s l'individu no tipus, sinó en tots els seus accidents ; no en l'eternitat,

sinó dins el temps «barrejat, remorós i turbulent» ; el temps, que ell tre-

halla així mateix (2), i mesura, fins a la mort collidora «com un fruit... a

mans vingut.» ts l'Adam concret, el de la revelació bíblica, nuesa perfila-

da per l'alè de Déu, las del seu pecat, envorós del Paradís, i que te da-

vant seu, per a sotmetre-les, totes les coses a què abans, en la puresa ori

-ginal, havia donat nom. No ja més, doncs, posseir per la poesia : ara la

poesia sembla més aviat ésser per a ell un esplai de l'admiració «sense pressa,

lliuren, de l'home, mentre Déu «fa» ( 3), un «tornar amorós» el món

per cada cosa

on la lloança de l'amor somriu (")

quan l'home, com Francesc, el non Adam d'Assís, posa un adjectiu als

noms que Adam digué ; pero' també el plany vivent quan el pecat tira avall

i la solitud es congria
i els greuges

del cor Ii pesen més que el feix del jorn (°)

En aquesta ánima no hi há refugis pregon ç de beatitud absoluta, regions

elevades de coneixença 1 de temptació, válvules obertes a l'evasió imagina-

tiva. El món de la coneixença i el de la imaginació en fan un de sol per a

ella, com el -primer dia : un pur món poètic, en. suma : pero' la realitat i

el reps a qué aspira, són part d'enllà, conquerihles per una fe dogmatit-

zada en el Crist, i per un esforç taxatiu de virtut i d'amor. Tal és el sentit,

explícitament catòlic, de «Tubileur. La conciliació, tan dalejada, amb el

temps, és ja perfecta : per a l'invocador d'Adam, era encara en el somni

de l'immortal riera] de les gèneres : ner a l' «home del temps» que ha can-

tat Francesc, és ja en la visió de la histeria centrada per la Redempció.

Quan un poeta ha arribat en aquest punt, el més alt possible, de la seva

ascensió; quan amb Déu ha posat, per a dir-ho així , un límit a l'infinit, tot

càlcul sobre la seva obra futura és arriscat. Descartem, com un pesombre

sense aplicació, la idea d'una poesia capellanesca.

Hi ha, obertes davant del nostre López-Picó, les altes vies poètiques de

la gran certitud de Dant, de Claudel... Hi ha, sobretot, sempre al capdavall

inexplorades, les «virtuts inconegudes», les dimensions misterioses de la pa-

raula—de la paraula catalana.
CARL S RIBA

(1) Invoc. sec., p. 45.
(2) Madurador Adam, el temps treballes, etc. Invoc. sec., p. 44.
(3) Invoc. sec., p. 22.
(4) Jubileu, p. 30.
(5) Invoc. sec., p. 45.
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LA SITUACIÓ DEL TEATRE

A BARCELONA

Tots aspirem a tenir un teatre que no ens faci avergonyir davant nos-
altres mateixos, o, si nosaltres som vagament mesells, davant el foraster
que no pot dissimular la seva sorpresa en veure el lamentable conjunt que;
salvant excepcions, ofereixen les nostres institucions drarnàtiques.

A estones ens fem la illusio que som europeus de primera classe perquè
tenim tramvies, carrils subterranis, cases amb ascensor, clubs amb piscina
i vestim sobre figurins de París i Londres. Així, però, que volem fer un
pas enllà d'aquest conjunt d'avenços materials, ens enfonsem en un clot.
He dit : un pas. No tracto, doncs, de suggerir la penúria de la nostra pro-
ducció científica, l'escassesa i l'esterilitat dels nostres laboratoris, la inexis-
tència de les nostres escoles superiors, etc. Només en el ram dels diaris, on
la mecànica ha d'aconseguir un funcionament precís i la intel.ligència hi ha
de tenir una participació, per esquifida que sigui, la nostra inferioritat ja
és evident. La darrera fulla quotidiana de Munic, de Torí o d'Amsterdam
té un seguit de condicions tipogràfiques i intellectuals que enanquen gairebé
a tots els diaris de Barcelona, entestats a lluitar amb quantitats i rarament
amb qualitats.

En el teatre el desnivell és encara més visible. En general, el qui entra
a les nostres sales d'espectacle bé s'hi representi en català, bé s'hi repre-
senti en castellà, té la sensació de trobar-se en presència d'una temptativa
d'aficionats. Aquesta sensació ve de diversos factors que em sembla con-
venient d'esbrinar tan concretament com possible.

I. -- ELS L('CALS.

En primer lloc hi ha el problema dels locals. Al centre de la nostra
ciutat hi ha cinc sales que tenen una grandària adequada a les necessitats
de la comèdia : el Teatre Barcelona, el Poliorama, Eldorado, el Goya i el
Romea. N'hi ha ben bé prou! Però s'esdevé que si la grandària d'aquestes
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sales és acceptable i permet que els comediants hi parlin sense escarrassar
-se i que el públic segueixi sense esforç llurs expressions més tènues, en

canvi, són pobres, incòmodes, tronades i ridícules.
No em dol de davallar a l'anàlisi concret de totes aquestes dolentes con-

dicions dels nostres teatres. Una tasca així és difícil de fer en un diari i,
per contra, resulta fàcil en una revista independent. D'altra banda, cree
que la crisi del teatre deriva de causes materials tant o més que de causes
espirituals. El geni té, no ho dubteu, la virtut de crear el confort allà on
no existeix, l'horitzó infinit en mig de l'esquifidesa i l'atmosfera tempe-
rada entre parets geliues. Però no és temerari i immoral de confiar al geni
dramàtic la feina que poden fer els arquitectes, els decoradors, els ebenis-
tes i els enginyers? No val més que el geni pugui desentendre's d'aquesta
feina prèvia?

El teatre Barcelona és el més nou de tots cinc. Peca, com la majoria dels
teatres de la nostra terra, d'un excés de llargària. El pati es prolonga
massa i la galeria s'allunya massa de l'escenari. No dóna aquella sensació
d'intimitat que és indispensable a una bona sala de comèdia. Les butaques
no són prou còmodes ; manquen de molles. Entre els rengles no hi ha una
separació que permeti d'entrar i sortir sense massegar els genolls dels que
seuen. La decoració de la sala és llampant i d'un mal gust accentuat. La
mica d'escultura que hi ha sobre la boca de l'escenari, de guix o de cartó,
reprodueix l'estil del segle passat en allò que té de més detestable. Les
llotges són separades dels corredors, no per parets com convind ria, sinó
per cortines.

El Teatre Goya és, sense discussió, el més cursi de Barcelona. Hom hi
ha combinat les pretensions i la misèria amb un resultat lamentable. El

color blau dels velluts és un desencert. Hi ha unes baranes en el primer
pis, darrera els seients de primer rengle, que vistes des del pati donen

una estranya idea d'inseguritat. Té, això sí, bones condicions acústiques.
Eldorado, malgrat els repintatges, és un teatre pobre. La seva estruc-

tura de fustes apareix als ulls de l'espectador sense cap avantatge. es esba-

landrat ; entre la sala i el carrer no hi ha a la banda esquerra sinó una

paret. Darrera les llotges hi ha butaques i darrera les butaques el passadís,

on en dies de ple el públic s'aglomera a peu dret. Tampoc no és íntim.

L'anunci, que hauria d'ésser totalment proscrit de les sales d'espectacle,

no sols davalla davant la cortina, sinó que empastifa les parets i les bara-

nes dels pisos. Així que plou una mica fort, la veu dels comediants és
ofegada per la 'de l'aigua que canta sobre la teulada prima i elemental.

La pudor dels urinaris s'escampa corredor enllà...
El Teatre Romea és tan pobre com tots els que hem analitzat, pero' té

una sala de millors proporcions i tancada en el pati i en el primer pis. La

galeria, que per la banda dreta comunica directament amb el carrer Men-

dizàbal, en recull, sobretot a l'estiu, una colla de veus i de sorolls imper-
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tinents. La seva situació, tocant al mercat, fa difícil que mai sigui un tea-
tre selecte.

Només resta a pronunciar la sentència sobre el Poliorama. >s cèntric,
però miserable. Té bones condicions acústiques , però la vista hi és casti-
gada per la multitud i 1'esquifidesa dels anuncis, únic vestit de la sala.
Les llotges no són tancades, sinó obertes als quatre vents. No són un estoig,
sinó una cleda.

Resum : dels cinc teatres cèntrics que Barcelona pot destinar a la comè-
dia, perquè tenen una capacitat discreta, no n'hi ha cap que posseixi un
mínimum de confortabilitat i de bon gust. Manquen teatres petits i, per
desgràcia, els constructors de noves sales d'espectacles semblen inclinar-se
resoltament al gènere grandiós. Si jo fos tirà de la ciutat, crearia un sis-
tema fiscal que afavorís enèrgicament els teatrets de 300 butaques.

En propugnar la construcció de sales petites, còmodes i elegants no obeei-
xo a un mer capritxo. No sento febleses de miniaturista, ni crec que pel
so¡ fet de reduir el públic se li encomanin les gràcies i virtuts de la selec-
ció. En realitat, no hauria de parlar de teatres petits, sinó de teatres a
escala humana. Els teatres actuals—Liceu, Tívoli, Novetats, Olympia, Circ
Barcelonès, etc.—són teatres bons per als gèneres hipertròfics, com l'òpera
i la tragèdia, no són bons per a la comèdia, que és el gènere que presenta o
aspira a presentar homes i sentiments de grandària natural.

La representació d'una comèdia dins un marc desproporcionat, davant
una sala massa gran, altera automàticament el joc escènic. La meitat, pel
cap baix, dels espectadors no veu a simple vista els moviments fisionòmics
dels comediants. Aquests se n'adonen i, insensiblement, engrosseixen llur
mímica. La veu clara potser arriba a tots els àmbits de la sala—sovint no
és això el que passa—, però així que la comèdia exigeix un pianíssimo,
una entonació sorda, aquesta condició desapareix. L'actor se n'adona i,
insensiblement, elimina del seu recitat els matisos delicats i hi deixa sols
els robustos, els que poden salvar les distàncies. Aleshores, què resta de la
comedia on l'autor—suposem-ho—ha posat delicadeses, subtilitats , finors,
accents  	 No en resta sinó la ratlla gruixuda, la carcassa.

Heu's ací com les característiques de la sala tenen elles soles una in-
fiuència suficient per fer fracassar tot un gènere dramàtic. És evident que
a Barcelona la primera dificultat amb què toparíem per a la modernització
de la comèdia fóra la mancança de teatres ensems petits i confortables.

París compta amb un nombre extraordinari de teatrets que realitzen
deliciosament l'ideal per a la representació de comèdies. I cada dia se'n
construeixen de nous. Un dels més moderns, el Théátre de la Madeleine,
és perfecte. En entrar-hi, en seure a les seves còmodes butaques, en con-
templar la bella combinació del vellut, la fusta, el vidre i els miralls, en no
descobrir un sol anunci, el cor de l'espectador sent una esgarrifança opti

-mista, més que més si l'espectador prové de les nostres desolades latituds,
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Espera amb tanta fe un espectacle de qualitat, que moltes vegades, tot i
que no li ho donen, ell surt tan entusiasmat com si li ho haguessin donat.

Barcelona no és París : ja me'n faig càrrec. La sala petita que sembla
viable a les vores del Sena, no ho sembla tant entre el Besós i el Llobre-
gat. Qualsevol empresari serà més categòric : us dirà que el teatre petit,
tipus Madeleine o Eduard VII, aquí fóra un disbarat.

—Per què ?—demaneu vosaltres i he demanat jo fa dies.—A) Perquè
el nombre reduït de localitats obliga a fer-les pagar cares, i el barceloní
vol que li donin els espectacles gairebé de franc. B) Perquè el barceloní
no va al teatre copiosament, sinó els dissabtes i els diumenges : si la
sala no permet aquests dies de fer el que en llenguatge de comptaduria
es diu una «calderada», no hi ha negoci possible.

Aquestes raons no m'han acabat de convèncer. Costa tant de resignar-se
a no tenir un sol teatre per a representar decorosament una comèdia!

El barceloní és, efectivament, un ciutadà mal avesat en matèria d'espec-
tacles. Però hi ha símptomes que la seva incapacitat de pagar vuit o deu
pessetes per una butaca és relativa i no absoluta. Sempre que es produeix
un moviment de curiositat envers una obra o un artista, el barceloní forma
un ramat nombrós i paga el que li demanen. Ja sé que una empresa no pot
constituir-se a base de l'explotació de troballes meravelloses, baldament
en el fons del cor de tots els empresaris hi hagi la inconfessada esperança
de caçar un merlot blanc. Però cal dir que la majoria dels nostres managers
menen el negoci pels camins de la rutina més fossilitzada i que gairebé
mai no realitzen un seriós esforç de propaganda, de selecció i de presen-
tació. Cuiners detestables, la vianda mitjana la converteixen en pèssima
per la negligència amb què la cuinen.

Un teatre petit, sens dubte, exigiria un gran empresari. Tanmateix, és
impossible que surti entre nosaltres?

L'essencial, al meu entendre, fóra que algú es decidís a construir aquesta
sala modèlica. Un cop construïda, no fórem encara on anem, però potser
ja fórem a mig camí. Al capdavall no era una empresa més arriscada i
costosa la construcció d'un colisseu com 1'Olympia, capaç per sis mil per-
sones, que l'execució d'una petita sala on se'n poguessin encabir còmoda-
ment cinc centes o sis centes ? A mi em sembla que sí.

La reducció de la sala i de l'escena, obligaria els empresaris a cercar
comèdies de pocs personatges, amb la qual cosa podrien alleugerir la nò-
mina. Aquesta coacció del local sobre el tipus de les obres, que tal vegada
indignaria algun dels meus collegues, a mi em semblaria palesament bene-
ficiosa per a l'avenir del nostre teatre. No és que a priori cregui que tota
comèdia amb tres o quatre personatges és millor que tota comèdia amb dotze

o catorze. Ics—això sí—que en la majoria de les obres que hom veu repre-

sentar hi ha una evident prodigalitat en aquesta matèria ; poques vegades

veiem l'autor preocupat de donar el màxim d'intensitat amb el mínim d'ex-
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tensió. Generalment hi ha un gust per l'enfarfec i per la prolixitat. Hom
repeteix tipus, hom multiplica les encarnacions d'un mateix vici o d'una
mateixa virtut sense cap avantatge dramàtic.

Quantes obres de tres i quatre personatges trobaríem dins el repertori
català? On hi ha l'equivalent—en l'ordre de l'estalvi de comediants, no
parlem de res més—, on hi ha l'equivalent de l'Amoaireuse, de Porto-Riche
(4 personatges) ; de Aiiner, de Paul Geraldy (2 personatges) ; de L'indigent,
de Charles Vildrac (3 personatges) ; de La folle journee, d'Emile Mazaud
(2 personatges) ; de Sent, d'Henri Duvernois (3 personatges), etc., etc. ?

El teatre petit, si us plau per força, ens induiria a aconseguir el gruix
escènic pels procediments honorables que no són certament els de la com

-parseria, el ballet popular i la processó de Corpus.

CARLES SOLDEVILA
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CRITICA DE LA CRÍTICA

MUSICAL

De seguida que fem el projecte de glossar amb paraules fets d'ordre pura-
ment musical, poden presentar-se a la nostra imaginació les següents so-
lucions :

i. a Manifestar les emocions produïdes damunt del nostre esperit per
la música d'una obra determinada o d'una manera metafòrica o d'una ma-
nera directa (sistema d'interjecció o d'encomi simplement elogiós).

.. a Comparar mentalment amb un ideal automàtic de la perfecció mu-
sical, l'obra criticada. Aquest ideal pot ésser format segons normes única-
ment intel.ligents, o a l'inrevés, consistir tan sols en un gust subjectiu
i aquest gust pot ésser, segons el subjecte u o complexe.

3. R Limitar-se a fer història, considerar tan sols l'esdeveniment ex-
tern ; quant al fet interior, deixar-lo intacte; només l'auditor en contacte
directe amb l'obra podrà capir llur essència; cap comentari podria afegir -
hi res.

Heus aquí els sistemes exclusius de fer crítica : tot altre serà obtingut
barrejant en major o menor dosi elements d'un criteri amb els d'altre cri-
teri d'aquests tres anteriorment definits.

A fi de veure llurs avantatges o inconvenients, examinem, si us plau, ca-
dascun d'ells i dels seus aspectes. Comencem pel criteri de

Manifestació metafórica de les emocions produïdes per una obra musical

Aquest criteri és el més literari de tots ; d'aquí surten tots els seus avan-
tatges i els seus inconvenients.

Avantatges.—I,a música, com tot art, més que una satisfacció simple-
ment cerebral que daria millor qualsevol ciència, dóna una sensació directa
adreçada a la sensibilitat. Teniu en compte, no gens menys, que en dir
sesibilitat, no s'entén per ella una part del nostre esperit com diríem del
cos, nas, orelles, etc. ; sinó que en la nostra sensibilitat hi és tot l'home

4
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present i ressonen en aquell acte totes les seves facultats, fins la intel.ligèn-
cia, cosa que fa que les obres contra-intelligència no puguin mai arribar a
agradar, no per manca de sensació sinó perquè ensems amb ella ressona
una protesta de la intelligència que pertorba l'acte receptiu de la sensació.
Quan es diu d'una obra de música que és inte•ligent, s'entén que, per la
causa que sigui, la intel.ligència no té cap motiu de protesta. Però tot el plaer
causat per l'audició ens prové de la Sensibilitat. Essent l'obra d'art per
definició una cosa que no té altra finalitat que ella mateixa, com podria cons

-tituir un gaudi intel.ligent? La intelligència, en efecte, busca finalitats que
es refereixin a una finalitat única i només les gaudeix en quant a tals.

Tornant a la qüestió d'abans, direm que, concretant més, no hi ha ningú
que hagi escoltat mai la música ; escolta una peça musical, això és cert ;
però la música en si només podria ésser sentida que per l'home en si ; i
tant l'una com l'altre no són més que abstraccions ideals.

Quedem, doncs, que, en resum, el que passa és que un home determi-
nat escolta un determinat tros de música. La sensació d'ella li provoca un
cert estat ; aquest estat no és d'anàlisi, segurament. ts una mena de posició
lírica al davant de la sensació. Podem ben assegurar que si la música no
donés aquest estat d'arrabassament, com d'un inspirat, la música no tindria
cap devot, ja que no pot trobar en ella cap finalitat científica pura, o al-
menys molt migrada, simples problemes de física més o menys recreativa ;
ni encara menys cap finalitat utilitària, perquè el so no és cap mercaderia.

Aleshores, quan l'home voldrà expressar mitjançant la paraula aquest
estat que hem dit líric, usarà instintivament el mitjà d'expressió líric per
excellència ; és a dir, la metàfora. Per una associació d'idees la música li
recordarà colors, escenes de la vida exterior o de la vida interior, conflic-
tes dramàtics i fins, estirant la corda, concepcions filosòfiques. No hi ha
dubte que en l'individu dotat aquestes associacions d'idees tindran un mè-
rit positiu ; seran, com es diu vulgarment, ben trobades. Quan aquestes asso-
ciacions d'idees són ja tan íntimes, aleshores la música i la idea associada
poden formar una sola obra d'art d'un ordre complexe, com per exemple,
l'art de Wagner. I no val a dir que això és un comentari literari, impur.
Aleshores totes les metàfores dels poetes foren cosa impura i rebutjable, i
com ho han d'ésser? Molt se'n falta. No hi ha res que doni tant la sensació
de la mar com la imatge homèrica de «la mar sense fites», cosa que, a més
d'ésser una metàfora perquè parla de les fites del mar com si el mar fos un
bosc o un conreu, és fins i tot una falsedat d'ordre científic; però, no obstant,
dóna més la veritat vivent de la mar que no pas un llibre de geografia o un
mot exacte.

Per consegüent, mirades les coses des d'aquest punt de vista, la mani-
festació metafòrica de les sensacions musicals pot donar una compenetra-
ció amb l'obra criticada seguint aquest sistema. La seva perfecció depén
de la força plasmadora del crític. Però aquesta objecció pot aplicar-se a qual-
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sevol altre gènere de crítica. Evidentment, el punt de vista més perfecte,
no fá un bon crític d'un home indotat. Per això és discutir de mala fe un
punt de vista que es suposa que la persona que el sosté no és un dels grans,
sinó dels mediocres. És el sistema d'aquells que discuteixen la grandesa
no en Homer, sinó en Víctor Hugo.

Inconvenients.—Quan hom fa o llegeix crítica, en té prou amb aquesta
compenetració purament afectiva i lírica que hem dit? Encara que la glos-
sa literària de la música sigui intensíssima millor fóra l'audició directa de
l'obra. Després hi ha el perill de tenir massa presents les metàfores i que
elles s'interposin entre nosaltres i el so : en aquest sentit cap músic no ha es-
tat tan malmès com Beethoven. La persona que sentint les sonates pensa
amb les vuit o nou enamorades del «colós de Bonn» em fa tot l'efecte d'aque-
lla gent que mentre toquen es distreu contemplant els bibelots de damunt
del piano ; aquesta confusió de sensacions amb records pot ésser l'ideal de
persones febles de voluntat i d'esperit, però mai de qui estimi la netedat
i la fermesa dels conceptes. No n'hi ha prou amb emocionar-se, dintre de
nosaltres hi ha quelcom que vol conèixer.

Sistema simplement encomiàstic

Interjecció i elogi ; sistemes deplorables : llenguatge obligat de les po-
bretes gasetilles.

El que es diu de l'elogi s'entén de la rebentada. El que no agrada, es
calla ; a què ve descompondre's? Hi ha força crítics que, com els gossos, bor

-den a la lluna.

Sistema de comparació amb ideals automàtics

Aquest sistema respon a les objeccions anteriors. Mitjançant ell es con-
sidera que l'obra d'art deixa d'ésser una causa d'emoció per esdevenir un
objecte de coneixement. En aquesta conversió l'obra d'art passa del pa-
per actiu al paper passiu. El crític ja no és un home sensible, únicament
diferenciat dels altres per la seva major acuïtat sensible ; dintre d'ell s'acom-
pleix un fet ; es sobreposa a l'emoció i esguarda fit a fit la causa de la seva
pertorbació i no para fins a veure-la ben clar. Un cop vista, la mesura i
en defineix les característiques. I aquesta operació darrera, com la fa? Sens
dubte amb mesures que ell porta dins seu. Poden ésser de dues menes : o bé
(l'ordre tècnic, o bé d'ordre simplement valoratiu per qualitats. És a dir,
que el crític o cercarà l'estructura de l'obra referint-la a estructures que ell
sap i procurant de trobar-ne la llei, podríem dir-ne quantitativa : o, consi-
derant l'aspecte de l'obra analitzarà les seves valors qualitatives de sono-
ritat, brillantor, gràcia o expressió de les frases, etc., tot plegat comparant -
ho amb una escala de valors qualitatius que el crític portarà dins seu , on
figurarà la sonoritat, la brillantor, la gràcia, l'expressió, etc., com a di-
ferents graons.
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Aquest sistema presenta molts avantatges comparat amb l'anterior. Si
bé no aconsegueix donar la temperatura interior de l'obra musical criticada,
té una valor didàctica que el sistema líric mai no podria assolir. La seva
exposició és més segura i està més a la voluntat del crític, ja que a un ho-
me d'un cert grau d'intelligència i de cultura és possible sempre, amb ra-
ríssimes excepcions, de fer el seu esforç intelligent a un moment donat ;
en canvi l'inspirat ho està quan ho està, i mai no pot estar segur, com 1'in-
tcl.ligent, d'haver-hi fet tot el possible. Una altra cosa avantatjosíssima
d'aquest punt de vista és que, com que és raonable, és discutible. Les raons
i les valors febles són vençudes per les fortes i així entre els uns i els al-
tres hom pot arribar a solucions cada cop més afinades. En canvi, no hi
ha res més barroer ni més estèril que una discussió a cops de lirismes en-
contrats, una lluita de profetes parlant de música, on cada compàs es torna
una pàgina de la bíblia, o de la història del món o de la humanitat.

Resumint : els avantatges d'aquest sistema són tres i considerables :
claredat, regularitat i responsabilitat. Si la crítica esdevé més inhumana,
també es torna més seriosa. L'ús d'aquesta mena de crítica representa da-
munt de l'anterior un avançament en el camí de la cultura ; una reacció de la
intelligéncia damunt de l'instint.

Incoszvenien,'ts.—De primer moment aquest sistema per a actuar ha de
dividir el seu objecte ; analitza. I com que precisament l'essència de tal ob-
jecte és d'ésser indivisible, heus aquí que el millor de l'obra, el moll de
l'os queda per explicar. De vegades un excés d'anàlisi de les formes musi-
cals per banda de crítics i professors arriba a matar una forma d'art, in-
f?uint en el compositor. La forma sonata, per exemple. De tant de distingir
el primer del segon tema i de tant parlar de ponts i de passatges ; de tant
voler reduir-ho tot a un desenvolupament d'una céllula, han aconseguit fer
d'una forma viva i seguida, una cosa trinxada, gris i inacabable; un amun-
tegament d'episodis insignificants, això sí, trets amb el més rigorós anàlisi.
Els professors i crítics no han entès que el lligam essencial de l'obra no
consistia en un parell de notes, concepció barroerament materialista del seu
art. La magnífica «Fantasia» en do menor, de Mozart, on cada tema i ca-
da temps té la seva personalitat independent, i amb tot resulta perfectament
equilibrada i dins la forma, no els ha dit res ; i matant amb una concepció
automàtica de la unitat la necessària diversificació que dóna vida i moviment
a l'obra s'han perdut en un tenebrós abisme de niciesa organitzada. Lle-
giu els seus volums ; allí hi ha patrons de sonates, com en un llibre de l'art
del bon tallador hi ha patrons de calces i d'americanes. Qui, ajudat d'ells,
recorre les obres dels mestres, es pensa haver-ho vist tot i està errat. Es
com aquell que s'hagués passejat per un jardí, en negra nit amb una es-
pelma a la ma i es penses conèixer-lo. Per conèixer un jardí s'hi ha d'anar
de dia, quan tot ell és al sol i el nostre ull el pot agafar tot ell plegat sense
que quan mira una cosa les altres romanguin a les fosques.
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El punt de vista simplement tècnic té un altre inconvenient : que enfo-

ca la forma musical com una mena d'arquitectura, on les formes es pre-

senten en repòs ; i la música és un art de moviment a cavall del temps ; de

manera que el crític solament fixat amh la simetria del seu projecte de

sonata, per exemple, dictaminará si és bona o dolenta per aquesta forma

que no veu ningú, i en canvi prescindirá de la música que hi hagi dins del

motllo. Procediment que duu a una incomprensió freqüent i total de l'obra,

sobretot d'obres de l'època romántica on la música és magnífica; però el

pla irregular.
De manera que veiem aquest sistema amb dos grossos inconvenients, tant

en fer l'anàlisi, perquè trenca una cosa que és contínua, com en la síntesi,

perquè tradueix d'una manera simultània dintre l'espai el que és succes-

síu dintre del temps, i moltes lleis formals de la successió en el temps no

tenen res a vetare amb principis arquitectònics ; per exemple, tota la part

referent al creixement i minva del dinamisme, o en l'acceleració dels ritmes,

com es tradueix en els esquemes escolàstics? i no obstant, és això un con-

tingut tan essencial de l'obra musical i el sen ordre és tan significatiu

com la successió i relleu dels diversos temes i altres elements susceptibles

d'esquematització.
Un altre inconvenient deriva de la necessària limitació humana, que fa

que el crític es basteix dintre de si mateix uns calcs en més o menys gran

nombre (perquè fóra excessiu suposar un crític dotat d'intelligència infini-

ta), i si no té dintre el seu criteri algun element flexible i variable, sensi-

tiu en resum, pretén demostrar com per dos i dos fan quatre que una obra

és dolenta perquè ell no la té prevista en el sen arsenal sistemàtic.

Un sistema de valors aplicat a la crítica fóra evidentment una cosa més

acostada a la veritat ; perqué la música desperta en nosaltres més aviat ,ju-

dicis de valor que d'altra cosa. Però els sistemes de valors tenen l'inconve-

nient de mancar d'escala erárquica, i així veiem que pugen i baixen se-

gons el temps i la gent, per mòbils molt complicats, no sempre deguts a.

la sinceritat de les sensacions i que fan pensar en el sistema i motius de

les cotitzacions de Borsa. A part d'aixo, si el sistema anterior trinxa l'obra

per parlar-ne en fragments racionals, el present la glassa a caprici, i d'aixa

se'n segueix en la práctica que els Judicis de valors acostumen a ésser

d'una banalitat astoradora i que, de fer-ne cas, arribaríem a conclusions ab-

surdes. Es dóna el cas de l'individu que partint d'aquell postulat valoratin

que ensenya que el ritme és l'anima de la música, afirma ave tot el se-

gle XIX va ésser un parentesc en la història de la cultura musical. És un

criteri de ballarina, que tenen molts comentaristes els quals eren moderns
fa cinc anys.

De més a més la persona, auditor, crític o compositor que es fixa en les
valors d'una manera abstracta, com que prescindeix, excessiu simplifica-
dor, de la qualitat viva i inefable d'una obra concreta que només pot ésser
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fruïda que en essent sentida, i que mai no pot ésser igualada en la seva
essència per cap signe abstracte més o menys intelligent, més o menys sen-
sible que els homes fabriquin dintre llurs testes ; com que prescindeix, com
dèiem, d'aquesta vida substanciosa i recóndita, vol nodrir-se de menges que
no aprofiten, de veritats que només ho són damunt del paper, mortes i ei

-xorques. I com a resultat d'aquesta insuficiéncia d'aliment espiritual té
una gana sempre oberta i malaltissa que ell confon amh la noble inquietud
de les animes elegides. Però cal no confondre. La noble inquietud de l'un
és positiva, tot el fa vibrar i ell estima tot i ho voldria tot a l'hora. L'in-
quietud buida del segon, a l'inrevés, és negativa. Res no el satisfá ; una
cosa un cop coneguda ja es daleix per una altra, no mogut per l'amor sino
pel fàstic. El fàstic engendra l'oci mental, i l'oci mental engendra la vani-
tat ; per aixó l'home de gust sense cor, acaba anomenant-se ell mateix re-
finat. Pel refinat l'art és un afer de moda : hi ha l'art 1924 , 1919, 1702, et-
cétera; hi ha l'art rus, japonès, indostànic , etc., i les coses com més ra-
res són, és a dir, o de darrera hora, o llunyanes en el temps o en l'espai,
més l'interessen. No té la imparcialitat amorosa del veritable amant de l'art.

R. LLATES
(Seguirà.)
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CIUTADANS DEL MON

PREFACI

Ciutadans del món. Weltbürger. Ps a dir, no homes de tot arreu, que

és com dir homes d'enlloc. No aquests homes camaleons qui adopten la

color de no importa quin lloc on vegetin. Homes intensament de llur país i
de llur raça. Homes de llur Ciutat i a l'ensems homes de la Ciutat Ideal,

qui és mare fecunda de totes les ciutats. Homes qui us porten en llur àni-

ma, en llurs maneres, impregnat en llurs robes, el perfum de les ciutats

que ameu i a l'ensems el vast i lliure esperit de la Ideal Ciutadania. Rica

satisfacció la presència d'un ciutadá del món qui excel•eix en la seva pro-

fessió, en la seva activitat d'esperit, i resumeix en ell les excellències d'una

cultura i té la dignitat de la propia raça. No miren igual els ulls qui han

sabut destriar els bells aspectes, les belles obres humanes de llurs paisos,

ni vibren igual les veus qui han sabut expressar aquestes coses, com la dels

éssers esborrats, desarrelats del propi esperit i de la pròpia cultura. Des-

prés, aristocracia suprema de les animes ben nodrides de coses belles, bones,

veritables que han produït els homes secularment i a tot arreu. Amor am-

pla i rica la d'aquestes animes ventejades, després, de tots els vents de tot

arreu qui saben comprendre tot seguit les ànimes parentes. Animes àgils i

ben educades a qui la riquesa fa indulgents i en tot el sentit adorable del

mot, amables.
Perfum de ciutats : gust saborosíssim de ciutats, llum de Ciutat i amb

això encara un mestratge i una excel.lència. Com no sollicitar llur presi3n-

cia, com no recercar llur companyia? Com no voler encendre's veient-los

viure a la nostra vora, i recollint llurs paraules, qui per insignificants que

semblin a l'home vulgar són vessants de significança.

Selecció? oh, sí : el talent no hasta, no basta el geni per conferir aquesta

noble ciutadania. Quants de genis, quants de talents amh qui un home asse-

degat d'espiritual aristocracia no pot fer-se ! Ineducats, indignes en .11urs
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persones de la puixança intellectual que Déu els concedia ; qui pensen fer-se
una personalitat, una originalitat d'una feblesa de carácter, d'un vici, d'una
rancúnia, d'una ironia, d'una facècia; menys encara, d'un gest.

En la barbàrie creixent, contra onades de bestialitat, vulguem una vegada
més, a tots moments, a totes hores, malgrat les dolors i les angoixes i les
lluites, la cordialitat, el refinament, la disciplina exigent i minuciosa de
les maneres com si estéssim en tot moment en un Saló ideal on s'agermana
i s'entén una societat exquisida.

Només n'hi ha una de manera; només n'hi ha una de Civilitat. En
això també—i sobretot en això—, hi ha normes eternals. Les normes de
la Polis, de la Civitas que els grecs i els llatins creaven ; que han conegut
i usat en certes èpoques italians o anglesos ; que francesos encara, avui més
rars que altre temps, serven en llur més fina i graciosa puresa. Res no
prevaldrà contra aquestes normes. Deixeu dir els qui pensen que el món
canvia ; deixeu dir els folls d'americanisme qui van a cercar models de dis-
tinció i de maneres en la pobra gent dels films tan desproveïda sovint (ex-
cepcions honorables siguin fetes) de civilitat i d'elegància. Americanisme,
americanisme tot aixó? El veritable americanisme és el d'aquells homes se-lectes de l'art i del pensament qui refinen allà baix una cultura superior ;
el d'aquelles dames altives somrients i bellès qui en els Salons de París do-
nen el to del gust més refinat i la més justa elegància. Americans, també
ciutadans del món, aquests. Anglesos, italians, alemanys, russos hindusssí, sí, japonesos, ciutadans del món ; collaboradors en l'íinica civilització
que han creat els homes ; que aquesta és la gran virtut de la Civitas que
les nostres races descobrien i afinaven : la de fer ciutadans del món totsels homes de bona voluntat. Atenes universalitzadora, Roma ciutada-
nitzadora. Aristocràcia única ; única veritable Lliga de nacions ; ideal ciu-tadania.

Germans nostres de la raça, vulgueu recercar ardentament aquesta ciu-tat Ideal ; fora d'ella no tindreu un lloc en el món ni podreu ésser, ambtota plenitud vosaltres mateixos. A fora grossers individualismes, rústecs
menyspreus de les fines maneres ; repataneries pintoresques, violències obaixeses d'expressió.

Atraiem-los ; acollim amb festa els ciutadans del món qui passen pel cos-tat nostre ; recerquem llur societat sense timideses provincianes, amb ger-manor i amb delicadeses inexhauribles. Quina dolor per vosaltres hem sen-tit més d'una vegada en veure'ls sorpresos, en sentir-los plànyer-se de l'iso-lament en qué els deixeu sovint ; de la indiferència amb què els acolliu ; dela desconsideració amb què els tracteu.

Intervíus? O no! No en sabríem. Posar-nos davant d'un home amb unllapis i amb un carnet i anar-li fent preguntes. I ell adoptar la reglamen-
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tària postura de l'intervievat—i dient-nos coses totes preparades. Lluny
d'aquesta farsa ; no en sabríem. Hi ha en molts intervievers professionals
(fem . aquí també honorables excepcions) una actitukd d'egoisme, d'hosti-
litat sovint envers l'interrogat ; d'indiferència en la tria dels personatges
qui ens desplau sobiranament. Diríeu que es posen davant d'ells com da-
vant d'una collecció zoològica en la qual no importa gaire la qualitat de
l'exemplar. Res d'indiscrecions aquí ; res d'artifici. Una amor i res més—,
però res menys— envers allò que hi hagi en ells de Inés alt, de més no-
ble i de més significatiu. Tota la resta no importa : és anècdota per a in-
sanes batxilleries i comaratges equívocs.

Aquí, ja ho hem dit, abans de tot, una estricta selecció dels personatges.
T tot seguit, allò que l'amor més alta, el companyonatge, l'amistat o l'ama

-bL coneixença, ens revelin de llurs ànimes i llurs personalitats ; i també, en
estreta relació amb llurs nobles vides, observacions i reflexions sobre Llurs
altes activitats i els ensenyaments que poguem obtenir-ne.

EMMA GRAMATICA

I sigui, com escau a perfecta ciutadania, la primera figura que presentem,
la d'una dama. Gran senyora i gran artista. Potser la més gran actriu que
avui trepitja l'escena : Emma Gramatica ( 1 ) • No gaire alta , de mitja edat,
posat altívol, gest senzill i aristocràtic com d'una gran patrícia del renaixe-
ment qui sap oferir-vos a besar la mà seva amb una gràcia plena de sobi-
rania. Rostre magníficament enèrgic i expressiu ; ulls enormes d'un blau
ardent ; nas de corba poderosa ; llavis prims d'un somriure lleugerament
adolorit, en harmonia amb el posat decantat una mica las, a moments, de
la testa ; front que les tràgiques expressions han solcat de ratlles profun-
des; cabells revoltats per la ventada del geni ; cos magre qui mostra en els
braços, en el pit i les espatlles una pell albíssima d'una finor prodigiosa
i sota d'ella uns muscles d'acer tivants i àgils, obedients a tots els coma-
naments de la inspiració i de la intelligència ; cames fermes, ben muscla-
des qui es planten a terra amb una dura energia incommovible. Posat se-
rè i tranquil, de gestos mesurats, com els de totes les voluntats poderoses
i ben disciplinades. I aquelles mans nervudes i fines d'una expressivitat de
rostres, d'on les fibres més insignificants poden ésser polsades com les cor-
des d'un instrument complexe i finíssim. Com semblen mortes les altres
mans quan pensem en aquestes!

( 1 ) « La Veu de Catalunya», números contemporanis.
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I l'autoritat que respira aquell front i tota la figura. L'habitud del ro
-manament lúcid, just, indiscutible. La veu, aquella veu qui pasta els accents

més poderosos de la passió, els més fins matisos de la tendresa, ara en
la conversa, és una bona ven familiar amh unes franques, ràpides inflexions,
qui s'expressa amb frases curtes i Precises. «Sóc veneciana—respon a la
pregunta d'una dama—, pero' a causa de la meva correcta pronunciació em
prenen per romana.» 1 diu això amb una satisfacció qui ens fa recordar com
no abunden a Ttàlia els aui parlen hé l'italià. Ni, tan sols a causa dels nom

-brosos dialectes, els qui parlen l'italià. «Hem observat que els italians par-
len molt rarament l'italia» —dèiem a Maria Lluïsa Fiumi, i ella ens .respo-
nia : «Quanta raó teniu !» Emma Gramatica, a diferència d'altres actrius
d'altres països, ha tingut cura abans de tot d'una fnnetica, d'una pronun-
ciació, d'una vocalització n erfectes.

«Com és bella la vostra llengua, és ben hé germana de la nostra; jo l'en
-tenc ja perfectament, molt més que alguns dialectes del meu país.» Emma

Gramatica fa tot seguit cmmnaracions ntelligentíssimes, amb d'altres llen-
gües, qui ens omplen d'una joiosa satisfacció. Ens parla d'un article pu-
hlicat aquel] matí en un neriòdic catalá i din : «Us l'he entès de cap a cap
sense fallar-me tina paraula.» Rona prova Ter a urna iiniversalitat idiomáti-
ca. Recordem, també amb orgull, Tordi Brandés entenent d'anduvi un assaig
sobre ell d'un poeta nostre i Lluís Havet comprenent en tots els seus ma-
tisos el manifest de la Bernat Metge... i tots dos coincidint en una mateixa
sorpresa i en una mateixa apreciació : «Escriviu en llatí.» Recordem les
nombroses recensions en revistes universals, de publicacions nostres. Es tina
satisfacció que ens compensa de no ésser entesos d'alguns milions d'anal-
fabets .

Emma Gramatica narri una nit, entusiasmada, d'un cert personatge qui
en aquells moments adquiria una mena d'actualitat. Un amic nostre prova
amb ironia faceciosa de refredar-li els seus entusiasmes, i ella respon amb
una còmica brusqueria que ens la mostra ben enterada de moltes coses
«Voialtri i catalani non siete mai contenti.»

Tot conversant amb senyorívola franquesa, la gran actriu no para un
moment de donar ordres a dreta i esonerra.. Al seu entorn tenim la sensa-
ció que regna una absoluta i minuciosa disciplina. A cada punt apareixen
a la porta del seu camerino actors, funcionaris de la companvia, qui fan
una pregunta, demanen una ordre, gairebé quadrats militarment i en re-
bre un ràpid romanament, abans de retirar-se, fan una respectuosa inclina-
ció. Tota aquesta gent jove qui envolta la gran actriu, no podrà menys de
sentir, el dia de demà, l'eficàcia d'aquesta disciplina qui ens presenta en
escena uns conjunts admirables. I amb l'autoritat, una amabilitat senyoria!
exquisida. En acomiadar les visites importants, Emma crida aquest, aquell
actor, qui venen amb una serietat respectuosa, fa les presentacions , con-
versa afablement.
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Pero l'autoritarisme, un sentit rigorós de la jerarquia, una altivesa que
pot aparèixer com orgull, ens semblen traços principals del seu carácter.
El nostre amic Fèlix de Pomés, el ben cove ut dibuixant i pintor, va dema-
nar a Emma uns moments de Hose, ter a un retrat. Emma va consentir-hi.
Va quedar molt contenta del retrat i ens deia : «Es un gran artista el vos-
tre amic !» Pero Fèlix de Pomés va fer algun altre retrat dintre de la Com

-panvia. En saber-ho Emma, amb una flama d'altivesa als ulls, va dir a
l'artista : «Si hagués sabut que havíeu de fer això no hauria consentit que
em retratéssiu a mi ! u

Nosaltres comprenem aquestes coses. 1 comprenem també les altes raons
desinteressades que feien tenir la gran actriu damunt la taula un retrat,
amb llarga dedicat^ri.a, del Duce, vestit d'excursionista , dalt d'una roca.

Al camerino, per?, davant les coneixences escollides. Emma tenia ado-
rables abandons. Toiós espectacle veure-la, la nit memorable del seu benefici,
en un entreacte, habillada amb les robes pageses de la violenta protagonista
de «L'indemoniata», jugar amb el seu caríssim nos Michele. «Ma nific gos»,
diu un dels presents, i ella, rápida, replica : «No és un gos, és un nen!
(non é un cane, é un bamhino!1... Bernat Shaw, a Stresa, no va voler rebre
ning{i, sinó el Michele. i jo ; ens vam retratar en gran tots tres, vora el
Llac !...» i es posa a jugar ami aquella bestiola inteliigentissima, la qual.
en escena, supera la tasca de molts comediants oui corren per aquests mons de
Déu. Emma s'estén per terra amb la bestiola : «Oh, el meu Miguel! quan
jugo amb ell em passen totes les penes !r Fa elogis de la intelligència del
gos, dels seus ulls expressius ; un senyor italia present diu : «Devia ésser
home en una altra vida.» Replica Emma: «Efectivament : era un home, i
va ésser tan bo, que se li va concedir la mercè de no tornar a ser home,
Sinó gos.»

En disposar-se a dedicar una fotografia, Emma fent urna ganyota de re-
pugnància, agafa amb les puntes de dos dits, com si es tractés d'una bèstia
fastigosa, la estilográfica que li oferim. Tota una sensibilitat finíssima i edu-
cadíssima li feia rebutjar aquesta mena d'instrument clínic al qual nosaltres
estem ja tan avesats. «Oh, no, no hi sé escriure amb això—deia—, jo no
sóc gens moderna.» Li porten una ploma i. un tinter i s'exclama : «Oh, la
meva ploma ! la meva ploma !n

I ara una frase amargant per a nosaltres. Ens explica joiosa la gran aco-
llida que li acabaven de fer a París, ens din com la seva llotja era sempre
atapeïda d'una multitud selecta. —On són els vostres literats, els vostres
artistes? els vostres crítics, tan gentils en els seus articles envers mi, com és
que no em vénen a veure ?» i nosaltres no sabíem qué respondre-li. Un amic
present, volent-ho arreglar, encara ho esguerra més ; diu : «És que no conei-
xen l'italià •i no sabrien què dir.» Ella replica bondadosa.: «Això no hi fa
res : ja els parlaria en francés; també conec molt bé l'espanyol... No m'ho
explico !» Nosaltres seguim callant i pensant la manera de canviar la con-
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versa ; i recordem el mateix plany, la mateixa sorpresa en Igor Strawinsky,
el qual, després d'uns sorollosos homenatges la primera vegada que venia,la segona vegada, es trobava gairebé sol, sense una salutació ni una targeta.I recordem Berta Singerman, víctima el primer cop que venia, d'abundants
homenatges sorollosos, i la segona vegada, completament sola. Com si ellsapliquessin aquella frase expeditiva que es diu per aquí : «Ara ja beco com -plert !» Pero' amb Emma Gramatica, ni això.

Se'ns permetrà una última anécdota? La nit del benefici, Emma te al
camerino moltes flors (de la colònia italiana , de ]'empresa) ; tot conversant
amb nosaltres, va triant flors, fent un ramell. Crida una cambrera : «Preneu
aquestes flors, afegiu-hi aquelles roses i aq uelles tuberoses de l'altra cambra
i demà a primera hora del matí, sens falta, els porteu a la Madona, a 1'es-
glésia d'aquí al costat.»

I amb les dots naturals, amb el geni, amb la dignitat més absoluta delpropi art, el més selecte i abundós nodriment de l'esperit, l'habitud del tracteamh els esperits del món més alts i més selectes i l'esplendor en l'ànima
de les esplèndides victòries.

Voleu conéixer la nualitat d'una ánima ben nodrida, on la selecció i la
cultura són ja foses amb les energies biològiques, on ]'interès per les coses
de l'esperit no és una velleïtat superficial , una pose, sinó un entusiasme de
tots els moments, consubstancial amb la vida? Pronuncieu una obra, un nom
gloriós ; no es pot fi.npir la sobtada illuminació dels ulls, del rostre, la vi-
bració de la paraula—verídiques. Així cada cop que pronunciàvem els noms
d'autors, de les obres davant d'Emma. Un cas només, qui ens apertany,
per no ésser prolixes. Tot parlant de llibres, de música insinuà algú : «Ja sa-
heu, Emma, que tenim a Catalunya la muntanya santa del Parsifal ?» «Com ?
el Montsalvat és a Catalunya? Es molt lluny? Oh! cal veure'l ! )ui m'hi
vol portar? A quina hora surten els trens? a quina hora tornen?» I vinga
conversar tot seguit sobre la llegenda , sobre l'obra de VVagner...

Com voleu que les realitzacions escèniques d'una personalitat així ne
siguin festes espirituals raríssimes, perennals en la nostra memòria?

Emma Gramatica es troba en els moments de la vida en que el geni,la maduresa, la cultura, la llarga experiència de l'art i de la vida formen
aquella síntesi sense preu : el mestratge. L'esperit superficial voldrà objec-tar en algun rar moment, en algun rar personatge , una divergencia o manera
d'adaptació entre la figura literaria i algunes condicions actuals de l'actriu.Què importa això? el mestratge és sempre magnífic. La consciència psi-
cològiea, la intenció l'explicació , pel gest i les inflexions de la paraula, del
personatge, igualen els análisis, les realitzacions més fines dels més fins
psicòlegs. Així ho apreciàvem tots en la interpretació de la figura tan ado-
lescent i entramaliada de la petita escocesa Peg.
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Com definir l'art d'Emma Gramatica ; naturalisme? idealisme? En pri-
mer lloc una germanor profunda amb tots els grans comediants del seu país
que hem conegut, en això : un sentit d'intensa humanitat, com no realitza
cap més escola dramàtica al món. Naturalisme, còpia minuciosa i fotogràfi-
ca d'un determinat cas real? Potser alguns actors del seu país a moments
ho fan d'aquesta manera ; recordem, fa anys, els sicilians, on s'exagerava el
defecte. Mai Emma Gramatica. Un grup d'amics en tinguérem una revelació
experimental. Havíem assistit a una representació de iVledaglie de. la vecchia
sigveora. Tots havíem romàs colpits de la profunda veritat que havia sa

-but comunicar Emma a la seva interpretació. Res més verídic que
aquell cos atuït, deformat per l'extrema vellesa ; aquella testa mig girada
d'ocell malalt ; aquell parpelleig llastimós dels ulls, aquelles contraccions
resignades i dolorides de la boca sense dents i l'encarcarament dels braços
i la diligència maternal de les mans qui sempre serveixen algú i sempre su-
pliquen. Els comentaris entre el públic eren unànims ; ¡ quina realitat, qui

-na vida ! Dones bé ; en sortir al carrer amb el grup d'amics... totes les ve-
lles que vèiem ens semblaven inferiors , esborrades, irreals ; sense vida í
sense caràcter. Així ho fèiem remarcar als nostres companys ; tots resta-
ven sorpresos de l'efecte . Un d'ells, en passar una velleta pel seu costat, amb
ind;gnació còmica li cridava gairebé, fent un pèssim calembour : «Què dian-
tre voleu imitar la Gramatica sinó coneixeu ni l'Ortografia !» Dones, la in-
tensitat, el relleu, l'ànima, la profunda expressió del personatge que ens
donava Emma eren... mentida. La mentida sublim de l'art, la mentida res-
pecte aquesta realitat del moment ; però veritat molt més gran, i molt més
intensa que aquesta realitat del moment. Idealisme en el sentit platònic :
Emma ens donava, fruit de minuciós anàlisi, resultat de síntesi poderosa, la
Imitació d'una Idea. Heus ací la raó d'aquella veritat, d'aquella humanitat
profunda. Quina distància d'això al verisme, al naturalisme d'altres come-
diants inferiors !

Emma sent pregonament la seva responsabilitat en la realització d'aquest
gran personatge ; i la nit que el representa, es reclou en el camerino, es con-
centra en la seva creació, no rep ningú en els entreactes ; després , s'excusa
amb una serietat gentil : «é un travestimento tanto difficile !»

Aquesta consciència aquest idealisme, aquest exemplarisme, els posa en
tota creació seva. És un Exemplar prodigiosament intuït, qui, després, exer-
ceix damunt d'ella una plasmació total del seu esperit i del seu cos. Ni un
gest per insgnificant que sigui, -ni el més lleu moviment del rostre que no
respongui a la realitat del personatge. Però mai allò que se'n diu detallisme :
al contrari, una meravellosa unitat, obediència minuciosa i gairebé ja ins-
tintiva a la Idea. I és per això que Emma no repeteix mai exactament, amb
tots els gestos i accions una interpretació seva. Hem vist tres vegades la
«Medaglie»... A cada representació, l'actriu realitzava nous detalls, prescin-
dia d'altres ; donava la sensació d'una creació vivent i contínua. Lluny,
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doncs, de tot encarcarament, de tota mecànica repetició, (però de tota impro-
vització, és clar), el comanament del personatge Ideal omple la realització
artística constantment de vida nova. Aquesta plasmació absoluta sota el tipu
Exemplar, dóna a les creacions d'Fmma una diversitat prodigiosa. Igual
plasmació en l'exòtica i complexa Nora, en la protagonista de la Moglie di
Claudio que la senyora Gramatica convertia en un veritable reptil humà,
amb la cenyida sensualitat i els colors càlids i foscos dels seus vestits , els
retorçaments misteriosos del seu cos, la ferocitat de les miracles; i en San-
tuzza la de Cavalleria Rusticana, amb la seva passió desesperada i cruel i
en l'esposa de la Verge boja, una creació en sordina incomparable d'art i pe-
netració psicològica; i, finalment, en la feroç sensual pagesa de L'indemo-
niata, amb aquell caminar homenívol i el rústeg balanceig de tot el cos i la
veu càlida i tràgicament menyspreadora. Perquè aquesta plasmació arriba
a canviar en cada personatge totalment la veu de l'actriu en tonalitat, en
matisos, en inflexions. Aquesta adopció d'una veu distinta per cada perso-
natge, és un dels talents mésextraordinaris de la gran artista. Quina diver-
sitat prodigiosa! de la veu feble, apagada, sense timbre, de la velleta octo-
genària, passant per la veu tendra i suplicant de Santutzza, a la veu de
L'Indemoniata, forta, enérgica, masculina.

I per damunt encara d'aquestes plasmacions i d'aquestes intuïcions, el
revestiment de la més pura bellesa, les realitzacions de l'art més subtil. No
podem insistir ; en altre lloc ( 1 ) hem analitzat detingudament les diverses
interpretacions d'Emma. Parlem només dels ritmes corporals, de les har-
monies de cos i de gest, on l'art es fon amb la veritat de tal manera que la
fusió apar naturalíssima. Aqueixes harmonies corporals, música i escultura
vivent, només eren tal volta plenament apreciades pel nostre públic en el
Sogno d'un mat tino di Primavera, on es manifestaven més palesament, a cau-
sa de les reminiscències de la tragèdia antiga en el personatge central. Coin
demanéssim aquell vespre a Emma que ens donés la interpretació d'alguna
gran figura clàssica, ens responia que li era molt plaent de representar La
Fedra, de D'Annunzio. Caldrà recordar-li quan torni, i demanar-li aquesta
representació. Parlem també del sentit musical, no sols del gest, sinó de
la paraula expressiva ; i també de la gradació, del ritme, del tempo, de les
situacions i les escenes. Nosaltres havíem remarcat el magnífic crescendo ad-
mirablement preparat, al segon acte de Casa de Nina, des de l'escena amb
Cronstadt, augmentant gradualment en intensitat que a cada moment ens

`,emblava insuperable, fins que l'acte finia. I Emma corroborava la nostra

( 1 ) A causa de tasques diverses qui ens prenen totes les hores, no havem pogutcorrespondre a la cordial acollida que ens feia Emma, sinó visitant -la al seu came-rino, durant els entreactes, al final de les representacions, amb les interrupcionsde les visites de compatriotes d'ella, de les ordres als actors, etc. Això ens ha privatde tenir amb ella cap conversa seguida i sobre determinat tenia. D'una figura comla seva tot és significatiu, però ; i els detalls, frases i anècdotes que donem, no des-plauran sens dubte als nostres lectors.
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observació, l'endemà mateix, explicant-nos el sentit musical que ella havia
trobat en les escenes de L'I nidemotiniata, obra en la qual molts només han vist
un traçut drama naturalista. Emma exultava detallant-nos els crescendos,
els diminuendos, les simetries musicals, les represes i les variacions de te-
mes que ella trobava en aquella obra. Quants s'adonaren d'aquesta magní-
lica realització de l'art més pura i sobirana? pensem que ben pocs entre nos-
altres. I amb tot, una crítica justa d'una personalitat així complexa, com
es pot fer sense un anàlisi minuciós, tècnic gairebé de la tasca genial?

Com es pot fer sense entusiasme, sense compartir l'entusiasme que Emma
sent pel seu art? Ella es dóna en escena, amb tota l'ànima, amb tota la vida,
sense estalvis mesquins de les seves forces, amb una lúcida exaltació dioni-
síaica, fins a quedar de moment exhaurida, plorosa, gairebé desmaiada ; per a
refer-se, però, tot seguit, amb aquella vitalitat poderosa.

Diríeu que l'escena és el seu medi natural, on ella viu realment la seva
vida. No sols en els moments de passió, sinó en les escenes inés tranquil.les
i familiars. Volem recordar, per acabar, una anècdota molt significativa :
en una escena de Peg del mio cuore la protagonista es veu forçada a acomia-
dar-se del seu gos. No cal dir que l'actor era l'intelligentíssim Micliele. Em-
ma volia que el seu gos fes mutis caminant amb dues potes. El Michele es
va obstinar a no creure : donava un parell de passes i es tornava a posar de
quatre potes. Emma es va entossudir a fer-li fer l'habilitat : heu's ací la
comèdia en apariència interrompuda ; en realitat, però, la situació era inés
vivent que mai. El públic ja s'interessava pel petit drama. Després de di-
verses temptatives, el gos feia l'habilitat demanada, el públic reia, i Emma
reprenia tranqui •lament el seu diàleg.

Hem volgut insistir en totes aquestes qualitats exemplars pensant en els
estudiosos de l'art escènica nostra, per tal que s'adonin com l'art veritable
és una cosa difícil i complexa.

Només en aquestes altures d'intel.ligència, de consciència i d'entusiasme
es poden realitzar aquestes festes que mai oblidarem, es pot crear a l'entorn
d'una figura aquella atmosfera d'admiració i d'agraïment.

Gratitud per la noble exaltadora de la vida. Aquest era el sentiment
inés fort en acomiadar-nos d'ella. Ella ens deia, amb mots que no fingien,
la seva gratitud envers el nostre públic no sempre tan nombrós com ella
es mereix. Ella ens deia com havia sentit vibrar i havia cregut compendre
en tan pocs dies, l'ànima de tot un poble i ens repetia el seu agraïment :
«Gràcies, gràcies, amb tot el cor.» I ens oferia la mà en comiat afectuosís-
sim i ens la tornava a oferir «ancora !»

Aviat, si a Déu plau, la veurem altra vegada entre nosaltres.

j. FARRAN 1 MAYORAL
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HUMANISME

Setmanes enrera un company, de talent i de sensibilitat aguts, em tra-
metia el discurs presidencial de la darrera reunió de la «Classical Associa

-tion» anglesa, a Manchester ( 1 ). Dos mots hi eren subratllats : «Profound
selfdissatisfaction», resposta d'un brillant professor a la pregunta : Ouè
devem als clàssics ?

«Pregona insatisfacció d'un mateix ». El meu company em llançava a
ple rostre la paradoxa d'aquestes lacòniques paraules. Perquè, com és sa

-but tothom cerca més aviat en els clàssics l'estímul per a l'acció, la nor-
ma per a l'art. «Pregona insatisfacció d'un mateix». No sóc gaire amic
de les conciliacions per força. En aquest cas, però, voldria veure reconegut
que no era possible una resposta més segle XX. Essent els clàssics un pro-
ducte etern, cada època n'ha donat una interpretació peculiar, i hi ha, cer-
cat valors distints. El segle XX, segle d'inquietud, ha palesat, en con-
tactar amb els clàssics, la pròpia insatisfacció.

Quines foren, per exemple, les interpretacions de l'antiguitat en el se-
gle XIX? Heu's aquí un tema vastíssim dins la seva aparent limitació.
Les interpretacions han variat segons els països i segons les necessitats
espirituals de cada lloc i de cada generació. Per a la vida, la utilització ha
estat escassa. Per a la literatura, el saqueig ha estat intens, per bé que
essencialment parcial.

Vegeu a França, només (2 ). Totes les utilitzacions semblen obeir a
aquesta necessitat única : el desig de salvar-se del «mal del segle», d'evadir

-se d'una presència, d'una realitat que molts sentien irritant i lletja. L'es-
guard es gira sobretot cap al món hel.lènic, com si fos un bloc immutable-
ment harmònic, sorgit ja perfecte. Hi ha, realment , des de la Renaixençá,
una Grècia i una Roma convencionals i mètiques. I,es causes del retorn a

(1) Es el discurs de Lord Hewart, que comentarem en una crònica vinent.
(2) Per informació vegeu : CHARLY CLERC, Le Gènie du Paganisme (París,

Payot) .
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l'antigor són—com esbrina M. Clerc—no sols l'habitud literària persistent,
sinó també el «menyspreu de la moral cristiana, enyorança d'un temps on
no romania dins l'ànima un conflicte paralitzador ; o desig, ben altrament,
de reviure aquest conflicte més aprop dels seus origens». Els fugitius del
cristianisme s'acullen al «miracle grec». Davant la vida limitada i encongida
dels temps moderns, l'antigor representa, per a d'altres, la venustat, la sen-
sualitat, la llibertat. Als millors sedueix l'ideal atenès del bell segle : me-
sura, raó, serenitat.

Tots aquests clixés són prou coneguts, i no cal insistir-hi. El conjunt
resulta fals per massa simple. Era una invenció de literats professionals,
sense gaire utilitat per a la vida. No copsaven el que fa precisament el
nostre interès més viu avui dia : l'evolució, el desplegament, les elevacions
i caigudes, la multiformitat i variació, la diversitat d'experiències, el mos-
trari de caràcters, la revista innombrable de doctrines, de fets i d'homes
que l'antiguitat ens ofereix. La crítica moderna s'ha imposat sobre la
sublimació literària, que menaçava d'embafar-nos de Grècia i Roma.

El nostre segle ens mena cap a una actitud més sincera, més íntima.
Per comptes de literatura, cerquem humanitat. Per comptes de beutat im-
mòbil, cerquem poesia. Per comptes d'imitar els temes de llavors, inves-
tiguem quins seran els temes d'avui que corresponguin a la grandesa dels
antics. Per comptes d'adoptar una fórmula feta, resseguim el laboriós ca-
mí que va a les noves creacions. Però les realitzacions, generalment, ens
fallen, encara. Manca sovint la grandesa i el caràcter. Entre les immen-
ses multituds de les urbs modernes, els homes són escassos. Si alguna lli-
çó podem treure de comparar-nos amb els antics és que no podem estar
satisfets : «profound selfdissatisfaction».

La inquietud moderna havia de palesar-se en forma d'insatisfacció da-
vant l'exemple tan reeixit dels clàssics. Precisament qui ens subratllava
aquells dos mots anglesos és un cas exemplar d'inquietud i d'incertesa. Si
ens apar un dels poquíssims escriptors nostres de to modern i expressió
viva és pels elements de turment i d'angoixa que fermenten dins la seva
producció! Tots els signes dels temps apareixen en el seu caràcter : inco-
herència psicològica, dolor moral exagerat, adaptació deficient al goig, in-
apetència de joia, vacillació davant les rutes decissives, renúncia, desco-
ratjament, mal a plaer, dissimulació del caràcter veritable sota fluctuants
aparences d'altres caràcters. Però, qui , d'entre nosaltres, no ha patit o
no pateix alguna cosa de tot això? Fins els qui més coratjosament plan-
ten cara al món, observaran, si s'examinen, aquestes dispersions i meo-
herències.

Malgrat els deports, la vida a ple aire, l'avidesa del goig, la lluita dels
negocis, persisteix en nosaltres profundament el mal romàntic. Tèrboles
recerques i apassionaments d'absolut delaten avui la tortura de les cons -
ciències. Qui no ha sentit l'angoixa i la temença de no veure's segur de
5
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res, que és la incertitud? de no estar segur de cap emoció, que és la in-

seguretat? Qui no s'ha vist, imprecís, a les palpentes, canviant de finali-

tats a cada passa, o no trobant-ne mai? Del moment que no hi ha objectiu,

sorgeix la noció d'ésser inútil tot esforç; i, si els objectius canvien, d'ésser

tots ells injustificats. Per a l'inquiet no hi ha taula de valors aplicable. La

desorietació i la hipercrítica en són conseqüència. El sentit moral—volem

dir la confiança en els propis sentiments—s'en va o s'esmicola. Heu's aquí

com aquest estat s'aguditza fins a la dissolució i la patologia. lis el gran

perill: l'aniquilació—no sols de tota certitud externa, que no val gran

cosa—sinó de la fonamental certitud interna, la força volitiva. Llavors, el

sentit de conservació, cada cop més alarmat, s'exalta, i crida l'esvaïment,

com, en el vèrtig, la por del buid precipita en el buid (') .
Malgrat aquest espectacle cal reconèixer—i ben grats n'hi estem—que

no és tot vana pèrdua en 1'inquietud. Quan no es tracta d'una influència

aliena, sinó d'una espontaneïtat indomptable d'una íntima pruïja d'anà-

lisi, la consciència burxarà cada dia més endins en si inateixa i es posa-

rà en condicions d'obtenir resultats meravellosos. La gràcia—difícilment

assolida—serà de no deixatar-se en l'anàlisi, de condensar-ne les descober-

tes. Aquest enriquiment de la consciència serà el fruit de la recerca in-

quieta, incapaç de fixar-se enlloc. Per a la fecunditat de l'incertesa sembla,

però, condició que l'inquiet conegui el seu mal i li interessi de guarir-se.

Parlem per pròpia experiència. Hem sofert, en els anys adolescents, aques-

ta febre de neguit que ens havia de dur al guariment per via d'allò que

niés palesava la malaltia en son contrast : els clàssics. El millor metge

és aquell capaç de reviure, lúcidament, en el seu cos, la malaltia d'altri.

La consciència de l'estat inquiet, seguida, en la gent «sana», del desig de

superar-lo—sense, però, menysprear-lo, perquè no es menysprea cap cau-

sa enriquidora—, ja és el camí de la salut. L'organisme sà porta en si

mateix la virtut curativa.
La qual és, en altres mots, la voluntat. Cal, per a salvar-se, donar el

salt en la buidor : el famós «Saltum» de Kierkegaard —pres en una apli-

cació ben distinta—salvador de la desesperança : «Kraukheit zum Tode»,

la malaltia de mort.
El salt de la voluntat. Prou sabem la ridiculesa d'aconsellar voluntat.

El problema de la voluntat és obscur i complicadíssim. Si alguna consta-

tació ens forneix la ciència psicològica és que no hi ha voluntat sense per-

sonalitat. I la personalitat no s'inventa : és o no és. Per això no té volun-

tat tothom que vol tenir-ne. No moralitzem, doncs, ni donem consells que,

( 1 ) Sobre la inquietud moderna acaba de sortir l'obra d'un crític novell que

comença amb gran força : Daniel Rops, Notre ir^quietude (Librairie Perrin, Pa-

rís). I encara : Le thédtre de l'inquiétude, primer dels tres assaigs Sur le th.édtre

de H. R. Le,vormand (N.° 3 de «Tendences», París, Editions des Cabiers Libres).
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per endavant, sabem inaplicables. Constatem fets. Esbrinem procediments.
El mètode de la voluntat és fixar -se uns objectius precisos. Proposar

-se d'atènyer-los. Creure-hi. Fer-hi creure. Si després d'obtinguts, no
plauen a la consciència, abandonar-los ; sense recança, altrament impossi-
ble, perquè no hi ha recança de les coses realitzades. Hi ha desencís, i ai-
xò és permès. Tot home, àdhuc normal o sobretot normal, l'ha sentit, sen-
se perill vital per a la seva voluntat i la seva obra. El desencís nefast és el
que sent l'inquiet, de les coses per realitzar ; desencís a priori que ha pri-
vat el nostre poble de realitzacions indispensables. Lliure tothom de menys-
prear la pròpia obra, ja feta. Només li exigim que, primer, la faci. Després,
si li desplau, que en comenci una altra. I una altra encara, si es desencisa
novament, en contemplar l'obra acabada.

Poden canviar els objectius, perquè, biològicament, per a l'ésser humà
en si mateix, són de valor secundari davant el valor suprem de la realit-
zació personal—en art o en pensament , en illusió o en acció—qui, sola,
compta. Per això esdevé vulnerable la voluntat que vol justificar-se en la
valor de l'objectiu. Fa radicar la justificació en una cosa, l'objectiu, que li
és externa, i que, per tant, en certs moments, i sobretot després de la rea-
lització, pot no ésser ja vàlida per a la seva consciència. Col-loca, per dir-ho
en resum, la seva justificació en una vanitat externa, per comptes de jus-
tificar-se en l'única realitat que li és segura i pròpia : el fet, sol i vern,
pur í nu, de la pròpia voluntat en la tivantor i el goig de l'exercici.

Tota aquesta argumentació—possiblement innecessària—vol dir, en sín-
tesi, que el que importa més que tot—més que l'ideal per als homes—, són
eis homes per a l'ideal. I en el pla de la vida pràctica, tenir homes ben
homes, més que homes ben erudits, il-lustrats, classificats i especialitzats.
El millor especialista serà el que sigui millor home. Així ho sentim nosal-
tres, de cara als grans clàssics antics, en ple segle XX. Potser no serem
capaços d'assolir l'ideal que preconitzem, car els segles ens han marcat
amb llur segell inconfusible i pesa damunt nosaltres massa civilització,
massa anàlisi i massa inquietud—superada i tot—han afeblit els nostres
nervis, ressorts de la voluntat. Tanmateix, fet el compte del bé i del mal,
sospesades les possibilitats humanes en els sentits més oposats, tant si és
negada com si és acceptada qualsevol compensació post-terrena , sempre se-
rà, aquí, a la terra, un bell ideal, l'home fort, vencedor conscient de totes
les ansietats, gustador estoic i ardit, no sols de la joia, sinó també de la
tristor del viure.

Heu's aquí com, partint de la insatisfacció, arribem a conclusions fer
-nies. 1, en primer lloc, que l'important és d'ésser home, en plenitud i pro-

funditat, i no manyocs de nervis a l'atzar , ni titelles de fusta en mans
alienes.

És fàcil, ara, de treure conseqüències de tal actitud, davant els proble-
es essencials de la vida i de l'art. No volem defugir l'enigma de l'Esfinx,
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l'enguniosa interrogació del nostre destí ; però no ens hi volem tampoc
vanament desesperar, ans bé sostenir-ne dignament, com a homes de veri-
tat, sense defallir, les conseqüències. Ja ens interessa interrogar la mort
i el misteri. Abans del misteri hi ha, però, coses clares que són també
interessants, malgrat llur beutat i evidència ; i abans de les seduccions
tèrboles i les valors insegures de la mort, hi ha les seduccions pures ,i les
valors positives de la vida, el seu sentit humà i les seves essències.

En art, l'originalitat més duradora i autèntica és per a nosaltres el
guasardó d'una curiositat insadollable de l'ésser humà, invariable a tra-
vés de les edats. Aquest principi s'acorda amb l'orientació del més pur
art modern, i del gran art de tots els temps. Per a afirmar la pròpia perso-
nalitat, per a revelar-se a si mateix—finalitat interna de l'artista—no
hi ha procediment més segur que interessar-se vivament pels altres : éssers
o coses ; ciència o paisatge. I tenim, formalment, la convicció audaciosa que
hom pot ésser clar i assenyat sense ésser fatalment superficial.

Suprema raó : En mig de les forces destructores que roseguen la cons-
ciència europea, en mig de la voluntat d'aniquilació que es manifesta dins
el nostre món occidental, volem mantenir tant com els segles ho permetran,
resistint al joc combinat de la barbàrie i la decadència, l'esperit d'una cul-
tura, dins la qual ens movem i sense la qual no fórem.

J. ESTELRICH

University Collegue, Londres.
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Én les nostres latituds extremoccidentals, l'Orient ni ens diu res : ens

en desentenem o bé ens en desinteressem. I es comprèn : l'objecte és tan
llunyà, és tan vast, tan extraorbitant, tan exorbitant... Un llarg (oh
quan llarguíssim) passat de provincianisme que sovint degenera en colo-
nialisme ens obliga a aquest exorbitament, ens colloca al defora d'una òrhi-

ta. Així resulta que la nostra situació collectiva, com a poble o bé com a in-
tellectualitat, és la de l'aeròlit; situació i condició molt personal, molt in-

dependent, però xorca.
Fins ara el desiteressament per l'Àsia era excusable, penosament defen-

sable per raons d'abjecció : estàvem tan arraulits, tan poc preparats, que

no hi havia pas manera de provocar cap mica d'interès per l'Orient ni en-

tre els intel•ectuals ni en el públic ; també el nostre desinteressament era
explicable per la raó de l'escàs orientalisme ambient : l'Àsia es recloïa, es

negava a revelar-se i per damunt de tota acció repulsiva ens oposava la se-

va força d'inèrcia, la seva passiva indiferència, la seva duríssima volun-
tat de no voler fer-se interessant als homes de raça blanca.

Avui, però, totes aquestes raons de desinteressament ja no existeixen.

Vulgues no vulgues, l'Àsia ha llagut de revelar-se'ns. De mica en mica,

però cada dia més clarament i més copiosament, els homes blancs van orde-

nant aquest colossal caos asiàtic, van coordinant-ne les seves múltiples parts

i van traient-ne un entrellat enlluernador i aciençador com el que, d'ençà

del goticisme, nosaltres els occidentals anomenem Humanisme. Un altre

humanisme, s; un estrany i formidable humanisme que no solament apa-

reix altre, ço és, «oponent», sinó que alhora—i això és importantíssim—, es

posa com a «complement». Per manera que, a cada avançament de la histo-

riografia, de l'arqueologia i de la filologia orientals, l'evidència es va fent

de la insuficiència del nostre humanisme greco-romà, la bárbara ceguera

del nostre contentament humanístic. La posició del món occidental conside-

rant l'Orient com un exotisme curiós, o bé, a tot estirar, com un enraonat mí-
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tic primer capítol, un còmode punt de partida a tot sistema històric, sociolò-
gic o teogònic dels homes de raça blanca, és una posició tan absurda i pue-
ril com ho fou la dels asiàtics dels primers temps de la intervenció europea
en repugnar la rata blanca per bàrbara i incompatible. Nosaltres en jutjar
aquesta actitud dels asiàtics ens fèiem creus de tanta estultícia. Ara ells
no es poden acabar la nostra. Estem en paus? Potser sí. Però el que és se-
gur és que, en persistir en aquesta nostra incomprensió , preparem una tre-
menda guerra.

Perquè és el cas nue aquesta incomprensió i repudi que entre nosaltres,
els xocants extremoccidentals conreadors de la vivor que viu a1 dia, és endè-
mica, en els altres grans pobles europeus que ens ensinistren en les arts
europeistes, si no és endèmica poc hi manca perquè ho sigui. En aquests
grans països europeus el coneixement de l'Est està reservat a una élite
relativament .reduïda, per bé que activa i eficient—relativament eficient.
La coneixença de l'Orient és deficient arreu, pers entre nosaltres els nenir-
sulars extremoccidentals ja no és tan sols deficient, sinó que, simplement,
no és : no tenim de l'Àsia vasta i fecunda, cmmnlemerit indispensable del
nostre tan lloat humanisme, coneixement de can mena. T no sols no en tenim
coneixement, cosa que sembla ja un terme negatiu definitiu, sinó que, el
que és pitjor, no en volem tenir coneixement, i, a tot estirar, ens en fem per
regla general una idea, un seguit d'idees tan falses, tan divernents de la rea-
litat oriental, que per tot el que respecta ., l'n,i?n+nlisme estem més mal
preparats que la gent de l'Orient no tenen idea de cap mena.

Això vol dir que el coneixement lent., insuficient, que els altres països
europeus van fent-se de l'Orient, a desgrat d'aquesta nrecarietat, ens
?h,indiecapa. enormement. Tenim, doncs, obligació d'eixir de la condició
d'aeròlit i d'orbitar-nos en l'orientalisme europeu : devem, almenys,
esforçar-nos a posar-nos al corrent de la sinopsi oriental que la més docta
Europa i l'Amèrica del Nord estan treballosament elaborant des de fa tants
anys. Què podem fer de menys que aprofitar-nos ben renapadament i gra

-tuitament de tota aquesta suma d'energia, d'intelligència, de sagacitat,
àdhuc d'heroisme i de sacrifici, de perseverança i de cabals que tantes na-
cions alhora han despès per tal d'eixir de l'inhumà desconeixement de la
meitat més sobrehumana de la Humanitat? No és una vergonya que la formi

-dable bibliografia orientalista que aquestes nacions sàvies i treballadores
han reunit, continuï essent per a nosaltres lletra morta? que no sapi.uem
treure partit dels ensenyaments de tota aquesta copiosa i variada ciència
asiàtica que floreix en universitats, en escoles esnecials, en museus mera-
vellosos (sense hipèrbole), en entitats de tota mena que us són oferts amb
la major esplendidesa i generositat a cada cantonada de l'Europa sapient?
No és ja un cas alarmant d'insensibilitat que als cent vint-i-cinc anys de
publicació d'una revista orientalista com és ara el Jnurnal Asiatique, que
es publica al poble més veí de nosaltres des del temps de Napoleon, amh
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textos impresos en vint-i-cinc o trenta llengues orientals mortes i vives, ço

és, amb tipus fosos expressament, amh caixistes idonis i amh tot l'enre-

nou tipográfic adequat a l'edició de trenta idiomes exótics d'alfabet distint,

alguns amh alfabets tan extensos com l'alfabet finés o bé l'ideográfic de

l'Egipte faraònic, no és, doncs, alarmant que després d'aixd ens trobem

ara aquí, al Pla de la Bonueria, amb dificultats per a imprimir un text

grec i amb impossibilitat absoluta d'apreciar com cal la història i l'art de la

Xina, de 1'Tndia o del Taró?
No insistirem sobre l'originalitat ni sobre el creacionisme de l'Asia

passarem per alt la seva fecunditat civilitzadora, la seva potencia religiosa,

valors ja consagrades inapellablement. Considerem només el gran conti

-nent groc des del punt de vista humanista i veurem que no solament l'hu-

manisme asiàtic s'oposa al nostre i el complementa, sinó que àdhuc n'és

el primordial motor; veurem nue gairebé tota la. Grecia i àdhuc els caires

més originals, menys hel.lènics, de la civilització i de la cultura romanes

pervenen de l'Orient.
> s de consuetud en l'Occident parlar de l'Orient amb un capgirament

de les idees nue ens són habituals per al ca pteniment del món, com si volgués

-sim situar el nostre enteniment ner a la comprensió d'una nova, ins?lita i

extravagant humanitat, com tina humanitat de la Lluna o 'del planeta Març.

'El comentador o divulgador de l'Orient i el seu píihlic s'esforcen per ata-

car aquest tema amb tina previa m•2se au finint (mnise en scñne) del país a ex-

plorar, ço que en nodríem dir : una formació d'ambient. ‚En aquesta for-

mació d'ambient intervenen els següents prejudicis : l'Asia és un conti

-uent misteriós ; la luxúria, la mandra, la crueltat, les passions desenca-

denades hi són ara i sempre les condicions psicològiques i fisiològiques

úniques ; la superstició i el fanatisme més primitius en són avui 'tota la

ideologia ; l'antiguitat de les cl2ssinues civilitzacions indostániques, xine-

ses i altres, és tan remota i sorprenent, que no té explicació; els monu-

ments d'aquestes civilitzacions llinden en el mite i en el miraculós

l'Orient clàssic i l'Extremorient són terres que s'exterioritzen en un en-

lluernament de colors ; tot hi és color rutilant i d'una riquesa i varietat

sense parió : el cel, la terra, les nits i els dies, els homes i els vestits,

les cases i els animals, tot és d'una fastuositat de color inenarrable ; la

part positiva de l'ànima oriental és id(mia amb el misteri que arreu d'Orient

domina i que ho sadolla tot, psicologia tota de sentiment i de lirisme extre-

mat, concepcions vagaroses que transcendeixen al pensament i fins i tot

al tràfec de la vida quotidiana : el misticisme ho amara tot, àdhuc la cruel-

tat ; en tots temps i en totes les latituds les arts de l'Asia foren d'un refi

-nament excels, incomparablement superior a l'art més pur i perfecte de

les èpoques culminants de les civilitzacions europees ; tan excelses foren

les arts asiàtiques, que nosaltres els europeus no podem ni capir-ne la llur

transcendència ni admirar-ne tota la bellesa llur...
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Amb un cúmul d'idees així, el nostre públic és les més de les vegades
preparat perquè pugui fruir un art asiàtic de basar o una literatura orien-
tal pèssimament interpretada per detestables traductors. I b; tot això és fals
de tan exagerat i de tan sistemàtic i de tan simple com és presentat : tot
això no és res més que fantasmagoria, àdhuc quan serveix d'introducci^
a l'estudi o a la simple contemplació de l'art millor de qualsevulga poble
asiàtic. Tot això hom podria aplicar amb igual exageració a certs pobles,
èpoques o latituds d'Europa. Podem dir que, en línies generals, l'asiàtic
és més contemplatiu i líric que l'home blanc, i que aquest és més expe-
rimentador i actiu que l'home groc. Però això és un principi aleatori i
circumstancial, una consegüencia de l'endarreriment sociològic de l'Orient.
Europa havia estat lírica i contemplativa abans, durant i després de la
florida hellènica i romana. Gracia i Roma feren el que pogueren per a cons

-trènyer aquest esfilagarsament de l'esperit, i ho aconseguiren tan cons do-
minaren als pobles bàrbars que caigueren dintre llur esfera d'acció.
L'Orient esdevindrà actiu i pràctic en posar-se en contacte amb Europa
i Amèrica. Però això no vol pas dir alienació del sentiment això no vol
pas significar que en l'Orient i en l'Europa més primitiva i bàrbara no
lii haguessin ni hi hagin pobles, grups o individus de gran sentit pràctic,
de realisme més o menys conscient i de gran activitat, pobles dotats del
sentit de l'experimentació i de l'organització ; de la mateixa manera que
a l'Europa i a l'Amèrica modernes hi ha pobles , grups i individus que es
caracteritzen per llur lirisme extremat, per llur elevat misticisme, per una
manca evident de sentit pràctic i experimental, per llur contemplativa indo-
lència. L'Asia és immensa, i les races, les cultures, les idiosincràsies, les
llengües, els sentiments, les ideologies, les mentalitats hi són infinitament
més nombroses i diverses que en Europa. En l'Índia, en la Xina, en la
Indoxina, en la Insulíndia, en l'Àsia Central, en la Mongòlia, en la Sibè-
ria, hom no pot pas referir gran cosa en dir un hindostànic , un xinès, un
turcomà, un mongol, un siberià , etc., perquè aquestes denominacions, de
tan lates, gairebé no volen dir res. En la Xina, en l'fndia, en l'Àsia Cen-
tral, en la Insulíndia els pobles són tan variats, tan oposats i tan copiosa-
ment diversos, tan estrangers entre ells en cadascuna d'aquestes delimi-
tacions geogràfiques, que el comú denominador no expressa altra cosa que
una convenció estatal, sovint més artificial i primparada que la denominació
de «macedoni» ; gairebé sempre tan lata com la denominació de «africà».
El mapa d'Àsia està per fer. La seva etnografia, molt més marcada i trans-
cendental que l'europea, és caòtica, com si no existís, com si el con-
cepte genèric de «asiàtic» tingués una justa, única i perenne correspon-
dència d'unitat etnològica i etnogràfica real. El dia que l'etnografia asià-
tica sigui posar-a en valor en pervindrà, segurament, una coordinació tan
eficient que l'empenta civilitzadora actual de la raça blanca, tan engres-
cadora i tot com és, resultarà probablement, en comparació, una bicoca.
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D'aquests extrems del problema asiàtic sembla desprendre's la conseqüèn-

cia que els grans imperis ja han donat tot el que podien donar de si, ja han

perdut com a tals la llur eficàcia : la llur sobrevivència ja ha esdevingut

nociva. L'Asia pateix de política elefantiàsica, mentre que Europa ha sabut

beneficiar oportunament de la política contrària, del que podríem dir regio-

nalisme europeu, del fraccionament etnogràfic natural. Un temps fou Roma,

i prou. Hom diria que la subconsciència d'Europa copsà el moment neces-

sari de l'Imperi i el moment necessari de la disgregació, mentre que,

pel seu cantó, l'Àsia no tingué aquesta lucidesa del seu inconscient, i per-

durà per tant massa temps en un imperialisme esdevingut inadequat.

Així fou que els petits imperialismes regionalistes que a Europa no podien

o no volien tenir a l'abast de les dents cap presa, poderen fàcilment

mossegar en els vasts imperis morts de l'Àsia. Això fou, en certa manera, el

resultat de l'aplicació en la política internacional del principi de la divisió

del treball.
I,'Asia immensa, múltiple i vària, no pot, doncs, ésser enfocada amh

idees simples ni massa generals. El coneixement de l'Est és feina llarga

i molt complexa. Es particularment feina, més que necessária, indispensa-

ble. No estem pas en paus amb l'Orient en pagar amb 'desconeixement d'ell

la seva ignorància de nosaltres ; no, amb una actitud així, estem més aviat

en guerra, i aquesta guerra serà terrible, perquè l'Àsia organitzada, arti-

culada, posada en valor, ha d'ésser la força més potent que mai hom no

haurà conegut. Una força així no pot ésser ignorada, no pot deixar

d'ésser prevista, i, menys encara, no deu ésser enemiga. El coneixement

de l'Orient a hores d'ara ja ens permet avançar almenys un principi d'im-

mens valor, que és aquest : l'Àsia no és• pas un continent misteriós i fan-

tasmagòric, no és res d'ultraterrenal ; l'asiàtic no és un home d'ànima dife-

rent de l'europea ; la unitat del gènere humà que la Bíblia divulga és certa.

Aquestes consideracions, pero', ens allunvarien de l'estimació purament

artística que volem fer de l'Orient si no ens aturàvem aquí, en la consta-

tació de la unitat del gènere humà. Aquesta unitat resta palesada també

en estudiar l'arqueologia i l'art asiàtics, encara que aquest estudi estigui

avui tot just iniciat. L'idealisme i el realisme que hom es complau ordi

-nàriament a proposar com a característiques gairebé absolutes i antagòni-

ques de l'art asiàtic i de l'art europeu són qualificacions d'encalç relatiu.

Les arts de l'Àsia apareixen més idealistes que les nostres, i també més

dec orativistes, perquè es troben estroncades en períodes primitius. Quan

aquestes arts atenven períodes àlgids van perdent idealisme per a conquis-

tar realisme del més intens. Això, però, és més fugisser i esporàdic que

a Europa. D'altra banda, el realisme grec, que és, en l'escultura sobre-

tot, un realisme de la millor qualitat, és en germen un tany de l'art orien-

tal ; i després, el refloriment de les arts asiàtiques és de retop propulsat

per ?'l:ellenisme, molt singularment per l'escultura greco-romana. Les arts
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d'Àsia i d'Europa no formen, doncs, compartiments estancats, ni llursrespectives cultures no són sistematicament oposades, sinó que entre amb -dós continents un trasvassament constant d'ideals , de sentiments i d'in-tuïcions no deixa mai de produir-se i de demostrar-nos la grandesa unade l'home, sigui el que sigui el color de la seva pell, l'olor de la seva suoro la forma de] seu crani.
Hom no not dir si un bandit xinès trinxà un missioner anglès en centmil bocins perquè cada anglès abusà abans de cent mil xinesos, o be si elsanglesos s'imposaren severament i cunidament als xinesos perquè l'Empe-rador de la Xina empalava els missioners europeus que anaven a l'Impericelest només que a salvar les ànimes de les descarriades ovelles grogues...Des del punt de vista artístic, el coneixement perfecte de l'Àsia tindrésempre, si més no, aquesta valor imponderable de cnn^ixer. Perquè el queés admirar simplement , admirar a la babalà, no significa cap valor per al'home ; més aviat resulta un desvalor. Admirar serse coneixement, senseque la Tntel.ligència participi de la delectació admirativa, pot arribar aésser una funció agradosa, pera simnlement fisiolsnica, sense residu espe-ritual, com és ara la delectació que produeixen les pessigolles—ai  si nodegenera i tot en delectació nociva o contraproduent.
En els països on la coneixença de l'Orient ha estat més activament iseriosament conduïda, aquesta nocivitat ha pogut ésser com provada. Lafeina dels experimentadors, coordinadors i exploradors ha cristal.litzat enaquests pobles en museus, publicacions i altres manifestacions objectives,les quals han fruitat d'una banda ben eficaçment entre els coneixedors,mentre que d'altra banda han produït estralls espantosos entre els desco-neixedors. Aquests, sense preparació, sense facultat ponderativa, s'han dei-xat emportar de l'entusiasme més superficial ; s'han engrescat abusivamentaznb infra-valors d'aquell art sobtadament revelat {inica -,cient a la vista llur,mentre que d'altra banda la veritable valor i significació de l'art orientalpassà i s'aturà davant de llur retina, sense aconseguir ésser contemplada,talment com si no existís.
Han exagerat en l'estimació i en la desestimació i les consegiièncieshan estat monstruoses.
La mt'isica, l'arquitectura, la pintura, l'escultura, totes les arts moder-nes, estan infectades , mortalment enverinades, per un sens fi de falsíssimesestimacions d'orientalisme. Rs una vergonya de les més humiliants per a.les generacions modernes o per al sector que s'ha llançat a la hahalá, cega -ment, a un fácil deduccionisme d'aquest •superficial i peresós emocionalismeorientalista. El balanç que les gèneres venedores faran d'aquest xarlatanescsector d'esteticisme será més que sever. El balanç que en faran els economis-tes será ruïnós, perquè el temps perdut será reconegut incalculable.
I no és tan sols l'Estètica la branca de la nostra activitat espiritual que

sortirà perjudicada d'aquest esbojarrat i plebeu emocionalisme, sinó que el
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mateix pensament haurem de constatar clapat d'inconfessables taques
d'aquesta podridura. Quants disbarats, quantes tones de literatura logo-
inàquina, de pedanteria mistagògica, de superstició idealitzada, de magi-
cisme de ballet rus i de carrinclonisme transcendent no ha provocat en les
editorials més o menys tocades de teosofia aquell eixelebrat enfocament de
l'orientalisme? Ns terrible de constatar que aquests estralls no s'aturin en
aquest sector de la literatura curanderesca, que aquest desconeixement
nociu de l'Orient, que aquest orientalisme per a senyores arribi a seduir
talents refinats de veritables literats, pintors i escultors.

El coneixement màximament perfecte de l'Est tindria per a l'Occident,
té ja per a certs esperits preparats com cal, un avantatge que gosarem qua-
lificar d'essencial. I és que ultra el meravellament adequat que pervé del
coneixement íntim de l'art de l'Orient i de l'Extrem Orient (ço que és un
nodriment extraordinari del nostre enteniment i una abundosa deu de noves
emocions), al coneixedor de l'art asiàtic li'n pervé per contrast un conei-
xement major del nostre art occidental. Aleshores redescobrim amb claror
més intel.ligent que mai la valor de l'Hel.lenisme i de Roma, del Goticisme
i de la Renaixença; i és segur que som aleshores més compenetrats amb
Occident, que l'entenem més i que amb més profunda raó que abans l'esti-
mem superior a l'Orient; l'art occidental el veiem aleshores més concret, més
dens, més expressiu que l'art. oriental. I és en aquesta disposició d'esperit que
hom es sent gelós del nostre occidentalisme, avar del nostre europeisme , teme-
rós de l'amenaça oriental que cada dia plana en cercles més descendents i més
estretament concèntrics sobre aquesta preciosa presa. Aleshores és quan
ens sentim més impulsats a la defensa d'aquest patrimoni olímpic ; ales-
hores és quan, justament en nom de la unitat del genere humà, ens sentim
obligats a protegir primordialment la permanencia d'aquestes valors occi-
dentals que a desgrat de tot el negatiu que porten amassat són les con-
questes més grans i més belles que els fills de mare asiàtics i els fills de
mare europeus, naixent l'un darera l'altre, han aconseguit establir per a
tothom al capdavall de les centúries.

J. SACS
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LA SUBLIMITAT DE L'ORESTIADA,

SEGONS ESQUIL I SOFOCLES (')

Si, com hem vist en l'article anterior, en les set tragèdies que ens han
restat d'Esquil i en les set que ens han restat de Sòfocles, de cadascup.
d'aquests dos tràgics de la Grècia, ens ha restat igualment una trilogia com

-pleta : l'Orestiada, d'Esquil, i 1'Edipiada, de Sòfocles, i si d'Esquil ens en
resta, com hem dit, una part de la trilogia de 1'Edipiada, i de Sòfocles una
part de l'Orestiada, que és la trilogia completa d'Esquil, ara serà molt
interessant i molt modern de continuar el parallel i la comparació entre
aquests dos genis clàssics, que tenen les concomitàncies externes acciden-
tals i circumstancials que hem assenyalat en l'article que precedeix el pre-
sent, a part de les concomitàncies internes, essencials i eternes que no cal
dir que tenen, si res més no, pel sol fet d'ésser .i s models definitius del teatre
i de la poesia dramàtica, que no han estat ni seran superats, perquè si en el
fons permeten difícilment la superació, en la forma ni la permeten ni la
permetran mai, com a exemples que són d'eterna admiració.

Seguint el parallel i la comparació, passant de l'ordre general a l'ordre
particular, els podem estudiar en la interpretació dramàtica del mateix
argument o assumpte de l'Orestiada, perquè havent tractat tots dos el
mateix tema, ens donen la manera de veure i de fer veure el concepte que
cadascun d'aquests dos artistes teatrals tenia de la sublimitat tràgica.

En l'estudi que hem dedicat al nostre gran arquitecte de Catalunya i
de l'univers, l'Anton Gaudí, autor del temple de la Sagrada Familia, de
Barcelona—com si li haguéssim dedicat uns funerals literaris de prosa poè-

( 1 ) Del llibre pròxim a publicar-se a Comentaris Literaris>
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tica i crítica—, i en la magnífica comparació entre 1'Orestes d'Esquil i
l'Hamlet de Shakespeare, que En Gaudí feia, per tal de fer-nos veure
clara la diferència que hi ha entre l'art clàssic i l'art romàntic, hem expli-
cat en compendi el punt sublim de la concepció tràgica d'Esquil, quan el
braç del fill, que té la missió divina de matar sa mare per venjar la mort
del pare, resta paralitzat per la mateíxa mare, que, recordant-li que l'ha
parit, li ensenya el pit que el va alletar, fins al punt que Orestes, amb el
punyal a la mà, malgrat la decisió que el guia, per decidir-se a acomplir
la venjança del destí, necessita el consell i la instigació serena i flamejant
del seu gran amic Pilades, que sempre l'acompanya , i que és el que el
decideix al compliment fatal de la tragèdia, descabdellada en la segona part
de la trilogia d'Esquil.

Sòfocles, que així com Esquil és el geni dramàtic de la grandesa, és
el geni dramàtic de l'harmonia, com Eurípides, l'altre tràgic grec, és el
geni dramàtic de la gràcia, va concebre un altre moment de la sublimitat
de la mateixa tragèdia, que és quan, seguint les indicacions del mateix
Orestes, que prepara el crim a la quieta, disfressat de foraster i fent-se
passar per mort, ho anuncien a la seva mare Clitemnestra, dient-li que el
fill que l'havia de matar és mort, i com que ha desaparegut, ja no haurà
de tenir mai més por.

Aquella mare, que des que va matar el seu marit ' es va casar amb el
seu cunyat, germà del mort, no ha fet més que esperar i témer l'hora de
la venjança del fill, que, com tots sabem, té la missió d'acomplir-la, en oir
que li anuncien que és mort, en lloc d'alegrar-se o de restar impassible
com en Esquil en la mateixa escena de l'anunci, i de respirar lliurement
l'aire de l'alliberació definitiva de l'amenaça constant que no la deixa fruir
del seu crim i que li entenebreix la vida i li dóna niés turments que el
remordiment, es posa a plorar ; i quan les llàgrimes dels ulls li arriben a
la boca, en sentir el gust del plor diu que, malgrat tot, és mare.

Moment únic de la tragèdia grega, portada a l'harmonia per Sòfocles,
que només pot ésser comparat al crit d'Orestes demanant què té de fer,
quan la seva mare li recorda que li és mare i li diu que, per ferir i matar,
haurà de travessar el pit que li va donar la primera llet de la vida.

Si gran en Esquil aquest moment, ens fa veure la sublimitat contra-
claror de la tendresa passiva d'un fill davant d'una mare, i harmònic en
Sòfocles, ens la fa veure contraclaror de la tendresa activa d'una mare
davant d'un fill, presenta li diferència notable que, si en Esquil finalitza
la tragèdia, en Sófocles la inicia.

El públic, davant d'Esquil, sap que després del dubte d'Orestes vindrà
el final de l'obra en bé o en mal, mentre que, davant les llàgrimes de Cli-
temnestra, espremudes en un instant d'inspiració pel geni de Sòfocles, sap

que vindrà fatalment la tragèdia implacable.
Si la sublimitat d'Esquil en l'Orestiada paralitza l'espectador, que deixa
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fer l'autor i es deixa portar allí on vulgui, perquè sap que ja no es pot
arribar més amunt en l'emoció dramàtica, i es considera pagat del preu
del seient i de l'entrada al teatre, la sublimitat de Sòfocles, elevant l'es-
pectador fins al cim de la concepció teatral, li fa veure tot l'abisme que es
prepara, perquè si davant de la tendresa del fill per la mare, d'Esquil,
veiem una tragèdia que culmina i acaba, en la tendresa d'una mare clavant
del fill, de Sòfocles, veiem una tragèdia que comença, perquè si amb Es-
quil arribem als límits ,amb Sòfocles som a mig camí i comencem a cami-
liar per la pendent espantosa, perquè el lector, davant de la tendresa d'aque-
l:a mare que plora el fill mort, ja s'imagina la catàstrofe que passarà, quan
es presentarà el fill viu.

Si la tendresa que paralitza 1'Orestes d'Esquil no ens deixa ni forces
per espantar-nos i deixa l'acció en suspens, les llàgrimes de Clitemnestra,
de Sòfocles, ens espanten perquè no hi ha res més tràgic per l'espectador
que està assabentat de tot el pla que Orestes vol descabdellar, que veure
plorar una mare que, per culpable que sigui, es recorda del fill que la ha de
sacrificar a la venjança del pare.

Si Esquil, com a amant de la grandesa, posa l'accent sublim al final
de la tragèdia, i en el moment de la solució, Sòfocles , com a amant de
l'harmonia que és, el posa al bell mig i en el moment del nus tràgic, quan
la tragèdia arriba a1- punt central de la complicació.

Si la tragèdia d'Esquil va pujant fins al final sense immutar-se, per-
què no s'immuta fins que arriba al moment del dubte, la tragèdia de Sò-
focles puja fins a la meitat del drama, i després baixa ràpidament cap al
filial de l'obra tal com ha pujat.

Si Esquil, fiat, guiat i inspirat per la grandesa, que és la seva musa, fa
ressonar la sublimitat de tota la tragèdia en la pregunta d'Orestes, quan
demana a Pilades qué ha de fer, perquè Orestes resta com inhibit, Sòfo-
cles obra les portes de les llàgrimes i fa plorar Clitemnestra tal com en
la Ilíada, Homer, semblant a Esquil, fent riure i plorar Andròmaca, atura
les llàgrimes, eixugant -les amb la claror de la rialla, que són les llàgrimes
que el mateix Homer, semblant a Sòfocles, deixa rodolar per la cara de
Penélope en l'Odissea, quan pensant en Ulisses, el plor li rellisca per les
galtes, com les neus quan es fonen al cim de les muntanyes, segons ex-
pressió gràfica del poema d'Homer, que és el que alguna vegada ens ha
fet pensar que l'autor de la Ilíada i de l'Odissea no devien ésser el ma

-teix, perquè si l'un aguanta el plor, l'altre no, com no podrien ésser el
mateix l'autor de l'Orestiada d'Esquil i del fragment que ens ha restat
de la de Sòfocles.

Si en la tragedia d'Esquil sentim 1'alé del destí i de les forces divines
superiors a tot, en Sòfocles sentim evidentment l'alè de les forces huma-
nes, que ragen en les llàgrimes de Clitemnestra, com el vi del raïm i com
la font de la muntanya ; perquè, si en Esquií veiem la grandesa de la
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muntanya i el cim del puig més alt, en Sòfocles sentim panteixar l'har-mouia de la font que, essent a punt de portar-nos a la gràcia d'Eurípides,que és el tràgic grec que omple el càntir de l'aigua de la muntanya d'Es-quil, que raja com una ferida de la font del pit de Sòfocles, amb les llà-grimes sublims de Clitemnestra, convidant-nos a beure per apagar la setque ens turmenta, ens mostra clarament les fondalades de la tragèdia quek'
s'obren als peus del cim, obrint la boca i tancant els ulls com els abismes.Si en aquests dos models eterns de la concepció i de la realització artís-tica, trobem aquests dos punts d'entendriment , posats al cor del fill d'Es-quil i al cor de la mare de Sòfocles, en dos moments diferents de la tra-gèdia que passa pel cap i per les mans d'aquests dos mestres que ensensenyen en què consisteix i què és la poesia tràgica, l'un en el momentde la mort de la mare i l'altre en el moment de l'anunci de la mort delfill, també veurem que es distribueixen la passivitat dramàtica d'aquests
dos personatges, perquè si el geni d'Esquil ens commou amb la passi-vitat de la mare quan li diuen que el fill és mort, el geni de Sòfocles enscommou amb la passivitat del fill al moment de matar la mare, per tal
d'acomplir la venjança ordenada pel Fat.

I així aquests dos homes deixebles d'Homer i condeixebles d'Eurípi-des, que deien que no feien més que aprofitar les despulles del festí d'Ho-mer, i que juguen amb l'emoció activa i la passiva tal com nosaltres en
aquest compendi crític juguem amb les tragèdies llurs,, es presenten en la
història de l'art com a dos artistes perfectes, que ens demostren que din-
tre del mateix cànon i en la mateixa escola clàssica es sabien moure cadas-
cun a la manera que li convenia, i tancant-se tots dos en la mateixa crea-ció sublim, creaven les sublimitats que volien o que la inspiració els dictava.

Alguna vegada, de les moltes que hem meditat i estudiat sobre la su-
bliinitat de la concepció tràgica d'Esquil i Sòfocles, hem pensat que tal
com s'ha fet i es fa la sinopsi dels quatre evangelis, afegint cronològica

-inent en els passatges dels uns els que falta en els altres, hom podria
fer igualment una sinopsi de l'Orestes d'Esquil amb el de Sòfocles, posant
cronològicament la sublimitat de l'un allí on manca la de l'altre.

Nosaltres, ja fa molts anys, en una de les festes que vam organitzar
en la primera exposició de la societat de pintors i escultors titulada «Les
arts i els artistes », ja vam tenir el gran honor de fer recitar en un recital
o representació llegida i amb els personatges vestits de rigorosa etiqueta
moderna, les dues parts de les Orestiades, que l'una va ésser encarnada
per la nostra gloriosa actriu catalana, avui reina de l'escena espanyola,
Margarida Xirgu, i l'altra per la poderosa actriu igualment catalana, glò-
ria de la nostra escena, Emília Baró, que van recitar els dos papers de
les dues Clitemnestres concebudes per Esquil i Sòfocles, per tal d'assolir
l'efecte de fer veure pràcticament en un mateix recital, llegint-les l'una
després de l'altra, les semblances i diferències de les dues tragèdies que
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ara parallelitzem i que ens van donar aquells dos grans poetes de la Grè-cia, que, com hem dit i tots sabem, com tots els artistes grecs, ens vandeixar els models de l'art, perquè el poble grec és el que va trobar lasolució del poblema estètic que, encara que ha tornat a ésser cercada, noha tornat a ésser trobada, perquè ja és una qüestió resolta.

FRANCESC PUJOLS



L'EXPOSICIó DE LA (CROISIERF. NOIRE»	 8i

A PROPOSIT DE L'EXPOSICIÓ

DE «LA CROISIÈRE NOIRE»

Qui és classificat dins una professió, ha d'atendre-la. Perquè heu caçat
l'hipopòtam, o bé perquè negra nit heu dormit al ras, sota una palmera
coronada d'estrelles, us cau al damunt l'obligació d'ocupar -vos, persistent-
ment, d'aquestes matèries tropicals. Així, doncs, la tardor passada a Paris
vaig ésser portat a visitar l'exposició de «La Croisière noire» al Pavelló
de Marsan, del Palau del Louvre. Hi havia notabilíssimes col•eccions d'ob-
jectes, d'animals i d'imatges, records encara tebis de la gran marxa que
la missió automobilista Citroen va fer, l'any passat, del nord al sud de
l'Àfrica. No cal dir que els animals dissecats que a l'exposició hi havia van
desvetllar en mi, més que no pas l'admiració, una recança extrema. Vaig
evitar l'esguard indefinible dels ulls de vidre. Banyes en nombre impor-
tant, que ornaven les parets ; escurades ossaments pulquèrrimes, d'animals
estranys ; dibuixos i pintures d'En Iacovleff, l'artista de l'expedició, tot
això ho vaig passar de pressa. No vull negar-ho; volia veure , a la coilecció
de fotografies, aquelles que es referissin a l'Arquitectura sudanesa. Perquè
també l'Arquitectura té els seus encants, que captiven, de tant en tant, la
nostra ànima, i li fan oblidar el gros gibier les seves pompes i vanitats.

Aquesta Arquitectura sudanesa ha estat popularitzada d'ençà de l'Ex-
posició colonial de Marsella. Tothom coneix les seves altes estructures, els
severs volums de terra dessecada, els minarets atalussats, les torres im-
posants que caracteritzen aquestes construccions del Niger superior i de
l'alt Volta. Potser l'origen d'aquest estil ha estat menys publicat, i com
que em sembla curiós, vull parlar-ne.

Vers l'any 1300, a la regió del Niger no era coneguda altra construcció
que la típica africana, la barraca de planta circular, feta de branques i fans
i d'una coberta cònica de branques i palles. El rei mandinga de Kangaba,
En Kankan Mussà, de familia islamitzada, va decidir un viatge a la Meca,

6
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dins l'any 1324. Res no va plànyer per aquest viatge : ni els camells carre-
gats d'arròs per fer el cus-cus, ni els esclaus innombrables portadors de
les mitges carbasses d'aigua. Pels fondaks del camí, del Niger al Tuat, al
Caire i a la Meca, el sobirà féu moltes relacions, i de les bones : camellers,
marxants de Kola i conductors d'esclaus. Però entre aquestes coneixences,
i entre les més qualificades d'elles, ens cal citar la del filòsof alarb E]-
Mamer, teòleg esparracat i insigne, que, menjat per la misèria, estudiava
profundament, per la pols dels camins i els jaços dels hostals, els mètodes
de vida dels seus propis paràsits. Quan El-Mamer contemplà d'aprop la
infinita innocència del rei negre, va resoldre d'aplicar aquells mètodes, i,
així, va afegir-se alegrement a la caravana del mandinga. La sort volgué
que, continuant-se el viatge, el rei i el seu teòleg topessin, a un altre hos-
tal, un altre individu, també remarcable : un arquitecte. Aquest era anda-
lús, fill de Granada, i el seu nom Ibrahim-es-Sahelí. Estava desvagat i
s'ajuntà a la caravana. Amb la galana companyia de les seves troballes,
el bon Kankan-Mussà, complert son pelegrinatge, reféu el llarg camí fins
al país del Niger, i, després de tantes setmanes de marxar per les terres
seques, el seu cor s'acontentà dolçament a la presència de les aigües abun-
dants del riu i de la verdor dels grans arbres de les ribes.

El-Mamer no perdé el temps, un cop fou installat a la cort senzilla de
Kangaba. El seu ull de teòleg exercitat descobrí tot seguit els punts sensi-
bles de l'ànima reial ; hi posà els dits, i fou satisfet dels resultats. Però el
pobre arquitecte, Ibrahim-es-Sahelí, no tingué, de moment , una sort sem-
blant. Hagué de reconèixer, amb prou greu i pena, que la seva professió
era perfectament inútil al Sudan. L'Arquitectura, aquesta bella art tan
coneguda, no hi era honorada com és costum a altres països. La barraca
cònica ho dominava tot. Pitjor que això, encara : el títol d'arquitecte era,
més que escarnit, ignorat. Ibrahim es trobava sense collocació, inadaptat
com un hel-lenista a una oficina municipal. Ens és lícit d'imaginar la
malenconiosa figura d'aquest arquitecte, a l'hora capvespral, rodar en si-
lenci per les vores del Niger i després asseure's damunt d'una soca morta,
els ulls posats en una de les altes construccions de terra que les formigues
termites basteixen per llur plaer. El rei mateix no sabia què fer-li fer, taninútil li semblava el seu ofici. A la fi, i a instàncies del teòleg, el rei Kan-
kan, per donar una ocupació al pobre arquitecte, va determinar-se a fer-locaçador, i l'instà vivament a què prengués la mortífera atzagaia i li anés
a matar un parell d'hipopòtams, a la salzereda que, a baix al riu, hi havia.
Enutjà la proposició al Sahelí, el qual es revoltà, al crit de : o arquitecteo res, donant així un bell exemple als seus seguidors. I la seva fortuna
hauria estat definitivament cruel si El-Mamer, l'amatentíssim teòleg, nohagués trobat un subtil camí per protegir-lo. Va posar-se a predicar que
la vilesa de les barraques que els mandingues feien servir de mesquides
ofenia Allàh, i que calia, o bé esquinçar les vestidures i donar capades per
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les soques dels baobabs, o bé edificar de pressa altres mesquides, dignes
d'aquest nom. «Afortunadament—afegí—, no ens falta tot. Aquest Ibrahim,
que semblava estar condemnat a un oci etern, ens treurà de l'embull i del
perill en què estem de perdre el Paradís.» El rei, anguniós d'aquestes
paraules, accedí. Ibrahim-es-Sahelí va emprendre, llavors, la construcció
d'una mesquída de toves de fang assecat al sol, amb el seu minaret, el seu
pati i la seva sala. L'èxit va ésser falaguer. L'arquitecte continuà cons-
truint, no sols mesquides, sinó també sales d'audiència o madugus, per al
rei Kankan. I el més notable és que aquell home que havia riscat de tan-
car-se dins la professió misèrrima de caçador d'hipopòtams, pogué percebre
honoraris verament magnífics, considerant el temps i l'ocasió. Car, si escol-
tem l'historiador Ibn Khaldum, Ibrahim-es-Sahelí va rebre del rei 12.000
Mithkals d'or : però si fem cas del savi Ibn Batutá, creurem que en rebé
40.000. Es a dir, 54 0 bé 18o quilos d'or, segons el savi que escoltéssim.
I morí honorat a Tumbuctú, l'any 1346, i la seva obra perdurà, i féu
escola, i s'escampà, i ara atrau el fotògraf viatger i el visitant de les expo-
sicions que de les seves fotografies es celebren.

NICOLAU M .  RUBIÓ I TUDURÏ
Arquitecte
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UNA CARTA INÈDITA
DE G. K. CHESTERTON

Car Junoy :

La vostra lletra em donà un plaer tan gegantí, era tan bella en si ma-
teixa i tan agradable per a mi com a record del temps ben feliç que vaig
passar amb vós a Catalunya, que temo que deveu trobar molt estrany que
no us hag= contestat abans. Però el cert és que he estat a fora enfeinat en
una sèrie de deures que m'han distret el temps, molt semblants a aquells
de què vós em parlàveu. He estat a Manchester uns quants dies, parlant en
el Congrés Catòlic (en aquella vella i fumosa ciutat industrial feia estrany
de veure aquell lloc cobert de la porpra i l'escarlata dels bisbes i cardenals
catòlics, els quals hi tingueren una esplèndida rebuda). Vaig parlar espe-
cialment a favor de la confraria de Nostra Dona de la Mercè, que és una
Societat que persegueix la conversió d'Anglaterra pregant a la Mare deDéu, que en altre temps havia estat patrona molt popular del meu país ;

j
de manera que allò que vós m'escrivíreu m'emocionà molt, recordant el queo havia provat de dir. Ara acabo de tornar de Londres, on he hagut dedirigir la commemoració de Sant Francesc d' Assís, que havia estat preparadacom un programa per la T. S. F. Em semblà un fet molt extraordinari això
de lloar Sant Francesc per mitjà de tota aquesta complicada teranyina mo-derna de comunicacions científiques. Però vaig haver d'acceptar l'encàrrec
principalment perquè sabia que si jo hagués refusat ho hagueren lliurat tot
a mans d'algun poca-solta esteta protestant, que hauria dit a tothom queSant Francesc era un vegetarià modern o un sectari estúpid que sols cercavabarallar-se amb el Papa. Fou un cas ben estrany, seure sol en una saleta
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i saber que estàveu parlant a milers de persones que no us podien replicar.
I- s cosa que em desplau per aquesta raó, que és cosa que a mi em sembla uns
contradicció de la democràcia. Justament allò que fa que un home parli bé
és el lleu sobresalt que hi ha, la mil•èsima part d'una probabilitat—àdhuc
en aquests dies degenerats—de que la multitud s'alci per esbocinar-lo. Però
jo he parlat a grans multituds, àdhuc a multituds hostils, i mai no m'he
sentit tan nerviós com en parlar a una màquina que no podia enraonar, ni
riure, ni cridar, ni res. No cm vaig poder estar de fantasiar tota l'estona
si d'ací a loo anys (quan hi haurà nova maquinària o potser gens de maqui

-nària) és probable que mig món s'estigui commemorant el nom de Nietzsche,
o Carles Marx, o H. G. Wells, o de cap de les persones que ara hom suposa
que fan cara d'ésser importants. Podem tenir una pia esperança que
la literatura de les nostres obres serà encara llegida com a clàssi-
ca ; però àdhuc això, ai!, no és pas enterament cert. Jo vaig provar de
dir a la gent que els moderns parlaven massa de les Floretes de Sant Fran-
cese i oblidaven els Grans Fruits de Sant Francesc. Temo que tots aquests
records sonen horriblement egoistes ; però serveixen per a mostrar-vos com
m'he trobat en mig de feines que no podia pas deixar fàcilment, la qual
cosa explica l'aparent negligència a contestar la vostra lletra. Àdhuc en
aquest moment he de fugir envers una altra ocupació; però espero que ens
podrem escriure novament. Ben poc de la meva voluminosa correspondencia
no és ni la meitat tan agradosa.

Vostre sempre sincerament.

G. K. CHESTERTON

UN «VINT A TRENTA ANYS» EXEMPLAR

A França, els escriptors i artistes joves que no feren la guerra o que
arribaren a fer-la, tot just a les acaballes, els hi diuen els «vint a tren-
ta anys».

Són els veritables «infants del segle», els detentors principals del
que cada segle en diu el «mal del segle».

Són els «homes fatals» del nostre temps.
La psicologia i la fisiologia—ja sabeu la importància que té la fisiolo-

gia, i àdhuc la patologia, en les manifestacions artístiques i literàries del
nostre temps—la psicologia 'i la fisiologia d'aquests intellectuals joves són
d'una curiosa complexitat.

La major part d'ells—com ha dit algú—foren criats, mentre els pares
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i els germans eren al front de batalla, entre faldilles, i foren educats per
gent vella i fins i tot senil.

La major part d'ells—i no, precisament, els de menys valor—porten
dintre un virus especial de minyons impertinents i aviciats.

Tenen per característica una audacia folla, fantástica, paroxística i tot,
gosaria a dir, pròpia de les natures febles.

El seu arrivisme espiritual—autors i editors veieu que treballen de
comú acord en una mateixa impura reclame—ultrapassa els límits ima-
ginables.

Són gent que tiren, desesperadament, al dret.
Hi ha, però, en el fons, potser, una cosa que els redimeix. Llur insa-

tisfacció, que no és tot un truc literari. Llur inquietud, que no és tot,
ni de molt, una pose.

Els Philippe Soupault, els Montherland, els Aragon, els Fulard i els
Desnos—esmento només uns quants noms que em vénen a punta de plo••
ma—, a despit de totes llurs fàcils provocacions i desviadores tares, són
uns noms que tenen un valor veritable i que marcaran una época.

Entre aquesta brillant i irritadora legió dels vint a treno anus, hi ha,
pero', algunes excepcions que, sense perdre res del valor propi i del segell
peculiar característic, es manifesten, amb una gran originalitat, amb una
evident i tònica propensió a la salut intel-lectual i moral.

Em refereixo a un Robert Honnert i a un J. Klotz, escriptors moder-
níssims catolitzants.

Em refereixo, també, al jove cartessià Jean Prevost, apologista noble
dels esports i lúcid teoritzador de la salut, la raó i del seny a plena llum.

Jean Prevost—llegeixo en una fulla d'informació literària—ens acaba
de donar, en tres línies, la fórmula del seu credo com a home i com a
escriptor :

Maduresa de l'esperit.
Joventut del cos.
Infància del cor.

Es tot un programa.
Molt més interessant, molt més original, sobretot, que tots els sadis-

mes i que totes les escatologies absurdes de la majoria dels seus companys
de generació.
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1

LA MORT DEL PINTOR CLAUDE MONET

Un simple reportatge d'un diari francès resulta, sovint, una obra lite-
rària d'una correcció, d'un to perfecte. Ès un art, és una gràcia, és una
educació especial que tenen, que els fa, sobre aquest punt de vista, supe-
riors. Són àgils i delicats.

Entorn de la mort recent del patriarca de l'Irnpressionisme, hem llegit
petites necrologies i breus ressenyes periodístiques exemplars.

Una nota d'un dels diaris parisencs de més circulació—no sabem ben
bé si era en Le Journal o en Le Matin—ens recordava un prefaci que vàrem
llegir, fa temps, en una reedició del Dardin des Fruits, de Saádi, el poeta
persa de l'adolescència i de les roses.

«Enterreu-me—deia el pintor a la seva família ---com si fos un simple
pagès. Vosaltres sols em conduireu fins a la meva darrera estada. No vull

que els meus amics hagin d'experimentar la tristesa d'haver-me d'acom-
panyar aquest dia.»

I afegia :
«Sobretot, recordeu-vos bé que no vull ni flors ni corones. Tot això és

vanitat i luxe inútil. Fóra, altrament, un veritable sacrilegi de saquejar,

per aquest motiu, les flors del meu jardí»
Les flors del jardí de Claude Monet no foren saquejades.
Restaran, a través de la seva obra, fresques i perfumades, per sem-

pre més...

II

CLAUDE MONET, PINTOR DELS ESTANYS EN FLOR

L'any 1924, Marc Elder publicà a les Edicions d'Art Bernheim-Jeune

uns records de Giverny amb aquest títol : «A Givernv chez Claude Monet.»

Heu's ací una descripció de l'home i de l'ambient :
«Claude Monet treballa del matí al vespre, mentre hi ha llum. És un
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gran home de treball. Ni les fadigues d'una vida laboriosa ni les justes
sollicitacions de l'edat no han disminuït el seu ardor. A vuitanta anys
tanca la porta als visitadors inoportuns setmanes i mesos seguits, per a
poder estar sol, sense distraccions, cara a cara amb la seva pintura.

Tota la contrada havia passat pels seus ulls ; el Sena, els arbres, les
collites, l'atmosfera diversa, i no havia encara acabat de cantar tot això
quan, de cop i volta, se li va revelar l'aigua de l'estany, amb els seus tre-
sors opulents i fugitius de reflectiments i d'irisacions. Una passió novella
s'apodera de l'ancià pintor. La inspiració que es desprèn de l'aigua el
captiva com la náiade al poeta antic. Sobre petites teles va anotant, de
primer antuvi, 'les confidències d'aquell mirall i les primeres variacions
dels seus colors. Pero', a mida que la seva contemplació s'accentua, va sen-
tint, també, que el poema s'amplifica, que les harmonies esdevenen d'una
més gran amplitud.

Tota la vida sideral, tot el secret de les fecunditats i la ingeniositat
victoriosa de l'home es descabdellen en la calma de l'estany ombrejat pels
salzes.

L'estany, ple de nenúfars i de nimfees, és una paletada sonora infinita-
ment nova i delicada.

Claude Monet ho ha sentit tot això, ho ha vist, ho ha dominat.
L'obra és immensa. Són uns panneaux d'uns dos metres per cinc, mun-

tats sobre uns bastidors amb rodes que poden anar de la una banda a
l'altra.

Ajustades les unes a les altres aquestes grans teles formen com una
mena de panorama.

L'obra és immensa dins la seva varietat i la seva força. L'aigua s'estén
fins l'horitzó. El joc de brumes, de lluïssors, de transparències es multi

-plica en capes de color lila, groc de sofre, blau lavande, reseda o gris de
tórtora...

Claude Monet, davant d'aquesta munió de teles gegants, va i ve, avan-
ça, recula, escruta la seva obra, encén una cigarreta. Una joventut increï-
ble el turmenta. El seu bell rostre seriós brilla emmarcat per les seves llar-
gues barbes de neu...



PANORAMA INTERNACIONAL DE LES LLETRES I LES ARTS	 89

III

L'ÚNIC MESTRE, SEGONS CLAUDE MONET

Un jove artista va anar un dia a casa de Claude Monet per a sollicitar
que l'admetés en el seu taller com a deixeble.

—Jo no ensenyo la pintura—li digué Claude Monet— ; em limito tan
sols a fer-ne, i us asseguro que encara em manca temps per això. Per
altra part, des de que el món és món, i mentre el món serà món, no hi
ha llagut i no hi haurà mai sinó un professor (que ignora totes les estè-
tiques i totes les teories), i aquest professor és aquest.

I va mostrar-li el cel, que embolcallava, en aquell instant, de llum els
camps, els prats, el riu i les muntanyes...

IV

LA MEDALLA DE CLAUDE MONET

No és cap medalla oficial. No és cap diploma de circumstàncies. hs
un petit poema d'Henri de Regnier, l'autor de «Medailles d'argile», noble
i definitiu

«Car le temps, ni l'effort, ni la gloire, ni l'áge
Ni son vaste labeur n'a lassé votre main,
Et pour vous, ó Monet, le plus bean paysage
Sera toujours celui que vous peindrez demain.»
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POESIA PENTAGRAMADA

En els nostres papers i retalls de diaris i revistes, trobem una de les
fulles últimes o penúltimes que surten, de tant en tant , de la «Direcció del
Moviment Futurista: Corso Venezia, 6r, Milano», i que són escampades
arreu del món artístic i literari.

La fulla en qüestió parla de la poesia en pentagrama inventada pel
poeta futurista Francesco Cangiullo.

Es tracta d'una poesia—ens explica breument el seu inventor—en la
qual els versos lliures o els mots en llibertat, disposats sàviament sobre,
dessota o entre les cinc línies del pentàgrama, ofereixen al lector o al de-
clamador:

i. La gradació precisa (a la vegada musical i pintoresca) de tots els
mots i de totes les onomatopeies ;

2. L'esgraonament de plans i de perspectives del paisatge evocat
3. L'arabesca dinámica formada per tots els ritmes secrets del lirisme;
4. La fusió de la poesia amb la música.
Res no hi ha que dir pro ni contra aquest invent—que en diuen els

ingenus futuristes—ni contra els altres invents similars.
Cal no oblidar, però, que—estèticament—una cosa és l'invent i una al-

tra cosa la inspiració.
Píndar—tots sabeu que abans que els inventors de Corso Venezia, fos-

sin al món, havia ja inventat una cosa semblant—es feia perdonar l'invent
per la inspiració.

Els nostres futuristes, desgraciadament, la major part de les vegades,
ai las!, no són sinó inventors.

Inventors d'escandalosa impotència—gosaria a dir—gairebé sempre.
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RAINER MARIA RILKE

Ha mort Rainer Maria Rilke, l'escriptor en llengua alemanya, potser,

després de Goethe—(per unes altres raons que Goethe)—el menys alemany

de tots els escriptors alemanys.

Era un home d'una extraordinaria delicadesa i d'un misteri estompat,

però lúcid.
Com a líric, els que el poden apreciar en la seva llengua original,

diuen que és quelcom d'extraordinari.

La seva principal obra en prosa, «-Cahiers de Malta Laurids Brigge»,

traduïts admirablement al francès per Maurice Betz, ha fet una gran im-

pressió en els ambients intel.lectuals més selectes d'arreu del món.

Daniel-Rops, jove teoritzador de la inquietud contemporània, ha par-

lat d'aquest llibre, l'essència del qual té una gran similitud amb alguns

dels millors aspectes d'un Dostoiewsky o d'un Marcel Proust, amb uns

termes d'una gran exactesa i subtilitat.

«El que dóna a aquest llibre la seva valor és el drama secret que s'hi

desenrotlla, drama de la personalitat, que posa en qüestió la causa ma

-teixa essencial de la vida, drama que resulta més punyent encara co.,u

més simplista és el to de l'autor, com més neta és l'emoció de les seves

paraules.»
Rainer Maria Rilke va néixer el 4 de desembre 1875, a Praga, on va

passar lá infancia i una part de l'adolescència. Va fer els seus estudis a

Praga, Munich i Berlín. Després, de 1899 a 1900, un sojorn a Rússia,

que ell ha qualificat «d'esdeveniment decisiu de la seva vida». L'any 1902

es va installar a París, on esdevingué el secretari i l'amic de Rodin, que

no havia d'abandonar fins el mes de juliol de 1914, que va emprendre un

bon nombre de viatges per Italia, Països Escandinaus, Argèlia, Tunis,

Egipte i Espanya, on va estar a punt de fixar-se per un cert temps.

Rilke ha fet d'ell mateix aquest retrat
((In l'arc dels ulls, la fixesa de l'antiga noblesa—en l'esguard encara la

por i el blau de la infància—humilitat, d'ací d'allà, però no pas la d'un
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criat, sinó d'un servidor i d'una dona ;—la boca en forma de boca, gran i
precisa—no gaire persuasiva, però dreturera—el front sense dolenteria—i
complaent-se sovint en l'ombra d'una contemplació silenciosa...»

Assenyalem algunes de les seves obres no traduïdes : «Sacrificis als
déus lars» (1895)," «Corona d'ensomni» (1897), «Avant» (1898), «Per la
meva pròpia festa» (19oo), «L'amor i la mort del corneta Cristòfol Rilke»
(1899-1907), «Llibre d'Imatges» (1902), etc., etc.

Pocs mesos abans de la seva mort, Rainer Maria Rilke publica alguns
poemes en francès profunds i exquisits, d'una desolació infinita mate, d'una
decepció cósmica en delicadíssim to menor.

No puc renunciar al desig de reproduir, íntegre, un d'aquests poemes
mestres, tal com foren escrits, regalimants de tendresa i de desesper con-
substancials, que el poeta ha encapçalat amb el nom (le «Solitud» :

«De tendresses pleines, les mains,
et nul qui ferait la vendange!
Faut-il crier aux auges?

Hélas! Notre trop-plein
davant eux devient indigence.
Notre appel qui s'élance
n'est qu'un bruyant voisin
de l'indiffé.rencc.»

UN ADÉU-SIAU A L'ANY FRANCISCÀ

Si s'hagués tingut rigorosament en compte la clata, l'any franciscà hau-
ria d'haver estat l'any que ve, 4 octubre 1926 - 4 octubre 1927—es-
criu «La Fiera Letteraria», de Milà, del 26 de desembre últim.

El zel dels creients, l'entusiasme dels pelegrins, s'han adelantat
d'un any.

Però—afegeix, amb una amarga ironia el comentari que alludim—és
ben cert que no ens podem pas permetre el luxe de tenir dos anys fran-
ciscans seguits.
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Ja n'hi ha prou amb un d'any franciscà.
El 1927 que ve, serà, com tots els anys, un any foscolià, manzonià,

maquiavèlic.
En el mateix número de «La Fiera Letteraria» s'insereix un article

de Fèlix Timmermans, traduït del flamenc, amb aquest títol escaient :
«El Jardiner de Déu», que, aplicat al «Poverello», pren una tendra color
i un suau perfum d'evocació exacta.

Hi ha, també, un llarg estudi de Mario Tinti sobre «S. Francesco e
l'Arte moderne», on es parla de «l'atmosfera del miracle» : «L'atmosfera

ropizia a tutti i miracoli era stata creata da San Francesco per mezzo

dell'amore» .. .

Ada Negri clou un poema-pregària a Sant Francesc, amb aquestes pa-
raules :

... «Fa ch'io mi stacchu dal piii alto ramo
di mia vita, cosí senza saperlo,
penetrata di Dio come del sole.»

DERAIN

Hi ha noms que donen ja per ells mateixos la sensació física o inteL
lectual d'un home o d'una obra.

Les dues síl.labes del nom d'En Derain—com ha remarcat el seu recent
escoliasta Jean Cassou—ofereixen, en efecte, una idea de resistència i de
brevetat.

Llur sonoritat es retalla en una mena de penombra.
La figura del pintor, també, ens dóna, més d'una vegada, una pre-fia ?-

ració de la seva obra.
Pel que fa a Derain—continua dient Cassou—el seu aspecte confirma

la impressió que ens produeixen les seves pintures.
«Damunt unes espatlles amples i lentes hi ha posada la testa, neta-

ment esculpida, amb quelcom de limitat i de tancat. El somriure revela tot
seguit una profunda amarguesa...»

Derain dóna la sensació que acaba per dintre les seves obres.
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Les seves obres solen ésser molt acabades i molt saturades interiorment.

Els volums són marcats _característica dels mestres—amb una precisió

simplificada que els fa aguantar, amb dignitat, pels cantons essencials.

Els rius, els arbres, els pots de Derain són uns objectes de límit vi-

gorós i de relleu en profunditat.

Tot plegat es pot resseguir i sospesar amb la mà.

«És amb un respecte immens—reprenem el text de Jean Cassou—que

havem de servar en els confins de la nostra visió, com en una mà ben

apretada, aquests objectes sòlids, els sués seriosos, potser, que s'han cons-

truït a França, de Corot i de Cézanne ença.»
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NOTUL-LES

S Per diverses causes, independents de la nostra voluntat, no ens ha
estat possible de publicar el treball d'En Rovira i Virgili que havíem reser-
vat per a aquest primer número. El treball esmentat es publicarà amb tots
els honors i la simpatia que es mereix, en un dels nostres números ulteriors.

® Les seccions de «Lletres Estrangeres» , per altres raons, han estat
ajornades, també. Estem estudiant ara un pla molt més nodrit i vast que
portarem a la pràctica tan aviat com les possibilitats materials ens ho per-
metin. Es molt probable que entre aquestes seccions periòdiques de Li-
teratura i d'Art estrangers, n'hi hagi una consagrada a les Lletres i les
Arts russes de l'hora actual, redactada des de Moscou.

® Una part del nostre segon número—que apareixerà, com hem con-
vingut, puntualment, el dia 15 del febrer pròxim—la dedicarem a la me-
mòria del malaguanyadíssim Joan Crexells, amb articles i fotografies
inèdits.

® En aquest primer número no publiquem encara, perquè volem dar-
li, amb tota calma i reflexió, el màxim interès i la màxima garantia d'efi-
càcia, la secció de «L'aportació comarcal». El tema ens apassiona extra-
ordinàriament. Estem convençuts que, tal com l'estem planejant i amb les
derivacions que li pensem donar, el problema intellectual de les nostres
contrades foranes entrarà en el període constructiu de franca i enlairada
diversitat i compenetració alhora que reclamen i exigeixen el nostre cor
i el nostre esperit.

QQ Per excés d'original no inserim, tampoc, en el present número, la
secció fixa dedicada al comentari de les Exposicions d'Art.
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Q La direcció de LA NovA REvISTA, preveient després de la sortida
del primer número la immediata cooperació d'un nucli doble o triple de
subscriptors dels que hi ha inscrits des del primer moment, té ja a punt
de marxa un escollidíssim conjunt de co•laboraci6 estrangera integrat per
les figures més sobressortints de la nostra època.

QQ No fa pas dues setmanes que s'ha publicat el primer número de
«La Gaceta Literaria», gran periòdic quinzenal de lletres, d'art i ciència,
editat a Madrid sota la direcció del senyor Giménez Caballero. El secre-
tari de redacció és el nostre antic i volgudíssim amic Guillermo de Torre.

lis una publicació que tendeix a posar-se, ja des del primer número,
a l'altura de les seves similars de fora la península ibèrica : «Les Non-
velles Litteraires» i «Candide», de París, i «La Fiera Letteraria», de Milà.

® En els números succesius de LA NOVA REvls'rA, tot conservant la
unitat de signatura i la concentració de tema de cada rúbrica o secció
fixa, anirem resolent el problema d'estendre en altres pàgines—encara
que només sigui a base d'una constatació ràpida o d'un comentari de passa

-volant—el moviment artístic i literari nostre, inserint els noms de la ma-
joria de llibres que es publiquin o que s'han de publicar, registrant el major
nombre possible d'exposicions que s'han celebrat o que s'hagin de celebrar.
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Un altre periodista anà a fer-li
una altra interviú. Portava el mi-
nyó un llarg qüestionari amb un
rengle igualment llarg de pregun-
teF i espai suficient per a contestar
cada una. Així seria més fàcil ob-
tenir una resposta.

Bernard Shaw el rebé—això era
en un teatre—i, en saber la preten-
sió del periodista, li digné:

—Això que voleu de mi és una
cosa molt cara ; escriure totes
aquestes quartelles ací, o bé a Amè

-rica, eni produiria una pila de mils
dòlars. Com comprendreu, el meu
propi interès em priva de fer-ho
gratuitament.

I quan el periodista- mostrava la
desolació en la seva cara,

- -Però, si voleu venir qualsevol
dia a casa a prendre el te, parlarem
del que voldreu.

América ; país de totes les co-
ses, de totes les teories i de tots els
caràcters.. País de l'eugènia.

En el darrer viatge de Berdnard
Shaw per aquelles terres rebé una
carta d'una xicota americana.

Venia a dir :
«Sóc una xicota moderna, ena-

morada de les teories de l'euge-
nèssia ; bella, perfecta de cos i sa-
na d'esperit. , Vós sou l'home de
més talent del món. Ajuntem-nos

i tinguem un fill ; aquest fill reuni-
rà el físic de la seva mare i el ta-
lent del seu pare, i será un home
perfecte.»

Bernard Shaw contestà (poc més
poc menys) :

«Senyoreta : Encantat de la seva
proposició i dels seus elogis. M'as-
salta, però, un dubte : i si el €11
sortís amb el talent de la mare i el
físic del pare?»

No hi hagué resposta.
Era difícil de trobar-la..

_ /mar ^..= J^
__1 _ .Y .. ..

La senyora (a la criada que ha relliscat amb el
sabó):

—Quan no necessiti més el sabó me'l deixarà, no?

(London Opio fon)
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