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Solució inesperada.. — F'ou Solde-
vila, l'admirable Carles Soldevila,
qui ens contà aquesta picant anéc-
dota. Hom representava una comè-
dia extraordinàriament ensopida, i
el públic s'avorria de valent. Tothom
feia una cara molt amargada fins
que, tot d'una, segons conta el nostre
amic, "unes grans rialles que proce-
dien dels últims rengles del teatre,
van indicar que allí darrera algú es-
tava contant un acudit ".

Í'4k

Ens ha estat tramesa la lletra se-
güent, amb prec de publicar-la:

"Estimat amic Lindbergh:
Tothom, llevat de mi, us ha escrit

per felicitar-vos: vull dir tots els
aviadors eminents. Afegeixo la me-
va felicitació a la llur. Apreciable
minyó : no lli ha dubte que heu fet
una bella gesta; però no en tingueu
massa alegria. F'et i fet ja fa molt
temps que segueixo una ruta de la
qual el vostre vol ve a ésser només
una vuitena part. Faig el viatge cada
dia i hi poso una desena part del
temps que vau esmerçar en el vostre
vol. No oblideu, doncs, caríssim mi-
nyó, que el record encara em pertany.

Vostre fraternalment,
La Lluna."

Anomalia. — Un vell pagès baixà
a Barcelona i s'escaigué de passejar
per la sala d'exposició de la casa
Atwater-Kent, on va sentir la ràdio
per primera vegada. Segons ens ex-
plicava Llorens, el pagès va manifes-
tar una gran estranyesa quan eixí de
l'alt-parlant un solo de baríton, però
després, en oir-se els tons clars d'una
sopran, el pagès va quedar de peclra.
Ouan hom tombà l'instrument, es
girà, estupefacte, a Llorens. "Di-
gueu! — exclamà — què és això:
mascle o femella?"

Un clàssic. — Es un autor que
sempre ens hem proposat de llegir.

Quan era estudiant, el jove Miquel
Carreras vivia a Londres, i un dia
va arribar-se a una fira de poble,
amb el seu amic Wellington. Van en-
trar en una barraca on hom ensenya-
va una dama tatuada. Els tatuatges
representaven una infinitat d'objec-
tes : en un genoll tenia l'àguila ame-
ricana i en l'altre la bandera anglesa
(tal vegada com a símbol de la cor-
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BIBLIOTECA HORITZONS

HA SORTIT EL SEGON VOLUM

Q.'NOML
Ii1Et4BURABL1^.

per G. E. CHESTERTON
VERSIÓ ÍNTEGRA I DIRECTA DE L'ANGLFS PER M. MANENT

k "L'Home perdurable — (l iu la presentació del Roseau d'Or—
és l'obra més important, més ben travada i més llargament madu-
rada d'ençà de la publicació d'Ortodòxia, de la cual és conseqüén-

	

/^	 cia necessària: DESPRÉS DE LA DEFENSA, L'ATAC.

Ja era hora que un magnífic talent de dialèctic i d'escriptor fes
l'esclatant i definitiva demostració del caràcter precari de ]a nova
ortodòxia pseudo-científica del nostre temps, a la qual gran nom-
bre de contemporanis han atorgat una fe quasi religiosa. Només
calia, per a això, establir que l'evolucionisme, després de tot, no
és més que una teoria que no explica enlloc l'única meravella en la
qual es resumeix tota la creació : l'esperit humà.

]?s impossible de llegir L,'Kome perdurable sense experimentar,
almenys, la necessitat de revisar seriosament algunes d'aquestes
idees niés "fetes ", però massa còmodes. D'altra ])anda, enlloc cons
en aquest Llibre G. K. C. no demostra amb tanta de força el vigor

	

yj	 i qualitat del seu pensament.

Un vast pla de conjunt és desenrotllat desimboltament i amb
un vigor lògic que les brillants digressions no fan sinó augmentar.
I,'arguinent, amés a anés, és reforçat ami) trets d'un còmic excel-

	

^,/\	 lent, i sovint el polemista i e] filòsof cedeixen el pas al poeta."

Un volum d'unes .O() pàg . amb un

	

retrat de l'autor, per F. Callicó: S pt,es•	 ç/
Al

Esta exhaurint-se el primer volum de la BIBLIOTECA HORIT-

ZONS L'ESGLÉSIA i LA CASTEDAT (textos de 1'I1•]m.

	

1 ,1s	 Dr. Josep Torras I Bages, recollits i comentats sota la direc-

ció del P. Josep M .  Pijoan, S. j.)

	

I¡	 i
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LLIBRERIA
VERDAGUER

A. DOMÈNECH, S. en C.

Fundo especial d>obres

catalanes t referents

a Catalunya - Gran

a stoc]r » d 'obres cien-

tífiques i artístiques,

espanyoles i estran-

geres - Subscripcions

Enquadernacions

BARCELONA

Rbla. Centre, 5 - Tel. A. 3868

Els ínfel'lecluals
han acaba  per re-
conèíxer la cíne-
mafografía com la

més moderna de

les belles arts,
però

py	ó
bl

•

SALA PARÉS
ESTABLIMENTS MARAGALL

EXPOSICIONS D'ART

PRESENTS

MOTLLURES

MARCS

LLIBRES

METRO ^ULUWYN

sense preceden( en
la cinernaioiraiia

en farà de vosfè
un parfídarí decí-
díl, sí no ho es ja,

Petritxol, 5 Tel. 3523 A.

BARCELONA
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dialitat que ha d'existir entre les na-
cions), i a l'esquena hi duia "Els sin-
dics" de Rembrandt. En conjunt era
una cosa divertida, i els dos minyons
la van celebrar d'allà més. No fa gai-
re, Wellington, a qui vam trobar el
fries passat a Barcelona, ens explica-
va que aquella clama encara s'exhi-
heix a Londres, i que ell la va anar
a veure, en record d'aquells bons
temps. Però d'aleshores ençà la da-
ma s'havia engreixat considerable-
ment, i quan Wellington esguardà
"Els síndics" de Rembrandt, obser-
và que tots ells feien un ample sorn-
riure.

A la Rússia soviètica hom pot ob-
tenir el divorci en cinc minuts, i no
costa sinó vuit pessetes. Sembla que
allí cien ésser més fàcil divorciar-se
de la muller que convidar-la a bere-
nar.

I.•'^

"Barcelona és una dama que hom
sorprèn al bell instant de mudar-se el
vestit ", va dir, no fa gaire, el sim-
pàtic nordamericà John Keene, que
ha omplert la nostra ciutat de plo-
mes Conklin. Ens sembla que aques-
ta no és una observació gaire gentil,
i esperem que hom no farà noves ex-
tensions d'aquest símil.

Coneixem un matrimoni de sord
-muts : ho són tots dos. Sembla que

aquesta circumstància hauria d'ésser

garantia de la pau doméstica, però
no: l'home és molt aficionat a la be-
guda i sol retirar tard. Tan exaspe-
rada estava un dia la muller, quan el
seu marit tornà, a la matinada, que
el renyà amb tons patètics i li féu
un solemne sermó en el seu llenguat-
ge especial, o sigui, a base de gestos.
El marit no pogué suportar aquella
terrible retòrica i, per acabar la
disputa, apagà el llacin elèctric.

Llegim que Mrs. J. S. Boles, en
la seva classe de Bíblia, a Massa

-chusetts, va fer a les seves deixebles
la següent pregunta: "Pots dur el
cabell tallat i ser una cristiana?" A
la qual una de les alumnes va res-
pondre : "De quan ençà hom judica
els cristians per l'estil del seu penti-
nat?" Ls una excellent resposta, però
no tant com la del purità John Wes-
ley quan un fidel 1i preguntà: "Mr.

Wesley, pot hom mastegar tabac i
ser un cristià ?" `Certament — res-
pongué Mr. Wesley —, un cristià

brut."

^V

Una filosofia, de l'home. — La fi-
losofia de l'home, la seva actitud en-
vers el món, poques vegades és el
resultat d'una reflexió acuradament
raonada, fruit de la meditació i la
deducció. És, al contrari, general-
ment, el resultat de cent i un suc-
cessos subjectius, aventures perso-
nals i fenòmens de la seva vida.
Moltes vegades, doncs, la filosofia
immediata de l'home té molta menys
relació amb 1'intellecte fred que no
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AV Í S
(EBRE TIFOIDEA

Ha arribat I'hora predilecta per al bacil d'Eberth. La calor, les

transgressions en l'alimentació, les aigües contaminades que tan sovint

troben els estiuejants, etc., etc., són les causes cl'aparició de brots epidè-

mics de la terrible febre tifoidea. No visqui refiat, ni es cregui incleinne a

la voracitat del bacil, si no està vacunat, o, encara que ho estigui, si

haguessin transcorregut ja més de dos anys.
Contribueixi a la tasca sanitària personal i social, acudint al seu

metge en sol licitud de vacunació amb la SEROBACTERIN A ANTI-

TIFOIDEA MIXTA IMMUNITZANT de MULFORD, perquè és la

vacuna sensibilitzada de major garantia en tot el món, que es diferencia,

a més a Inés, de les vacunes ordinàries sense sensibilitzar, en el fet que

produeix la immunitat immediata sense molèsties i sense haver d'aban-

donar les ocupacions habituals.
La vacunació antitífica MULFORD és sancionada i controlada

per totes les autoritats científiques de] món, i avalada per l'experiència

de desenes de milers de casos sempre positius i sense trastorns.
MULFORD no comercia, en el sentit estricte de la paraula;

MULFORD, que és l'entitat científica més gran del món, IILUSTRA,

ACONSELLA,,ALLICONA, INSTRUEIX i posa en mans del metge el

producte de MAXIMA GARANTIA, que en aquest cas és la SEROBAC-

TERINA ANTITIFOIDEA MIXTA IMMUNITZANT de MULFORD.

Vulgui vacunar-se amb el producte que en primer lloc contribuí

a evitar la catàstrofe eberthiana en tots els exèrcits de la Gran Guerra.

AGLNCIA GENERAL D'ESPANYA I MARROC:

S. A. de Representacions i Comerç

Angels, ió - Direcció telegràfica: "SARECO " - Barcelona

ZANDEROIL
	Nova York — Brussel'les 	 w.o	 55C:

L'OLI DE MAXIMA PURESA PER A AUTOMOBILS
AGÈNCIA D'ESPANYA:

Sociedad Aizónniina de Represenzt-aciotzes y Comercio

	

BARCELONA: Angels, núm. i8 i Diagonal, núm. 38 9	MADRID: Serrano, 88
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pas el diner que tenia en el compte
corrent en aquell moment, o 1'escla-
rissament del pèl del seu cap, o l'ha

-ver renyit amb la xicota, o la quan-
titat (le Solera del 47 que té en el
celler.

Segurament hi ha bornes l'actitud
filosòfica dels quals envers el món no
té res a veure amb consideracions
com les anteriors, les doctrines i pen-
saments dels quals són producte cli-
recte dels centres cerebrals, sense
contaminació d'estats htunorals pas

-satgers, sense influència dels triomfs
o fracassos personals. Però aquests
casos són pocs i molt escampats. La
filosofia mundana dels nostres racio-
nalistes més profunds sens dubte ha
estat condicionada, molt més del que
nosaltres sospitem, per eventualitats
extra-metafísiques. Per penetrar ben
a fons la filosofia d'aquests homes,
hauríem de cercar primera rient les
condicions de Llur vida, llur estat de
cervell, salut, cor i finances en con-
cebre i deixar apuntades llurs con-
tribucions a la saviesa del món. Per
exemple : Quina era la pressió san-
guínea de Nietzsche i fins a quin
punt l'empaitava el sastre quan es-
criví Humà, massa, Humà? Què ha-
via fet la cambrera de Schopenhauer
quan ell va posar-se a escriure el seu
assaig sobre les dones? Quin caràc-
ter tenien les relacions de Stuart
Mill i la seva esposa quan l'econo-
mista componia el célebre estudi so-
bre la servitud femenina? Quin rè-
gim seguia Spencer en el menjar i el
beure i corn ens consta que el metge
no l'obligués a dur un vestit interior
de llana que li feia pessigolles? Corn
era la sogra de Darwin quan a ell

se li acudí de formular la teoria de
l'evolució de les espècies

La generalitat dels homes, ben se-
gur, són, més aviat que els pares de
llur filosofia mundana, els seus fills.
No ha nascut d'ells llur actitud en-
vers la vida i els éssers humans, sinó
que els ha estat imposada aneu a sa-
ber per què. Si un home no té ni
cinc cèntims rovellats, i l'endemà es
troba posseïdor de 100.000 pessetes,
no serà pas el mateix borne del, día
abans, ni la seva filosofia serà la ma-
teixa. L'actitud filosò fica de 1'llome
que s'assabenta al vespre queda dona
1i ha fugit a les tres de la tarda amb
el xofer, tendirà, més que a veure el
planeta que habitem com el millor
dels mors possibles, a representar-
se'l com una pilota de tennis mulla-
cia. Segons el que el món fa d'ells,
la majoria dels homes opinen del
món. lVfil successos externs influei-
xen en la mentalitat de molts pensa

-dors. Potser si Walt Whitman ha-
gués posseït més d'uns pantalons a
la vegada hauria estat monàrquic.

41

L'Homnme et la Fernme. — Un
home canvia cada set anys de la seva
vida; una dona, solament un cop en

sa vida.

le%

La minoria. — No deixem de re-
cordar el fet que, també, tots els mi-

lionaris pertanyen a l'odiada i criti-

cada minoria.
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Teniu un exemplar
del »amero de gener de
LA NOVA REVIS-
TA?

El necessitem. per re-
lligar la coNecció.

Si cus l'envia el con-
siderarem subscriptor
per tres mesos.

LLIBRERIA VERDAGUER

lA PhtCOTEC4
(le CASP: ESHUGES

li fl S 9 GRAPATS

Exposicioii p(I'111 1I(1IIs

GUIETS, liti

(l'IIlre P. Iirìicia i (i1a1PÍs)

Tel(011 o4; A

BARCELONA

Rambla del Centre, 5. - Tel. 3868 A.

BARCELONA

G. HOMAR
CANUDA,4

Mobles ~ Lampares - Decoració ~ Antiguitats
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Solucions
Solució al problema núm. 8

F. BLUMte

Jugada clau: T 5 C D

A fi de donar llibertat al Rei negre.
I R X T. 2 A 5 D. — Rei indecisa.

3A6AoA4A mat
Un problema molt instructiu per la posi -.

ció probable en una partida.

Solució al problema núm. q

del DR. E. PUIG
Jugada clau: A 6 R.

I2 variants!

ÉS afalagador el moviment que va pre-
nent la nostra afició vels cl problema. L'ad-
junt, una obra mestra del compos toi català
Dr. E. Puig, el col •loca en un alt lloc per
les èrciues combinacions dins la técnica
moderna, i tan saturat de bellesa! Un digne
problema d'autor català, que és orgull de
tots.

Solució al problema núm. io

de G. E. CARPE\TER

Jugada clau: D 8 T.

3 variants, etc.

No hi ha pas a témer la fugida del rei,
ambdós cavalls el subjecten. No obstant,
sembla que D 8 A sigui molt digne de te-
nir-se en compte, però D 3 A mat, i si
R X C, què passa? Tot és a T } A. Després
de R 6 A tot roman perdut. Un problema
ple d'enginy i molt sospitós en conjunt.

Solució a l'estudi núni. 6

A. SLLESNIEFF

I, P 7 C —T8C+.

(Sieui----TiC,o béT6CR;
2, A 7 A X P + i guanyen.)
(Sieui----T6D+ 2,Ri R ò
i-A — T r D; 3, A >< P + i guanyen.)

2, R2R—T8C R; 3,R2A—T3 C.
4, P 5 T—T 4 C ; 5, A 22D —TX P C.
6, A 3 A + i guanya la torra.

Nótules

L'equip espanyol, en el torneig interna-
cional de Londres, ha conquerit 14 /2 punts
de 6o que se'n presentaven. En el llibre
Chess Pie, que conté les partides que cada
jugador va enviar, fan constar que la repre-
sentació espanyola no havia pres part mai
en torneigs. No obstant, els resultats, si no
són falaguers, almenys donen l'esperança
de bons auguris, puix el campió Golmayo
lea obtingut clues bones partides, vencent al
mestre suec Nyholm, i a l'alemany doctor
Tarrasch. Les taules obtingudes el col . lo-

quen com a un jugador ben digne de po-
sar-se entre tots els estrangers.

El jove ex-campió català P. Soler ha ob-
tingut una victòria contra el mestre italià
Romich. Encara que fos el jugador Inés
fluix de ]'equip d'Itàlia, no deixa d'ésser un
èxit, puix a aquests internacionals que ju-
guen amb la perfecta teoria, es fa dificilís-
sim guanyar-los.

Tenim de recomanar als bons amics So-
ler i Vilardebó, ara que s'han pogut con-
vèncer del que són els escacs, mirats des de
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ESCACS

l'estranger, que tinguin cura d'estudiar les

obres modernes, i sobretot de llegir les re-

vistes especialitzades, i deixar el persona-

lisme d'entre nosaltres, que bé prou sabem

on porta.
— El jove campió de Catalunya J. Vilar

-debó mereix que censuren la seva actitud

davant del perill que ofereix jugar amb

mestres, refusar les proposades taules, per,

a la fi, anar a perdre. Hem examinat parti-

des de les jugades, i, la veritat, no compre-
nem corn podia creure guanyar davant de

posicions tan extremadament igualades. La

partida amb el mestre alemany Wagner,

qui li proposa taula, va donar-li llastimosa

-ment mig punt, que bona falta feia a nos-

altres. Per tot l'experiència valdrà i a la

propera reunió a Amsterdam faran tots

altra cosa.
— Poclem ben dir que el respecte al gran

problemista Dr. V. Marín que li tenen a l'es-

tranger és gran. En fer l'àpat de germanor

la "13ritish Problem Society",fou invitat junt

amb el Dr. Rueb President de la F. I. D. E.
a la presidència, i en tot aquest torneig,

les manifestacions donades pels estrangers
han estat paleses protestes d'afecte. El se-

nyor Marín, en fer taules amb Monticelli,

Dr. Aztalos Rivarola, Cencer i amb Steiner,

aquest darrer de l'equip guanyador, pot ben

bé gloriar-se, puix si bé ha jugat 15 parti-

des, han estat io amb les negres! L'equip

enviat ha sofert moralment, pels mitjans
econòmics, les passions de tots nosaltres i

niés que tot per un gran desentrenament.

Sigui la lliçó per experiència.
— Miss Menchik ha quedat campiona

del món.
— Per al proper gener s'anuncia la visita

de Capablanca a Espanya. L'encontre amb
el Dr. Alekhine, qui li desafia el campionat

mundial, tindrà lloc a Buenos Aires el vi-

nent setembre, i será guanyador qui primer

obtingui 6 partides; les taules no valdran.

ANUNCIANTS
La publicitat en

NOVA
REVISTA

constitueix una garantia de la qualita t

dels vostres productes
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e l	 11.

	

mel	 I1.

ANCAMAixSAN S I1;4mal

	

me l	 '

del BARCELONA: RAMBLA DE CANALETES, 2 i 4

	

del	 Aparta¡ de Correus número 1 : Telèfons: 4530 A í 4532 A

	

mel	 Direcció Telegràfica i Telefònica: MARSANSBANK

mel

	

'el	 MADRID:
del

	mel	 BANC INTERNACIONAL D'INDÚSTRIA I COMERÇ

	

mel	 Carrera de Sant Jeroní,43 : Telèfons: Interurbà 67: Urbans 5207 Mi 4955M

	

mel	 Direcció Telegràfica: BANKINTER

mel

PRINCIPALS OPERACIONS

Compra-venda al comptat de tota classe de valors de contractació corrent.—
Dipòsit de títols en custòdia.—Admetem valors en Compte Corrent i abonem
els cupons respectius, lliures (le tota despesa, concedint crèdit contra els dits
comptes prèvia consulta.— Compliment d'ordres en les Borses nacionals i
estrangeres.—Adquisicions en ferm i emissió d'emprèstits.—Obertura de
comptes corrents en moneda nacional i estrangera. —Descompte de cupons i
títols amortitzats.—Revisió acurada de les amortitzacions mitjançant els
cupons que se'ns presentin al cobrament, donant avís als interessats en el
cas de resultar algun títol amortitzat. —Compra i venda al comptat i a
terminis de paper sobre l'estranger. Emissió de xecs i cartes de crèdit paga-
dors en totes les places mercantils.—Transferències telegràfiques.—Canvi de

tota classe de monedes i bitllets nacionals i estrangers.

CAMBRA CUIRASSADA

amb compartiments de lloguer des de 22 pessetes anuals.

Af*ENCIA DE VIATÜES
Bitllets de ferrocarrils, senzills, d'anada i tornada, circulars, individuals i
cohectius.—PASSATGES MARITIMS per a tots els ports del món. —Bitllets
quilomètrics espanyols.—Els entreguen a l'instant juntament amb la foto-
grafia.—Excursions acompanyades.—Viatges a «forfait».—Peregrinacions.-
Travelers xecs. —Cupons d'hotel.—Assegurances d'equipatges i contra els

accidents del viatge.

SUCURSALS:

MADRID, Carrera de Sant Jeroní, 43: SEVILLA,Tetuan,16 : VIGO, Urzàíz, 2

Delegacions a Espanya: PALMA, Conquistador, 42 : VALENCIA, Pínlor
Sorolla, 16 : SARAGOSSA, Plaça de Sas, 5

Corresponsal afofes les ciutats ímporfaiiis d'Europa í d'Amèrica

"AMERICAN EXPRESS Co."

!1!—•.•
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Vol,. II	 AGOST i qz7	 Núm. 8

[^1
• kWl",á ‚ r_.,

PÀGINES ANTOLÒGIQUES

SEGUIT DE LES VISTES AL MAR

Tot ho torno a trobar: una per una
les barques en son lloc, i els pescadors;
la platja, al vespre, igual, plena d'olors,
i la mar rebolcant -se al clar de lluna.

I

A ginesta altra vegada!
I,a ginesta amb tanta olor!

És la meva enamorada
que ve al temps de la calor.

Per a fer-li una abraçada

he pujat dalt del serrat:
de la primera besada
m'ha deixat tot perfuniat.

Feia un vent que enarborava,

feia un sol molt resplendent:

la ginesta es regirava
furiosa al sol rient.

19
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Jo la prenc per la cintura:
l'estisora va en report

desflorant tanta herijiosrtra,

fins que el cor me n'ha dit proa.

Amb un vímet que creixia

innocent a vora seu

he lligat la dolça aimia

ben estreta en un poin brega.
Quan l'he tinguda lligada
ii 'he girat de cara al mar...

M'he girat al mar, de cara,

que brillava corn cristall ;

he aixecat el pom en L'aire

i he arrencat a corre' avall.

II

La mar estava alegre, aquest migdia:

tot era brill i crit i flor d'escui'na,

perquè feia molt sol i el vent corria.

Al 1 lluny se veia un gran mantell de bruma.

Damunt les ones, amb les veles dretes,

les barques hi brincaven com cabretes.

III

Flameja al sol ponent l'estol de veles

en el llunyà confí del cel i l'aigua.

La mar, inquieta, com un pit sospira

en la platja reclosa i solitària.

D'on pot venir l'inquietud de l'ona?

Ni un núvol en el cel... ni un alè d'aire...

D'on pot venir l'inquietud de l'ona?

Misteri de la mar. L'hora és ben dolça.

flameja, al sol ponent, l'estol de veles.

Blanes, Platja de Sant IErancesc.

JOAN MARAGALL



"L'HOME PERDURABLE" (*)

r

ES una vulgaritat constatar que l'autor d'aquest llibre és un es-
criptor de raça. Gran escriptor, perquè és gran pensador, su-

blim i fèrtil.
Li plau de viure en les altures. És el seu element natural. D'allí

estant domina els segles. I el mateix univers fins a cert punt.
De tan privilegiades capacitats psicològiques i d'aqueixa bella

posició provenen les seves més típiques atribucions de pensador i d'es-
criptor.

El pes ingent d'una cultura universal no aconsegueix de gravar
la seva mentalitat d'atlant; al contrari, apar més esbarjosa la ment
que no pas el contingut de la ment.

Per això pot dar-se el gust, i dar-lo al llinatge, de jugar noble=
ment, enfora i per damunt dels sistemes, amb l'univers que duu en la
testa.

Ni tan sols quan reflecteix màxims problemes de Religió i Filo-
sofia, preocupació anguniosa de la majoria de pensadors en tots els
segles, la ment de Chesterton no dóna la impressió de neguit o feixu-
guesa; tan sanes són i fresques les seves concepcions, com una flori-
da ,perpètua de l'esperit.

Fermament, incommoviblement fix en els cims de la Catolicitat,
veu amb pena profunda, però sense exasperació, l'esquarterament es-
piritual d'Europa amb el Protestantisme, i la seva folla apostasia
amb el Racionalisme.

L'onada de malhumor i de tragèdia d'aquests darrers segles de
guerra civil d'idees i de sentiments, que per tants de conceptes ha
vingut minant l'esdevenir d'Europa, no arriba a contagiar-lo gens ni
mica. És dels escriptors que juguen més net; no exaspera ni s'exas-
pera.

Per reacció formidable, l'onada exacerbadora contribueix encara
a fixar les posicions del seu intellecte; encara estimula i coordina

(*) A propòsit del segon volum de la Biblioteca, Horitzons, traduït al català per
Marià Manent. 1927.
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les seves il•limitades possibilitats per a la polèmica, infinitament ge-

nerosa amb l'adversari, pacificadora a ultrança dels esperits. .

Faria impossibles, se li veu d'una hora lluny, per deturar la tra-

jectòria suïcida de la cultura occidental — en el sentit que quatre se-

gles ha, ve maldant per descalçar en les consciències les posicions de

l'Evangeli i de l'Església, rels primàries de l'hegemonia mundial d'Eu-

ropa — però no s'irrita quan ho predica a tots els homes, germans

seus; ni àdhuc quan alludeix els més posseïts ,d'aquella follia destruc-

tora, Nietzsche per exemple.
Com Sant Francesc, a qui coneix profundament i a qui professa

devoció entranyable, creu Chesterton que la "pau i el bé" : s'han de

predicar pacíficament, bondadosament. I com ho creu, ho practica.

Sota aquest punt de vista, hom imagina la literatura i el pensa

-ment chestertonià com a vasta zona franca de l'esperit, com una Creu

roja esbarjosíssima entre dos raons d'encesos belligerants. En ella

us guareixen maternalment les ferides de 1'intellecte, us entretenen

amb gràcia i distinció, us distreuen amb copiosos mots d'esprit, bells

i nobles... però sobretot us illuminen. I sempre us eleven.

Ningú potser no ho ha sabut fer amb inés gràcia i amb més no-

blesa, llevat de Sant Francesc de Sales, amb el qual l'autor de 11/ho-

me perdurable té inés d'una semblança profunda, malgrat qualque

dissemblança de perifèria, moltes i tot si ho voleu.

Gegant de cos i més gegant d'esperit, Chesterton esguarda ho-

mes i coses amb ulls de meravella, ennoblidors i escorcolladors for-

midables, exactament com ho fa l'autor de La vida devota.

I hom no pot pensar en les projeccions sereníssimes del seu intel-

lecte sense recordar de lluny allò tan líric, tan filosòfic i tan diví de

Sant Joan de la Creu:

y yéndolos mirando
con sola sil- figura
vestidos los dejó de su hermosura.

Un escriptor així no podia deixar d'inspirar-me totes les simpa-

ties. Tantes que, em sigui permesa la confessió íntima, quasi arribo

a defugir la seva lectura per un excés, en mi esterilitzador, de con-

vergència en els punts de vista primordials.
Cada mentalitat té la seva manera especial d'ésser fecundada. I

la meva no ho ha estat mai gaire per afinitats, sinó per antítesis d'i-
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deologia, dintre, és clar, d'una certa homogeneïtat temperamental.
Primer, la visió directa dels problemes; després i en segon terme, els
grans portaveus del "sed contra".

Es fa entenedora, des d'aquest punt de vista, la meva necessitat
moral de defugir Chesterton. Tinc anys ha damunt la taula i quasi
no he acabat de llegir Orthodoxy, a mon entendre el seu llibre per
excellència. hl niés dens, el més clar, el més original, el més repre-
sentatiu.

Però aqueixa tònica usual no ha impedit que llegís de cap a cap
— i amb suggestió creixent, això cal descomptar-ho — L'home per-
durable, que acaba d'editar en lloc d'honor la "Biblioteca Horitzons ",
iniciada suara amb tan bells auguris.

Penhaja el traductor, intelligentíssim i fi d'esperit, Marià Ma-
nent, que em posà en la precisió de llegir, abans i tot de publicar-
se, la seva acurada versió, directa de l'anglès.

De tant en tant "cal mortificar la mortificació", solia dir humo-
rísticament ui prelat insigne i virtuós. En aquest cas la mortificació
ha estat joiosa a tot ser-ho.

Un parell o tres de dies, massa pocs, de vera delicia de l'esperit;
de no sentir quasi, altra veu que la veu patriarcal de Chesterton, do-
cumentant,- amb varietat es pot dir infinita i amb l'acostumada pro-
funditat i vastitud de pensament, les dues idees centrals del llibre:
"L'animal que es diu home és un animal diferentíssim de tot altre

animal: L'home que es dic Crist és tm home diferentíssim de tots els

altres homes ".
I,a humanitat i el Cristianisme, en conseqüència, no són pro-

ducte de l'evolució còsmica.
Aqueixa evolució que mai no ha passat de mera hipòtesi amb la

qual el nen etern que es diu home i el nen pedant que es diu savi
han volgut fer-se la illusió que deien quelcom de definitiu respecte als

orígens del llinatge, i que definitivament s'emancipaven del gran Pare

qui és en el cel.
Per dilucidar un tenla tan ambiciós, Chesterton no acut als ar-

guments tradicionals que podríem dir a priori. Parteix de les matei-

xes dades de l'evolucionisme (paleontologia, història i prehistòria) ;

subjectades, però, a trituració lúcida, implacable, per bé que mai mal-

humorada.
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A la llum d'un bon sentit certament genial — anglès ell, després

de tot — Chesterton us fa veure el que hi ha d'inconsistent, d'artifi-

ciós, de mite en la visió evolucionista del món.

Us demostra d'una manera contundent i plena de bonhomia que,

en nom de la vera ciència i del sentit comú universal, no és lícit als

tètrics poetitzadors de l'evolucionisme donar com a veritats inconcu-

ses meres hipòtesis cada dia més oscillants.

Que poema per poema — és un dir — val més el que fa venir

l'home de Déu, que no pas el que fa venir l'home del simi. Qui diu

l'home, diu tota criatura.

Que malgrat es pogués demostrar com l'home ve del simi—quan

no s'ha aconseguit fins ara, menys s'aconseguirà d'aquí endavant 

—encara ens trobaríem amb 1'i-mpasse terrible dels orígens de la matè-

ria, dels orígens de la vida, de l'evident necessitat d'una intelligència

suprema i personalíssima creadora i rectora de l'univers. Vet ací per

què, a l'Autor que analitzem, "l'ateisme li apar una branca de la

follia".
Que la posició de l'home en voler-ho saber tot, és una posició

antifilosòfica, puix el misteri ens enrotlla pertot arreu. I qui defuig

els limitats i creïbilíssims misteris de la Religió cristiana, cau en mi-

lers de supersticions ridícules o pseudo-misteris.

Que l'assenyat és acceptar com a primordial explicació de la

presència, tan misteriosa, de l'home en aquest món, no pas unes teo-

ries arbitràries i hòrridament regressives, conjuminades que són elles

al cap de milers (o milions, al dir evoluciónista) d'anys que l'home és

al món; sinó la veu a fons del fons universal i unánime de tradicions

remotíssimes — teogonies i prehistòria. La veu més nova, precisa-

ment perquè és la més vella; l'eterna, per bé que imprecisa veu del lli

-natge.
Que com més hom reculi els orígens del llinatge més impossible

es fa d'encabir els segles humans en la xarxa de la faula darwiniana,

sols per fer-ne una arma contra el Cristianisme, acceptada a guisa d'or

-gia pel — sota aquest punt, almenys — veritablement stupide xixe

siècle.
Que històricament, no cal dir teològicament, el llinatge dóna la

impressió d'un traumatisme primitiu fill d'una gran caiguda i amb

tendència, per ell mateix, a baixar sempre de nivell, més que no pas

d'una trajectòria evolutiva i ascendent. Si hom , serva fidelitat a la prò-

pia consciència, d'això cadascú n'és testimoni; i el llinatge no és sinó

la suma de tots els individus.
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1 per aquest estil molts d'altres punts de mira lucidíssims des-
niuntadors de fantasies evolucionistes, no sols en pugna ara i sempre
amb la Religió i la Filosofia, sinó posades últimament en quarantena
en nom de la mateixa Ciència, o rotundament negades per represen-
tants insignes d'ella.

El mateix, amb més raó, cal dir devers "l'home qui es diu Crist"..
Ostensiblement és un home divers de tots els altres homes.

Divers en la concepció, en la naixença, en la vida, en la predi-
cació, en la mort. Sobretot en la mort i en la resurrecció, segellado-
res formidables i palimpsest diví del misteri lluminós de la seva vin-
guda al món i del misteri no menys resplendent de la seva perpetua-
ció al llarg dels segles.

Vet ací per què és més natural i més raonable pendre les narra-
cions evangèliques al peu de la lletra, que no pas escorxar -les per obra
d'una filosofia arbitrada ad lloc i d'una hipercrítica model d'absurdi-
tat i d'incoherència.

Perquè al capdavall del que es tracta, en l'una i l'altra hipòtesi,
és del punt capital que separa la concepció catòlica de la concepció
protestant (i no sols en teologia, sinó en filosofia, en història .i en tot),
és a dir, de la valoració o desvalorització de la tradició com a docu-
ment religiós i filosòfic.

Aleshores, en fixar els orígens de la criatura anomenada home,
¿què ha de pesar més, tina teoria infinitament allunyada d'aquests orí

-gens misteriosos, o tina tradició que de l'una gènera a l'altra arriba
fins al primer home, sigui com sigui, creat a imatge i semblança de

Déu?
I quant a l'home anomenat Crist, ¿quina cosa ha de tenir més

valor, les infiltracions d'una filosofia crítica que, negant i destruint

sense to ni so, es nega i es destrueix ella mateixa, o dinou segles de

cristianitat, amb tots els testimonis divins amb què apareixen reves-

tits el Crist i sa Església, i no comparteix cap altra religió de l'uni-

vers?
"Quina mena d'absurd — diu l'autor de L'12ome perdurable — és

aquest que sembla raonable a milions d'europeus educats, a través de

totes les revolucions d'uns mil sis cents anys? La gent no es diverteix

pas durant tant de temps amb un enigma o una paradoxa o un simple

desordre mental. No sé cap altra explicació, llevat de dir que aquesta

cosa no és un absurd, sinó la raó; que, si és fanàtica, és fanàtica per

la raó i fanàtica contra totes les coses no raonables. Aquesta és l'ú-

riica explicació que puc trobar sobre una cosa que fort d'un bell co-
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menç tan imparcial i tan confiada, condemnant coses que tenien l'aire

d'assemblar -se-li tant, refusant l'ajut d'uns poders que semblaven es-

sencials a la seva existència, compartint en el seu aspecte humà, totes

les passions de l'època, però sempre, en el moment suprem, enlairant

-se súbitament per damunt totes elles; no dient mai exactament el que

hom esperava, i no havent-se mai de retractar d'allò que havia dit;

no puc trobar-ne cap altra explicació sinó que, com Pallas del cervell

de Jove, era brollada, certament, de la ment divina, adulta i podero-

a 1 armada per al judici i per a la guerra" (i).

Renyida amb la fe i d'espatlles a la tradició, l'espiritualitat que

arrenca del Protestantisme ha perdut el gran do de les síntesis supre-

mes, en la mateixa mesura que han vingut creixent les seves formi

-dables capacitats analitzadores fins a la minúcia impertinent, de ve-

gades ridícula. Una decadència escolàstica a la inversa i molt pitjor.

Quan aital estat de disgregació de la consciència es verifica en

l'ordre individual els psiquiatres fallen a favor de la follia individual.

Per què no ha de representar així mateix un cas de follia collectiva?

Com a símptoma evident de follia ho descriu amb precisió me-

ravellosa l'autor d'Orthodoxy : "Tot aquell que ha tingut la desgrà-

cia de parlar amb persones definitivament boges o frec a frec de

la follia, sap de cert que llur qualitat més sinistra és tina horrible

claredat de detalls, i unes capacitats de lligar les unes coses amb les

altres, damunt un mapa més complicat que un laberint... I bé; en llen-

guatge absolutament objectiu i empíric hom pot afirmar que el més

poderós i més evident set al de follia és aquesta combinació de ri-

gor lògic i d'esquifidesa d'esperit. Les teories de l'alienat us expli-

quen munió de coses, però no us les expliquen àmpliament. Llavors,

si tinguéssim quelcom a tractar amb una ment amenaçada de follia,

ens hauríem de preocupar, abans i tot que de donar -li arguments, de

donar -li aire, de convèncer -lo que hi ha quelcom de més clar i de

més refrigerant que no pas l'asfíxia d'un argument únic" (2).

El cop és mortal de necessitat. No crec que l'espiritualitat filosò-

fica, científica i religiosa que arrenca del Protestantisme n'hagi re-

but mai de Inés estabornidor. I de més magnànim.

Massa coses en detall i massa clares ens vol fer veure la cièn-

(i) L'Florie perdurable, pàg. 329-9.
(2) Pàg. i6-i8, versió francesa.
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cia sense fe i sense tradició. El que no ens dóna, ni mitjanament
plausible, és cap visió sòlida de conjunt. Més aviat sembla que vol
enterrar-nos, vivents, dintre galeries immenses. I ens priva de la llum

de l'univers.
Així tots els confins, majorment eternals, del món del raciona-

lisme es sostenen en l'aire. És a dir, no es sostenen.

I és molt fort, tanmateix, que vulguis no vulguis, tothom s'hagi
d'empassar com a dogmes de fe les seves tètriques allucinacions, pro-

ferides avui i desmentides demà.
Aquest avui i aquest demà no solen arribar a mig segle, de ve-

gades no passen d'un parell d'anys.
I per això hem de deixar el Cristianisme, millenari, immens,

coherentíssim, experimentalment invencible?

"Tinc el gust de presentar -li el senyor Tal", algú va dir un dia

a Sagasta, poc primmirat en qui s'asseia a la seva taula inversem-

blantment hospitalària i per quins motius hi seia.

"I a vostè qui el presenta?", li replicà, indulgent i sorneguer, el

gran polític, però encara més gran humorista, tantost parà compte

que el gosat presentador era un llustre desconegut en aquella casa.

Contundent, decisiva; heus ací la rèplica de què són dignes els

adversaris de L'home perdurable; és a dir, de les directives primor-

dials i concepcions bàsiques del llibre que ens ofereix la "Biblioteca

Horitzons ".
Vostès ens presenten aquest tipus d'Humanitat i aquest tipus de

Religió cristiana. Però a Vostès qui els presenta?

P. M1QuEr, D'ESPLUGUES, O. M. Cap.



POEMES DE PRIMAVERA I D'ESTIU

I

MARÇ -MARÇOT

ARA ve el temps de març — ni fred ni calda.

S'enteranyina el cel i plou un xic,
i s'alça el vent ponent que tot ho balda.

El vespre és curt i encara fredolic.

Aquest silenci no és ben bé la joia
del campanó florit repiquejant.
Si l'ametller- brillà, fet una toia,
ara ja és verd i no ens encisa tant.

Vet ací el flam fent l'última llengota:
l'hivern diu que s'allunya vers la nit.
A Sant Josep la vara li rebrota,
i diríeu que el blau és més ardit.

Però esperem. — No anticipem les coses:
el temps d'amor tot just és començat;
cal que es deslliuri de trasbals i noses -.
No encetéssim el goig massa aviat.

Pensem que la Quaresma és la Quaresma;
que la vella i l'infant són vora el foc
i que el buf del mestral espanta l'esma
d'alçar banderes triomfals enlloc.
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II

SAPS L'ENCANT DEL CIRERER...?

T A Primavera ha vingut
xJ cavalcant en una estrella.
S'aflotona l'arç florit,
com el velló d'una ovella,
i la nit — ai, quina nit,
quina nit de meravella! -
dalt d'un arbre tot florit
l'amor nou para la orella.
Saps l'encant del cirerer
tot cobert de flor vermella?

Saps l'encant del cirerer.,.?
Ja retorna, amb l'alegria,
igual que pels temps d'amor,
color de llavis d'aimia:
igual que en els temps que al cor
la jovenesa floria
i ell alçava un gonfanó
sobre el mur que ens compartia,
—un gonfanó flamejant,
color de llavis d'aimia.

Saps l'encant del cirerer
damunt la paret mitgera?
—Próu de nostra joventut
la fita quedava enrera:
prou calia'ns caminar
vida enllà, vers la quimera...
Ara, doncs, copsem el goig

que ens porta la primavera.
—Tal com quan érem infants
madurarà la cirera.
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III

FACÈCIES DE L'AMOR

ARA l'Amor espera que vingui el temps que ell vol
(la primavera),

el tany qui brota tendrament al sol,
l'ombra suau, la pluja fetillera,
i l'aura fina que no vol ni dol.

L'Amor espera,
i la Ciutat se li desplega al volt.

Car l'Amor, ara, és a Ciutat, amb mi,
i sap tots els secrets del maquillatge:
—de l'artifici el piadós menti 
i ha vist passar l'hivern, com un miratge
enganyador sobre l'asfalt mesquí.
La perfumada vetlla l'adormí;
sap el confort d'un resplendent estatge,
i cura el goig complex de fer flor¡
entre randes i pells la seva imatge.

Avui, perquè la tarda ens ha aviat
la primera oreneta;

perquè l'oreig ens sembla més gosat,
i, en escometre arran de l'empedrat

la jove minyoneta,
remou un or subtil i perfumat
(anit plogué i és fresca sa alenada) ;
del balcó estant, d'on la muntanya es veu,

l'Amor espera
que vingui de l'espai, per viaranys de Déu,

la mare Primavera.
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I mentre la Ciutat, com un gran riu,
es precipita, arremorada i bella,
indiferent al confortant caliu

que l'ombra reintella;
l'Amor s'impacienta i renacliu
se sent el cor al pit, li brunz la joia,
i entre el renou de la Ciutat, furtiu,

se m'escapa al darrera d'una noia.
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IV

CORRANDA

LA síndria és al pou, el sol per les branques,

la tarda pertot, l'Amor dins mon ànima.

Festeja l'oreig les roses més maques

i escampa, en passar, remor de campanes.

La síndria és al pou, la tarda és daurada.

Tu arribes i em dius "Quina hora més calma !"

Tu em dius: "Berenem" i culls de la parra

un gras raïm cl'or color de ta galta.

Del pou tenebrós la síndria poàvem:

son cor sà, vermell, la mel ens donava.

L'estiu hi era dins. Quin gust d'ombra clara,
de rost calcigat, de cant de cigales!

de vents que han llanguit damunt de baladres,
de boll lluminós, d'espiga i de grana

Si la tarda mor l'ombra és abrandada.
L'amor encar és reclòs en mon ànima,

però s'és tornat, per virtut estranya,
però s'és tornat flama intoxicada,

mar sense horitzó, xerric de cigales,
nit de llessamins, gardènia esclatada...

Paisatge d'estiu on ma vida canta.
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0

LA BANYISTA

SAGETA del sol que es trenca:
Esquitxoteig, pols d'atzur,

mar d'estany sota l'atur
de la calitja estiuenca.

Tres palmeres, un baladre,
or, maragda, sang, robí,
i el marc retallat d'un pi,
on l'esguard, astut i lladre,
sa golafreria enquadra
per a espia el joc marí.

De l'areny, l'ambre traspua
en el cos ben conf ormat,
reverbera a l'ombra nua,
i mentre l'instant s'afua
tot xop de felicitat,
ran d'onada, una donzella
s'estira, lassa del joc,

i sa carn — oh meravella! -
argila que reintella,
diríeu daurada al foc.

T. CATASÚS
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Publiquem alguns capítols extrets del llibre que, sota el mateix títol, l'autor, japo-

nès estudiant a Lió, ha publicat a les edicions "du Sans Pareil". Anys enrera, el

mateix Pukugiro Wakatsuki havia publicat, també en francès, unes I égendes japonn-

nnaises, adreçades als infants. Ara vol dirigir-se a les persones grans, fent-los conèixer

alguns dels trets més característics de l'ànima japonesa.
El llibre de I'ukugiro Wakatsuki pot posar-se al costat dels de Lafcadio Hearn,

aquell anglo-hellè que morí espiritualment i legalment japonès, autor d'aquells llibres,

com ha dit Lalou, "exquisidament intelligents, turmentats només pel greu que li sabia

de no penetrar fins al fons de la reserva matisada japonesa, i no s'acontentava de

pintar el Japó tradicional .amb el seu heroisme, la seva cortesia, els seus refinaments

rituals i cavallerescos, ans provava encara que l'occidentalització no havia tarat en-

cara el cor, l'ànima íntima, tot el que denota la paraula kokoro" (i aquest és, Kokoro,

el títol d'un dels més suggestius llibres de Hearn).
Sembla que, convivents encara amb la civilització europeïtzada de la poderosa

potència asiàtica, subsisteixen tradicions cona les reportades més avall, i subsisteix,

sobretot, la delicadesa, l'odi del colossal, l'amor a les més frèvoles meravelles de la

naturalesa: el papalló, la cuca de llum, les flors de la prunera o del cirerer...

Ara, unes paraules quant a la transcripció dels mots japonesos. És força estès,
i habitual a tots els japonistes, el sistema de la Romaji-kwai, o Societat (per a l'adop-

ció) de les lletres romanes. E. R. Edwards, però, va comprovar, valent-se dels mètodes

actuals de la, fonètica experimental, que .aquest sistema, bé que senzill, no era pas

rigorosament exacte. Inexactitud per inexactitud, doncs, hem preferit d'•adoptar una

grafia d'acord, en el possible, amb la fonètica catalana, seguint en això l'exemple

dels orientalistes francesos, italians i el del mateix Fukugiro Wakatsuki en l'edició

francesa del seu llibre.

LA COLLITA DE PETXINES A MAREA BAIXA

Habitants d'un imperi insular, els japonesos han estat sempre

inclinats als plaers que ofereixen les vores del mar.
Al Japó hi ha una petita festa en ocasió de la qual hom va a

arreplegar petxines a marea baixa. La data d'aquesta f esta no és

fixa, sinó que es fa escaure el dia de l'any en què les ones són més

enretirades. Ordinàriament és el 3 de març del calendari llunar.

Aquesta solemnitat ha estat instituïda a l'època de Mannio (voltants

de 750).
Les famílies es reuneixen i inviten amics, després tots pugen en
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barques ornades de banderes i algunes voltes de teles blanques i ro-
ges o bé de txotxin (i). Vista de lluny, l'alegre flotilla evoca una es-
cena de l'antiga guerra marítima.

A marea baixa, cadascú arreplega petxines, i els infants es di-
verteixen agafant peixets. La petxina preferida és el hamaguri, a
causa de la seva sabor i de la seva beutat.

Després, els grups prenen alegrement llur berenar sobre l'aigua.
Hom ben sakè (2), hom toca el xantiicèn (3), i la diada s'escola en la
joia.

Recordem aquí l'emocionant poesia que compongué l'Emperador
Meigi:

En aquests temps en què hom pensa	 Lomo no u mtii
que tots els homes són germans 	 Mina harakara to
sobre les vores dels quatre oceans, 	 ommaou io ni
¿per què les ones i els vents	 Nado narri kaze no

són tan furients?	 tatxi sawagu rain(u)

OTO TATXIBANA HIMÈ

Els literats japonesos empren de vegades el mot azulna, que sig-

nifica "la meva dona", en lloc del de higaxi que designa el punt car-

dinal "est".
L'origen d'aquesta substitució de mots té la seva història.

L'Emperador Keiko, que regnava al segle r, trameté el seu fill,

Iamato Takeru-no Mikoto, a combatre els pobles de l'Est. El Príncep

passà el mar del país de Sagami per abordar el país de Kazuça (4).

Ara, que li esdevingué que el seu viatge fort torbat per una esgarri

-fosa tempesta. El vent aixecava onades enormes i aviat el vaixell no

va poder avançar.
Oto Tatxibana Rimé, esposa del Príncep, meditava en silenci.

Després d'un moment va dir:

—Crec que aquesta calamitat ens ve del rei de les Mars i que cal-

(i) Llanternes de paper.
(2) Beguda fermentada, que es beu calenta i acompanyada, generalment, d'alguns

plats freds.
(3) Mena de banjo de tres cordes.
(4) Les dues províncies que rodegen el golf de Tokio.

20
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dria un sacrifici per apaivagar -lo. Si té necessitat d'una víctima, jo

m'ofereixo en lloc del Príncep. El meu desig niés ardent és que li

sigui atorgat un feliç retorn un cop hagi obeït les ordres de l'Ernpe-

rador.
El Príncep tenia l'aire trist i no va respondre. Va ordenar als

seus servidors que llancessin al mar, com ofrena al déu, vuit tata-

mi (i) de jonc, vuit tatami de pell i vuit tatami de seda. La Princesa

va llançar-se, també, al mar. Les onades com per encantament s'a-

paivagaren. El Príncep pogué abordar per fi al país de Kazuça.

Set dies després de la seva arribada, una pinta (2) de la Prin-

cesa fou llançada per les ones a la riba de Kazuça. El Príncep la va

trobar i elevà en aquell mateix lloc una tomba a la Princesa dolguda.

Amb la victòria va sonar l'hora del retorn per a Iamato Takeru-

no Mikoto, qui va emprar la via de terra per retornar a la capital.

No res menys, abans de perdre de vista les planes on havia combatut,

el Príncep, dret dalt d'un pujol, esguardà llargament en la direcció

Est; després pronuncià solament aquestes paraules:
—Azuma wahaia! (oh la meva dona!)

Aquest tret explica per què de tant de temps ençà l'ús s'és in-

troduït de substituir el mot asuma al mot higaxi, quan en estil elevat

es vol parlar de l'est.

LA PRUNERA DEL ROSSINYOL

L'amor dels japonesos envers els cirerers és conegut arreu del

món. El que potser no és tan sabut, és que els habitants del nostre

país senten un amor si fa no fa igual envers la prunera, les elegants

i perfumades flors de la qual mereixen una atenció particular.

Aquesta preferència recolza en raons de caràcter simbolista;

la florida de la prunera és més primerenca que les altres, ja que apa

-reix així que l'arbre ha suportat les rigors de l'hivern. La prunera és

tinguda en reverència sobretot pels f uriugin — els homes de gust

que, com els haigin (3) i altres poetes, posen les joies de l'esperit per

damunt de totes les altres i les cerquen en la contemplació de les beu-

tats naturals.

(i) Estores que hom posa damunt l'empostissat.
(2) La pinta, que toca la persona tan de prop, és considerada, per aquesta raó, com

impregnada, en certa manera, del seu esperit. Per això lla pinta té una intervenció constant

en la màgia, primitiva japonesa.
(3) Delicats diletants que es dediquen principalment al haikai.
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Entre nosaltres, la flor de la prunera és considerada com més
aristocràtica que la del cirerer.

Els passejants veuen sovint, en ple camp o en un parc, una fu-
lleta de paper rectangular, enganxada a una branca de prunera o de
cirerer. Aquest paper conté un haikú o un waka i se'n diu tan jakú :
els poetes se'n serveixen per escriure-hi Llurs poemes.

Al Japó, l'art dels pintors i dels dibuixants és sotmès a certs
costums, principis que regulen la composició de llurs obres. Així, quan
hom representarà tal planta, serà indicat de representar, en la mateixa
obra, tal animal. Hom pinta o dibuixa un bambú, per exemple; doncs
el complement en serà un tigre o un pardal. El pi tindrà com a com

-plement una cigonya (i), i la prunera el rossinyol, que canta a la pri-
mavera amb una veu meravellosa.

OXUKU BAI

(LA PRUNERA DEL ROSSINYOL)

Una prunera dels jardins imperials es va morir, i l'Emperador
va sentir molt aquesta pèrdua que destruïa l'harmonia del seu parc (2).
Va ordenar, doncs, que l'arbre mort fos reemplaçat per un d'igual.
Malauradament totes les recerques foren debades, i es pensava de re-
nunciar-hi, quan, a la residència d'un noble senyor, hom descobrí una
prunera semblant de forma i de talla a la que havia calgut aterrar
per haver-se mort.

Els dignataris de la Cort anaren a demanar l'arbre al seu amo,

per trasplantar-lo al jardí imperial. Però abans que l'arbre fos tras-
plantat, una noia va posar en les seves branques un full de paper.

Quan l'arbre ja era al jardí de l'Emperador, aquest el contemplà
amb plaer vivíssim: totes les regles severes de l'art del jardí havien
estat respectades: l'arbre no era ni massa alt ni massa ufanós, era

perfecte.
Adonant-se del paper, el féu collir. Era una d'aquestes bande-

roles on els poetes traçaven, segons llur inspiració, les estrofes que

naixien en veure un vol d'ocells passant pel cel gris, o els f rèvols pètals

del cirerer caient en la neu olorosa.

(i) Grus japoneasis. La cigonya japonesa, blanca, amb una taca rodona de color ver-
mell al cap, és un símbol de longevitat.

(2) La disposició dels jardins japonesos és un art sotmès a regles estrictes. Hi té
gran importància, sobretot, la forma dels arbres.
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I heus ací la poesia que llegí l'Emperador:

Augustíssima	 Txoku nareba

és la voluntat imperial;	 itomo kaxikoxi

mes si el rossinyol	 uguiçu no

ve a reclamar-me el seu estatge,	 iadova to tovaba

què podré respondre-li?	 ikami kotahem(u).

Intrigat, el sobirà féu demanar qui havia escrit aquestes ratlles,

i va saber que la prunera havia estat descoberta en la residència d'un

poeta molt cèlebre, el famós Ki-no-Tsuraiuki, i que l'autor de la poe-

sia era la filla d'aquest. Llavors l'Emperador va manar que la pru-

nera fos restituïda a la jove poetessa.

ONO NO KOMATXI

De tota la vida, al Japó el mot Komatxi ha servit, i serveix en-

cara, per designar una noia que per la seva bellesa es distingeix de

totes les seves amigues.
Ono no Komatxi era dama d'honor a la Cort imperial al segle ix.

Davant la seva beutat les flors se sentien vergonyoses i la lluna perdia

la seva llum.
Komatxi posseïa, a més a més, un extraordinari talent de poe-

tessa. La tradició diu que va viure fins a cent anys. Amb tot i la seva

beutat i la seva íntelligència, no s'havia casat, i a les acaballes de la

seva vida era caiguda en un estat miserable.

Les anècdotes referents a Ono no Komatxi són nombroses, mes

jo m'acontentaré d'explicar tina seva història d'amor que em sembla

la més emocionant.
La beutat cèlebre de Komatxi li atreia molts adoradors, per més

que ella rebutjava totes les proposicions que li feien. Tenia vivíssim

el seu sentiment de dona i esguardava l'amor cona tina cosa molt ele-

vada i molt noble. Volia que l'home destinat a ser el seu, tingués en-

vers ella una afecció ardent, pregona i sincera.

Entre els pretendents hi havia un gentilhome de la cort que es

deia IEukakuça no Xoxoo. Quan aquest va declarar la seva passió a

Komatxi, aquesta, en lloc d'acceptar de seguida els seus homenatges,

va respondre:
—Si m'estimeu de bo de bo, veniu a trucar a la meva finestra

cent nits seguides. Després d'això, acceptaré el vostre amor.
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Per aquell temps Komatxi no vivia a la cort, sinó al camp.
El jove gentilhome, la passió del qual era tan viva com sincera,

es conformà amb el desig de Komatxi. Travessant rius i camps, cada
nit trucava al finestró de l'estimada. Noranta nou nits el veieren fidel.

Quan davallaren les ombres que anunciaren la nit que feia cent,
la neu queia des del matí i tota la contrada estava coberta de l'argen-
tat mantell. Havia arribat l'hora de la visita, mes l'amorós no es veia
enlloc. El temps passava per no tornar. I era no menys que el dia pro-
mès. El cor de Komatxi, que en els primers temps s'havia defensat
de tota exaltació, aleshores era tot abrusat d'amor.

I,a inexplicable absèncía l'omplí d'inquietud. La noia sortí a cer-
car el seu adorador.

No es varen trobar pas.
Arribat a la casa de l'estimada, el noble trucà com de costum a

la finestra, sense rebre cap resposta.
Una llarga i vana espera desesperà el gentilhome. Va creure que

Komatxi havia mentit i que imposant-li la prova de les cent nits havia

volgut divertir-se amb el seu cor.
Les seves llargues caminades nocturnes l'havien esgotat. El can-

sament i el f red aidaren l'obra de la mort. Quan Xoxoo caigué al din-

tell de la casa d'aquella a la qual tant havia estimat, fou per no aixe-

car-se més. Komatxi, de retorn de la seva vana recerca, va trobar el

cos inanimat del dissortat amant.
Fidel al record del gentilhome, no es maridà mai, i es consagrà a

l'oració a fi de servir l'ànima d'aquell que el seu amor havia fet digne

d'eterna recança.

EL MONT FUGI

El Mont Fugi, el nom del qual significa "muntanya sense parell ",

és la muntanya sagrada del Japó. La majestat del seu aspecte — el seu

estil, com diem al nostre país — és l'objecte de l'admiració dels japo-

nesos, els quals hi veuen el símbol de llur ànima i de llur esperit.

Segons la llegenda el Mont Fugi ha estat creat, sota l'emperador

Korei, setè sobirà del Japó, la mateixa nit que aparegué el llac Biva,

el llac més gran del meu país. Mes, en realitat, el Mont Fugi devia

existir ben abans que la nostra història l'esmenti i durarà sens dubte

tant de temps com la terra del Japó.
Un bell adagi de casa nostra ens assegura Itxi Fugi, ni taka, san

naçubi, ço que es tradueix per: "Primerament, el Fugi, segonament,

el falcó, tercerament, el naçubi" (el naçubi és una albergínia).
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Heus ací l'explicació : somiar el Fugi durant el hatsu-iumè—pri-

mer somni de l'any — és tingut pel més gran averany de benaurança.

Si en somnis es veu un falcó, la sort no serà tan gran, i més petita

encara si és un naçubi el que es somia.

En altre temps, el hatsu-iumè designava la nit del 3 i de desem

-bre a 1'I de gener. Ara la nit del hatsu-iummè és la del 2 al 3 de ge-

ner. Des del primer de gener se senten els crits dels marxants que

venen la imatge de la barca dels set déus de la felicitat, els xitxifuku-

giu, imatge que les noies posaran sota el coixí durant la nit que els ha

de dur presagis de benaurança.

BIAKKO TAI

(LA TROPA DEL TIGRE BLANC)

La restauració del Japó, dita la Restauració Imperial de Meigi,

data de 1868. Durant els dos cents seixanta sis anys que precediren

aquesta época, els Xogun Tokugava, nomenats per l'Emperador, go-

vernaven al país.
El Japó, que durant molt de temps havia restat tancat als es-

trangers, s'obrí al comerç exterior i, a la fi de l'època Tokugava, foren

represes les relacions amb les potències.
Doncs, d'ençà d'alguns anys, un cert nombre de dairmaio i de par-

tidaris fidels de la Família Imperial feien oposició al Govern del Xo-

gun. El quinzè Xogun Tokugava Keiki va resoldre de tornar el poder

real a l'Emperador. Mes els dainzio i els samurai que el sostenien no

varen voler ni sentir parlar d'aquest canvi.
No gens menys Tokugava Keiki realitzà el seu projecte i reme-

té les seves funcions a les mans de l'Emperador. Va deixar el castell

d'Edo als funcionaris del Sobirà. F'ou llavors que es lliuraren, entre

l'exèrcit imperial i els samurai defensors del Xogun, els célebres com-
bats d'Ueno i d'Aizu.

El castell de Wakamatsu, capital de la regió d'Aizu, té la reputa-
ció de ser el més fort dels que ericen el nord del Japó. Construït per
un dai-rnio famós, Gamo Ugisato, tenia per senyor, al moment dels
combats de qué parlem, Matsudaira Kataiaçu. Al centre feudal d'Ai-
zu, les arts militars eren força desenrotllades i els guerrers, tan ben
exercitats com vigorosos.

Aquests guerrers estaven repartits en quatre grups, o "tai ", que
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portaven els noms de Xu-Xujaku (Pardal Vermell), Guenbu (Tor-
tuga Negra), Seiriu (Dragó Blau) i Biakko (Tigre Blanc). La tro-
pa Guenbu es componia de vells samurai, mentre que la de Biakko era
reclutada entre gent jove. Per això Biakko Tai tenia més vivesa. Els que
hi pertanyien, no solament havien a près el francés, sinó també estu-
diat l'art militar a la francesa, com era corrent en aquella època.

Aquest cos de selecció arribà a ésser, més endavant, la guàrdia
del senyor d'Aizu.

El 22 d'agost de 1868, dos mil soldats de l'exèrcit imperial ata-
caren el castell de Wakamatsu, després d'haver-se apoderat dels bas-
tions del voltant. El comandant de l'exèrcit imperial, al cap de les se-
ves tropes, es llançà vers la porta principal del castell. De l'interior,
un dels braus samurai de la guarnició sortí al seu encontre, i en una
Imita furiosa va deixar fora de combat una cinquantena de soldats
de l'exèrcit imperial que havien sortit en ajuda de llur cap. Els dos
braus, que havien restat sols en presència, entaularen llavors combat
singular. Ferits l'un i l'altre, no se sabia de quin costat anava a de-
cantar-se la victòria.

No gens menys, tila tropa de joves guerrers prengué de flanc
l'exèrcit imperial tot llançant grans crits. Aquest, tot i la seva valen-
tia, hagué de replegar-se. Era el Biakko Tai que s'havia llançat a la
barreja sota les ordres de Hiuga Naiki. Així va començar tuna lluita
que es prosseguí amb sort diversa.

Els samurai del castell es defensaren amb un tal acarnissament
contra l'exèrcit imperial, que aquest, després de deliberat, es veié cons-
tret a fer un setge en regla. L'exèrcit imperial bloquejà completament
el castell impedint tot proveïment. Una formiga no hauria pogut
passar Els samurai del castell no van tardar pas gaire a patir fam.
L'arròs i la sal disminuïen cada dia Inés. Quan ja no els va restar
gran cosa, van menjar-se els cavalls, i després els gossos. Però la
coratjosa guarnició va guardar-se prou de mostrar el seu destret a
l'enemic: els guerrers cantaven com si fossin felicíssïms, i, de vega-
des, es divertien engegant estels. Les provisions s'esgotaven i els sa-
murai s'afeblien a mida que les tropes imperials rebien nous reforços.
El senyor del castell va veure que no hi havia ni la més petita pro-
babilitat de victòria i que tots els homes de la seva guarnició, l'un
darrera l'altre, havien de morir de fam. No va voler que aquesta sort
miserable fos la dels que el servien tan fidelment. Va ordenar, doncs,
que fos oberta la porta del castell a l'exèrcit imperial i que es com

-batés fins a la mort.
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Era el 24 de setembre i un raes llarg s'havia escolat des del co-

mençament de la batalla d'Aizu. L,a guerra tocava a la seva fi.

Mes, què devenia al Biakko Tai ?

Els braus minyons que el componien van trobar tots una mort

gloriosa al camp d'honor. Resta a contar-vos com van morir aquests

herois.
Quan fou decidit que les portes del castell Wakamatsu s'obririen

clavant les tropes imperials, el cap del Biakko Tai, Hiuga Naiki, va

promulgar per la població un ban cridant els joves a les armes.

Aquests esperaven amb febril impaciència l'ordre de volar al

camp de batalla. Van fer amb joia, doncs, Llurs preparatius i s'aple-

garen en ordre de combat a l'interior del castell.

Hom coneix ja la primera topada en la qual s'havia illustrat el

Biakko Tai. Però aquesta glòria no satisf étt pas els intrèpids mi-

nyons. Trenta vuit d'entre ells, els més braus, demanaren a llur cap

de marxar a l'avantguarda en el combat de l'endemà, a la qual cosa el

cap va accedir. Els guerrers van guanyar una petita muntanya pro-

pera, que es troba a l'est de la gran ruta, i, abans que res, determi-

naren en quin ordre cada tt aniria a la batalla.

Sabien que la lluita que anaven a lliurar per llur senyor i per llur

país seria per a ells la darrera. Cap esperança de victòria; el nombre

els esclafaria. Resolgueren de lluitar fins a llur darrer alè a fi de mos

-trar-se dignes dels benifets de llur senyor i dels principis gloriosos

que els havien inculcat llurs pares.
No pensant doncs en res Inés que a la joia de combatre, els xicots

no podien dormir; van passar la nit ja ballant el kennbu (i), ja par-

lant de la manera com es combatria l'endemà, ja escrivint a llurs ma-

res explicant els combats passats. Així, tota la nit, el camp de Biakko

Tai ressonà amb els accents de la joia més franca i niés viril.

Des de l'aurora del 23 d'agost, una espessa boira caigué, acom-

panyada d'una pluja fina, de manera que hom no veia res davant seu.

Els braus van avançar, però, fins a topar ben tost amb l'exèrcit im-

perial. Al crit de "Avant !" el Biakko Tai començà l'acció. Com que

l'enemic era ben superior en nombre, els xicots restaren costat a cos-

tat, i oposaren a l'enemic un grup compacte.
La pluja esdevingué violent i l'exèrcit imperial, acrescut sense

parar, pogué voltar de tres costats la valenta petita tropa que premé

amb un redoblament d'ardor.
Només restaven dinou braus en estat de combatre. Els altres,

(i) Dansa del sabre en la qual es mimen combats tot cantant poemes guerrers.



DEL JAPÓ TRADICIONAL	 313

llur comandant inclusivament, havien desaparegut de la barreja. Per
força hagueren de recular un xic, ço que els permeté, a l'abric de la
muntanya, de reposar i refer-se alguns instants. Els joves guerrers,
havent-se comptat, es van adonar que només restava un grapat de
combatents. A la nit van recular encara darrera una altra muntanya
per bivaquejar. Plens d'ardor, esperaven rependre la lluita de dia, i
avançar i tot si es presentava tina avinentesa favorable.

El dia següent, tina forta columna que marxava en la direcció

del castell de \Vakanzatsu, passà sobre la carretera, al peu mateix de
la muntanya. Els joves, suposant que eren camarades, es van dirigir
cap aquell costat. Una descàrrega de fuselleria els acollí i els constre-
nyé a refugiar-se a la muntanya per un viarany perdut. Sobre aquest

camí s'obria, al flanc de la muntanya, una caverna que comunicava

amb el castell per una via subterrània i secreta. Quan els joves com-

batents van voler penetrar-hi, l'enemic ja els havia percebut, i amb

un foc de mosqueteria ben nodrit, els llevà aquesta probabilitat de re-
cer. Un dels xicots que marxava al cap del grup va rebre un tret de

fusell a la cuixa esquerra. Va caure d'esquena. Els seus camarades

van apressar -se a recollir-lo i se l'emportaren sobre una altura, el

Mont Iimori, provant d'esquivar els projectils que plovien espessos.

Arribats allí, els sobrevivents del Biakko Tai esguardaren vers el

castell. Les vociferacions dels combatents, l'espetec dels trets de fu-

sell, el tronar continu del canó trontollaven el cel i la terra. Aviat, un

violent incendi esclatà en la torre del castell i un remolí de fum espès

i negre s'aixecà. Els joves, testimonis de l'espectacle, s'arremanga-

ren les mànegues amb aire de desafiament i carrisquejaren de dents.

L'un d'ells exclamà:
—Ara no resta altra cosa a fer sinó arribar al castell, i caure en

la seva defensa.
Un altre continuà:
—Hem fet el sacrifici de la nostra vida. L'enemic sembla nom-

brós i nosaltres som pocs. Si avançant sense prudència soni fets pre-

soners, això serà per a nosaltres un deshonor. Millor serà que ens do-

nem joiosament la mort.
Un tercer observà :
—Tots dos teniu raó, però encara tenim bales per als nostres fu-

sells; no serà tard per morir quan les haurem acabades.

Tots van ser d'aquesta opinió. Els sobrevivents del Biakko Tai

davallaren la pendent de la muntanya, tot engegant trets a través del

bosc, fins que no els van restar més municions.
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—Ara ja podem morir tots!, van exclamar de comú acord.

I van tornar muntanya amunt.

Arribats al cim, triaren un indret descobert que els va semblar

convenient per executar llur designi. I allà s'arrengleraren en una

bola línia.
En aquest instant suprem, diversos sentiments agitaven llurs

cors.
L'un va dir dolçament:
—On és la meva casa? ja és cremada?
Dient això, es posava de puntetes, per veure-hi més lluny.

Un dels seus camarades, que tenia més edat, el va renyar seve-

rament. Un altre ancià va encoratjar Llurs joves companys:

—La meva mare, quan l'he deixada, m'ha dit en previsió del

que s'esdevé avui: "Serva sense taca el nom que t'han deixat pur els

teus avantpassats!"
Tots van estar aviat a punt per morir. Amb tina darrera mirada

van saludar el castell, al qual adreçaren aquest adéu:

—Aquí som dinou als quals no ha estat favorable la sort de les

armes i que moriren voluntàriament sobre el Mont Iimori. Mes les

nostres ànimes restaran per sempre en aquest lloc i guardaran el cas-

tell. Adéu! Senyor... pare... mare... Vulgueu mirar-nos amb bons ulls !

Pronunciades aquestes paraules, els uns s'obriren el ventre, al-

tres es tallaren el coll, altres es travessaren mútuament amb llurs sa-

bres.
En el temps d'un llampec, l'herba del Mont Iimori fort tenyida de

llur sang generosa i recoberta com d'un afait vermell.
Dels dinou herois, deu només tenien setze anys, i nou disset!

Heus ací els noms dels que tenien setze anys:

Iinuma Sadao	 Haiaxi Iaçogi

Tsugava Kiïomi	 Ianacè Takegi

Nixikava Katsutaro	 Ibuka Xiguetaro

Ixida Waçukè	 Ito Toxihiko
Ariga Orinoçukè	 Ixiïama Toranoçuké

I heus ací els noms dels que tenien disset anys:

Ikegami Xintaro	 Itoo Teigiro
Adatxi Tozaburo	 Macè Guenxitxiro
Suzuki Guenkitxi 	 Xinoda Guiçaburo
Nomura Komaxiro	 Nagacè Iugi
Ianacè Katsuçaburo
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A penes acababen d'expirar, que una vella, fugint de la batalla,

passà pel lloc on jeien els joves guerrers. La seva ànima, avesada a

les dissorts del temps, era forta, mes la tristesa de l'espectacle va fer-

li exclamar:
—Quina misèria, veure així perduts per sempre aquests xicots!

Ja poden haver caigut per llur país, és ben bé un gran dol. Però no

sembla pas que aquests herois siguin morts de gaire temps ençà. Pot-

ser alguns d'ells encara respiren. Mirem-ho!

La bona vella cuità doncs, per si fos a temps a socórrer-ne algun.

Anava de l'un cos a l'altre sense trobar, ai!, a esmerçar la seva abne-

gació.
Un dels joves, però, semblava respirar feblement. Sense esperar

més, la caritativa vella el transportà a casa d'un camperol que habi-

tava no gaire lluny d'allí. S'installà a la capçalera del moribund i el

va cuidar tan bé que va salvar-lo.
El sobrevivent, que es deia Iinuma Sadao, va viure encara

molts anys i va servir lleialment el seu país.

Tots els seus companys eren morts. La guerra acabada i l'època

de Meigi començada, el record de la coratgia del Biakko Tai restà car

al cor japonés. No hi havia ningú que no sentís quanta de grandesa

havia tingut l'exemple de la seva heroica fidelitat.

Una emocionant cerimònia religiosa fou celebrada en l'honor de

la memòria dels herois, i al cim del Mont Iimori petites tombes de

pedra s'arrengleren al lloc mateix on fou acomplert el sacrifici de llurs

joves vides.
El temps, les pluges, les gebrades podran destruir la pedra, els

noms dels herois del Biakko Tai restaran gravats, per l'eternitat, en

els cors japonesos.

L'AMOR DE LES FLORS

Els japonesos amen totes les flors. Però si un japonès pronuncia

el mot lana, flor, vol designar només la flor del cirerer.

Aquesta, en efecte, resumeix el codi del samurai que mor abans

de sofrir la menor deshonra, tal com la flor del cirerer s'esfulla abans

de marcir-se els seus pètals. I el nostre país és orgullós d'unir en una

veneració comuna la flor delicada i el noble katana (i) que és mirat

com l'ànima del samurai.

El japonès admira pertot el cirerer, però li troba un encís més

(i) Sabre.
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viu quan, baixant embarcat el curs d'un riti, el descobreix a la vora

de l'aigua, o en veu els ramells immaculats entre els pins verds d'una

muntanya. És igualment sensible a la seva gràcia que, de lluny, el fa

semblar a un 'núvol vaporós, a la seva blancor i lleugeresa, que, de

prop, li donen l'aspecte de la neu; es commou de vetare la flor dels ci-

rerers, a la nit, a la lltlm dels tímids raigs de la lluna. La florida ef í-

mera dels cirerers és l'ocasió de joies en les quals, pares, mares i in-

fants van en família a fer el liana-mi, a admirar les flors, i són nom

-broses les libacions de sakè sota l'ombra olorosa dels sakurra.

Àdhuc en els barris més pobres de Tokio, no hi ha cap casa per

modesta que sigui, sense els seus testos, a la finestra o al costat de la

porta, o a l'habitació de tot estar de la família. De vegades és un parter-

re que volta la casa. D'aquesta manera les famílies més humils ale-

gren llurs talls, llur esperit i llur cor.
fils budistes japonesos honoren els morts oferint -los belles flors.

En canvi els sintoistes reten culte a llurs avantpassats déus ofrenant-

los sakaki, un arbust sense flors, però de fulla sempre verda.
Segons certes poesies antigues, sembla que els nostres avis també

oferien flors als déus siiito. Si després van adoptar el fullatge, pro-

bablement devia ser per distingir -se dels budistes que oferien flors.

SUSIKI SAKURA

(EL CIRERER COLOR DE TARDOR)

Durant l'era de Guenroku (i), fa cosa d'uns cent cinquanta anys,
un comerciant d'Edo acompanyà a Ueno la seva filla, O-Ak (que vol
dir Tardor), de tretze anys, per fer-li admirar les flors dels cirerers.

Quan hagueren visitat el bosc d'Ueno (2) on hi ha grans temples,
van arribar a un gran cirerer que era molt cèlebre. Al costat d'aquest
arbre hi havia un pou l'aigua del qual era d'una limpidesa remarca-
ble. Les branques del cirerer feien ombra per damunt del pou.

El pare, coneixedor de l'habilitat de la seva filla a compondre
haikú, va dir-h:

—No has compost encara una poesia?
—Sí, però no és més que una modesta frase que acaba de néixer

en el meu cor.

(i) L'època Guenroku, durant la qual tingué lloc una magnífica producció artística i
literària, s'estén de 1681 a 1735. L'era Guenroku pròpiament dita va de 1685 a 1703.

(2) El tossal d'Ueno és actualment un dels parcs més grans de Tokio.
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—Molt bé! Doncs escriu -la ara mateix.
La noia va escriure el seu haikú sobre un tanjakú i va ense-

nyar-lo al seu pare:

Ah! quin perill corre I no bata no
el cirerer veí del pou. sakuna abunaxi
L'embriaguesa del sakè. sakè no ei.

Ella expressava així, d'una manera commovedora, la compassió
que sentia per l'arbre exposat a la topada dial embriac que en fes
caure les flors delicades.

Va enganxar el tanjakú a una de les branques de l'arbre. Aquest

tanjakú va anar a parar a mans d'un Príncep que era Prior del Mo-

nestir d'Ueno. Aquest va convocar la poetessa al seu temple, per com

-plimentar-la del seu haikú i va dar-li el graciós pseudònim literari de

"Susiki", Color de Tardor.
De llavors ençà el cirerer aquest és dit "el cirerer Susiki" i la filla

del comerciant va adquirir gran anomenada pel seu talent de poetessa.

FUKUGIRO WAKATSUKI

E.-C. RICART



BUTLLETINS DEL TEMPS

ELS llibres de viatges comencen d'interessar el nostre món literari, mentre

el gust de les biografies assenyala, a fora, els èxits 'de les grans cases

editorials. Coincideix això amb l'arborament esportiu i fins en garanteix la

generositat imponderable, la gratuitat d'esperit sense la qual l'heroisme seria

un gest anunciador o una temeritat definidora de postrimeria sense Inés enllà.

Diu que una noia volia llançar flors en l'aire per constellar amb efímera

gràcia la glòria del vol atlàntic de Lindbergh. L'aviador, agradat d'essencia-

litats no moridores, home d'estudi, no primari, home preparat, no boig, acata

altres valors i desplega la volada magnífica (de la qual els diaris i els comen-

taristes han parlat molt poc) que el porta a fer l'amistat a la mare de Nunges-

ser desaparegut en intentar el salt París - Nova York.

Era publicada aquells dies la vida de Disraéli per André Maurois. Hom

recordava el Disraéli a la llum de la fatiga naturalista del dinovè segle que

en les seves lletres d'Anglaterra fixà EÇa de Queiroz: l'home feliç que mai

de mai no arribà a parlar bé el francès.

Avui sota les voliors de les llums atiés airejades, torna el Disraéli de les

primaveres i de les maduixes i també d'aquestes conviccions: assolirem d'ésser

un poble pròsper amb l'abnegació de la nostra jovenesa. Indiferència i

joventut no són sinònims... El destí és nostra voluntat i nostra voluntat és

la natura. Tot és misteri, però només l'esclau es refusa a lluitar per tal de

penetrar el misteri.
La darrera afirmació tanca l'experiència d'un pelegrinatge jovenívol a

les terres d'Orient i l'emoció que pot encomanar-nos lliga, per un atzar oportú,

la seva profunditat amb les amables constatacions quotidianes i ja fora de

tot temps del llibre de Joaquim M. de Nadal, Per les terres de Crist. I amb

el pròleg de Francesc Cainbó que aquest llibre ha motivat.

Pròleg en el qual, amb una economia verbal insuperable, la intenció

s'estén amb una amplada que no refusa cap dels problemes desvetllats per

l'enquesta de Barrès als paisos de Llevant i per les visions de la Nova Jerusa-

lem de Chesterton (per no parlar Inés que de dues aportacions recents i desta-

cadament representatives) i treu de la ineditat altres problemes que a nosal-

tres ens interessen vitalment. Francesc Cambó no ignora, segurament, la dita

del jove Disraéli: Per governar els homes cal guanyar-los en llur terreny o

menysprear -los.
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Aquestes possibilitats d'associació matisen el llibre del senyor Nadal amb
una sigtiaificança que no tenen altres llibres, de viatge, de la moderna biblio-
grafia catalana (esmentem les Instantànies d'un viatge a Itàlia) i De Barcelona
al Caire passant pels Dardanels, de V. Corma Soley, Coses d'Itàlia d'A. Cases i
Del País de les coses grans — Visions de Nord-Amèrica, de Francesc Blasi
Vallespinosa), i si la creació literària no hi deixa l'atmosfera d'or de la
prosa verdagueriana del Dietari d'un pelegrí a Terra Santa, ni i'ardor con-
templatiu dels poetes viatgers (honor als principats de Costa i Llobera i de
Maria Antònia Salvà!), hi deixa, però, una discreció d'home normal que ens
redimeix dels redolins pintorescos del català que va pel món.

Aquesta normalitat podem associar-la també amb altres símptomes de
l'actual evolució literària catalana. Dins la mateixa rúbrica estricta de viatges
d'observació, amb el volgut estil de ilota oficiosa d'alguns dels reportatges de

Rússia i d'Anglaterra per Josep Pla. Dictis l'exercici preparatori de l'estudi de

l'home i per als colleccionadors d'ànimes de demà, amb la mà mestra del P. Mi-

quel d'Esplugues de les Semblances i de la vera imatge del Pobrissó. I dins

l'estabilització d'un clima favorable a la novella (que tots esperem que no

deixarà sense continuïtat, posem alguns exemples, les etapes dels Vayreda,

Martí Genís, Vilanova, Narcís 011er, Pin i Soler, Casellas, Víctor Català,

Ruyra, Pere Coromines, Rusiñol, Pous i Pagès, Prudenci Bertrana, Maseras,

Puig i Ferreter i Santamaria), amb l'impressionisme mig líric, mig pràctic

que va des de La Ben Plantada fins als tractes amb el paisatge de certes pà-

gines de l'escola de Pla, fins a la pretextació humanística del paisatge de certes

pàgines íntimes o periodístiques de Joan Crexells i fins al desdoblament ani-

mat de la crítica de certs diàlegs de Farran i Mayoral i dels singulars Diàlegs

sobre l'Arquitectura de Nicolau M. Rubió i Tudurí. Aquest llibre és dels que

utilitzaríem per argumentar l'optimisme sobre l'estat actual de les nostres

lletres. No en va l'arquitecte haurà proclamat, corn qui no fa res, el respecto

que li mereix el maestre de cases, ni haurà pledejat a favor dels entesos. I el

premi li ve immediatatinent amb la seguretat de dibuix de la figura humana

del senyor Ramonet i amb la sobrietat del joc, que no s'esvera, a casa del

barber, de les subtileses literàries de Paul Valéry o de Le Corbusier.

El respecte al mestre de cases val per tota una teorització el desig de la

qual és l'obra perfecta.

Carles Riba, en el seu estudi Una generació sense novella, que integra el

llibre Els marges suara publicat, profunditza les causes i efectes, les forma-

cions i derivacions d'aquests gràfics del temps que registren els meus Butlle-

tins. Carles Riba pot confirmar ell mateix l'eficàcia dels seus assaigs. Ell

mateix, mestre en arts de poesia i de prosa, pot valorar en l'obra de les últimes

promocions, la part que li és deguda en l'estabilització del clima favorable

a la novella que aquí abludim. L'autor de les Estances, de les Històries d'amor

i de les facècies de Perot Marrasquí i dels Joans pot saludar els horitzons de

l'esdevenidor que, si és ja la tradició d'altres pobles, izo pot deixar d'ésser el
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nostre futur. Moment de plenitud de la novella: Balzac i Dickens— (llegin

s. u. p. l'estudi de Stefan Zweig) —, la capacitació consumptiva d'energies de

la vida i la joiosa endevinalla.
Als inicis de segle la infantesa i la jovenesa de molts de nosaltres no

tenia cap dels instruments normals de lectura de viatges, de biografia ni de

docent distracció nostrats. L'edició monumental castellana de la Terra Santa

de Víctor Gebhart i dels poemes i peregrinatges illustrats de Chateaubriand,

l'adaptació d'un manual escolar italià sota el nom de Juanito, peixien el nostre

vagabundatge imaginatiu i la nostra exigència objectiva d'informació. D'ales

-hores fins ara sorprèn el camí fet. Diríem obra de miracle amb música d'Ariel.

I si caila un nom de raó, diríem entusiasme, com l'Amadeu Vives ens ha

ensenyat de dir-ho. Esclat d'alegria triomfal per la victòria esperada o assolida.

L'amistat de Lindbergh a la mare de Nungesser, neta de butxerismne i sana

dels corrosius de la ironia.
J. M. LÒPEZ - PICÓ
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LA MÚSICA

LA — MISSA SOLEMNIS" DE BEETHOVEN

D ES de l'any 1906 que fou cantada per primera vegada, sota la direcció
del mestre Joan Lamote de Grignon, Barcelona no havia estat afavo-

rida amb una nova audició de la Missa Solemnis. Enguany, en commemora-
ció de la data centésima del traspàs del gran geni de la música, l'Orfeó Ca-
talà ha ofert a Barcelona una memorable audició d'aquesta obra, una de les
obres en cap de Beethoven, "la meva obra més acomplida" deia ell, i si! bé
en l'obra beethoveniana són nombrosos els moments de Màxima elevació 

—fins i tot podem trobar-ne en un simple "adagio" d'una sonata per a piano —,
en aquesta obra, la Missa Solemnis, a la vegada que la inspiració hi és ves-
sacla a dolls fins pendre-hi en mants passatges una certa llum encara inèdita
en l'obra beethoveniana, s'hi veu contínuament la voluntat alaestesa del com-
positor per a fer de la Missa Solemnis un monument perenne.

El mestre Lluís Millet, amb la collaboració dels mestres Francesc Pujol,
Joan Salvat, Joan Tomàs, i amb l'eficaç cooperació de l'organista Vicens
M .  de Gibert, han preparat llargament i minuciosament la gran massa coral
i els solistes, que eren les senyores Andreua Fornells, Concepció Callao, els
senyors IIermann Brünig i Emili B. Porgas. Hem de citar el violí solista
senyor Eduard Toldrà, que es va distingir en el Benedictus per la seva so-
noritat cristallina i pura, i per la seva perfecta afinació. Potser hauríem vol-
gut una mica més d'impersonalització en l'acompliment d'aquesta part deli-
cada i important; en tota obra de caràcter sagrat la personalitat dels so-
listes ha d'esdevenir esborradissa deixant surar només l'encís sonor de llurs
facultats posades al servei del text sagrat; en no fer-ho així minva molt la
unció que l'obra aporta a l'ànima de l'oient. Únicament des d'aquest punt de
vista podem compendre que Vincent d'Indy qualifiqués el Benedictus de
"charmant "concerto" pour violon et voix".

En un país on és de consuetud, sia per manca de fons per assegurar-ne
els assaigs necessaris, sia per impaciència i nerviositat natives, preparar les
obres a glops i a empentes, és exemplar i reconfortant que hom pugui cons-
tatar una preparació acurada fins en els seus niés petits detalls. Tots els nom-

21
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brosos matisos anotats per Beethoven en la seva partitura han estat rigoro-

sament observats, i en tina obra de tanta d'importància, tant per les seves

proporcions com per les dificultats d'execució que ofereix, i també per l'efi-

càcia espiritual a què pretén sobre els oients, no hi ha detall petit que en

ésser negligit no enteli una part de la seva bellesa.

Jo cree que en la Missa Solenm s és la primera vegada que Beethoven

sotmet mestrívolament la seva música a comentar un text. Recordem el seu

Oratori El Crist a la Muntanya de les Oliveres, compost l'any 1802, que no

deuria repetir-se si no és per curiositat, perquè sempre és interessant resse-

guir en totes les seves giragonses la sendera que ha seguit un geni, encara

que és de doldre les energies que hem de gastar per fer-ho, perquè no n'estem

pas massa sobrats, i ens fan una grossa falta per les nostres coses millors.

La frase musical de Beethoven és dramàtica, és a dir, vehement i ex-

pressiva, però quan ha de comentar un text, lied o òpera, sentim la seva

expressió cohibida, Beethoven no és el vertader Beethoven sinó en la música

instrumental, puix que és allí on la seva fantasia es vessa en magnífiques i

fins ara no igualades improvisacions.

Però en l'època que Beethoven escriu la Missa Solemnis posseeix tila

llengua musical prou rica i suficientment castigada per doblegar-la a l'expres-

sió d'un text, que aplegant totes les seves difuses aspiracions religioses les

acanalava i vessava dins la forma concreta de la Veritat.

També és que en tota vida que la dolor ha assaonada, quan el destí, a

una llora que ell sol coneix, planta la fusta de la Creu, el que abans era

branca morta d'arbre torna a brotar; un verd tendríssim esquinça la nuesa

d'aquella post ribotejada pel suplici, i una olorosa reïna regalima del tronc

sense escorça. I l'Arbre de Vida aixopluga sota la seva ombra els altres ho-

mes que l'artista ha aconduït vers ell per mitjà del seu art meravellós.

Voldria intentar amb la meva pàl.lida ploma la descripció d'una part

només de les belleses expressives amb les quals la música subratlla el text

sagrat. Potser el lector em trobarà un xic prolixa, però són tantes les que

hi ha, també seran tantes les que deixaré passar sense comentari, que, encara

que incompletament, el lector copsarà el treball i l'emoció extraordinàries

que Beethoven va despendre en la composició de la Missa Solemnis.

Abans de tot notem que Beethoven ha escrit la seva Missa Somnis

en la tonalitat de re major, que, segons el que ell va dir una vegada parlant

de Goethe, li inspirava la idea de grandesa i de majestat.

El Kyrie, pòrtic majestuós bastit damunt d'uns acords solemnes, que

després canta el cor sobre la paraula Kyrie, repetida cada vegada amb to im-

ploratiu per una veu solista; una veu de contralt completa la imploració:

Kyrie eleison, repetint-la el cor amb variats matisos. Canvia el ritme; men-

tre tina veu diu suplicant : Christe, Christe, una altra vocalitza suaument la

paraula eleison, i les quatre veus solistes, conjuntament, trenen les tiges vin-

cladisses de Llurs vocalitzos totes florides del nom del Crist, el cor uneix, a
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la d'ells, les seves veus. Tornen a sonar els acords solemnes del comença
-ment en adreçar-se a la Tercera Persona de la Santíssima Trinitat : Kyrie

eleison, el cor canta tantost amb esclat, tantost suaument pianíssim.
El Glòria és tot ressonant de clams de jubilació. (,'orquestra i les veus

s'aquieten i entonen amb dolcesa i gravetat aquella súplica tan cara a Bee-
thoven : et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Torna el moviment ascen-
dent en els instruments i a les veus : L,audant.us te, Benedicimus te, i com si
la humanitat es prosternés davant el Senyor, les veus mormolen extàticament
Adoramos te, i després alcen llurs veus amb més força pei a dir: Glorifica-
mus te.

L'home, sentint-se indigne de la gran bondat de Déu, en una melodia
tendríssima canta : Gratias agimus tibi pro ter niagizam gloriara tuam; es-
claten els clams de summa exaltació: Domine Deus, Rex caelestis, i en un
acord sostingut llargament i fortíssim per les veus, l'orquestra, i l'orgue,
proclamen l'omnipotència de Déu: Deus Pater oninipotens; les veus s'endol-
ceixen i esdevenen planyívoles quan parlen del Fill de Déu: Domine Fili
Unigenite, Jesu Christe, tornen les veus a esclatar amb força per procla-
mar-lo : Domine Deus, Agnu-rs Dei, Filias Patris. Comencen ara les tres im-
ploracions, la primera en un Larguetto de melodia tota imp-egnada d'aroma
cèlica : Qui tollis peccata inundi, miserere nobis; la segona, vessant fervor:
Qui tollis peccata inundi, suscipe depPecationem nostram; la tercera comença
amb un acord ple de majestat : qui sedes ad dexteram Patris, i en un angoi-
xós i pianíssim bategar dels violins i les violes: zniserere nobis, les veus dels
solistes s'eleven en delicades i planyívoles corbes melòdiques, i aquesta implo-
ració darrera és glossada amb una infinitat de variants sonores. Entra l'Alle-
gro maestoso en una tonalitat major, l'orgue i l'orquestra toquen fortíssim,
les veus, una darrera l'altra i després juntes, proclamen la divinitat gloriosa
de la Santíssima Trinitat: Quoniam tu solus Sanctus. Quoniam tu solus
Dominus. Quoniam tu solas Altissimus, Jesu Christe. Cum Sancto Spirito,
in gloria Dei Patris. Avien. El darrer versicle: in gloria Dei Patris. Amen,
és glossat extensament per Beethoven, afegint-lii al final amb expressió més
exaltada si cap el Gloria in excelsis Deo. Fragment musical incomparable;
primer cantades pels baixos, després, seguint -se, els tenors, les contralts, les
soprans, de la terra pugen al Cel les lloances al Senyor, els mortals exulten
els quatre solistes com el cant de la cort angèlica, s'uneixen a ells, irradiant
una claror vivíssima els cants rodolen per l'Infinit com la dansa dels astres
al peu del Tron de l'Altíssim.

El Credo comença amb ritme ferm, les veus entrant l'una darrera l'altra
pronuncien amb força: Credo, Credo, in unum Deure, Patrem, i amb una
imponent sonoritat: on2.nipotenteni; acompanyades sempre de totes les sono-
ritats orquestrals i de l'orgue, continuen: factorem caeli et terrae, visibilium,
paren de tocar els instruments de metall i de fusta, i l'orgue, les veus diuen
amb misteriosa expressió: et invisibilium. Tornen a sonar amb força l'or-
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questra i l'orgue, les vetes amb el ritme ferm del començament prosseguei-

xen les afirmacions de fe, i el mateix contrast és observat amb el fortíssim

del ex Patre uatum, i el pianíssim amb què és dit el ante omnia saecula. I

sempre creixent amb més i més exaltació, les veus proclamen: Deuen de Deo,

lumen de luomine, Deusn verum de Deo yero. Genitum, nora factum, consub-

stantialenx Patri: per qa. em omnia f acta, surat, i en un coral greu, tremoloses

les veus d'emoció i d'adoració: qui propter nos hoinines, et propter nostram

salutem, unes veus diuen amb força: descendit de caelis, mentre d'altres re-

peteixen qui propter nos homines, et propter nostramm salzctemn, i aplegant-se

totes canten amb amplíssims moviments clescendents : descendit, descendit,

i en un fortíssim acord que se sosté a l'agut : de caelis.	 1'

Et incarnatus est de Spiritz-t Sancto ex Maria Virgine, per dir-nos el

misteri de l'Encarnació la música assoleix una qualitat de dolcesa rarament

obtinguda en l'obra beethoveniana. L'orquestra ha quedat reduïda a qualques

violins, dues violes, dos violoncels, un bategar dolcíssim de clarinets, fagots,

tina flauta sonant ocellívolament. Sembla que el compositor hagi mullat la

seva ploma en les colors dels primitius italians que van pintar divines Anun-

ciates. 1,1 cel blau, llis, l'arbrissó tot verd que hi destaca emergint d'un pai-

satge que es fon en la llunyania (en l'aire sembla sentir-se un vol d'ocellics),

part enclins de l'estatge que cobricela la Rosa de David, un pitxer amb un

lliri, i en els plecs del vestit de la Verge, reflectida, la Llum que la travessa,

fent d'ella la mansió puríssinia del Verb.

Els sons resten suspesos a l'aire com els primers estels tremoladissos.

Et horno factus est: el crit de Vida ressona en tota la terra. Les veus

canten i els instruments toquen en la tonalitat triomfant de re major, nies

tot d'una irromp la tonalitat menor, el ritme esdevé panteixós, les harmo-

nies sangloten; el text evoca la fi del Fill de l'Home. Crucifixus etiam pro

robis: el Sembrador rep dels homes el preu de la seva jornada. Sub Ponntio

Pilato passos. Les veus gemeguen, els instruments fan oir uns planys dolo-

rosíssims. És la deploració de les Santes Dones que segueixen Jesús.

)-els braços de la Creu s'obren acollidors, Jesús vol rebre'n l'abraçada.

Un lliri de sang li brota al pit. Les seves mans i els seus peus tenen llur

blancor maculada com unes aus ferides. Et sepultus est: el Cos han soterrat

del Rei del Cel. La música davalla amb sons greus al silenci.

Com si es sentissin eixint dels segles anteriors les veus dels Profetes,

les veus soles anuncien la Resurrecció : Et resurrexit tertia die secundem

Scriptucras.
Et ascendit in caelurn; des dels sons niés profunds de l'orquestra, veus

i instruments pugen a les sonoritats més agudes, és com un vol d'àngels que

acompanyen el Senyor al seu Reialme. Sedet ad dexteram Patris. Et iteru^n

venturutin est gloria, un trombó evoca l'Àngel que ens cridarà a judici, unes

veus diuen: Iudicare, i totes ho repeteixen amplificant-ho en una majestuosa

potència sonora: Iudicare vivos, i amb expressió temerosa, de misten: et



LA MÚSICA	 3^5

mortuos. Cujus regni non erit finís, les veas no es lassen de repetir-ho enuna progressió grandiosa que al final es clou amb tres grans crits: Non, Non,Non. El Credo segueix, i mentre unes veus van dient les afirmacions de fea la Santíssima Trinitat i als dogmes de l'Església, les altres repeteixen in-lassablement amb el mateix ritme ferm del principi: Credo, Credo.
El darrer versicle de l'acte de F'e : Et vitam venturi saeculi. Amen, hainspirat a Beethoven una página verament magistral. L'entrecreuament de les

veus esdevé tan joiós i inefable que només les garlandes de querubs que ha
pintat el Tintoretto, aquelles corones d'àngels que dansen amb els benauratsen els prats botticellians, poden donar-nos una idea de les voladúries de les
veus que canten la benaventurança.

El Sanctus comença amb una suau pregària que esdevé voleiant i llu-minosa al Pleni sunt ca-ehi et terra gloria, tua. Hosanna in excelsis. Segueixel Praeludiunz destinat a l'acte de la Consagració, heus aquí una de les pàgi-
nes capitals de la Missa Solemnis, curt interludi instrumental, auster, simple
de línees, la Música sembla ací retornar a la deu d'on ha estat creada. Ellaparla a Déu quan l'home calla i adora. Ja brilla l'Alba de la novella Edat.
E1 món es torna clar com en el primer matí de la Creació; els homes diuen
la salutació al Redemptor: Benedictus, qui venit in nomine Domini, les veussón suavíssimes, la música regala dolcesa. Hosanna in excelsis, la música
es perd cel amunt.

L'Agnus Dei comença amb un adagio dels més sublims que ha escrit
Beethoven, la frase musical cantada pel baix hom la sent vertaderament com
el lament d'una ánima adolorida que implora la pietat de Déu: Agnus Dei,
qui topis peccata mundi; els seus clams de miserere, miserere no bis, repetits
pel cor, us commouen profundament, els altres solistes i el cor prolonguen
més dolorosament encara aquesta fervorosa súplica.

Fins aquí és la que nosaltres en direm la primera part de l'Agnus Dei.
La segona part, que comença en l'Allegretto vivace, Beethoven l'encapçala
amb aquestes ben entenedores paraules: Súplica per la pan, interna i externa.
11s aquest fragment on la música esdevé molt menys litúrgica, sembla que
en demanar Beethoven la pau interna i externa hagi volgut vessar en la
música totes les dolors no calmades del sen cor. Ha escrit una página mu-
sical poemàtica, on el text no deixa cap dubte sobre els sentiments que ha
volgut expressar-hi el compositor; els dos elements expressius de contrast
que hi empra, la part tranquilla dels camps i la guerra, els ha arrencat Bee-
thoven de la seva pròpia vida.

Aquest home, que ha viscut en tina època trasbalsada pels reflexos san-
gonents de la Revolució Francesa i per la fragor guerrera de l'epopeia napo-
leònica. Aquest home, que s'havia sentit ferit en tots els seus sentiments
afectius. Ell, el tapiat d'oïda, cercava en la gran part de la naturalesa un
bàlsam amorosidor de les seves ferides morals i físiques.

La naturalesa que no podia arribar-li al cor altrament que pels ulls,



226	 LA NOVA REVISTA

i tot ell que era caixa de ressonàncies, no podia heure'n cap de les vibra-

cions de les seves innombrables veus.
Per Beethoven, la natura s'havia tornat silenciosa; l'Àngel que posa

a prova les ànimes a la terra havia apagat la veu de les fontanelles i eixugat

de sons el rierol, havia romput el violí de la brisa i folrat de silenci la

fregadissa de les fulles, i assecat de regalims sonors el béc dels ocells.

Oh, llengua travada de la naturalesa! No obstant, ell et farà cantar, i

l'oïda morta embellirà la teva veu extingida, perquè el teu rierol no corre

amb una tan suau harmonia, ni les canyes i els arbrisells de florides espigues,

blaves o morades, que creixen en els seus marges no tenen un xiuxiueig tan

fi, ni canten els teus ocells tan, melodiosament com ho sentim en l'Andante

de la Simfonia Pastoral.
I en l'Agnus Dei el cor de l'home amarat d'aquesta pau tan dolça de-

mana a Déu que la perpetuï damunt la terra. Dona robis pace'rn, canten les

veus en aquella pau idíllica ; com un tro llunyà se senten els timbals dels

exèrcits enemics que van acostant-se; l'aire s'omple de la veu metàl•lica de les

fanfares guerreres. Una veu temerosament resa: Anyell de Déu qui lleveu

els pecats del móra, una segona veu implora: Ai yell de Déu, pietat, pietat

per a nosaltres, i una altra crida suplicant, les altres vetas s'uneixen a ella:

Anyell de Déu, dóna, dóna'ns la pau. El perill sembla allunyar-se; però no,

és illusió; en el curt interludi instrumental ens sembla sentir-hi la lluita; l'àni-

ma pressent la seva fi suprema; les veus llancen llur crit al Cel: Agnus!

Agnus Dei!, mentre les fanfares de 1'Ènemic eixorden l'aire. Déu tramet

un estol d'àngels per a llançar enfora els exèrcits del Mal. La Naturalesa

torna a aquietar-se i sembla resplendir més pura i més bella. Les veus canten

la pau que els ha enviat el Senyor; portada pel vent s'oeix encara la trona-

dissa dels timbals de les forces enemigues que han estat allunyades, però

l'ànima no es contorba, reposa damunt el si suavíssim de l'Anyell de Déu.

MARIA CARRATALÀ

JOU
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A LA LLUM DE LES IDEES

I

PREFACI

N
O acabada encara la sèrie de les "Lletres a una amiga catalana", amb
gran recança interrompuda la de Ci.rctadaaas del món, cedim a la soili-

citació de LA NOVA REVISTA i comencem aquesta nova sèrie de Comentaris
a la nostra vida espiritual.

Ens ha plagut sempre en semblants començaments, d'estendre la mirada
enrera vers la tasca acomplida i les eficàcies obtingudes. Les idees, les nor-
mes qui ens són cares, junt amb uns quants esperits germans arreu del món,
han perdut, amb els anys, de llurs virtualitats, les sentiríem ja marcidores?
Oh no: llur prova de perennalitat és ja feta; a malgrat de les incomprensions
i àdhuc de les agressions inconcebibles contra elles, elles ens mostren, cada
cop més vigorosament, llur virtut essencial i divina; el llevat inexhaurible
d'humanitat superior que elles porten; l'eternal espiritualitat, la joventut ini-
marcescible. Situeu 1'esperti en aquestes regions de l'eternal : veureu passar o
marcir-se dia per dia tantes de fórmules i formuletes que creen l'afany de
singularització o el caprici o l'arribisme o les vanes illusions envers allò que
se'n diu el progrés i la novetat. Oli goig aurífic de l'eficàcia per a aquells qui
renoven arreu les perennals lliçons de la Grècia eternal, és a dir, de la civilit-
zació humana. Puixança plasmadora d'aquestes idees, no solament damunt
de l'obra d'art, damunt de les normes ciutadanes i dels costums, sinó, mera-
vellosament, damunt de la carn i la sang deis homes. Quina bella rèplica con-
tra aquella mena ignara de certs homes pràctics i amics del que ells en diuen
fets, qui creuen inútil la tasca de l'ideòleg.

11 resultat de tantes prèdiques ardents, de Nietzsche ençà, a favor d'un
renovat i vivent classicisme, quin home ben informat de la vida de les idees,
no el veurà ja al seu entorn i no únicament en el llibre, damunt l'escenari, en
l'arquitectura que habita, sinó en la plena salut joiosa de les noves joventuts;
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en les línies cada cop més gracioses i fermes d'aqueixes noies qui mouen llurs

passes lliures i harmonioses pels nostres carrers?

1 ara oh joia! oh inquietadores exigències! ara ja, no com fa quinze

anys, la sola lluita nostra contra tot i contra tothom, sinó al nostre costat

ardits companys de lluita, i al nostre entorn unes generacions transformades

qui tornen ja exigència envers nosaltres allò que nosaltres altretemps d'elles

exigíem i qui ens demanen allò que els havem ensenyat de necessitar. Ara ens

cal ja, doncs, mirar el problema des de la banda d'ells i no solitàriament, des

de la banda nostra.

La gran reacció anti-romàntica provocada per Nietzsche era interrom-

puda per la conseqüència més terrible del romanticisme de tot el segle xix :

la gran guerra. L'enorme catàstrofe, però, fou la més cruel i violenta prova

d'ànimes. Mireia els resultats en els costums, en la cultura, traiem-ne noves

lliçons i motius per a actuacions noves.

En les ànimes més inferiors, aquesta ja tants cops constatada avidesa

de fruïció material, de vici, qui en algunes grans capitals europees ultrapas-

sen enormement les conegudes abominacions d'abans la guerra. Quina bes-

tial organització, quina vil explotació de la crapulositat humana no revelen

certes pàgines anunciadores de certes revistes galants de París? El sol fet de

permetre una tan desvergonyida manifestació del reclam, no és una taca per

a l'honor dels ciutadans qui ho permeten? un motiu d'anatema per als bornes

públics qui ho podrien evitar i no ho eviten? El vici fermenta avui en certs

recons de les grans capitals europees d'una faisó més abominable que mai.

No siguem pessimistes, però; al contrari, tinguem la certitud absoluta que,

en la mesura que aquestes misèries humanes poden acabar, no trigaran a ser

acabades. Tenim fe en l'activitat de les nostres idees. Pensem ja en la poca

ressonància d'aquest món del vici, en la bona literatura contemporània i en

els casos en qué ressona, en el caràcter moralitzador o satíric — no ja galant,

com abans de la guerra, — d'aquestes ressonàncies. Considerem, doncs, aqueix

grup de males tendències com una pura anècdota, com tina qüestió a resoldre,

fàcilment resoluble, d'higiene social; no ja, doncs, aquesta exacerbació del

vici d'abans la guerra és perillosa per a la gran obra de cultura.

D'altres perills més immediats podem assenyalar als qui vulguin aju-

dar-nos a la gran purificació. Insignificants ja, però molestoses i massa per-

sistents, certes romanalles, per exemple, d'aquell degenerat esperit pervers

que se'n deia fi de segle. Ja sabem com, àdhuc entre nosaltres, l'esperit de

perversitat, de decadència i amoralisme havia provat tota mena d'amalgames

i conxorxes amb les noves idees humanístiques i com havia arribat a com-

prometre-les. No ens cal recordar el nostre esforç per a eliminar de les cares

idees aquests ferments de podridura qui volien barrejar-s'hi. I, com havem

assenyalat dia per dia, en el mateix renovador Nietzsche les tendències peri-
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lloses i equivoques que a molts servien de pretext per a aquelles conxorxes.
Petites o considerables romanalles de fi de segle, podem constatar àdhuc en
alguns homes contemporanis a qui delien gran ajut les nostres idees. Parla-
rem de l'equívoc paganisme d'un Maurras, de l'irremeiable rimbaudisme d'un
Claudel, de l'amoralisme d'un Gide, un dels niés perillosos aquest, i dels qui
donarien més arguments als defensors de les inadmissibles conxorxes? No
trobem mant reconet de podridura, manta infusió d'oscarwildisme en l'ad-
mirable Cocteau? En fi, de totes maneres, romanalles només; podem ja do-
nar per ben acabat tot aquell rastaqüerisme esteticista de tota aquella gent
qui no volien de la beutat sinó la màscara i la disfressa i qui sota el lema
d'amoralisme o antimoralisme disculpaven totes les febleses i les misèries de
llurs ànimes incapaces de grandesa, de llurs petits vicis, de Ilurs petits arri

-bismes i canallades i Llurs petites estratègies literàries i artístiques. Els Os-
car Wilde, els Barbey d'Aurevilly, els d'Annunzio van enfonsar-se per a sem-
pre el dia que aquell home, una mica gruixut, però rublert d'un bon sentit
formidable, Emile Zola, replicant a l'autor de les Diabòliques qui l'havia
titllat de burgès, li responia : "burgès vós mateix, burgesos tots vosaltres, qui
us endiumengen per a menjar-vos un meló!" Cada cop més rares ja les impos-
sibles conxorxes d'aquell fi de segle amb els equívocs misticismes; fracassa-
des definitivament les relacions entre la religió i el cocktail. Acabada ja la in-
fluència de Verlaine: decididament ja no fa bonic el combregar amb la boca
pestilent l'absenta. Ja veieu ara la mateixa cocaïna, com es troba en decadèn-
cia i només fa estralls entre alguna cuinera sentimental o algun xofer intel-
lectual de casa bona. Romanalles destenyides ja, qui només poden illusionar
algun candorós, com en els temps de decadència del modernisme, només ja de
tant en tant, algun aprenent d'adroguer es creia molt agosarat deixant -se les
melenes. Coses qui moren a mans de la ironia i del ridícul i a la Llum de la
ironia ja, cal anar-les vigilant i eliminar-les...

Segons les ànimes, les reaccions: una altra reacció produïda per la Gran
Guerra és la que podríem dir d'evasió; ací, altre cop, amb una angoixa més
necessitada que mai de narcòtics morals, el retorn a les negacions de la vida,
als nirvanes, a les malaltisses exploracions de la vida interior, a les torbadores
emmetzinadores comunicacions amb el més enllà; surrealisme, cultiu equívoc i
morbós del freudisme, orientalisme, superstició, religions noves... opi, opi per
a les pobres ànimes qui no poden suportar la vida exterior tràgicament joiosa;
tot un retorn a un romanticisme degenerat en literatura, en pintura. Però ja
és fet el procés filosòfic i clínic de tots els nirvanes; i ja és clara com la llurn
del cha la distinció entre la sana vida interior, i les obsessions i les evasions
d'origen psico- físic; i les reals o preteses comunicacions amb el més enllà ja
es tornen ciència experimental i cauen sota les constatacions dels aparells de
laboratori i la mirada serena del savi; i el freudisme revelador de totes les



330	 LA NOVA REVISTA

males jugades que ens feia el subconscient ha posat en camí de superar i do-

minar el subconscient. Mireu que només d'anomenar-lo ja l'havem superat.

No cal pensar sinó en l'espectacle graciós que ens donen certs suprarrealistes,

en provar inútilment de foragitar la intelligència i la raó de llurs temptatives

artístiques i literàries. El llum de la consciència encès, avivat, agrandit du-

rant segles, qui podria ja extingir-lo? Tota pretensió de matar-lo, de renun-

ciar-hi, és encara encendre'l més, estendre els seus dominis !

Quant a l'orientalisme, a les religions noves? allons Jonc! Després de

segles i segles de racionalitzar la nostra de religió, després de tantes i tantes

experiències qui han mostrat com tota religió individualista, indisciplinada,

ofereix enormes perills d'extravagància, de ridícul, ami) les nostres ments ja

irremeiablement fetes al raonament i la ironia, ara temeríem les dites reli-

gions noves?
La por a l'Orient; la defensa d'Occident?
Si es tem per l'espiritualitat europea, cal tranquillitzar-se. Més aviat, si no

hi tingués tants avantatges, fóra l'Orient qui hauria de malfiar-se de nosaltres.

Al fons del fons ja està ben, però ben occidentalitzat. I si es tem per la inva-

sió material, el remei és ben palès; preparar la defensa, unir-se, renunciar a

odis i rancúnies fratricides, deixar tartarinesques idees de predomini i formar

el bloc europeu ben unit i ben dens contra tot i contra tothom, si és necessari.

Sempre ens aparen una mica ridículs, un bon xic covards, i mortificadors per

al nostre orgull de races civilitzadores, els excessius escarafalls envers l'Orient

i els escridassaments a la defensa d'Occident. El qui crida així a la defensa, és

perquè creu estar a punt de perdre; i cls seus crits obren els ulls dels altres,

dels temuts. La dignitat, la seguretat, el raonament serè, el somriure altiu, són

evidentment força més eficaços. I sobretot, cal no barrejar amb aquestes coses,

els prejudicis i comaratges de l'anècdota política. Cal no trobar-lii un pretext

més per a les filies i les fòbies que la guerra creava i que lluny d'haver-se ex-

tingit en el bon gust i el seny, continuen ara estúpides, suïcides. Pensem, en

dir tot això, concretament, ben concretament, perquè és un cas molt significa-

tiu, en un recent llibre d'Henri Massis, qui ens ha decepcionat una mica, si no

envers la seva bona fe, envers certes qualitats de mentalitat molt elevada que

li suposàvem. Per a ell, havem de témer-ho ja tot de la invasió espiritual i ma-

terial de l'Orient; però el pitjor encara és que d'això en tenen tota la culpa...

mai diríeu qui? prou és fàcil d'endevinar-ho: els alemanys! Com si Angla-

terra, per les seves relacions directíssimes amb l'Orient, i ja des de molt abans

de la guerra, no hagués estat l'emmetzinadora amb supersticions orientals de

milers i milers d'ànimes. Com si... però, per què discutir-ho? Amb tot i la

seva documentació ben triadeta, segons conveniències pròpies, el llibre de

Massis és d'una pueritat aclaparadora.
I després, si fos veritat, si Alemanya hagués girat definitivament els ulls

envers l'Orient, qui en tendria la culpa? Tinguem el coratge de repetir-ho a

riscos que algun imbècil torni a creure'ns germanòfils ; si certes nacions euro-
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pees, enterbolit el seny, han perdut el sentit d'una solidaritat infrangible; si
encara s'entretenen, en lloc de pensar en altres coses, a escatir les responsabi-
litat d'una guerra, de la qual, totes, totes, totes (repetim-ho comptant amb la
ferma convicció íntima dels mateixos qui afirmen el contrari), tingueren la
culpa; si per manca de generositat i per la supervivència de vicis polítics qui
aviat hauran d'esvair-se, volen situar d'altres nacions en posició d'inferioritat
i de castigades, i menyspreades, què han de fer aquestes sinó girar els ulls sal-
vadorament, sigui on sigui d'on els puguin venir, per problemàtics i llunyans
que semblin, un socors i una ajuda? Què farien els altres pobles, nosaltres ma

-teixos, què faríem, posem-nos la mà al pit, envoltats de països qui ens mires-
sin amb menyspreu, amb enemistat? No s'ha parlat de foragitar els alemanys
d'Europa com una raça infestada, indigna? Ingratitud, vil conveniència, fo-
llia, ignorància del que ha fet per Europa un tros d'Europa, sense el qual
Europa perennalment sagnaria? I Rússia?, una política de fusió, d'atracció
no fóra, potser, més assenyada? Tot, tot per una Europa Unida! Societat de
Nacions, honestedat política, alta espiritualitat, gran cultura, heus ací els re-
meis contra l'Orient; i no els escarafalls donescos, i les denunciacions puerils.

I prou quant al capítol dels narcòtics.

Però hi ha la reacció sana contra el romanticisme i la Gran Guerra. Hi
ha la que volem i tots havem ajudat a produir-se. Hi ha les noves generacions
àvides d'esports, admiradores de la gran salut i la força física i l'agilitat mus-
cular i la plena formosura humana. Hi ha aquestes joventuts, amigues joioses
del gran aire, de la gran terra, del gran sol, amb els sentits i els ulls i l'ànima
cap enfora, cap a la conquista heroica del món material, cap al domini i l'or

-denació del món material; en lluu- culte del muscle, de la voluntat i l'energia
tal volta, de moment exageren; però d'altres qualitats llurs ens fan esperar
que tot s'anirà posant a la convenient mesura; els perills de l'exageració : cai-
guda en brutalitats, admiració excessiva per l'americanisme, duresa de senti-
ments, egoisme, amoralisme, manca de caritat envers el feble, culte exclusiu
de la matèria, sensualitat, — no cal retreure'ls massa. Ens plau de veure els
homes i les coses, no com el migrat colleccionador de fets i anècdotes acos-
tuma, sinó en llur sovint inconscient aspiració a una perfecció ideal, en llur
Idea. Aleshores tot judici pejoratiu és fora de lloc; el que cal fer és ajudar
als homes, a prendre consciència d'aquest ideal, guiar-los i ajudar-los a la seva
realització.

Veiem-les, doncs, en llur Idea, aquestes generacions tan nostres, en llurs

tendències i orientacions i veiem-les en llur afany de cultura, responsabilitat
i disciplina en tots els ordres, en llur consciència creixent de la vida política
i social. I tinguem plena confiança en aquest retorn de l'ànima humana a
l'objectivitat, a l'exterioritat; quants de falsos problemes i quantes de fantas-
mes s'esvaeixen només de mirar enfora; i mirem que no manqui potser tot
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fonament a la temença que aquest mirar actiu, enfora dugui al sensualisme
i al materialisme. No; els sensuals, són els solitaris, els desocupats i massa
ocupats d'ells mateixos, els somiatruites; ningú més sensual que la gent ro-
màntica del segle xix (penseu, escriptors, artistes, músics, poetes). La gran
tragèdia de l'acció en el món exterior és potser la cosa del món més mora-
litzadora.

L'evasió de suara deixa lloc a l'afany de victòria i dominació, però el
contacte amb les realitats dóna consciència de tot el que exigeix de domini
envers un mateix, de solidaritat amb els altres, de preparació disciplinada i
reserves d'energia el propòsit de lluitar amb les grans fatalitats còsmiques
i socials.

No s'ha pensat prou amb la gran importància cl'aquest afany de material
conquista; quant a la moral social i privada ara ja no d'una banda, els atuïts,
els explotats, els evadits, o habitadors de torretes més o menys ivorines, i
d'altra banda els espavilats, els poderosos, els explotadors, els xarlatans, els
arribistes polítics enlluernadors de multituds ignares. Ara ja la difusió de la
cultura, de l'educació política s'uneixen a la consciència del dret a les posses-
sions materials; i no ja per afany de fruïció, sinó per dignitat, aquest afany
saludablement, ja no és d'uns quants, és de tots, i no hi valen ja sofismes
qui els obliguin a resignar-se. Tots saben ja, en els procediments polítics que
una fatal renovació arrecona, de què anava; la consciència política i social és
ja de tots. El sentit collectiu és cada cop més intens i niés exigent.

I miren també que aqueixa conquista del món exterior, aqueixa par-
ticipació inevitable ja a la possessió equitativa del món material per tots, s'en-
camina també inevitablement a l'espiritualització del món per l'home. La
matèria deixada estar fora i entorn nostre, actuant fatalment sobre nosaltres,
sí, és perillosa. Mestrejada, ja no. I si tots hi ajudem, i aquesta, intel1ectuals,
és la missió nostra, l'esperit penetrarà, amararà cada cop més la matèria.
Perquè com més ens girem cap enfora, ara ja ho sabem, després dels mals
ensomnis de la metafísica romàntica, més ens adonem que a fora, no hi ha
solament això que en diuen la matèria; és a fora de nosaltres (cada contacte,
cada xoc amb les coses i amb els homes ens dóna d'aixà nova fermança), és
a fora de nosaltres que hi ha les normes morals, i a fora de nosaltres les idees
de perfecció de tota cosa, i els grans ideals civils i ciutadans, — i a fora
també, hi ha Déu!

Això vol dir, ja insistirem tot seguit, com el pensador, l'escriptor, l'ar-
tista, sentiran cada cop més aquesta exigència d'exterioritat, d'objectivitat,
o llurs productes seran cada cop més rebutjats i romandran inactuals. Així,
les filosofies de la voluntat han romàs ja força endarrerides, malgrat que
llur acció estimulant hagi estat una gran preparadora de les belles tendèn-
cies d'avui; la filosofia actual, amb l'empenta que li ha donat el renaixe-
ment del tomisme, prou mostra que la voluntat no pot trobar en ella mateixa
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ses motivacions, sinó en les constatacions i les guies de la intelligència.
No hi ha filosofies Personals, sinó un treball filosòfic-científic, al qual molts
han de collaborar. No hi ha morals individuals; no hi ha religions indivi-duals, als sentiments morals, als sentiments religiosos substitueixen ja elsconeixements, les disciplines morals, els coneixements, les disciplines religio-
sos; a la voluntat de creure, substitueixen (salvant -la assumptes de fe, de
Gràcia) els motius de creure.

Coni poclria ja fonamentar-se en el sentiment cap acció moral? llis
grans motors de la consciéncia moral i religiosa són fora de la consciéncia,
entren si de cas a la consciència. Ja sabem el que donen d'ells els sentiments
en aquestes coses, llurs fluctuacions, llurs vacil•lacions, llurs claudicacions.
Normes eternals, motores de les grans virtuts afirmatives; no inspiracions
laiques, sinó les eternals guies de la Bondat, de la Generositat, de l'Honeste-
dat, de la Justícia, de la Dignitat humana, de la Solidaritat, de l'Ordre moral
instituït per Déu, damunt de nosaltres, vivificador, justificador, afermança-
dor de la nostra Llibertat espiritual.

I anib tot i això, mirem 1'exemplo més pròxim, el nostre : quin afany
de llegir, de saber, d'explorar en el món i en la cultura, en tots sentits; i
com cal satisfer-lo i orientar-lo curosament!

Sembla que en el neón de la cultura, l'època dels monstres especialitzats,
dels homes útils i sapients en un sol sentit, mutilats espiritualment en tots
els altres, passa definitivament. Les especialitzacions massa closes i exclusi-
ves eren, sens dubte, el resultat d'una orientació equivocada, però també en
molts, la conseqüència d'una vida estreta i reclosa, d'una manca d'aireja-
ment i contacte múltiple amb la vida exterior; tots coneixem el tipus del
savi limitadíssim a la seva vitrina, cons diria France, qui ho ignora gairebé
tot de la vida pràctica i quotidiana, i recordem aquells estudiants reclosos
miserablement a la casa de dispeses i els professors antihigiènicament tan-
cats tota la vida en llurs gabinets de treball. Basta obrir les finestres, sortir
a fora, perquè el sentit de diversitat i de totalitat s'imposi. L'alta cultura, la
filosofia, la ciència baixen al carrer i al periòdic; així en els temps de l'an-
tiga Grècia l'art més sublim, l'especulació més alta, no es feien sinó vivint
ensems.

Tanta d'especialització coro, sigui necessària (això ens portaria lluny;
insistirem), però el sentit de totalitat, d'universalitat, d'harmonia és abans
que tot necessari.

Ja no es comprèn l'educació, des de la més senzilla i primària, sense una
bona base de cultura general, humanística. Però compte amb mutilar també
les humanitats. Grecs i llatins; sí, conformes; els nostres esforços, les nos-
tres prèdiques han obtingut ací bells resultats, superiors i tot al que espe-
ràvem. Però, insistim, les literatures clàssiques són només una part, essen-



334	
LA NOVA REVISTA

cialíssima és cert, de les humanitats; grecs i llatins tots sols però, àdhuc se-

rien perillosos; aviat cauríem en unes ridícules pretensions de retorn al pa-

ganisme, i la ironia i la caricatura s'encarregarien de comprometre les belles

orientacions — o bé tot el nostre esforç aniria a parar poc a poc vers el

pur academisme i la pura erudició.

No havem aconseguit, doncs, sinó una part dels nostres desitjos; havem

d'exigir llur plena satisfacció; el que manca avui, sobretot, al nostre sentit

de les humanitats, és l'amor a la filosofia; sense filosofia no hi ha humanitats

possibles; com no hi ha educació possible. Educació filosòfica, doncs; difu-

sió vivent i apassionada de l'esperit filosòfic; traducció nombrosa i el més

integral possible i el més independent dels clàssics de la filosofia. D'altres. ra-

mificacions importants de l'esperit humanístic caldrà parlar-ne. Havem vol-

gut parlar d'aquesta essencial perquè es vegi com no cal simplificar massa

les coses.

Aquest sentit de totalitat, d'humanitat, cl'universalitat, és, naturalment,

la base de l'educació, de l'actuació política. Per a aquestes noves generacions

tan obertes a l'acció social, la fusió més estricta cíe política i cultura haurà

de ser tina aspiració indispensable; que el polític sigui humanista i que l'hu-

manista sigui polític. El tipus tradicional del polític arribista, amb una moral

diferent de la dels altres homes, cap d'una colla o partit o agrupació que

forma el més vil i material interès, ignorant i xerraire, ja no és possible.

Cal exigir del polític abans que tot aquest alt sentit d'universalitat i de cultu-

ra; que sigui un ciutadà competent i treballador com els altres ciutadans tre-

balladors, el representant laic de l'Esperit. I això no és un ideal candorós;

és ja una exigència ineludible, que havem d'imposar amb decisió un cop pas-

sin certes momentànies manifestacions teratolàgiques. Mireu sinó a hrança,

el sobirà menyspreu que en tina enquesta a la Revue Hebdonzadaire mostra

-ven els més distingits intellectuals joves, de tota color i confessió, envers els

actuals homes i procediments de la política. Això és un bon senyal. Però el

menyspreu no basta; cal la intervenció, la crítica, la collaboració si en són

dignes, i en tot cas la lluita.

El pensador, l'artista, doncs, seran incomplets, inactuals per altra ban-

da, sense aquest alt sentit polític, aquesta gran ciutadania de l'esperit. I és

per això que la transformació ja començada de moltes orientacions artísti-

ques anirà lluny.
El subjectivisme es portarà menys cada dia. Contra l'estúpid solipsis-

me, vora l'individualisme petitet, limitat, qui pensa trobar un univers en el

minso microcosmos personal, qui dóna una importància enorme a tota pen-

sadeta, a qualsevol sensacioneta, a qualsevol anecdoteta; a qui només el vidre

d'augment del seu isolament pot donar ridícules illusions de grandesa, con-
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tra aquest art ple de pretensió i xineria, qui només dóna documents a la mor-
bosa batxilleria psicològica, el gran art impersonal, èpic, homèric. Epicisme
contra subjectivisme; heus ací la fórmula salvadora. Com es veurà ben aviat
tot el que hi ha de ridícul i rebaixador de l'home en això que avui en diuen
ser personal, ser un mateix! quan es pugui apreciar la grandesa de l'artista
qui omple la pròpia consciència de tota la riquesa de l'univers, la seva vida
de totes vides, al seva personalitat, harmoniosament, de totes les personali-
tats; qui no es sent sol isolat enemic, sinó qui s'enriqueix amb la gran soli-
daritat còsmica, i s'universalitza en, les grans normes eternals. Homer, Sò-
focles, Goethe, Rabelais, Shakespeare, Bach, Poussin, homes qui es senten
lligats estretament a tota la humanitat, a tot l'univers, a tota la societat, fora
d'ells i engrandits de tot això.

I la llibertat de l'artista? respondran. Oh sí, la famosa llibertat de l'ar-
tista, la tan acreditada llibertat de l'artista? I tenen raó en el fons. Aques-
tes coses no es poden imposar. Napoleó i alguna caricatura d'ell han tingut
la pretensió de coercionar la llibertat de l'artista; i han fallit, és clar. L'ar-
tista que vagi fent el que li dicti la seva cultura, la seva consciència. Ja s'en-
carregaran els esdeveniments d'alliçonar -lo. Ja veurà com no sols li caldrà
canviar de ruta, sinó de matèria. D'assumptes, diguem-ho amb el mot tècnic;
i no ens cal per avui insistir; la llibertat en la tria dels assumptes, a mesura
que augmenti la gran consciència política de l'artista, es veurà cada cop més
limitada i més engranclida; més limitada respecte allò qui sigui pur caprici,
pura curiositat, provatura, joguineig, recerca inútil d'originalitat i efectisme,
individualisme; engrandida, altre cop, de tot el social, universal i còsmic.

Ja sabem com les teories sentimentals, emocionals de l'art han rebut i
reben cops definitius. Basti recordar cona la música, l'art qui era considerat
romànticament com el més subjectiu i més emocional, ens dóna avui, per
l'exemple gloriós de Stravinsky, les més altes lliçons d'impersonalitat i d'epi-
cisme.

Mortes, en fi, definitivament les teories monstruoses de niciesa, de l'es-
pontaneïtat de l'art; ara ja sabem que si el do és necessari, l'artista ha d'és-
ser un treballador amb totes les exigències del treball més minuciós i difícil
aprenentatge, d'estudi, labor constant i obstinada. L'artista ja no és un ésser
a part: és un treballador en la gran societat treballadora i per a la gran so-
cietat treballadora; i nostre serà només aquell qui en això vegi la seva gran-
desa veritable i la seva veritable llibertat.

I, ara, potser algú preguntarà què volen dir totes aquestes coses com a
pròleg d'una sèrie d'estudis crítics; l'esperit de totalitat, de solidaritat social
i espiritual de les nostres paradles, serà per a ells la millor resposta; pitjor
per a ells si no les comprenen.

J. FARRAN I MAYORAL



LLETRES ALEMANYES

EXPRESSIONISME

BARCELONA ha tingut avinentesa de conèixer de prop, que ara em re-

cordi, manifestacions de l'expressionisme germànic, en el Círcol Ar-

tístic i en la Sala Dalmau quant a pintura, dibuix i gravat. Quant a teatre,

la traducció del drama Gas de Jordi Kaiser. També La Revista donà anys

passats en les seves planes una breu antologia de poetes lírics expressionistes

traduïts al català.
L'expressionisme esclatà en l'art pictòric com un moviment oposat a

l'impressionisme que clogué el segle xix. L'impressionisme — venien a dir

els nous revolucionaris — és tot orelles (que és com dir tot ulls), tot recep-

tivitat, mentre que l'expressionisme és tot boca. A l'impressionista, l'objecte,

la material realitat exterior el dominen. L'expressionista domina la realitat,

superant-la, creant-la de bell nou dins el món del seu esperit on hi ha el món

mateix. Í així cal que sigui. Dins l'artista hi ha la forma de les coses; la

tasca de l'artista és desentranyar-la, fixar-la, extreure-la del secret abscós

dins d'ell.
D'aquí ve que, posseïts d'aquest orgull d'espiritualisme estètic, els es-

criptors expressionistes i els seus teoritzadors hagin usat tan preferentment

les paraules "visió" o "visionarisme" en parlar del moment psicològic de la

creació. D'aquí ve que tan sovint la seva imaginació confronti amb el deliri,

que exagerin, podríem dir, les forces i sentiments humans i que en el Teatre

siguin caricaturescos en la caracterització i fonguin el tràgic i el còmic do-

nant el nou gènere de la comitragèdia. D'aquí ve la llur propensió a navegar

entre les dues aigües del daler d'èxtasi i de la genial incoherència. D'aquí ve

que en la lírica — en ella precisament esclatà l'expressionisme literari — els

poetes enderroquin l'antiga rítmica i proclamin per boca d'alguns el "ritme

fonètic."
Les lluïssors de l'alba expressionista literària les trobem en l'última dena

del segle dinou.
L'any 1899 Arno Holz, eixit precisament de l'estat major de l'impres-

sionisme, publicava el Phantasus i Revolution der Lyrik. Dins els comen-
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çaments del noucents les revistes Charon, Die Brücke, els quaderns Erde del
grup muniqués innovador i altres publicacions de batalla aplegaren al seu
volt els neòfits dalerosos, i entremig sortien al públic tot de llibres amb el
segell de l'expressió nova.

Hermann Bahr, en la seva obra Expressionisinus, editada l'any 1916,
teoritza el nou moviment venint a dir que tan bona hora l'home ha aconseguit
apendre a fer la distinció entre ell i el inón, a dir Jo i Tu, a destriar el forà
de l'interior, li cal decidir-se per una d'aquestes tres posicions: refugiar-se
del neón dins si mateix, o de si mateix en el món, o, finalment, situar-se en
un entremig. Batir jubilava davant l'adveniment d'un nou espiritualisme cal-
cigador del matusser objectivisme, representat per la joventut expressionista,
aquella joventut en la qual, segons les seves paraules, "s'anuncia amb vehe-
mència l'esperit i que defugint l'exterioritat es converteix a la vida interna,
escolta les veus dels propis secrets i torna a la creença que l'home no és pas
el tornaveu tan sols del seu món, sinó més aviat el seu faedor, o almenys
tan fort corn el món."

Florent Fels, en una crítica de pintura jove, escrivia una vegada (re-
vista Vell i Nou) : "La tache qui s'impose est de recréer le monde à notre
image". Veus aquí un principi que tot bon expressionista signaria.

Aital fe cega en la pròpia ànima creadora fa de vegades dels escriptors
expressionistes tuna mena de mèdiums ideals del psicoanalista Freud, qui troba
en la imaginació en llibertat i en els somnis, no solament la flor de l'art, sinó
també els documents més purs i fidedignes per a saber l'home en tot el seu
fons.

Bahr, l'autor dalt esmentat, no ha oblidat d'empeltar i recalcar amb
raons de la ciència fisiològica beguda en les millors fonts, aquesta fe cega
en el món interior on es fa la "visió" punt de partida de l'expressionisme:
"Ço que veiem quan tanquem els ulls: raigs, boires, taques, esferes ígnies,
ratlles acolorides, no són sinó els reflexos d'estats dels altres òrgans damunt
d'un òrgan (l'ull) que es manifesten en cada estat en llum, ombra o color.
Per a tenir aparicions, visions, o com se valla que en diguem, només ens cal
representar-nos o imaginar quelcom per dins tan fortament que penetri fins
a la substància del sentit de la vista. Tan bell punt les ondes de la nostra
vida interior vénen a rompre en l'ull, veiem la nostra vida interior com l'oïm
quan les seves ondes vénen a rompre en l'orella."

Aquí tenim que el poeta visionari passa a procedir com normalment el
músic que sense sentir sons de fora que materialment vagin a abordar a la
seva orella, copsa les notes per a la seva música de dins seu mateix, amb la
que en podríem dir pura imaginació auditiva. Naturalment que hi ha llagut
i haurà casos d'aquest fet introspectiu en la creació literària abans i tot que
ningú provés d'enlairar-ho a principi d'escola. Seria no res menys rar un
poeta tot imaginació, en tota la seva obra i en cada moment exclusivament
imaginatiu. O visionari. Per a poder estar tan sol amb si mateix, no cal al-
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menys per començar fer un batxillerat? Un batxillerat d'ús directe dels

sentits: mirant, escoltant, experimentant molt cap enfora, a fi de fer recapte

per als anys venidors d'ulls-clucs?

Fa alguns mesos, el pintor Barradas, en una taula de l'Or del Rhin, ens

parlava teoritzant -se a si mateix amb aquella correntía i profunditat d'idees

que el fan tan escoltívol: "Jo, ens venia a dir, he arribat a un moment de la

consciència artística en el qual no trobo res tan pur i alhora definitiu com

l'abstracció de la realitat immediata; no pintar l'objecte davant l'objecte,

ans bé cridar a dins meu records de realitats passades — potser la figura d'una

llunyana coneixença de família, potser una figura de cavaller de Velázquez

vista anys passats en un museu — i d'aquest record purificat pel temps, eli-

minat del que és massa material, d'aquest somni d'allò viscut que jo estimo

el millor i més veritable de la realitat, fer-ne el meu model. Pintar la figura

dels records." Veus aquí també una actitud o un principi afinats al to de

l'expressionisme i que per ventura només se n'aparta per tal que allí on

En Barradas diu remembrança o somni d'una realitat passada, els expressio-

nistes dirien el mot d'ells acaronat: visió.

En literatura, com en tota art, hi ha la humanitat manifestant -se adés

en salut adés en crisi de malaltia. L'expressionisme, i no ho poso com a des-

mereixeinent, se'm figura una escola amb caràcters de malaltia. Sobretot

després de la guerra ha arribat a llores de paroxisme; s'han condensat en

ell les febres d'ànima de l'època, i entre venes de tot ell s'hi sent zumzejar la

revolta. Davant dels expressionistes tan aviat veurem una afició a recular,

en ço que en diríem estat de creació, a l'illuminisme medieval, com haurem

de reconèixer, si ens fixem en els seus circumstancials entroncaments polítics,

que, descontents de la societat burgesa, es mouen dins un afany d'universa-

lisme actual i de solidaritat social.

Die Briicke (El Pont), títol d'un dels seus periòdics ja d'anys abans de

la guerra, ens sembla un nom molt ben posat. L'expressionisme és com un

pont sobre el qual caminen els nous artistes. Caminen vers alguna cosa de

la qual desitgen el palp i la forma que de lluny no es veu prou clara. Els

gestos dels vianants, a hores histèrics, tenen un bell dramatisme, el seu desig

posa tons admirablement esglaiadors en la seva veu.

El novellista Edschmid (pseudònim d'Eduard Schmidt), en la seva fa-

mosa proclama Sobre l'Expressionisme en la literatura i la nova poesia, quasi

nega la tradició literària alemanya i els seus grans moviments. Parteix de

Nietzsche. Només manté respecte a uns quants noms. Renega de l'anterior
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neón burgès i es declara internacionalista. Predica l'art còsmic. Escoltem-
lo: "El camí de la poesia dels nostres dies mena de l'escorça vers l'ànima,
de la classe vers l'home, de la figuració vers l'esperit. L'art esdevé positiu;
ja no descomposa l'home, sinó que fa respirar el cosmos pels seus pulmons."
I més enllà: "La joventut poètica alemanya, guiada altre cop de gratis pen-
saments d'humanitat, és més abrandada que no els lluitadors del romanti-
cisme que encara anaven esmaperduts en cerca de l'esperit." Fa notar la vo-
luntat d'elevació del nou moviment i accentua com els homes es gronxen en
el cosmos i com l'amor s'ha convertit en una inclinació vers la humanitat
i una religiositat que ambiciona l'assoliment del que és just per damunt de
confessionalismes. En parlar de la creació literària la paraula visió torna
molt a la ploma d'Edschmid. "Cal que la realitat es faci dins nosaltres ma-
teixos." La quotidiana realitat objectiva li resulta mísera. L'expressionista
no ha de reproduir; ha de donar fornia. "El fet no té importància sinó en tant
que la mà de l'artista traspassant el fet agafa ço que hi ha rera d'ell." I més
enllà: "Tenint el món davant. Fóra insensat reproduir -lo. Cercar-ne el moll,
descobrir-ne els batecs més recòndits, veus aquí l'enlairada finalitat de l'art."
És així com Edsclunid creu que l'home esdevé borne veritable, complexionat
amb el còsmic i amb sensibilitat cósmica.

Així com ell entronca el moviment amb una elevació religiosa (aquesta
és una paraula molt delicada), altres es senten político-revolucionaris, rabio-
sament dinàmics i actualistes. Per ventura cap d'ells com efecte d'una ple-
nitud serena governadora, ans bé per una inquietud i un adalerament de
més enllà que imposen respecte.

Fem-hi una aturada de meditació, seguint la idea amb la qual s'obre
l'apartat immediatament anterior.

En literatura, per damunt de les escoles, n'hi ha una de molt universal
sota la gran cúpula blava del cenacle de Déu. Reuneix gratis individualitats
— fites de països i èpoques diversos; aquestes individualitats tenen entre
elles un bell punt de semblança natural. És l'escola que jo en diria de la salut;
l'escola sense escola dels esperits en estat de gràcia equilibrat, dels talents
lliures. L'admirem; ens omple. El cor se'ns n'hi va, com se'ns en va rera
l'estil que ja no és estil, que sembla traçat amb sol, aigua i sang sobre la gran
plana del món habitat. El geni d'aquesta escola, que en diríem fora de con-
curs, és resistent i esponerós com la vida, té la varietat de registres humans
de la vida total i és confortant i amo d'ell mateix fins en mig de la tragèdia;
trobem en les seves obres les mateixes clarors i ombres, els mateixos gustos
que té la vida un dia que ens llevem contents de viure, orgullosos d'ésser
homes.

Caldrà dir noms?... Tothom els té a la punta de la llengua. De Shakes-
peare, de Pascal ençà, per exemple, fins a Bernard Shaw, i de Shakespeare
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enrera fins a Homer, hi trobaríem un floret de noms. Quin dubte hi ha que

se'ns n'hi va el cor? La salut, la plenitud i la ponderació són coses per elles

mateixes simpàtiques.
Però fóra una falta de sensibilitat admirar i seguir el proïsme quan el

veiem sà, pel paper Lluït que representa, i deixar-lo de compte com un ninot

espatllat quan la malaltia l'ha ajegut. No; en germanor humana la crisi és

tan respectable com la salut. Ens cal entretemps acostar-nos al llit trasbalsat

dels pacients. Doncs igual en art. Àdhuc les paratiles barbotejades, els gestos

desaforats, les cares clapades de febre dels germans en crisi poden ésser

elocució de misteris sagrats, i estrebades vers Déu.

Potser si que l'expressionisme en son conjunt és una escola de crisi,

d'exaltació, lluny d'aquella escola sense escola de la salut que ens enamora.

No per això farem cor amb aquells qui davant de les seves obres diuen a

primera vista, llençant el llibre, tombant l'esquena a la pintura o fent cruxir

la butaca impacients : "Això ni és art ni és res !... Són una colla de des-

equilibrats !..." No. Cal saber veure que l'home és tan home en les seves

crisis com en la seva normalitat, i en el cas de l'artista la sensibilitat exacer-

bada, la intelligència exaltada fetes obra poden donar noves modalitats d'art.

A l'inquiet que davant certes manifestacions expressionistes li vinguin pruï-

ges de treure's dels ulls a la primera aparició el fantasma del misteri, i es

senti inconfortable davant els gestos de l'exaltació imaginativa o passional

o el desig d'una paraula tan pura que quasi no és entenedora, jo li recordaria

el cas d'aquella dona florentina que un metí amic metge visitava. Aquesta

dona, tina histèrica, en el son que segueix a alguns casos d'atac histèric,

prenia tina actitud sorprenentment idèntica a la de l'estàtua de la Nit, de

Miquel Àngel, que jeu en la capella florentina damunt el sepulcre de Julià

de Médicis, com si s'oferís en model, agraïda al Déu pietós dels cansats i els

pobrets malalts, en una positura immortal.

Massa passarà el temps i esporgarà, perquè arrasar-lo no és fácil, el

verger llampat i ventejat de l'expressionisme. Ara mateix ja s'hi reacciona

en la mateixa Alemanya per via d'una escola que cerca una renovació de

l'objectivitat.
Una vegada comentada aquí mateix una novella de Tomás Mann, des-

tinada al trimestre vinent, em plaurà donar als llegidors de LA NOVA REVISTA

alguna mostra directa de literatura expressionista, l'exposició teorètica de

la qual mai no pot donar a compendre en sa riquesa insospitada el matís del

temperament. Cada temperament creador amplia o sobrepassa de viu en

viu ço que en l'exposició teòrica es prova d'englobar i sistematitzar.

JOSEP LLEONART
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"LA VENUS DE LA CARETA"

E L director de LA NovA REVISTA em demana unes notes d'autocrítica
sobre La Venus de la careta. No sóc gaire aficionat a parlar de mi

mateix. El públic odia les confessions, si no hi endevina un to cínic i mor-
bós o una segregació de metzines sota la trepitjada aliena. I no és que ara
ens trobem disposats a complaure el públic d'una manera absoluta. Però no
gosem, tanmateix, eludir un tan amable convit al narcissisme.

Una de les coses niés a tenir en compte, em sembla, per endevinar el
temperament d'un escriptor, són les lectures que més l'han impressionat du

-rant l'adolescència. Entre les lectures innúmeres i confoses d'aquells temps,
cinc o sis llibres se'm destaquen amb un relleu enorme. Un d'ells, el primer,
és El jueu errant d'Eugeni Sue. Em ruboritzaré ara, si voleu, en escriure
aquest nom. El cert, però, que aleshores, Sue cm feu viure suggestionat
durant molts dies i cm desvetllà aterroritzat, moltes nits. Després de Sue,
Dickens. L'Oliver Twis, sobretot, cm féu plorar moltes llàgrimes per les seves
tendres desventures. Ara, per a mi, alguns dels llibres llegits en aquells temps
tenen una mena de prestigi sagrat. No goso rellegir -los. Tinc por que una
part de l'encís que van deixar a la meva ànima s'esvaís. Fet i fet el que
d'ells en dec servar és el que més s'adeia amb la meva sensibilitat, sempre
una mica malaltissa.

Però el que més trasbalsà la nieva adolescència fou la lectura d'unes
infectes traduccions castellanes de les obres de Schopenhauer. Descobriren un
món nou a la nieva intelligència. Les meves lectures, d'aleshores ençà, foren
ja més preocupades, més ambicioses, de servir un ideal cada dia més clara-
ment definit. La més forta suggestió literària, fou Hamlet. De les lectures
de Hamlet ine'n restà sempre la vaga pruïja de donar una interpretació
moderna als seus neguits. Més endavant, Edgar Poe barrejà a la meva sen-
sibilitat un element pertorbador.

Algú cm dirà, potser, que és una llàstima que les nieves primeres in-
fluències literàries no hagin estat més escollides. Cert. Però hom no pot
escollir les seves influències. Hom pot escollir, tot el més, les lectures. Jo,
tanmateix, ni això. Sóc un autodidacte que ha hagut de lluitar, no solament
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per formar-se, ans perquè el deixessin formar. Durant molt de temps he

estat, jo mateix, el meu mestre únic, el meu company únic i el meu públic

únic.
Sortosament, però, les meves lectures, encara que sotmeses a l'atzar,

han estat variades. Si he citat uns quants llibres que van aferrar-se a la meva

sensibilitat, per a fer complet el quadro de la meva formació literària, n'hau-

ria de citar també uns quants dels que han lliscat sobre el meu esperit sense

deixar-hi impressió ni conèixer-ne, amb prou feines, la simpatia. Citaré no-

més, globalment, els clàssics castellans. Tant és així, que els seus místics,

malgrat d'haver sofert durant la meva adolescència diverses crisis religio-

ses, m'impressionaren molt poc. A què era degut? Al fet que mai no dub-

ten?... Al pes mort de la seva retòrica ?...

Més tard, és clar, he sotmès la nieva prosa a l'aprenentatge dels grans

mestres de l'estil. Els que més m'han fascinat són Anatole France, Flaubert

i Baudelaire. No asseguraria que el seu mestratge m'hagi estat profitós.

Crec més en les influències que imposen les lleis d'afinitat i simpatia, que

en les pautes i models que hom es vulgui imposar. Aquestes, una estrebada

del propi temperament pot sotragar -les. Aquelles, s'han pastat amb la nostra

carn i amb la nostra sang, i han esdevingut consubstancialment nostres.

Tantmateix, com pot veure's, la meva voluntat m'ha portat, més que

els novellistes purs, els que han tingut una vistent preocupació de la forma.

He dit vistent, perquè la preocupació per la forma tots els gran novellistes

l'han sentida. Els que no l'han sentida, ni han estat grans ni han estat novel-

listes. Sobre ells cau de ple l'anatema que Anatole France llençà sobre Geor-

ges Ohnet.
Per estalviar confessions, cal, de passada, remarcar que la beutat de la

forma — concretant-nos ara només a la novella — no consisteix solament

en la gràcia de la prosa. És també una qüestió d'ordre, de proporcions, de

contrastos, de clarobscurs, de tria i de sàvia disposició dels elements, per

servar l'interès, per afondir l'emoció als moments oportuns. Sense això, hom

podrà posar a la prosa tants de florons com vulgui: la forma bella de la

novella no hauria estat absolutament realitzada.

Contra la meya afirmació, feta a una altra banda, que la beutat literària

— i generalitzant més, artística — depenia únicament i exclusivament de la

forma, un amic i company selecte em retreia tres noms de novellistes : Balzac,

Stendhal i Dostoievski. A cap dels tres no reconeixeria com a mestre, encara

que tots tres els tinc al meu Olimp. Però llur posició davant de l'art i de la

vida em sembla, salvant tots els respectes, molt semblant a la nieva. Ells

s'acaren amb tot el mal i amb tot el bé de la vida — i amb preferència amb

el mal, potser pel que algú n'ha dit el prestigi del nmal — i n'extreuen la

matèria per a les seves novelles. I no cal dir com aquesta matèria han pro-

curat sotmetre-la a les formes més artístiques. De Dostoievski, tothom en

sap la seva devoció per la bellesa. Sense l'art, les seves novelles no passarien
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d'ésser freds documents psicològics, llegibles solament pels psiquiatres. Bal-
zac tenia, fins i tot, preocupacions estilístiques. I Stendhal, malgrat les seves
negligències, ha estat un dels escriptors més turmentats per l'obsessió de la
forma.

Suposar, doncs, que aquests escriptors no tenen forma, o que tenen més
matèria que forma — com fa el company alludit —, és no suposar res, per-
què és cosa clara que no hi ha matèria sense forma.

Ja sabem que, actualment, hi ha qui ha arribat a negar que Dostoievski
fos artista. És necessari ésser sobrerrealista per arriscar suposicions tan
barroeres. Creure això fóra creure que la bellesa de la prosa narrativa no
ha existit fins que els moderns han creat la prosa lírica. Però no ens deixem
enganyar. Moltes vegades, aquestes proses líriques són buidor i res més.
Sovint no són altra cosa que una fascinadora renovació de la retòrica. Voleu .
per exemple, res més retòric que l'acumulació d'imatges inútils dels sobre-
realistes ?...

La imatge, en bona estètica, no és més que un símbol abreujat de la
idea. La imatge inútil i la sonoritat huida són recursos menyspreables per a
tot escriptor que s'estimi una miqueta. Per honradesa literària, cal, quan
s'escriu, dir sempre alguna cosa. Això, tanmateix, no és oposat que hom pro-
curi donar a la seva prosa un ritme intern i contingut, ni a les imatges qua-
litat poètica. No cal, però, manllevar recursos a les altres arts. La literatura
té recursos propis per a recrear les coses amb llur so, amb llur tacte, amb
llurs colors, amb llurs fragàncies. Per això és, la literatura, la més com

-pleta i generosa de les arts.
Cert que el conflicte plantejat per Henri Massis, en el seu llibre Refle-

xions sur l'art du roman, entre l'art i la vida, és un conflicte que turmenta
la consciència de molts escriptors. A mi m'hauria turmentat molt, sense,
però, que el problema se m'hagués plantejat clarament al meu esperit. Al-
guns anys enrera, en període de formació literària, tenia una prosa fastuosa
i carregada que m'engavanyava molt. Per això vaig maldar — i maldo en-
cara — per fer-me una prosa àgil i precisa que em servís per expressar-ho
tot. El periodisme, per a mi, ha estat, en aquest sentit, la millor escola.

Sortosament, els catalans d'avui tenim un model de prosa ensems bella
i concisa: la de Soldevila. I tenim un cas de novellista, que fóra ben bé
digne de l'estudi de Massis: el de Puig i Ferreter. Cal fixar-se que, com
més abundant és la deu de vida que flueix per la seva prosa, més bells i purs
són els seus contorns.

Però ens caldrà abreujar. Aquests problemes d'estil i de forma són tan
suggestius, que per força ens hauríem de desviar de la qüestió central. Ens
sembla, tanmateix, que tot plegat, ens haurà servit per donar idea de la for-
mació i antecedents literaris de La Venus de la careta. Diré ara, només, unes
ràpides dades sobre la seva composició.
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La darrera de les tres novelles que formen el volum, Gàrgoles, és una

història de veïnat, amb lleugeres esmenes. Jo coneixia, de vista almenys,

gairebé tots els personatges que hi intervenen, excepte la protagonista. Abans

d'escriure-la, però, vaig llegir casualment Les Diabòliques de Barbey d'Au

-revilly. 1 aquelles paraules del pròleg — "després de les diabòliques, les an-

gèliques, si trobo prou tonalitats blaves per pintar-les" — determinaren la

meva actitud davant de la novella que anava a escriure; em feren donar a la

protagonista els caires de puresa turmentada, que tants d'anatemes m'ha

valgut. L'haver-la escrit en forma de lletres — procediment d'altra banda

fatal al novellista, perquè li tanca moltes possibilitats d'explicar els fets 

—obeeix al desig d'explicar les coses no tal com eren, ans tal com ella les

podia veure: deformació que, creant una atmosfera d'intranquillitat i de

misteri, em semblà que augmentaria la suggestió i la qualitat de la novella.

Gàrgoles deixà al meu esperit uns ferments. La lluita de Neus contra

l'ambient i contra el propi subconscient — és a dir, contra les sollicitacions

externes i internes de la carn — per salvar la seva puresa, em desvetllaren el

desig de concretar el cas d'una manera més plástica i més clara. I així nasqué

Angèlica, la protagonista de La Venus de la careta. La seva bellesa carnal

espiritualitzada, refinada cona la de les verges de Botticelli, i alhora la seva

llebrosia, em semblaren un símbol clar i plàstic d'aquest neguit etern.

Mentre escrivia la novella, la temptació de fer una caricatura del mis-

ticisme em bullia per dins. No vaig arribar a fer-ho perquè això m'hauria

destruït la pròpia obra. Hauria desfet l'encís de la bellesa i, per tant, el nucli

torbador de la novella.
És, dones, aquesta novella — la primera del volum — una novella com-

pletament cerebral. I com que gairebé tot hi és inventat, com que hi ha

molt poc d'experiència personal i no cm guiava més que per l'instint lògic

de l'art, i pels instints biològics de la vida, no la vaig escriure amb una franca

actitud de novellista. La vaig escriure com qui broda un tapís.

En la creació de la figura d'Irene, de Cara i creu, hi ha un desig, més

clarament expressat, de puresa que en les altres. El que havia començat en

pose literária, esdevenia necessitat en el propi autor. Si les verges de Gàr-

goles i de La Venus de la careta no havien pogut salvar-se a elles mateixes,

l'autor tenia necessitat de salvar-se, escapant dels ambients en què s'havia

tancat. Necessitava, sobretot, expressar el seu desig de puresa, fer esdevenir

casta la sensualitat. Per això a la figura d'Irene no hi ha res de tèrbol ni de

torbador. Tota la terbolesa resta en la figura de la seva germana, la qual

és el seu revers, mentre Irene brilla com una llum molt pura... — massa pura,

potser, per ésser real.
DOMÈNEC GUANSÉ



BIBLIOGRAFIA RETROSPECTIVA

PROPÒSIT

UN llibre és un acte. Per a jutjar de les seves conseqüències cal deixar que
passi el temps. Obres que, en néixer, fan soroll i remouen l'aire, no deixen

darrera d'elles ni una mínima estela d'eficàcia. D'altres, en canvi, nades al
cor del silenci, són riques en derivacions i perduren entre ressons latents
però opacs. Hi ha llibres que al moment precís de veure la llum són ja
morts i oblidats. Hom diria que a l'hora de venir al món s'entretenen comp-
tant anys de llur publicació. N'hi ha d'altres, al contrari, que veuen passar
els dies per damunt d'ells i resten tan vius i actuals com si eixissin a llum
ara mateix. Tots pesen i fan gruix, evidentment. Però cal situar-los. I apren-
dre de valorar i entrenar-se a jerarquitzar, per damunt de l'espai i el temps.

En les literatures fetes i puntualitzades, i al llarg de tota tradició lite-
rària normal i ben resolta, cada llibre, en esclatar, va a prendre el lloc que
li correspon, obeint, per dir-ho així, al propi espiritual lliure albir. Si hom

passa els dits pels relleus de la història literària dels pobles cultes, sent la

punxada de certs agrupaments astrals, constellacions de la intelligència, xar-

xes rutilants de noms d'autors i d'obres en nuclis d'afinitats electives. Cada

llibre, com cada literat, ocupa el Lloc corresponent a l'indret que li correspon.
I l'aquietament, un dia o altre, d'aquest conjunt de noms, forma la història

d'ahir i prepara la història de demà. Total: tradició. Punt d'arribada i de

repòs i de fixació canònica de totes les escoles i tendències i matisos, vinguin

d'on vinguin i vagin on vagin.
A Catalunya — las! — floreixen autors i llibres. Però de collir, més

tard, la fruita, qui és que se n'ocupa? I on són els registradors de diagrames

i els constructors de diorames ? Crítics i comentaristes reben les obres — ara

sí ara no — quan surten a llum. I diuen allò que en pensen en l'instant de

la naixença. Però cada judici damunt d'un llibre o d'un autor cal que sigui

rectificat, adaptat, controlat, al llarg dels altres llibres del propi autor i dels

llibres dels altres autors. Hi ha volums que, anys a venir, no donen res de si.

Són fòssils inanimables. N'hi ha d'altres, en canvi, que, per anys que passin,

no s'apaguen ni moren del tot.
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De cada fita bibliogràfica convé salvar-ne — espurna, brasa, flam o
foguera — tot allò que sigui digne d'ésser salvat per al dia de demà. Quan
un poble té feta una tradició de models, hom judica de cada autor i de cada
llibre per contrast i per contacte amb ells. Quan un poble, i aquest és el cas
de Catalunya, no té cànons, sinó graons de tradició que el menin a la tra-
dició definitiva, cal que tots plegats contribuïm amb bona voluntat a teixir
els lligams que puguin unir el present literari amb el passat, pensant en un
producte futur. Ni creiem que tot estigui fet ni creiem que tot estigui per
fer. Creiem, simplement, que tot va fent-se. I ajudem, tenaçment, que vagi
fent-se de la millor manera possible.

Sota la rúbrica Bibliografia retrospectiva, doncs, i en ritme mensual,
anirem reconsiderant els nostres llibres eixits a llum ja fa alguns anys. I
els situarem al mig de l'hora present. Assajarem la manera de copsar les
possibilitats d'aquests llibres al llarg i per damunt a través del temps trans-
corregut de llur aparició ençà. I procurarem fer ressortir la ratlla eterna de
sensibilitat i d'intelligència i de voluntat que encara perdura en ells. Conven-
çuts, en obrar de tal manera, que els lectors catalans tindran la clara sensa-
ció de l'existència, primotera si us plau, però segura ja, d'una perspectiva
neta i aprofitable, superadora del banal néixer i morir i rectificadora de la
inexpressiva cronologia.

Parlarem d'autors i d'obres posant els ulls damunt d'ahir i d'abans
d'ahir. Però situats i ben fixats en el dia d'avui. Pensant, conscientment i res-
ponsablement, en demà. No dogmatitzarem per partit pres, però tampoc
desdenyarem en absolut la temptació dogmatitzant. Ens adaptarem a la mane-
ra de sentir i de pensar dels altres, però no oblidarem la manera personal de
pensar i de sentir. Sóc el de sempre. Qui m'hagi seguit, cordialment, a
través dels articles, ja sap qui sóc, corn sóc i què sóc i què vull ésser. No em
cal rectificar res. Hom modificarà, si cal, quan calgui, les qüestions de detall.
El fons, però, és sempre igual. I ho serà sempre, per poc que el públic
m'ajudi.

Més que no pas crítica de llibres pretèrits, farem inventari i balanç. No
ens interessa l'atac o el blasme. Però tampoc sabrem desentendre'ns, quan
convingui, si cal, d'emprar-los. I al fons de l'un i l'altre, tinguem-ho sempre
per ben cert, hom trobarà indefectiblement el mateix punt de partença i
d'impulsió: la salut de la literatura catalana.

A. ESCLASANS



LA GESTA DE LINDBERGH

Al nostre Josep Canudas

LA veritat és més estranya que la ficció: veus ací un adagi que els escrip-
tors saben exacte, però que inspira dubtes als lectors. No obstant, la

història de la gesta de Lindbergh ha evidenciat que la veritat i la ficció
poden ser una mateixa cosa. Cap escriptor d'aventures no hauria pogut ima-
ginar una història més perfecta i justa en els seus detalls. Els novellistes
i els dramaturgs poden meravellar-nos davant el desplegament dramàtic dels
esdeveniments, encaminats cap a llur culminació, mentre l'interès i l'angúnia
eren menats implacablement sempre a noves altures.

Mai, en la història moderna, no s'havia vist tan clar que l'accident o
l'atzar puguin escriure tina història coherent que ultrapassi la força imagi-
nativa del més gran artista. L'ordre i el ritme dels esdeveniments han es-
premut l'interès dramàtic fins a l'última gota, embriagant la imaginació del
món cons només s'era embriagada una altra vegada en el record dels vivents:
durant la Guerra mundial.

La gesta de Lindbergh és única com a suprema història periodística dels
temps moderns. Reconstruïm-ne detalladament el procés: La història comen-
ça amb l'oferiment d'un premi de vint-i-cinc mil dòlars per un viatge sense
escales de Nova York a París. Els projectes de diversos aviadors que volen
intentar de guanyar-lo desvetllen un interès públic dispers. Les dificultats del
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vol són palesades en la discussió dels tècnics. L'interès comença, a intensifi-

car-se una mica. L'aparell del capità Fonck és malmès i cremat en empen-

dre el vol. Dos homes hi perden la vida. Dos aviadors americans moren, en

un vol de proves, dins el mateix avió anib el qual es proposaven d'intentar

la travessia. Després dos dels més grans aviadors del món ixen de París.

També ells es perden. I fins aleshores no havia aparegut encara el veritable
heroi. No ens trobem encara en el cos de la història, però la situació se'ns
atansa laboriosament, amb tina cura extrema i impressionant. Dos fets es
destaquen amb relleu més fort: primer, el gran valor de la cosa que cal
acomplir, i segon, les dificultats que cal vèncer per acomplir -la.

Per què val tant la pena, aquest vol? El guanyador cobrarà vint -i-cinc
mil dòlars, però això no és sinó un símbol, com si diguéssim, de la impor-
tància real del gest del que hi reïxi. Perquè el públic s'interessi intensament,
cal que primer es convenci que en la gesta hi va quelcom molt superior al
diner. Però aquest més ample objectin és gairebé indefinible. No obstant,
intentarem de contestar la pregunta que poden fer alguns esperits obsti-
nats: "Per què val tant la pena, aquest vol?"

Primerament, cal que hom honori els nobles gestos, àdhuc quan apa
-rentment semblen sense utilitat, perquè són equivalents a les obres d'art més

illustres, que creen per a l'home les més belles qualitats i aspiracions de la
raça. La gesta de Lindbergh, en certa manera, és comparable a un gran
monument o a un gran llibre. Es una obra de mestre, digna de tota admi-
ració. I, a més a més, des del punt de vista estrictament esportiu, és un
record magnífic.

El valor de l'objectiu, pel fet de trobar-se en els més enlairats reialmes
de la imaginació, no pot ésser definit d'una manera absoluta. Això li dóna
el gran poder que exerceix damunt la imaginació. Sis homes han mort en
intents fallits d'assolir-lo. Estem convençuts de la noblesa de l'objectiu, en-
cara que transcendeixi tota apreciació literal o vulgar dels valors relatius de
la vida i la mort, o potser precisament perquè la transcendeix.

No solament veiem la noblesa de l'objectiu en l'exposició preliminar de



LA GESTA DE LINDBERGH	 349

la història estricta, sinó que les forces que s'oposen a la bella performança
es presenten dramàticament com a enormes i amenaçadores. Es veuen clara-
ment illustrades en el destí de Nungesser i de Coli. Les dificultats en el mo-
ment d'empendre el vol, els atzars del temps, les possibles febleses mecàni-
ques de l'aparell, i el niés gran de tots els perills — provinent de la humana

feblesa: — la son. Ara tothom que
hagi llegit els diaris posseeix una
perfecta perspectiva per compendre
l'acció que ha de venir.

Els personatges secundaris del
drama ja han estat presentats. Ara
es desvetlla un esperit de lluita. Hi
ha dos avions preparats, l'un d'ells
menat per un aviador del qual hom

parlà molt amb motiu del seu vol damunt el Pol Nord. L'heroi entra en es-
cena. lis una entrada superba. Ningú no l'hauria pogut planejar millor, per-
què era impossible de combinar una sorpresa més completa. Baixa literal-
ment del cel, sense que ningú l'anunciï, completament incorregut, després de
travessar els Estats Units en un parell de salts. Ara comença la història ve-
ritable. Però el vol no és emprès tot seguit: el mal temps s'hi interposa, i es
converteix en un obstacle per a l'acció. Aquest ajornament, per raons sin-
gulars, més aviat intensifica que minva l'interès públic. Si hagués emprès el
vol l'endemà, l'interès públic, de bell principi, no hauria estat ni la desena
part tan intens. Si hagués trigat massa, hauria llanguit. Però s'enlaira niés
i més, a mesura que la recerca de l'aviador francès fa veure clar tot el poder
de les forces hostils a l'empresa. Durant l'intermedi hom caracteritza l'he-
roi ràpidament i definidament. Veiem la seva mare, mestressa d'escola a De-
troit. Sentim parlar de les ges-
tes anteriors de Lindbergh.
Quatre vegades, durant la se-
va carrera, li calgué de baixar
amb paracaigudes, fugint d'a-
vions incendiats. Troba un ga-
tet adormit en la cabina del seu
avió, i l'adopta per mascota,
però no se l'enduu per por que
es mori de fred. Veiem el re-
trat

	

	 `^ 
 de Lindbergh i la seva cara

resulta simpàtica. Les seves petites accions el revelen cono a silenciós, mo-
dest, independent i ardit. En fort contrast amb les discussions i baralles del
camp rival, treballa tot sol i quietament, i no diu pas gran cosa mentre pre-
para l'avió. En aquesta gesta hi ha cona una bella contenció, que la salva de
semblar melodramática i que la fa purament heroica. La seva mare acut a
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dir-li adéu, i se'n torna amb calma, tan serena com ell, refusant de besar el

fill públicament, renunciant a l'exhibicionisme que els repòrters gràfics po-

guessin retratar l'escena.
Tota aquesta acció, mentre avança cap al punt culminant, ens recorda

aquella frase de Thoreau: "Sovint la veritat de les paraules és menys eloqüent

que la dels fets ".
I,a veritat, en aquest cas, és tan superbament artística que àdhuc el pe-

riodista més inexpert n'hauria pogut treure partit. La mà dels fets escriu

amb fermesa i amb gràcia.
Després ve el punt culminant, la gran escena. Ve, com vingué l'apari-

ció de l'heroi, talment un tro de sorpresa. Per bé que tinguéssim raons d'es-

perar-lo, no era una cosa completament segura. Amb ràpida decisió s'enfila

a la cabina. L'aparell es posa en marxa. É1 perill l'obscureix un instant, però

finalment es mou en l'aire. L'últim acte ha començat. Hom veu allí la bella

i ardida figura de Byrd, contrariat en el seu desig de fer-li escolta. La mare

de l'heroi segueix, com sempre, donant classes de química. Els seus deixe-

bles posen molt de compte a abstenir-se d'esmentar el vol, quan ella els pot

sentir. Segueixen les disputes entre els rivals. El temps s'aclareix — però

ens recordem que ell, la nit abans, només ha dormit dues hores, i pensem

inevitablement en el més gran de tots els perills — provinent de la humana
feblesa: — la son.

I després... Comencen a arribar noves oficials. Al cap de pocs dies un

minyó inconegut ha esdevingut l'heroi del món. El seu nom va en llavis de

més gent que cap altre nom sota el sol. El seu rostre és gravat en el seny de

més homes que cap altre rostre vivent.
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La gloriosa gesta de Lindbergh, amb el seu acabament feliç i totes les
altres coses que ja sabem, entra en el camp de la literatura i també en el de
la ciència com una de les fetes més grans que mai ens hagin commogut en la
història del progrés o en el món de la ficció.

W. A. BODFISH
(Dibuixos d'..-C. Ricart)



VÀRIA

CHESTERTON, DEFENSOR DE L'OCCIDENT

G. K. Chesterton ha publicat, últimament, aquest admirable article al marge

del llibre Défense d'Occident d'Henri Massis:

HENRI Massis és l'un dels més ben dotats d'aquest grup d'escriptors qui

són en vies de trasmudar la faç d'Europa: Anglaterra comença tot just

a descobrir -los.
Negligència paradoxal, i que només té una excusa: la seqüela de pre-

judicis vetustos, tenaços i persistents — l'últim dels quals hauria, certament,

d'haver-se designat com a "desaparegut" d'ençà de la batalla del Marne —

i que s'obstinen a desconèixer allò que el pensament francés té de militant,

o, dit d'altra manera, de pròpiament francès. D'una confusió semblant patei-

xen els nostres judicis sobre el difunt Napoleó; el tory avorreix en ell l'es-

tranger, el whig radical el cobreix d'oprobi pel seu caràcter militar.

Semblantment, l'equip d'escriptors de combat que s'és alçat a França

ofèn el nostre concepte de la controvèrsia; llur doctrina exaspera els falsos

místics per la seva lucidesa i els escèptics pel seu autèntic cristianisme. És,

en efecte, que defensen els misteris cristians contra un pseudo-misticisme i la

sana raó contra el racionalisme. I en aixà no fan sinó seguir la inclinació

natural de l'esperit francès: d'aquell, però, que ens fou durant molt temps

el menys familiar. No em plauen les plasenteries fora de lloc, però em veig

obligat a constatar que el nom de France se'ns ha presentat massa sovint

com a inseparable del nom d'Anatole. De fet, durant molts anys, hem pres

el geni més antinacional que hagi existit per l'encarnació vivent del geni del

seu país; és, també, que encaixava bellament amb el francès-tipus que ha fa-

bricat la nostra pròpia literatura, del senyor educat, sorneguer, voluptuós,

polit i "qui se fiche de tout" (com diuen ells). I aquest concepte s'ha en-

durit fins a l'extrem que el mateix nom de Santa Joana d'Arc, posat davant

d'una de les obres d'Anatole France, no ens estimula a cap revisió; tingué

prou lleure per representar a casa seva el paper de revolucionari sense aban-

donar per això el nostre repertori més clàssic. Es vanava de negar i de so-
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rollar moltes coses, començant per Déu, la pàtria i la moral: però restà im-
potent per afectar una sola línia de la idea que té l'anglès mitjà del ciutadà
francès. Concepte tan tenaç com fortuit, i que faisonaren, ja fa més de cent
anys, uns que no havien trobat cap francès d'ençà de Voltaire.

Massis, en tota la seva obra, i més assenyaladament en la seva Défense ense
d'Occident, esdevé el campió d'una certa independència, d'una certa dignitat
inherents a la personalitat humana; en resum: de la doctrina del lliure albir,
que implica una selecció possible i necessària entre el bé i el mal. I en això
s'oposa ensems al materialisme, que pretén de reduir l'esperit a l'estat de
màquina, i al transcendentalisme, que voldria confondre'l dins el gran Tot,
cosa que equival a dir dins el gran No-res. Ja sé que la filosofia transcen-
dental d'Alemanya i d'altres bandes, que Massis ataca amb tan enèrgica vi-
goria, fa un gran ús del mot Voluntat; però en un sentit tan anàrquic i tan
vague que jo l'anomenaria més aviat Noluntat, car no representa gens l'acte
deliberat d'una decisió conscient, sinó l'abandó als obscurs impulsos del desig.
La filosofia de Massis uneix, en canvi, la voluntat amb la raó, i tota la seva
argumentació es resumeix en una imperiosa protesta contra els escèptics, així
com contra aquells místics que intenten de separar allà que Déu uní quan va
crear l'home. És, en una paraula, la digna i justa tradició de la voluntat
raonable i responsable que ell defensa contra les empreses omniformes de
la invasió asiàtica.

Massa sovint, per dissort, la defensa de l'Occident no fou sinó la de-
fensa dels errors occidentals; hom s'ha entestat, en més d'un cas, a defen-
sar només allò que és indefensable. Per una mena de paradoxa perversa hem
pretès a la superioritat en tots els dominis, fora d'aquell en què érem efecti-
vament superiors; hem estés a tota l'Àsia els "accidents" d'Europa, i ens
hem guardat púdicament de dir un sol mot d'allò que en constitueix la "subs-
tància". Hem pogut molt ben ensenyar als asiàtics de vestir-se a l'europea,
en el precís moment que les nostres modes atenyien un punt de lletgesa no
superat, i mentrestant, en lloc d'inculcar-los les nostres idees més sanes, ens
hem impregnat de llur més malsana ideologia.

El fatalisme, el pessimisme, la inhibició de l'esperit de lluita, el menys-
preu de la justicia individual, han envaït el nostre patrimoni intellectual com
un estol de paràsits; i han prosperat tant, que formen, per dir-ho així, la re-
ligió negativa del nostre temps.

Nosaltres hem conquerit el cos, i l'Orient ha conquerit la nostra ànima.
Ah, com seria més bonic si hagués passat el contrari! Quina fresca i bella
alegria, la d'afrontar els exèrcits de Xerxes, quan hom defensa el geni d'Ate-
nes! Però ningú no ha bastit un temple semblant al Partenon entre el bosc
de les pagodes xineses; només hem sabut alçar-hi fàbriques i hotels de tercer
ordre.

Fóra bo d'ésser envaït com ho fou Espanya, si fos per acabar amb
alguna catedral de Sevilla; però ningú de nosaltres no ha alçat cap catedral

2a
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enfront dels mausoleus de Taj Mahal: només lli hem posat sales de te i clubs

de golf.
Aquesta mollície covarda que ens ha privat de combatre pel nostre ideal,

Massis la flagel1a durament en el seu llibre. Es posa a l'avantguarda d'un

moviment que els anglesos han de seguir, com partiren antany per la primera

croada.
Anglesos: no oblidem mai aquelles llargues anyades de la història d'An-

glaterra i de França, durant les quals les nostres dues nacions foren com

-panyes i rivals en tina mateixa tradició cavalleresca. Hom ha dit molt de

mal, ja ho sé, dels llibres de cavalleria: sobre això ja fou dit tot el que podia

dir-se, i definitivament, per un cert espanyol del temps del Renaixement. Però

concedim a aquells llibres — i amb més raó a les realitats que expressen -

el mèrit singular de -tenir per ideal la voluntat que sotmet les circumstàncies,

i no aquella que abdica davant llur, que és l'única que admeten els realistes

moderns. Els temes més fantàstics d'aquells llibres contenen un element de

raó que, dissortadament, no existeix en les més ombrívoles ficcions de la

nostra era racionalista: hi apareixen un objectiu definit, unes proves deter-

minades, una veritat que escapa als humors del moment, un judici final que

decideix si ha estat assolit o no l'objectiu de la recerca. En resum: són unes

històries amb il-lació, per bé que prolixes i plenes de coses repetides, amorfes

i incoherents com són, encara s'aguantarien al costat del remolí d'anarquia

en el qual la nostra novella psicològica a penes si hom pot dir que es debat.

Doncs bé: aquests dos factors essencials, la determinació racional d'un

fi i la selecció militant que s'esforça d'assolir-lo, varen existir antany per a la

Gàllia i per a la nostra Bretanya, ja que els trobem àdhuc en els "romans"

èpics d'Artur de Bretanya i d'Amadís de Gaula. I mai no cessaré de merave-

llar-me que aquesta mateixa generació que veié la Gàllia i la Bretanya de-

fensades contra la barbàrie per legions d'herois més grans que els paladins

llegendaris, faci en aquest triomf un posat tan trist, i refusi el seu cor a

aquesta lucidesa.
G. K. CHESTERTON



PANORAMA INTERNACIONAL
DE LES LLETRES I DE LES ARTS

L'ART CLASSIC, SEGONS PAUL VALÉRY

Res del que diu o escriu Paul Valéry no és negligible. Que ho diguin,si no, els editors, que s'aprofiten de les seves menors produccions — articlesexhumats de revistes, borradors, lletres que surten a les vendes d'autògrafs;que saben que un pròleg de Valéry farà cercar un llibre, que un inèdit d'ell,reservat als subscriptors, assegura l'èxit d'una collecció.
El discurs de recepció a l'Acadèmia, a punt de sortir en volum, juntamb el de resposta de Gabriel Hanotaux, ve a incorporar-se a la tortuosa

bibliografia valéryana, en la qual no sabem si comptaran com a edicions ori -ginals del discurs els textos apareguts al Teinps o al Journal des Débats.
D'aquest discurs, que no podem citar tan extensament com voldríem .Vandérem en dóna l'esquema següent :
"El discurs de Paul Valéry, que, a primera vista, podia semblar un xicobscur i difús, ens apareix com un model de netedat i de composició.Primera part: quadro de la jove i hermética literatura de 1890 en opo-

sició amb el quadro de la literatura industrial i fàcil, llavors en voga.
Segona part: retrat de France, escriptor graciós, superficial, hàbil, es-cèptic, delicat, que no es basquejava per la profunditat cíe pensament, noatenent més que a fornir als seus lectors idees mitjanes i accessibles, espi-golant sense treva en els llibres per extreure'n la mel més saborosa i Inéscomestible, i no devent l'èxit final més que a la impecable puresa del seuestil.

Tercera part: esbós del France crític, entortolligat en el passat, tancat al'esdevenidor, sord a les veus del misteri.
Quarta part: definició del classicisme, que, per la severitat de les sevesregles i la clara perfecció de la seva forma, dóna la illusió de la profunditati de l'art."

D'aquesta quarta part, doncs, és d'allí on reproduirem alguns paràgrafs:
"L'art clàssic diu al poeta: No sacrificaràs als ídols, que són les belle-ses de detall. No et serviràs de totes les paraules, de les quals n'hi ha de
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rares i d'estrafolàries que atreuen vers elles tota l'atenció i brillen vanament

a despesa del teu pensament. No enlluernaràs amb poc esforç ni especularás

sobre l'insòlit. No cercarás de fulminar, car no ets un déu, per més que et

pensis; sinó solament, comunica als homes, si pots, la idea d'una perfecció

d'home.
L'art clàssic diu encara força altres coses, mes d'altres veus més sàvies

que la meva hi ha per fer-lo parlar. Em limito a repetir, quan ja ho ha dit

tothom, el que fou, i ho resumeixo en poques paraules: És admirable, fou

reservat a la França, que sota l'imperi de la intelligència voluntària, fos creat

un art que fou el comble de la gràcia, i d'un desembaràs superior en l'estil,

una intimitat contínua de les formes amb els pensaments, un pudor deliciós

hagin estat els fruits meravellosos d'un constrenyiment extraordinari.

Considerem encara com va obtenir-se això. Hom augmentà cruelment

el nombre de traves de les Muses. Ordenà una restricció terribilíssima del

nombre de llurs passos i de llurs moviments naturals. Carregà de cadenes el

poeta. L'aclaparà de prohibicions estranyes i li intimà prohibicions inexpli-

cables. El seu vocabulari li fou delmat. Hom fou atroç en els manaments

de la prosòdia.
Això fet, promulgades regles estrictes, i de vegades absurdes, establertes

convencions artificials del tot, va succeir, senyors, això que encara ens mera-

vella, que per obra d'una mitja dotzena d'homes de primer ordre, i per grà-

cia d'alguns salons, van néixer i van créixer aquests miracles de puresa, de

puixança precisa i de vida, aqueixes obres incorruptibles, que a desgrat nos-

tre ens fan inclinar davant llurs figures perfectes i que atenyen tal com

deesses un grau de natural sobrenatural."

UN LLIBRE DE FOSCA SOBRE MONET

Els Cahiers de la Ouinzaine, la inoblidable publicació de l'inoblidable

Charles Péguy, van rependre, l'any passat, sense massa esclat ni ressonància,

la publicació, dirigits per Marcel Péguy, fill de llur fundador. Enguany, edi-

tats per "L'Artisan du Livre", sota la mateixa direcció han publicat ja gran

part de la divuitena sèrie, on hi ha títols com Lettres et entretiens, de Charles

Péguy; La vie sentimentale de Paul Gauguin, de Jean Dorsenne; Quatre

lettres inédites au su jet de Nietzsche, de Paul Valéry, i un Claude Monet,

de François Fosca, en el qual, avui, ens entretindrem particularment.

Aquest llibre de Fosca, aparegut als pocs mesos de mort l'últim repre-

sentant dels fundadors de l'impressionisme, és, potser, l'anàlisi més impla-

cable de l'obra de Monet, i, sobretot, de les seves darreres produccions.

Fosca a la frase de Berthe Morisot, "en mirar una tela de Monet sé
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sempre de quin cantó posar l'ombrella", respon que això és ben cert, però
que no se sabria on posar els peus, car "una tela de Monet no és mai res
més que una nota que fixa una sensació visual, i de la manera més brusca
i més directa. La sensació visual constitueix l'essència mateixa de la pin-
tura; mes no és pas tota la pintura".

Preferim, però, més que fer un florilegi de frases, reportar la conclu-
sió del llibre, ben estructurat, seriós i intelligent, de Fosca. Diu:

"Potser encara és_ massa aviat per donar-se compte de la plaça exacta
que Monet tindrà en l'art del segle xix. Crec, però, que serà considerat com
un bell pintor, i com un llibertador, més aviat que com un gran artista. El
veig afranquint pel seu exemple bornes com Manet i Degas, desembarassant

-los de Llurs darrers escrúpols. Certes "boutades" de Manet contra Monet en
serien la prova. S'endevina que Ivlanet, amb la seva necessitat una mica
pueril de popularitat, se sentia molestat per aquell xicot que li provava que
ell, Manet, no anava pas al cap de l'avantguarda. Hom imagina igualment
que Degas, reflexiu i lúcid, compartint el seu desig d'un art nou i vivaç, el
seu amor dels mestres, i el seu odi a les mediocritats acadèmiques, hom
l'imagina encoratjat en les seves primeres revoltes per l'exemple d'aquest
isolat, d'aquest Monet que res no retenia, i que trencava tot el que se li
posava davant.

Mes la importància d'un llibertador, considerable en el moment mateix,
minva a mesura que les conquistes són acomplertes. Quan hom torna a veure
les colleccions Caillebotte, Moreau-Nélaton i Camondo, hom realitza de quina
manera, amb el recul del temps, Manet, Renoir, Degas i Cézanne s'inscriuen
en la línea tradicional. Pel que fa a Monet, no és tan cert...

Un judici semblant xocarà els admiradors de Monet, i els farà parlar
d'injustícia. M'acusaran, ho temo, de cedir, sense pendre la pena de reac-
cionar, a les tendències que es manifesten de vint anys ençà contra l'impres-
sionisme. Sí, aquesta reacció existeix, i no fa sinó accentuar-se. És palès que
força pintors de la generació que ara té quaranta anys, un Dunoyer de Se-
gonzac o un Yves Alix, per exemple, pinten com si Monet no hagués mai
tocat un pinzell, i per damunt d'ell, es relliguen directament a Courbet i a
Daumier. Al costat d'ells, un Othon Friesz, un Dufy, un Braque, no deuen
res a Monet. Mes aquesta severitat envers Monet, que a alguns pot semblar
excessiva, no recolza pas tant sobre els pintors contemporanis com sobre els
d'altre temps, els mestres.

Per justificar-la, proposaré la hipòtesi que segueix. ¿Qui no ha somiat
un museu ideal, en el qual, millor que seguir l'ordre estrictament històric,
car als historiadors d'art de la nostra època, s'intentaria l'ordre per afini-
tats? Vull dir un museu on no es vacillaria pas a colocar un Delacroix al
costat d'un Tintoretto, un retrat de Rousseau el Burot prop d'un Cimabue.
Suposem que hom vulgui fer entrar-hi les obres dels grans impressionistes.
Veig ben bé . Le Fi f re i el Bar des Folies-Bèrgere de Manet entre un Cara-



358	 LA NOVA REVISTA

vaggio i un Velázquez; una Baigneuse de Renoir entre un Rubens i un Fra

-gonard, una Leçoit de darse de Degas entre un Ver Meer i un Pollaiuolo, un

paisatge de Cézanne entre un Poussin i un Greco; mes una Cathédrale de

Rouen de Monet, o una Débácle, o un plafó de la sèrie de les Nyrnphéas,

prop de quines obres els collocaríem ?

Es vol una altra prova, i d'un ordre ben diferent? És un lloc comú dir

que tot gran artista crea, al costat d'aquest món que és el nostre, un altre

món, món en què retrobem, agençats segons el geni de l'artista, una tria

d'elements del nostre univers. Hi ha el món de Rafael — el Rafael de la

F'arnesina — en el qual déus i deesses de fortes carns roges mouen llurs

membres davant un cel blau i dur. Hi ha el món del Tintoretto, en el qual,

en mig de jardins d'una ufana vegetació negra i lluent, s'escolen mil filets

d'aigua; el Crist hi apareix de sobte, encerclat d'àngels d'ales enlluernado-

res. Hi ha el neón de Rembrandt, el món de Goya... Aquests mans diversos,

que hi ha gent que els han imaginat, han desitjat de penetrar-hi, de posar-hi

un peu tremolós. Mes ¿qui desitjà cosa semblant davant una tela de Monet?...

Se'm respondrà que és absurd de reclamar de Monet un altre món, per

tal com ell volgué representar aquest mateix en què vivim, tal corn és. ¿Un

gran artista ha tingut mai semblant ambició? El realista pur no existeix, o

és la cambra obscura del fotògraf. Qui dits gran artista diu tria: i la Itàlia

de Corot, per parlar d'un paisatgista, no fou mai la Itàlia tal com era.

Avui no podem llegir sense una certa estranyesa els comentaris entu-

siastes que van suscitar les exposicions de Monet, tant si aquests comentaris

són signats de Théodore Duhet, de Georges Lecomte, o de Gustave Geffroy.

Com molts de llurs contemporanis, eren persuadits que Monet havia con-

quistat per a l'art territoris nous, havia afranquit la pintura de tot un

ormeig de convencions antiquades. En endavant, en llur convicció, la pin-

tura fóra clara, esclatant; desdenyant els arguments mítics o religiosos, es

dedicaria a representar l'espectacle quotidià, la "vida moderna". Ara, des

d'uns vint anys ençà, la major part de pintors se són desinteressats del que

passava fora de llur taller; i avui, la pintura és potser menys "clara" del que

ho ha estat mai.
Estimo, per la meva part, que l'art de Monet representa una mena d'ex-

pedició, de raid, als confins més extrems de la pintura. Educat fora de la

gran tradició pictòrica, Monet no ha sabut, o no ha volgut, escoltar-ne les

ensenyances. Gràcies a aquestes, però, Degas, ben menys dotat que Monet,

ha pogut enriquir i fortificar el seu talent.

Malgrat les seves errors i les seves falles, l'art de Monet romandrà. De

temps en temps, quan la pintura tendirà a esdevenir massa abstracta, o massa

ressecada, els artistes joves aniran a demanar lliçons a Monet. Advertits de

les errors on es deixà portar un temperament que només era guiat pel seu

instint, s'adreçaran al pintor d'Argenteuil més aviat que al de Rouen i de
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les Nymphéas. Sabent Lot el que manca a aquestes teles perquè siguin aca-
bades, dignes dels grans avantpassats, apendran com el pintor observa pa-
cientment els matisos i els reflexos, com s'apodera dels secrets de la llum.

I, sobretot, el judici més just, i el més breu, que s'hagi fet de Monet,
hi ha moltes probabilitats que sigui la "boutade" de Cézanne:

di'Ionet només és que un ull. Però quin iill!"

L'ACTUALITAT DE LAUTRÉAMONT

Quan Le Disque Vert dedicava un número al Cas Lautréamont, Gide
notava en el pròleg, que no li semblava que Lautréamont fos perfectament
responsable; però que la seva força estranya i sense precedents en la litera-
tura francesa, Ii venia precisament d'haver sabut protegir i mantenir en ell
aquest estat d'irresponsabilitat. Notava demés que la seva influència al se-
gle xix havia estat nulla, però que, amb Rimbaud i més que Rimbaud pot-
ser, Lautréamont era l'amo de les rescloses per a la literatura de demà.

Llavors, doncs, potser hauríem de dir la pre-actualitat de Lautréamont.
Hom sap que en x868 fou editat, en un fullet de 3o cèntims, el primer

del Chants de Maldoror, dels quals sortí tina edició completa, raríssima,
l'any següent, que és la veritable original i no pas la de Brusselles de 1874,
la qual anà seguida d'una altra en 1890, a París. Però, a desgrat d'aquestes
tres edicions integrals, l'obra del Conste de Lautréamont (pseudònim d'Isidore
Ducasse) no fou pas gaire coneguda, tret d'uns quants esperits curiosos. Du

-jardín deia que durant tot el període simbolista no va pas sentir pronunciar
ni una sola vegada el nom de Lautréamont. No gens menys, Léon Bloy va
parlar-ne, des de La Plume, tractant el llibre d'insensat, negre i devorant, no
decidint-se a qualificar l'autor de monstre, per creure aquest un mot insufi-
cient. Gourmont assenyalava l'autor, en lèxic d'alienista, com "perseguit am-
biciós: que en el món no veu sinó Déu — i Déu Ii fa nosa ".

Mes concloure a la follie és tan fàcil davant tuna obra extraordinària 
—qualificatiu que no prejutja res quant a la vàlua... (D'altra banda, el Dr. Vin-

chon no diagnostica pas la follia, ans troba que l'obra de Ducasse difereix en
el seu conjunt de les produccions ordinàries dels alienats.)

L'escriptor immortal és aquell en què sempre hi ha alguna cosa a des-
cobrir. No gosaríem pas a dir que Ducasse es trobi en aquest cas, però sembla
que ara hom comença a explorar i explotar la mina Lautréamont, tot i la
protesta d'André Breton, posseït del temor que parlar-ne públicament és
lliurar-lo als literats, als porcs (sic).

A desgrat dels temors de Breton, el seu car Ducasse és lliurat al públic,
primer en edicions restringides, ara darrerament en edició corrent.
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Després de la guerra, en 1920, Blaise Cendrars feia reeditar els Chants

de Maldoror a "la Sirène", a 1.360 exemplars, i cinc anys més tard, "au

Sans Pareil", sortia una altra edició, també de tiratge limitat (1.o90 exem-

plars). Per fi, la darrera de les cases editorials anomenades ha fet una edició

assequible dels Chants de Maldoror, les poesies i les lletres, amb extens prò-

leg de Soupault, d'aquell Isidore Ducasse que els sobrerrealistes posen per

damurit de tots els autors del segle xix, excepció feta, potser, de Rimbaud.

Ja feia notar Edmond Jaloux que els Chants de Maldoror "han seguit

la guerra de 1871 i reprodueixen algunes de les torbacions morals que presi-

diren la formació de la "Commune" ; una mena de furor destructiu i auto-

destructiu. Per aquesta data i per aquesta tendència, Lautréamont és com

un tret d'unió entre la literatura romàntica [Pétrus Borel, Aloysius Ber-

trand, Philothea O'Neddy, Rabbe] que succeí a les guerres de l'Imperi i

els escriptors extremistes contemporanis que han sofert el contracop de la

guerra de 1914".
Philippe Soupault, en el pròleg de la darrera edició, arriba a voler iden-

tificar Isidore Ducasse amb un tribú popular de la fi del Segon Imperi,

Félix Ducasse, com si les paradles de Jaloux li haguessin suggerit aquesta

arriscada suposició, de la qual Louis Aragon, André Breton i Paul Eluard

han protestat, com una ofensa a la memòria de Iltir mestre declarat.

A més a més, Lucien Descaves, a L'Intransigeant del 23 de juny darrer,

revela la veritable personalitat d'aquest Félix Ducasse, que serví a Jules

Vallés de model per al Gnouf-Gnouf de L'Insurgé i morí president del con-

sistori de l'Església cristiana evangèlica de Brusselles, en 1877.

En una lletra a l'associat de l'editor Lacroix, Ducasse escrivia : "...He

cantat el mal com ho han fet Mickiewickz, Byron, Milton, Southey, Alfred

de Musset i Baudelaire, etc. Naturalment que he exagerat un xic el diapasó

per fer alguna cosa de nou en el sentit d'aquesta literatura sublim que només

canta la desesperació per oprimir el lector, i fer-li desitjar el bé com a remei.

Així doncs, és sempre el bé allò que hom canta, solament que ho és per un

mètode més filosòfic i menys ingente que el de l'antiga escola, de la qual

Víctor Hugo i alguns altres són els únics representants encara vivents."

hns hem volgut limitar a reportar algunes opinions, i res més. La valo-

ració de l'obra de Lautréamont, descomptada la influència que pugui fer

sentir, ens portaria massa lluny. Assenyalem que no és negligible per a l'his-

toriador de la literatura contemporània; però, potser, hi ha una part d'en-

ganyador miratge i caldrà deixar al temps que operi la sedimentació inevitable.
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LITERATURA GENERAL

IIUII II 1 P. MIQUEL D'ESPLUGUES : LA VERA EFIGIE DEL POVE-
RELLO. — Barcelona, 1927.

Cosa relativament fàcil per a un escriptor d'una mica de sensibilitat i d'una
altra mica d'enginy donar la seva impressió personal sobre algun llibre, algun
fet o algun personatge. Prou avesats esteva, a la nostra terra de gent desperta,
a veure com sovint aquest iznpressionisnze agradós suplanta la vera crítica lite-
rària o històrica, per a conipendre aquella facilitat perillosa. Mestres hem tin-
gut que, en presentar-se pontificant de crítics, en realitat no solien aportar més
lliçons que un seguit quotidià de nassades finíssimes. La qual tasca és possible
de fer, si no honestament, huida, sense altra preparació que la de fullejar d'obra
objecte — diguem-ne — d'estudi.

Amb motiu del setè centenari franciscà, nombre d'escriptors catalans, més
o menys preparats per a dir coses de Sant Francesc, hem donat, cadascú, la nos-
ira impressió personal sobre la figura, la vida o l'esperit del Pobrissó d'Assís.
Cadascú de nosaltres hi ha dit la seva, i hom pot certament — modèstia a part 

—celebrar aquest cor catalanesc de laudi al Sant Patriarca. Però mancava qui, amb
preparació científica i espiritual i amb autoritat indiscutible, els resumís tots, els
danés transcendència fora de Catalunya i més enllà d'enguany i, més que dir-hi
la seva, hi digués el parer o el sentir de tothom, dels tècnics i del poble, amb
una objectivitat que, en parlar de sants, hom pot apendre, millor que enlloc, en
l'exemple de Roma.

Això és el que ha fet el P. Miquel d'Esplugues, M. C., en el seu llibre La
Vera Efígie del Poverello, en realitat l'únic llibre publicat ací per a celebrar
l'aniversari. Això és el que ha fet el fluent i perspicaç escriptor, i això és el que
gairebé només que ell podia fer.

En efecte: cal un perfecte equilibri, con el que té l'Església, per a compen-
dre els sants, especialment els més genials. Només que un crític o un jutge de
seny normalíssim pot arribar a compendre les extravagàncies aparents o anec-
dòtiques d'alguns sants, perquè només que un semblant crític o jutge sospesa la
superior plenitud de la qual aquells excessos són manifestació reflexa o encenall
marginal, i copsa la suprema normalitat del procés de santificació en el qual
aquelles anècdotes i aquelles rauxes temperamentals o místiques són totalment
inscrites. Hi ha sants que ens fan rodar el cap, però no els sol rodar a ells i,
sobretot, no roda mai al llur Diví Manipulador ni a l'Església, esposa d'Ell, que
li porta la casa i l'ajuda en l'obrador terrenal. En això es diferencien alguns
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sants dels embriacs: aquells i aquests caminen balandrejant-se, però, inentre que

un embriac fa només que esses i no va enlloc, un sant — que es deixa guiar per

la Providència i, per tant, per la Jerarquia Eclesiástica — va, realment, de dret

al seu fi.
En els processos de canonització que les Sagrades Congregacions tramiten,

no queda, si arriben a terme, ni un sol cap deslligat. Però, també, prèviament,

en el procés sobrenatural d'una santificació, no queda ni un sol cap per lligar.

La Providència respecta escrupolosament la llibertat de cada sant, podríem dir

que la festeja, però juga amb el sant com si fes volar un estel. L'avia, descab-

dellant cordill, però també en cabdella, quan això cal — precisament al sant 

—per a mantenir-lo en estabilitat.
El seny catalanesc del P. Miquel d'Esplugues podia com.pendre Sant Fran-

cesc i l'ha comprès i ens el farà compendre, després d'una preparació dan ade-

quada corn és tota una vida de religió en l'Orde Franciscà, revivint filialment

— per dir-ho així — la vida de Sant Francesc, i havent-lo conteinplat i consi-

derat llargament en retrats, escrits autèntics i biografies fidedignes. Ell ens par-

la — emprant una frase de l'Evangeli — com qui en té potestat. Eh, amb intui-

cions sorgides en la seva convivència domèstica amb el Sant Patriarca, ens en

dóna trets f elicíssims, cona és ara el d'un cert maternalisme de la tutela del Sant

Patriarca. El P. Miquel, que és del seguici, podia veure de quin peu el seu cap-

davanter coixejava. I aquesta és una civilíssima exemplaritat del Pobrissó: sos

-tenir-se gran, distingit, perfecte, àdhuc davant dels seus familiars niés amatents
i irònics. — JAUME BOFILL I MATAS.

111111111 WILLIAM BLAKE (*)

El 12 d'agost es compleixen cent anys que moria a Londres, amb la se-
renitat d'un místic i d'un savi, el poeta William Blake, nascut el 28 de no-
vembre de 1757. Pocs hauran estat, a Londres mateix, els qui hagin celebrat
aquest centenari, car l'obra de Blake fou, per la seva obscuritat i per la seva
originalitat, inaccessible al gran públic. Tanmateix, aquesta obra va obrint-se

pas. Blake ocupa ja un lloc remarcable dins la història literària del seu país,
i ara mateix desperta la curiositat de l'estranger. A França ja fa temps que
Blake és estudiat; ara fa dos anys, la revista literària Le Navire d'argent li de-
dicava un número especial i avui les Edicions Rieder, de Paris, dins llur col-
lecció filosòfica, ens ofereixen un bell volum: Premiers livres prophétiques, tra-
duïts i prologats per Pierre Berger. La revista L'Esprit anuncia un quadern
dedicat a Blake, d'imminent aparició. Recordem, també, la traducció que en 1923
publicava André Gide de The Marriage of Heaven and Hell.

Poeta, William Blake ho era pel damunt de tot,' per bé que la seva acti-
vitat mental abastés altres branques artístiques, com el dibuix, el gravat i la
pintura. Les seves obres plàstiques, avui recercadíssimes, foren les que li reve-
laren els seus dons poètics, car les seves primeres poetitzacions foren les llegen-
des amb què explicà els seus dibuixos. Més tard, ja de ple dins la poesia i la
filosofia, Blake es guanya la vida gravant ilhistracions per als editors, com Spi-
noza se la guanyava polint cristalls per a lentes. L'edició francesa dels Primers
libres jaro f ètics, que coincideix amb el centenari de la mort de Blake, plaça
aquest esperit originalíssim en el primer pla de l'actualitat espiritual.

(*) LA NOVA REVISTA commemorà el centenari de Blake publicant, traduït per Marià
Manent, el Llibre de Thel.
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Pierre Berger ens dibuixa un bell retrat de Blake en la introducció a lesseves traduccions. Si la vida exterior del poeta té poc interès, la seva vida in-terior, diu Berger, "el moviment del seu pensament, és d'tma riquesa extraor-dinària i estranya. Son esperit és un esperit de visionari i viu en un món invi-sible amb tanta d'intensitat, que ço que nosaltres anomenem el món real, cessa,a voltes, d'existir per a ell ". ".És per aquest costat, sobretot, afegeix el prolo-guista, que Blake és original, i és d'aquí que deriva la seva complicada filosofia."Un altre crític, Louis Cazamian, diu de Blake que ha estat, dins la poesiaanglesa, el més intuïtiu dels reformadors. Aixi el veiem que penetra dins de ca-mins no fressats encara, i que s'hi llança d'un salt, anant més lluny que el ma-teix Wordsworth. Però si sobrepassa a aquest per la riquesa de la seva revela-ció profètica i per la puresa de les seves inspiracions, li és inferior en equilibri.Pocs temperaments poètics i filosòfics trobarem tan suggestius cona Blake. Ésclar que va ésser influenciat per altres artistes i pensadors; però les decisionsprimordïals del seu seny, de la seva imaginació i del seu gust artístic, només
procedeixen d'ell mateix. Blake inventà o recreà pel seu propi compte tot el queva tocar. Els seus dibuixos duen el segell d'una visió característica i inimitable.I té la mà trencada a manejar el simbolisme més subtil. La seva filosofia és una
sèrie d'impulsos intuïtius llançats devés l'absolut, amb tuna imperiosa i tranquillaseguretat, traduint-se en símbols estranys, complexos, però que per l'autor sónclars i familiars. El joc del seu esperit, afegeix encara Cazamian, no obeeix pasa les lleis normals de la lògica, i el llenguatge que parla en bona part de la sevaobra deixa d'ésser intelligible. Així Berger, en el pròleg dels Primers llibres pro-
fètics, s'ha de lliurar a una veritable exegesi dels treballs que tradueix, expli-cant-nos-en, sempre que pot, i en detall, el simbolisme. La doctrina del poetaés un conjunt compacte d'aspiracions i d'entusiasmes i forma ço que un críticanomena "un vast evangeli de la llibertat ". — AL,rONs MASERAS.

11111111 CARLES RIBA

Una tarda de principis de setembre sortia a passejar amb En Riba als afo-
res d'Olot, seguint la carretera de Santa Pau, cap a la fageda d'En Jordà. Sem-
pre , que he "volgut fer-me una imatge de l'obra del meu amic, per mi indestria-
ble d'ell mateix, se'm representa aquella tarda de confidències. Ell duia la con-
versa. I entre aquell oneig de muntanyes boscoses, la cita d'un vers del Dant,
una evocació de Leopardi, uns mots d'ényorament, la confidència d'uns senti-
ments que decidiren en la seva vida, tot venia a aclarir-me aquell esperit huma-
'níssim, profundament cordial, dolçament imaginatiu, que havia traduïdes les Èglo-
gues de Virgili i que al cap de no gaires anys havia de traduir l'Odissea d'Homer.

Aleshores havia començat aquelles estances que després aplegà en un llibre,
i havia deixat aquella poesia arcádica que li hauria donat molts seguidors. La
seva versió de les Èglogues i una poesia premiada als Jocs de Girona de 19i1,
determinaren probablement En Joan Maria Feixes a donar a les seves poesies
un aire pastoral que En Riba tenia amb més de simplicitat i puresa literària.
Però algun intent més de poesia d'aqueixa mena, el negligí, el deixà inèdit, el
perdé. M'havia recitat un fragment on en mig d'un boscatge, al vespre, dansa

-ven unes nimfes; me'l deia de memòria ; em semblava una tela de Corot; ell
ho tenia en poca cosa i preferia unes estances a Aspàsia també perdudes.

En alguns dels seus llibres ha tingut com tila pudicícia de no mostrar gaire
el seu esperit fantasiós i efusiu; ha pres un estil on res d'allò no es desplega,
on a penes hi és al•ludit. I així he de tenir d'En Riba una imatge ben diferent
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de la que en tenen alguns qui se l'imaginen un esperit doctrinari i donat a es-

tudis àrids i metòdics. D'En Riba n'he pogut veure sempre el poeta natiu, i

aquell fons humà que ell sovint ha defugit de mostrar obertament en les seves

obres literàries. Però aquest aspecte que jo estimo tant en el meu amic, de ve-

gades surt a la seva obra; el reconec de seguida: de vegades s'esplaia en una

d'aquelles seves versions que tothom admira, de vegades s'insinua en uns mots

perduts en un article, o bé el veieu en la simplicitat de les aventures infantils

dels Sis Joans o d'En Perot Marrasquí, i fins sota aquell ornament irònic de les

Tres històries. I esperem que es mostrarà en els dietaris de viatge — encara avui

en notes disperses — i on ell caldria que no es violentés en una concisió que

potser ja tindria més d'avarícia que no d'economia.
Aquest aspecte d'escriptor sentimental i efusiu no el donen gaire els seus

llibres de poesia i de crítica. En Rossend Llates ja digué que fins en aquesta

part aparentment abstracta, de la seva obra, no hi havia més que un tempera-

ment subjectiu. L'abstracció, més que un intent de coordinar conceptes, hi es-

devé la manera d'un estil poc explícit. Sovint les coses i les impressions més

personals i fins tal volta fugitives, hi són dites d'una manera impersonal i abs-

tracta. El seu estil seria més franc si prenia maneres més subjectives. Però això

ho dic al meu amic sabent com en coses d'aquesta mena l'error és molt fàcil,

i és més prudent insinuar que no voler-hi definir. — Jos P M. CAPDEVILA.

^11i111i1 PERE RIERA: POESIES. (Publicacions de l'Orfeó de Sans). Barce-

lona, 1927.

La poesia brolla d'aquest petit llibre noble i simpàtic com una trena d'aigua

clara.
Es respira, al seu entorn, l'olor directa i fresca, sanament popular, d'un tou

d'alfàbrega.
Reproduïm íntegra una de les composicions del llibre, Passeig per Les Fran-

queses:

Pel dolç i tendre abril un daler m'esperona
de travessà el Congost, resseguí els alzinars
i perdre'm pels bosquets idíllics de Llerona.

Vibra un d'eixos matins assolellats i clars
que sadollen de goig els cants de les ocelles,
les plàtiques dels vents, les veus dels campanars.

Irisrts regalims de pures fontanelles
serpegen entre els rocs, amaren els plantius
on viuen tremolant les brotades novelles.

Els rossinyols no lluny d'arcàdics caserius
terregen, amatents a bequejar Poruga,
i dels floríts matolls s'enlairen les perdius.

Enllà s'albira el pont fet de soca feixuga,
que, fugint dels vailets, les noies de Corró
passen, amb àgils salts de gasela poruga.

No hi lea, no pot haver-hi un petit món millo:
Bé mereix una, endreça, un càntic de lloança
qui les coses guarneix de tan bella faisó!
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Mes vet ací el retorn a la planura mansa
on tinc el blanc casal. Migjorn triomfa, august.
Rodolen amb l'oreig onades de gaubança

i del cor de la terra ix un alè robust.

... En el millor d'aquestes estrofes d'En Pere Riera hi ha, certament, quel-
com d'horacià i de maragallià, d'un valor ben positiu. — Josrp MARIA JUNOY.

ntttttt LA INVESTIGACIÓ DE LA POESIA

Temps enrera, ja fa uns anys, el caríssim Cristòfor de Domènec, en uns
articles sobre Tres poetes quasi inèdits, vaticinava la notorietat lírica de Rossend
Llates, Melcior Font i C. Fages de Climent.

Suara, en poc temps de diferència, també tres nous poetes han estat reve-
lats al món literari. Ens referim a Josep Selva, a Joan B. Solervicens i al P. Xa-
vier d'Olot.

Del primer, aquestes mateixes pàgines, en el número corresponent al maig,
n'inserien quatre poemes exquisits, d'una diversa tonalitat delicada: concepció
i sensibilitat, destriant-s'hi individualitzadament, hi marcaven la fita en què l'en

-trenament de l'exercici revesteix ja veritable i alada categoria superior de joc.
Quant als altres dos, ha estat el darrer fascicle de la Revista de Poesia qui

els ha aplegat.
Joan B. Solervicens, el menys inèdit d'ells, alia, en la repetició elegant amb

què torna quintilles les quartetes del seu endecasíllab, la retòrica amb la grà-
cia, la ponderació metafòrica amb la sobrietat de l'emoció, la humanitat amb
i'anècdota.

Però el més interessant dels tres, és, potser, aquest caputxí qui tantes pro-
metences amaga, i que signa — i deu anomenar-s'ho — Xavier d'Olot. Llevat
d'algun dels Somnis de Guerau de Liost, res no coneixíem en la nostra poesia
moderna tan sàviament, tan immediatament emparentat amb l'acidesa objectiva,
amb el somrient realisme, amb la directa elegància expressiva de la lírica de Ber-
nat Metge o de Turmeda, com aquestes estrofes de La cambra. Sense oblidar
l'altre poema, A Horaci, d'una ètica finíssima i saborosa, d'un humor profund
i lúcid, fidel a la més pura tradició clàssica del nostre psicologisme o didactisme
lírics.

Quina joia la troballa de nous poetes! Tasca, però, més que d'erudits in-
vestigadors, del sortós atzar. — OCTAVI SALTOR.

niiiiii CARLES MAGRINYÀ, POETA

Molt de tard en tard, Carles Magrinyà, fill de Valls, i, com a tal, ànima
retreta i solitària, es manifesta amb un volum de versos de collita pròpia. Adés
fou Esteles de llum, ara El aneu hort ha florit. Ha transcorregut entre l'apari-
ció d'aquests dos llibres un llarg espai de temps, set anys. No podem dir, però,
que cap dels dos llibres representi una fita en el camí del poeta. És probable que
d'aleshores fins ara no hagi progressat gens. I és que el seu primer llibre ja fou
un fruit madur.

Tres florides parcials : Sonets, Cançons i Altres poemes, formen la florida
de conjunt del recent llibre de Carles Magrinyà, del qual es desprèn, com a prin-
cipal característica, un efluvi sentimental embolcallat d'un vel de melangia.
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Carles Magrinyà, home i poeta, un i altre amb personalitat ben definida,

han escrit els Sonets, la part millor del llibre. Aquesta dualitat del "jo" el fa
esdevenir èpic en el seu lirisme. Com en els estats onírics, el poeta esdevé actor
i espectador ensems de l'acció que es desenrotlla en l'escenari del somni. El to

amb el qual el poeta parla als factors sensibles objectivats, és la determinació

de l'estat d'ànima en el qual es troba l'home constantment vigilat per aquell. El

to amb el qual el poeta parla a l'home és divers i fluctua entre una força vibrant

i plena d'energia, i una tendresa suau, expressada amb tota la ingènua simpli-
citat d'un infant.

I és que Magrinyà té avalada la seva sensibilitat de poeta per una cultura
prou vasta que li permet d'expressar planament tots els matisos de l'humà ne-
guit, del turment que sent del viure, de la gran lluita de passions que presideix
els seus sonets. Així, els seus versos, tot i essent senzills, no són humils; tenen
tota la noble ponderació i la gràcia de les coses belles sense enfarfecs.

No és la imatge enlluernadora el secret de la força poética de Carles Ma-
grinyà. Ps el lliscar sobre les coses com home que està amb elles en íntim con-
tacte. I és per això que la seva sobrietat fa sovint els seus versos més plàstics
que no pas musicals.

Tot llegint alguns dels sonets d'El zneu hort ha florit, hom no pot menys
que recordar Ausiàs March, mentre altres evoquen la imatge franciscana. De la
mateixa manera, la majoria d'Altres poemes, de tema camperol, evoquen els cants
geòrgics de Francis Jammes.

Són, aquests darrers, poemes descriptius, on el detall i la visió directa de
les coses fan lliscar els versos, sempre sobris i sempre nobles, d'una manera
suau i dolça, sobre la gran riquesa de detall que els dóna llum i color.

Així com en els cants lírics de Carles Magrinyà, l'esperit èpic de l'acció in-
terna es manifesta constantment, en les seves petites epopeies, per contra, una
intenció lírica fa que esdevinguin més intellectuals que sensibles. De tota ma-
nera, els temes camperols són els que millor s'ajusten a la seva sensibilitat.

Carles Magrinyà, esperit solitari, ha fet sentir de nou la seva veu. No és
cridanera, però porta el turment de la passió profunda i rica de matisos. Cal
escoltar-la amb devoció, com el ressò d'una noble inquietud humaníssima. —
PExu MIALET.

íflH'íi1 ELS CABELLS BLANCS DE LA LITERATURA

No tots els cabells blancs poden donar dret a la veneració. Recordem que,
una vegada, en invocar un polític la seva cofa blanca com una, ègida contra les
pugnes dels seus adversaris, aquests li respongueren: "Podeu perfectament pin-
tar-vos els cabells ; hi ha tints excellents".

I és que envellir amb dignitat costa una mica. Hi ha velleses treballades per
la pàtina, i són les millors; altres treballadas pel corc i, sense deixar la nobilitat,
denoten descurança; altres, en fi, que envelleixen pel podriment, i són abomi-
nables.

Dins aquest ordre darrer classificaríem, amb tots els respectes deguts, la pro-
ducció 188o-po de Paul Bourget. Si un dia retrèiem 1"open-air" d'Henri Bor

-deaux, avui subratllem l'enrariment d'aire, el resclosiment insuportable d'aquesta
literatura de "boudoir" — la qual no té res a veure amb Baudelaire —, on les
dones i els homes i els accessoris decoratius projecten tota llur falsedat origi-
nària, arnada i tronada a través dels anys, mentre desafinen, entre espasmes,
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tirallongues sentimentals a la manera de: "Ma beauté, elle s'est fanée à te pleu-
rer, sans que tu ajes eu pitié ni d'elle ni de moi, mon doux bourreau ?..."

Ara ens adonem que bona part de la literatura catalana actual es fa a imat-
ge d'aquella producció tan poc recomanable. Què esdevindran, d'ací a cinquanta
anys, les novelles escrites de cara al sensacionalisme i amb un bagatge integrat
gairebé exclusivament per les llustrines desuetes que ja no poden ésser colgades
al ras ?

Ocorre ben sovint que els camins que crèiem que menaven a l'originalitat,
a la gerdor, a la novetat tendra, ens porten cap aquells tocoms collats per la
floridura, a desgrat del carregament de pebre i sal que hom cuidà de tirar-hi en
esguard a la immortalitat.

Els ingredients extra-literaris perjudiquen, a la curta o a la llarga, tota obra
literària. Pensem, doncs, en l'esdevenidor de la nostra novellística i fem tot el
possible per a treure els nostres autors de l'emmelament on es troba ficat fins a
genolls amb els seus "pastels" Monsieur Paul Bourget, de l'Académie Fran-
Saise. — S. SOLER I FORMENT.

111111111 A L'OMBRA DE LA VERA EFIGIE

Les celebracions dels centenaris tenen la virtut cíe fer vibrar alhora moltes
valors disperses. Només que manta vegada el conjunt obtingut no sona gaire
harmònicament. Els uns per ací, els altres per allà, cadascú amb la seva dèria,
quan els uns hi van els altres ja en tornen.

El P. Miquel d'Esplugues, amb el seu llibre La vera efígie del Poverello,
en ordre cronològic, és dels últims que ha arribat al centenari del Pare Sant
Francesc. Sinó que a ell ningú no li podrà dir "quan tu hi vas jo ja en torno",
car ell és dels que no n'han tornat. Ell ha vingut a celebrar el centenari, però
ha romàs. Aquesta obra queda com una fita en la nostra literatura. Ella sola
hauria fet profitosa la celebració del centenari franciscà.

La vera efígie del Poverello no haurà estat uñ llibre niés. Serà un d'aquells
llibres que per la seva eficàcia resten ja sempre més com una bandera bategant.

No he cregut mai que un llibre pogués ésser presentat d'una manera des-
curada. Però m'esgarrifa un llibre de presentació pimpant amb portades crida

-neres i una inicial de sortija per cada començament de página, i que ensems
sigui buit de paraules càlides, orfe d'idees substancials.

Així, davant d'un llibre de gran presentació i de gran contingut, podrem
assenyalar tina altra fita dins la nostra literatura. La vera efígie del Poverello
n'és una. Val a dir que la presentació d'aquest llibre no ha estat un davassall
ridícul d'ornaments. És senzillament bell de tan sobri i de tan auster.

Si la coberta d'aquest llibre ja obliga a obrir-lo, les seves primeres parau-
les us fan endinsar ràpidament en la seva lectura. L'autor endreça el llibre a
aquella dona que el dugué dins les entranyes i li ensenyà de dir el Parenostre.

Això no és pas únicament una generositat filial i una gràcia d'estil. És una
admirable síntesi de tot l'esperit franciscà. Quan Francesc es despulla les ves-
tidures i deixa tot el del món, diu: "D'ara endavant podré dir amb raó: Pare
nostre qui esteu en el cel ".

Just era — sembla que vol significar aquesta endreça — que en escriure
aquest llibre, on batega l'ànima de Francesc, el P. Miquel d'Esplugues l'endre-
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cés a aquella dona que li ensenyà de dir les paraules que havien estat el màxim

desig del Pobrissó.
Qui ha sabut sintetitzar tan feliçment l'esperit del sant d'Assís havia de

reeixir en el traçat de la seva psicologia. Oi més, ell que d'una manera elegant

i graciosa pogué emportar-se cap a casa nostra una imatge del sant feta a la

seva època; ell, que ha pogut viure i treballar sota l'ombra de la vera efígie,

també havia de poder endinsar-se dins la psicologia de Sant Francesc.

Ha arribat al fons de la seva ànima, n'ha copsat tots els caires, totes les

belleses i després només ha tingut la feina, àrdua i atrevida però, de despullar

la imatge del Sant, que els homes absurds i incomprensius havien ofegat sota
vestidures impròpies. Amb clares paraules ve a dir: "Pensar que al cap de set

segles hom pot descobrir Sant Francesc, fóra un cas d'idiotisme. Si de cas, el

que hom pot fer és despullar-lo".

He dit que aquest llibre quedaria entre nosaltres com una bandera bate-

gant. Perquè ell té la virtut de posar-nos el dit a la llaga en moltes tares nos-

tres. Perquè ell té la gràcia d'orientar bellament el sentit del franciscanisme (ara

que entre nosaltres hom va aplicant aquest mot a tort i a dret).
La primera cosa i la més gran que de Francesc ens mostra, és la seva mag-

nanimitat. Sense ella seria vana tota imitació de la seva vida. Que és oportuna

aquesta invocació a la magnanimitat, orfes com som d'ella en les crítiques, en

les murmuracions, en totes les converses! Ara van els uns fent l'elogi de la iro-

nia i els segueixen els altres dient-ne penjaments. I bé, Francesc, a través d'a-

quest assaig psicològic podem veure-ho, també tenia la virtut de la ironia (prou

sabria dir-nos-ho Fra Elies si tornava) ; ara que la seva magnanimitat era prou

gran per fer-la virtuosa. Ésser irònic i ésser magnànim, bella lliçó per a uns i

altres !
I amb aquest assaig encara apendrem moltes coses essencials:
Que Francesc, entre posseir un volum de l'Evangeli o practicar l'Evangeli,

es decantava per això darrer.
Que la ciència, quan viu en ella mateixa i per ella mateixa, és tina cosa que

infla. Només uns ideals ultra-científics poden desensopir-la i sublimar-la.
Que la castedat (antropològicament sàvia economia de reserves dinàmiques,

origen d'una fortitud polièdrica), sense la caritat, és una niciesa. És savi aquell

qui té una castedat feta de comprensió natural, de caritat divina i d'illuminada

prudència segons l'Evangeli. (Oportuníssimes paraules, crec jo, per a tanta gen-

teta que creu que només hi ha un pecat i fugen d'ell oblidant, però, la compren-

sió, la caritat i la prudència.)
Que per l'esperit no hi ha guiatge millor que la disciplina.
I encara moltes altres coses.

Una qualitat més a remarcar entre les millors d'aquest assaig, és la cons-

tant insinuació lúcida de matèries i d'idees, cada una d'elles prou important per

començar un altre llibre. I entre aquestes idees i aquestes matèries, judicis d'obres
i de persones, fets d'una faisó novíssima.

Per exemple, i només per citar-ne un, el judici ràpid però penetrador de
Voltaire, aquest home que ha servit de cavall de batalla pels escèptics i pels no

escèptics. Diu el P. Miquel d'Esplugues que entre Voltaire i un "abbé" de la
seva época només hi havia una diferència de sinceritat. L'autor de Candide deia

allò mateix que la clerecia decadent dels Lluïsos no gosava "a dir-ho amb tant
de cinisme i no hauria sabut formular-ho amb tant d'encís ".
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Una màxima desautorització, em sembla, pels sistemàtics defensors i elssistemàtics detractors de Voltaire.

Seria també, per part meva, un cas d'idiotisme venir a descobrir l'estil li-terari del P. Miquel d'Esplugues. (Aquesta obra, excellent d'ideologia, seria coixasi no fos bella literàriament.) Però sí que puc remarcar-ho de nou. Car encarael trobem més dignament accentuat. Concís i clar, però no gens fàcil. Vibranti emocionador, però tot mesurat. I moltes vegades llegim fragments, com és ara
aquest: "Hom esbocina els manaments de Déu per apedregar amb les seves des-ferres el Crec en un Déu, sense adonar-vos d'una imatge que de tan subtil seus escapa de les mans ".

No en va, doncs, podem dir-ho ben alt, s'haurà celebrat entre nosaltres elcentenari del Pare Sant Francesc. — JZxoNI MORAGAS.

Iuoni1 MN. JOSEP CARDONA: TERRALS. Sabadell, 1927.

La tasca que descabdella la benemèrita "Biblioteca Sabadellenca" és tascaverament positiva. Aquesta novella institució hauria d'ésser el mirall on fixessinllurs esguards totes les nostres contrades; és son treball una lliçó fervorosad'amor a la cultura, exemple de ferrenya constància. En les presents hores ex-traordinàries s'és constituïda en far de llum confortable sota l'acurada i tenaçdirecció de] publicista Joan Costa i Deu. Certament Sabadell és la inquieta ciu-tat industrial; sap, però, reconcentrar-se sovint i esguardar amb afecte els pro-blemes de l'esperit. Tenim a nostres mans l'últim volum, dotzè de la collecció,qui conté un recull de versos d'aquest sacerdot illustre. El credo religiós i pa-triòtic del doctor Torras i Bages troba en Mn. Cardona un entusiasta prosèlit,apòstol infatigable dei la Creu i enaltidor amorosívol de les nostres tradicions,heus aquí les dues cordes més valentes de la seva lira. Orador de les diades as-senyalades i dels íntims festivals, mai no han mancat en sos discursos eloqüèn-
cia, doctrina convincent, lucidesa de concepte, senzillesa, pulcritud; podríem dir
que predica l'Evangeli a manera de l'Evangeli, com aconsella, amb enèrgiques isàvies paraules, un eminent apologista nostre. Aquestes qualitats hom les trobatambé en les pàgines del llibre que ens ocupa. La poesia de Mn. Cardona no és
fortament profunda i aparentment enlluernadora, ans estotja en son si un sen-
timent tendre, nobilíssim, fàcilment encomanadís, es desplega en un estil planer
i pulcre, en una simplicitat emotiva admirable, arruixada de concordances, irra-
diadora de quietes claredats. Podríem citar moltes de les composicions contingu-
des en aquest aplec com a veritables peces; esdevindria, però, el nostre article
massa llarg. Recordem solament La creu de terme, O fe!, El mas antic, La se-
nyera triomfant, L'Angelus, La masia, Noces d'antany, flors de poesia tradicio-
nal, d'un suau regust virgilià, poesies fresques i colorides, veritables minerals
cristal-litzats completament lliures de la ganga enlletgidora. Són, talment, uns do-
cuments qui ens dirien l'exacta psicologia d'un temps i d'un poble. En Terrals
pietat i terra caminen de bracet en placèvola germanor... Uns mots finals d'ad-
miració a les pàgines del Pòrtic. Miquel Carreras és un enamorat de la vida in-
terior, li plau de meravellar-se davant les activitats de l'esperit, és un finíssim
pensador. Sap crear belles idees, sap. exposar-les brillantment en un estil ente-
nedor i sos raonaments són ordenadíssims, sil-logístics, gosaríem a dir; sap pro-
var i convèncer. L'exemple d'això el tenim en el Pròleg que adjunta al present
llibre. — Pixi VERDAGUER.

24
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EXPOSICIONS

uiuuu JARDINS DE SALONS, per RAOUL DUFY, LLORENS ARTI-
GAS i NICOLAU M. RUB1Ó. (Galeries Bernheim-Jeune, editors d'art.
París.)

A les Galeries Bernheim-Jeune, de París, gairebé tot el mes passat ha estat
oberta l'exposició de "Jardins de Salons" per Raoul Dufy, Llorens Artigas i
Nicolau M. Rubió, junt amb set tapisseries impreses per Raoul Dufy a la fàbrica
Bíanchini Férier i provinents de la collecció Paul Poiret.

Al Japó és costum de tenir arbres nans, però vellíssims, dintre les habita-
cions. Recordem que Olaguer Junyent en va portar un de la seva volta al món,
que era vell d'un segle i no tenia pas dos pams d'alçada.

Durant molt de temps els europeus s'acontentaven d'admirar aquests pro-
digis, i algun, més sortós, de posseir-ne i tot. Ara, segons sembla, a Europa se'n
produeixen, i si no són tan vells com els autèntics del Japó, són igualment petits
i envellits industriosament a cop de fosfats.

Arbres d'aquests són els que han aprofitat Raoul Dufy, Llorens Artigas i
Nicolau M. Rubió per compondre uns deliciosos jardins de saló, dins un gust,
però, del tot occidental, exposats el mes passat a les Galeries Bernheim-Jeune,
de París.

Mes l'interès d'aquesta exposició del resultat de la collaboració del pintor,
el ceramista i l'arquitecte anomenats, no radica pas solament en la minúscula
flora sotmesa a l'ordenació de l'arquitecte jardiner; sinó que és desvetllat, més
aviat, per les minúscules construccions destinades a contenir -la.

Aquestes — escales, quioscos, bassiols amb bancs entorn i una tassa al mig 
—són de faiança al gran foc. Ja se sap que la cuita d'aquesta faiança és difíci-

líssima, tant que, per obviar-ne les dificultats, alguns ceramistes moderns han
imaginat de coure a focs successius; mes aquest procediment, de resultats infe-
riors, no és per satisfer ni l'artista conscienciós ni l"amateur" coneixedor. El
nostre volgut Llorens Artigas ha triat la ceràmica a gran foc, que, millor que
cap altra tècnica, s'havia d'aclaptar a la decoració de Dufy.

Heus ací el que diu del nostre ceramista, i dels jardins de saló, en el pros-
pecte de l'exposició, J.-C.-N. Forestier, el record del qual és ben viu entre nos-
altres:

"La fabricació industrial exigeix materials uniformes i mitjans; ell els exi-
geix perfets, mes llur cuita és delicada. Cal vigilar-la i la menor diferència en
aquestes altes temperatures de i.ioo a 1.200 graus és prou per alterar una feina
pacientment preparada. El seu procediment, d'altra banda, no és pas secret; és
la seva manera de fer la que li és personal, la justesa del seu cop d'ull, l'habi-
litat de la seva mà, el treball tenaç i l'observació incessant que cap descoratja-
ment no detura.

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
Estanys, escales, parets formaven un conjunt que presentava resistències

talment diferents que la cuita n'havia de ser molt difícil. Va caldre que pertot
hi hagués la mateixa espessor de terra, i conservar-li sobretot una homogeneï-
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tat perfecta - i l'escrupolós ceramista ha volgut una faiança d'alta temperatura.
Ell mateix ha preparat amb els seus esmalts la paleta del pintor. Aquests ob-
jectes tan curiosos són fets amb la mateixa faiança estannífera que era la dels
árabes i de les nostres faiances més velles, com la de Moustiers. Única però
gran diferència: Artigas cou entre i.000 i r.ioo graus, mentre que els antics
coïen a Soo o goo. La decoració del pintor no és inscrita sobre el primer fons
cuit ja, sinó sobre el fons preparat només, a fi que els esmalts de color facin
cos amb la primera capa.

Així foren realitzats aquests jardinets, deliciosa i preciosa obra de tres ar-
tistes !

No creguéssiu pas que siguin una banal imitació del que fan de molt de
temps ençà els japonesos — jardinets miniatures que pretenen de reproduir amb
exactitud la realitat a una escala molt reduïda i portant tan lluny aquest desig
d'exactitud, que cada element ha d'ésser en ell mateix una exacta reproducció.

A l'Exposició anglo-japonesa de Londres (agio), hi havia dos d'aquests jar-
dins en miniatura, tramesos per la ciutat de Kioto. Havien estat compostos i
executats especialment per la famosa escola del parc de Shiba, tant de temps
célebre pels seus treballs artístics de paisatges en miniatura. Tot el mobiliari,
tots els accessoris de la casa de te eren escrupoloses reproduccions en minia-
tuara dels objectes reals. Les pedres d'un temple famós de Kioto tenien la pá-
tina d'un miler d'anys; els pins, els cedres i les bardisses, d'una ancianitat au-
tèntica; els cirerers, les glicines, flors preferides dels japonesos, i les altres flors
hi eren plantades segons l'estació.

No és pas una precisió així, com d'una fotografia en relleu — interessant,
d'altra banda, per la seva exactitud i l'habilitat de l'execució —, el que Dufy,
Artigas i Rubió han recercat en llurs jardins de faiança. Són detalls complets
en ells mateixos, però simplificats, i que són més aviat l'evocació d'un jardí que
no pas una reducció de la realitat."

"Cada un dels petits edificis — ha escrit J. Gallotti a propòsit de la ma-
teixa exposició — porta un nom inspirat més aviat en les escenes figurades so-
bre les seves parets que no pas en la seva forma — les curses, les banyadores
[el que reproduïm en aquest número], París, cavalls i deesses, els vaixells, les
curses de braus, etc...

Tots aquests temes són traçats amb un pinzell tantost precís, com quan re-
produeix, en tots els seus detalls, la columnata del Louvre, tantost infantil, com
quan representa animals, tantost fantasiós i voluptuós, com quan pinta els es-
barjos de divinitats jugant en l'escuma de les ones. Els defectes d'aquest di-
buix els donen un carácter tan autènticament popular i l'emparenten tan estre-
tament amb les obres dels antics artesans, que hom voldria creure'ls involuntaris.

Ja feia força temps que la ceràmica no ens havia ofert un senyal semblant.
L'habilitat dels temps moderns ha noït a aquest bell art, en perfeccionar-ne la
tècnica, car hi ha una certa perfecció, d'una mena tota material, que dóna a les
obres manuals tota la impersonalitat dels productes mecànics; llur fredor és lla-
vors, sovint, insuportable Allunyem -nos de l'objecte ingrat que no recorda les
lluites i els somnis de qui l'ha modelat. Que la mà que va tornejar el vas resti
sempre present damunt el seu flanc plàstic i vivent.

Espirituals i ingenus en llur arquitectura, d'allò més alegres en llurs colors
on dominen el negre violaci, el rosa i el vermell ocrat, variats en Llurs decora-
cions fetes de mil quadros encisadors, nous del tot en el seu gènere, aquests pa-
lauets d'esmalt, on verdegen uns jardins de nines, són una joia per als ulls fati-
gats per un luxe savi i els reposen com la visió d'un infant en mig de la trista
multitud dels homes." — C.
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Hulla EXPOSICIÓ ANTONI OLLÉ I PINELL. (Centre de Lectura, Reus.)

Parlar d'aquest artista m'ha d'ésser una cosa molt agradable, perquè no
conec personalment a aquest home i no em lliga amb ell altre vincle que el de
la simpatia que inspira una obra. Si, com diu l'Evangeli, "per llurs obres els
coneixereu ", jo puc dir que per l'obra d'011é i Pinell conec el seu autor com
a home treballador, sincer i ben preparat.

En aquestes condicions, el meu parlar podrà ésser perfectament objectiu,
sense ganes d'inflar ni d'esmortuir mèrits ni defectes, de la manera més cenyida
que jo crec que s'ha de procurar en aquests casos.

He vist boixos i he vist pintures d'aquest artista, i val a dir que uns i al-
tres m'han afalagat la vista, han portat una llumeneta d'emoció al meu esperit,
han fet vibrar la meva ànima.

És, en tot, perfecte? És una valor absoluta? Jo crec que no. Però hi ha en
el conj unt de la seva obra, al meu entendre, més perfeccions que errors, més
reeiximents que fracassos. I, encara, de fracassos pròpiament dits no en tro

-baríem cap, ja que el fracàs gairebé és un sinònim de ridícula ignorància, i no
crec, per sever que fos el més sever judici de l'obra d'011é i Pinell, que arribés
a trobar aquesta ridícula ignorància que constitueix el fracàs. Primmiradament,
l'obra de l'011é és una obra de seny i ordenadament bastida.

On jo estimo més aquest artista és en els boixos, dit sigui d'un cop, ja que
en ells sap concretar bé els volums, sap expressar bé els caràcters, construint
impecablement i sintetitzant d'una manera exquisida. Recordeu si no, els qui
les heu vistes, les seves illustracions per Lena, on hi ha veritables filigranes. Re-
cordo encara un boix, El canalet, on tan bé sap sintetitzar, en poques paraules,
on sap tan bé simplificar expressivament, l'aigua mansa del canal. Per ci per lla,
sap trobar paisatges d'opulències grandioses, anacreòntiques, i no oblidaré mai
un paisatge que sembla arrencat de la mateixa desi de Corot, clarament idíl-lic.

Un aspecte del gravat al boix d'011é i Pinell voldria ponderar, i és per allí
on aquest es separa del corrent gairebé dominant de fer necessàriament els boi-
xos "imitant" els antics — moltes vegades barroers, gairebé sempre encartonats
i hieràtics —, en lloc de fer el que cal que cada artista faci: son temps.

Els boixos dels segles pretèrits, fets per mans poc hàbils o poc educades
o completament ineducades per a aquest treball de dibuixar, tenen l'encís del
temps interposat, en primer lloc ; la ingenuïtat, feta de fervor religiós corn els
goigs, per exemple, en segon lloc; i, per últim, tenen els grans caràcters, més
acusats, més visibles per raó de la llur expressió bàrbara, sincera, ingènua, pura
traducció del pensament a l'obra concreta humana. Per tot això i més encara,
són agradables, admirables si voleu, i àdhuc bells, aquells boixos; però fóra un
error espaventable la perpetuació del bàrbar, de voler fer obra ingènua quan
s'ha perdut la innocència i quan la puresa de l'ànima està esquitxada del fang
de la corrupció d'una gran civilització. Cada temps ha de fer les seves coses,
amb totes les seves virtuts i defectes, que així no posa un "trompe-l'oeil" entre
l'obra i la crítica futura; no fa el "camouflage" indigne de la pròpia vida.

L'011é dibuixa els seus boixos sense negligir les coses que ha après en pers
-pectiva, en valoració de taca, en expressió de volums, en profunditat, i per això

crec l'obra d'aquest artista verament modèlica.
En la pintura és tal vegada aquest artista, menys original, però seguint la

seva vena de sinceritat, que tan digna de lloar ens sembla, pinta amb sana cons
-ciència, i obté uns resultats molt notables. 011é ha mostrat ja teles ben reeixides,

ben harmòniques, fallint, però, una mica, la seva paleta, en els verds i blans i
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grisos; és a dir, la gama del blau és poc vista per l'artista o poc sentida; en un
i altre cas, inexplicada. És segur que aquest artista afinarà la seva paleta cap
aquest cantó que és, al nostre entendre, el més vulnerable de la seva ja rica re-
serva de veritable pintor.

La seva pintura és una mena d'impressionisme acomodat, i hi hauria feina
a voler precisar més la seva tècnica, avui per avui. Empasta bé i sense enfar-
fecs, d'una manera discreta reparteix el material pintura. Dir que és de tal o
tal altra escola ens sembla prematur, ja que en ell veiem influències diverses
que poden anar d'un Manet a un Iu Pascual. Per això serà interessant seguir-lo
en les seves evolucions, ja que dóna la impressió que cerca el seu camí; prova
d'inquietud, senyal de futura independència.

Un paisatge seu titulat El carrer del Pont evoca certes fineses i maneres
d'un Manet. Altres teles, com Les garbes i L'era, fan assimilar-lo al nostre Iu
Pascual, per no citar -ne més que dues de ben característiques. El que més im-
pressiona, però, en totes les seves teles, és la plenitud dominant de l'instant en
cada obra, copsat i plasmat amb vera sobrietat. Sap verament diluir el paisatge
en l'instant, o, si voleu, de paisatge i hora sap fer-ne un tot, de manera que si
haguéssim d'expressar-nos a la manera d'un Gabriel Miró, diríem que contem-
plar una seva tela titulada Tarda de setembre equival a "asomarse a la tarde",
de tal manera queda plasmada en la tela l'hora i el lloc; el temps i l'espai.

Tenim, en resum, 011é i Pinell per un artista distingit i ben dotat. Si és
jove — com suposem —, amb un camí ben obert al seu davant per a assolir be-
lles victòries. Victòries, potser, poc ressonants, ja que en l'obra de l'artista ba-
laguerí hi ha molt de seny i les victòries del seny no són apoteòsicament resso-
nants ni teatralment apoteòsiques. — CÈSAR FERRATER.

CONFERÈNCIES I LECTURES

u" L, ON BLOY I LA SOLITUD

Ricard Vinyes, en la seva recent conferència a l'Ateneu sobre Léon Bloy,
en mig deis records personals recollits durant l'amistat que l'uní amb el gran
escriptor amarat de catolicisme, prenia la seva defensa contra imputacions que
els seus enemics, nombrosos per la intensitat combativa de Léon Bloy i pels sen-
timents que defensava, amb molta lleugeresa li feien.

Sobresortia de les paraules de Ricard Vinyes, que Léon Bloy, lliurat amb
tota l'ànima a una creació literària posada al servei d'una fervor religiosa, vivia
solitari dins el gran món de les lletres franceses, envoltat per un reduït cenacle
d'amistats incondicionals que donaven a les seves activitats literàries un aire de
família. I remarcava que la paraula inflamada i apassionant dels seus llibres,
que es convertia en dicteni manta vegada, en la intimitat del seu viure, era per
als seus fills i familiars, per als seus amics, una paraula desbordant de tendresa
i de cordialitat.

Léon Bloy, amb l'esperit fet per a la lluita i necessitat com el qui més de
l'estrebada del combat amb ànimes contràries, foli convertit en un gran isolat
per obra i gràcia del buit sistemàtic, de l'habilitat a esquivar-lo, de l'atac sense
substància. I se'ns apareix com un atleta bracejant en l'aire sense resistència
humana enfront seu, buscant en un món abstracte l'enemic que s'ha de vèncer.
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Dolorosa vida la seva. Lluitant amb una estretor econòmica, amb una es-
tretor de cordialitat i un ambient hostil, l'amarguesa destil-lava les seves gotes de
fel; i no podent dialogar, per a ésser sentit cridava, i sortien dicteris sagnants en-
tre idees lluminoses i imatges esplèndides. L'ànima cordial que evocava Ricard
Vinyes, esbategava així la solitud i l'ofegament. — JostP COMELLAS.

ELS HOMES I LES OBRES

umm EL RESTAURADOR D'ESCORNALBOU

Els Jocs Florals d'enguany han donat actualitat a un nom per molts con-
ceptes venerable: Eduard Toda.

La total restauració d'Escornalbou, que ha culminat amb la de l'enorme es-
voranc que el 35 de la centúria passada obrí a la volta de l'església, la caiguda
del cloquer octogonal, i la imminent consagració d'aquesta al culte, donen actua-
litat al vell monestir del segle xii.

Cal reconèixer que aixecar les runes d'un monument de la talla d'Escor-
nalbou és la millor prova d'afecte que un hom pot donar a la terra nadiva.

No és rar sorpendre Eduard Toda regirant el fitxer de la seva important
biblioteca: el seu element.

Ens interessava fullejar uns llibres. Ell hi accedí gustosíssim i fins amplià
la satisfacció del nostre desig mostrant -nos un departament rublert de grossos
volums.

"Tinc la part més important de l'arxiu de Poblet, ens digué. Tot això
ho és."

Més tard ens mostrava una bona col-lecció de pergamins, un dels quals era
la carta de fundació del monestir de Scala Dei, amb la signatura i el segell de
Pere I.

Parlàrem d'Escornalbou restaurat. I com nosaltres li preguntéssim qui ha-
via concebut el projecte de restauració, "Jo!, respongué ràpidament. És a dir;
en principi, la meva mare ". S'explicà llargament: "Va seguir el criteri de tor-
nar-ho tot tal com estava. Ella sempre deia: Aquí hi ha han viscut més de cent
homes durant vuit cents anys. El que ells no varen pensar en tant de temps, hem
de pensar-ho nosaltres? Al principi, varen pujar arquitectes il-lustres, entre ells
Puig i Cadafalch, amb intenció d'estudiar el projecte. La meya mare va oposar-
s'hi. Aquests senyors ens farien un monestir nou, i jo el vull ben vell. Ella, per-
sonalment, dirigí la restauració de la part externa. Jo vaig fer la distribució in-
terior. L'església, com veieu, está del tot enllestida. El senyor Cardenal té a les
seves mans el dia i l'hora de beneir-la".

Ens acomiadàrem... Don Eduard volgué acompanyar -nos una estona. A les
nostres protestes per a impedir-ho, contestà amb un somriure, en ell no massa
habitual: "És que a tal indret de la baixada hi tinc un cirerer. No fos cas que
em deixéssiu sense cireres ". Tots li riguérem l'acudit, i, després d'una curta da-
vallada, estrenyíem, satisfets, aquella mà, cálida i generosa, del senyor d'Escor-
nalbou. — J. BARCELÓ.
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Itill i ll i EL PROFESSOR J. MARCET RIBA

Volem escriure uns mots sobre el professor Jaume Marcet Riba, de la Uni-
versitat de Barcelona, admirable, no sols per la seva intelligència, sinó pel seu
entusiasme comunicatiu i pel seu seny organitzador.

Marcet Riba figura en el rengle dels nostres millors geòlegs, i jo diria que
és com un poeta de la geologia catalana, car no sols la investiga seriosament,
sinó que, quan escriu i quan parla, sap embellir i fer agradosa aquesta ciència.

Ell va pendre una part molt activa en el XIV Congrés Geològic Interna-
cional de Madrid, celebrat l'any passat, i ell ha estat darrerament un dels orga-
nitzadors més entusiastes de l'homenatge als geòlegs olotins i sobretot al capda-
vanter: el farmacèutic Francesc Xavier Bolós, del qual ja hem parlat en altres
llocs.

La geologia, per al professor Marcet Riba, és quelcom ben viu: no és pas
una ciència "llibresca" ; ell, amb la seva paraula, sap animar-la. I així el més
llet el seguiria i l'escoltaria amb gust en les seves peregrinacions per la zona
volcànica d'Olot i Girona, per exemple, que ell ha recorregut pam a pam.

Les seves observacions estan contingudes en el volum Région volcanique
d'Olot, extret del llibre-guia Cataluña, escrit en col-laboració anib el seu acien-
çat mestre San Miguel de la Cámara, catedràtic en la susdita Universitat i autor
de nombrosos treballs molt remarcables sobre geologia.

També ha publicat el professor Marcet Riba un report detallat de les tas-
ques d'aquell Congrés i una nota necrològica de Wilfrid Kilian, professor a la
Universitat de Grenoble, al qual devem agraïment per haver contribuït a fixar
la nostra geologia, com ja va remarcar el mateix Marcet, junt anib el director
M. Bertrand, en una sessió celebrada a 1"` Institut Français" de Barcelona per
a honorar la memòria dels grans homes de França morts l'any 1925.

No sabem si els nostres geòlegs han contribuït, com potser hauria estat llur
deure, a les iniciatives de la Universitat de Grenoble endreçades a perpetuar,
amb un bust i una placa, el record del savi professor.

La tasca de parlar dels treballs del senyor Marcet Riba está reservada als
estudiosos de la nostra geologia ; per això nosaltres ens limitem avui a assenya-
lar en aquesta petita nota l'entusiasme, la cordialitat, el do de simpatia i l'espe-
rit organitzador de Marcet Riba, el qual, gràcies a aquestes qualitats, nosaltres
creiem que és capaç de realitzar, per la ciència del nostre país, aquelles empre-
ses collectives que semblen més difícils en un poble, com el nostre, que es ca-
racteritza per un excessiu individualisme, que si a vegades pot ésser convenient,
sol ésser el principal obstacle per a reeixir. — CARr,r;s RAHOLA.

nimn UN HOMENATGE A JOSEP OBIOLS

En el Diari de Mataró, i en la seva quotidiana secció "Al marge dels fets ",
el meu car amic Marçal Trilla i Rostoll ha llançat una idea que, tant per la seva
originalitat com per la seva excellent finalitat, creiem que val la pena de recollir
i divulgar. En recollir una correspndència d'Alfons Maseras des de París a La
Veu de Catalunya, en la qual parlava de la gràcia dels "poulbots", que són "com
pardals xisclaires i bellugadissos en els carrers i jardins de Lutècia", Marçat
explica com els parisencs anomenen als xicots "poulbots", en homenatge al gran
dibuixant Poulbot, qui els ha traslladat graciosament, amb el seu llapis ágil i agut,
a les planes dels diaris i revistes de França.
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"I bé — diu Marçal —, si a París han sabut donar un nom ben trobat als

petits ganuins, nosaltres també en podríem trobar-ne un altre per als nois que

van a estudi. No us heu aturat mai davant d'aquell xicot de l'Obiols que illustra

un cartell popular? (Es refereix al famós cartell de l'Associació Protectora de

l'Ensenyança Catalana.) Mireu, quina ardidesa, quin posat més racial. El cap

altívol, la cara mig mofeta, mig innocent, l'esguard viu i intel-ligent amb un 11am-

pegueig de somni i de ventura, les celles arquejades com dos arcs triomfals, la
"punxa" dels cabells indòmits, els llavis fins a punt d'obrir-se per deixar sortir

una facècia o una sentència. I amb aquella mà a la butxaca, un aire fatxender

i despreocupat, la cartera penjada al coll i la carpeta dels dibuixos sota el braç,

les cames fortes i molsudes, abillat amb el davantal senzill i les espardenyes blan-

ques, camina diligent cap a estudi. Ningú no ha sabut trobar una plasmació dels

nostres escolars, tan encertada com Josep Obiols. Per què, doncs, no els hem

de donar el nom de l'artista que els ha popularitzat, com han fet els parisencs ?

Per què no hem de dir-los "obiols"?
"Els "obiols" — continua — tots s'assemblen al "xicot" que l'artista ha

grafiat en el cartell. Els "obiols" van a estudi com aquell xicot i tenen la viva-

citat i el caient mofeta seu. Saludem els "obiols", com una institució pairal, i es-

crivim aquest nom, en honor del "xicot desconegut" que ha de fer brillar en el

pervenir el nom de la pàtria."
Heus ací la idea excel-lent del director del Diari de Mataró. Hi ha moltes

coses que ens obliguen a acceptar-la amb joia pensant que l'homenatge al nostre

artista serà el tribut de tot un poble.
Obiols, el dibuixant d'aquest petit escolar, que llançava al poble de Cata-

lunya el "Ja sou... ?" demanant un petit sacrifici als ciutadans per tal d'oferir

escoles dignes a tots els infants, posava alhora en el rostre del seu "fill" tota la

joia i tot el goig de l'avar a escola, amb una profunda racialitat per tal d'atreure

la seva atenció.
Aquest és el gran mèrit del nostre excel-lent dibuixant. 1 encara, contempleu

les illustracions del Cartijiàs i del Sillabari per a escolars que edità l'esmentada

A. P. de 1'E. C. Veureu de quina manera Josep Obiols ha comprès l'educació

dels infants de Catalunya.
I si només fos ver l'enyorança que sentim de no poder veure els "obiols",

sortir en rengleres en les places de tots els pobles de Catalunya, però amb la

ferma esperança que un dia no molt llunyà ho veurem, aquest homenatge s'im-

posa.
Necessitem distingir els que tenen la sort d'ésser bons escolars i els que

tenen la desgràcia de no poder -ho ésser. Hem de tenir "obiols" i treballar per

als "obiols". Perquè els infants un dia, a cor, com ho feia sol aquell "obiols"

del cartell, no anatematitzin la nostra generació cantant -nos el "Ja sou... ?", que

amartellaria el nostre esperit com un mal cruel sobre l'enclusa dels nostres
oblits.

Podríem, doncs, nomenar a Josep Obiols el pare honorari de tots els "obiols"
de Catalunya.— JULIÀ GUAL.

nnnio LA VIDA D'UN PINTOR.

Poques autobiografies hem llegit tan bellament escrites i tan suggestiva-
ment interessants com la que l'holandès Willibord Verkade ha escrit sota el
nom d'.l turment de Déit (etapes d'un frare pintor). Un llibre que haurien de co-
nèixer i estimar els nostres artistes. Deixant de banda la part doctrinal d'aques-
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ta obra — un dels millors estudis de la psicologia de la conversió —, el llibre de
Verkade es fa ben estimable per la vivesa del seu llenguatge i per la sinceritat de
les seves narracions, les quals fan viure i seguir pas a pas el desenrotllament de
la infantesa i l'adolescència d'un noi, dins la llar i el paisatge d'Holanda, la
seva joventut pimpant dintre l'ambient de París, les hores serenes en la pla

-cidesa de Bretanya i l'ascens ràpid cap a la sublimació entre les belleses de Flo-
rència i la bonhomia dels fills de Sant Francesc al Fièsole.

Aquest llibre, demés, és un interessantíssim document de la història de la
literatura i la pintura modernes. Gràcies a la grapa narrativa de Verkade, hom
viu moments emocionants al cafè "Voltaire" de París, i es troba en les hores de
l'infantament del simbolisme, sentint les paraules de Mallarmé i de Jean Moréas i
posant simpatia a Paul Verlaine. Hom assisteix a les reunions i conviu amb els
Gauguin, Sérusier, Vuillard, Bonnard i Maurice Denis. I ací el pintor trobarà
l'evolució d'un artista i la seva reacció davant totes les escoles i tendències. Coses
que per Verkade són confessades amb una sinceritat que el fan altament simpàtic.

Per tothom són admirables les narracions saboroses dels paisatges holande-
sos, francesos i italians; els comentaris vius de París, la impressió sinceríssima
davant Roma i la yustesa de les seves conseqüències; 1'agudíssima crítica de Suis-
sa ; la finíssima ironia d'Alemanya.

Llibre d'autobiografia i de viatges, d'ambients i d'ànimes, d'homes i d'i-
dees, de crítiques i d'emocions, de paisatges i de retrats. Al costat d'una frase
àgil descrivint un rarnat de vaques holandès, trobareu l'emoció fervent dintre
una església de devots humils; enfront de la descripció sintètica d'un poble bre-
tó, trobareu el retrat profund d'un pintor holandès o d'un poeta francès; fent
parella a una vivent correguda entre pobles i ciutats, la narració d'una hora entre
uns tabalots en un café parisenc o entre uns novicis en un convent italià. Tot
embolcallat de la més pura poesia, de la més transparent serenitat.

I per nosaltres, monjoia adorable, ultra unes justíssimes consideracions sobre
els meridionals, en tastem 1'intelligent treball psicològic (ço que Verkade en diu
el turment de Déu) de l'evolució de l'infant protestant, l'adolescent incrèdul, el
jove torturat i per fi l'home seguint el camí ascendent, dintre la fe, que el mena
a Beuron, on viu i pinta vestint l'hàbit negre de St. Benet.— J. M.

L'EXCURSIONISME

inoniu ORIENTACIONS

Repassant la tasca duta a terme pels nombrosos grups excursionistes, es-

campats arreu de la nostra terra a l'escalf i sota el guiatge del benemèrit C. E.

de Catalunya, heurem la sensació d'un treball continu i abnegat, d'una multipli-

citat de tasques diverses esbalaïdora, d'un gegantí braçal d'esforços generosa-

ment esmerçats, d'un delit estrenu al servei de fervors pregonament sentides i,

per damunt de tot, d'un zumzeig d'abelles feineres cercant d'omplir el rusc pai-

ral, libant totes les flors escampades arreu de la nostra terra.
Si ens endinsem, però, en l'estudi de les tasques realitzades i dels esforços

acomplerts, trobarem tot seguit una forta desproporció entre els primers i els

segons. El treball fornit ha estat encoratjador. La feina feta, minsa. Dins el

camp excursionista mestreja avui una forta desorientació i els esforços més es-
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pontanis resten estèrils i ineficaços mancats d'ordre i de disciplina. No cal par-
lar de mètode perquè aquest demana un estudi pregon i acurat que resta encara
inèdit dins l'excursionisme.

L'excursionisme ha tingut en la nostra terra molts adeptes fidels, practi-
cants decidits, homes de forta espiritualitat, d'una gran amor terral, treballadors
d'empenta i d'ideal, però ha estat orfe de fortes individualitats organitzadores i
de clares mentalitats orientadores. Ja dèiem mesos passats que l'excursionisme
era un esport ignorat dels intellectuals, i avui afegim que també el menyspreen
o desconeixen els pedagogs, els polítics i els sociòlegs.

Hom comença a preocupar-se del temps perdut i dels esforços esmerçats
endebades, i dins el mateix camp excursionista sorgeixen veus, s'inicien estudis,
i s'ordenen treballs encaminats a donar unitat a l'acció en mig de la diversitat
viva i esponerosa de les tasques a realitzar. Essent l'excursionisme un esport
físic i espiritual alhora, és un generador de cultura integral. Cal que tots els
esforços i treballs de tots els seus militants, de les més elevades finalitats a les
petites tasques, serveixin al desenvolupament metòdic i equilibrat d'aquesta cul

-tura integral.
Darrerament, els cursets d'iniciació geogràfica, les. conferències sobre excur-

sions amb finalitats científiques, humanes i socials donades sota els auspicis del
C. E. de C., les investigacions històriques acollides dins el seu si, les conferèn-
cies de divulgació de les tasques foranes fetes per l'amic Rahola i Roca, i les
conferències i cursets donats en molts centres forans, posant a l'abast dels ex-
cursionistes jovençans, mitjans i coneixements útils i necessaris per fer llur acció
més plaent i més eficaç per a la nostra collectivitat, assenyalen ja una inquieta
preocupació en els nuclis excursionistes davant l'augment veritablement notable
d'adeptes i l'exigüitat dels resultats obtinguts per al desenvolupament de la nos-
tra cultura.

No som nosaltres, cronistes aficionats, els que devem ni sabem organitzar,
ni orientar; podem no gens menys assenyalar el moment de creixença esponerosa
del nostre excursionisme i doldre'ns, com a patriotes i com a homes amants de
la cultura, de la desorientació que plana sobre el camp excursionista.

Bo i tenint al dia l'actuació del nostre excursionisme, mirarem de fixar uns
punts, al nostre entendre fonamentals, per a l'eficàcia de les seves tasques, per
tal de fer néixer estudis i controvèrsies entre els nostres intellectuals, polítics,
sociòlegs i pedagogs i contribuir d'aquesta guisa a l'aprofitament pairal d'una de
les nostres forces més joves i més ardides. — DR. RIERA I PUNTI.
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L'ESPERANTO A CATALUNYA

11111111 L'OBRA DE PRUDENCI BERTRANA

No fa gaire que una editorial d'Alemanya publicava una traducció en ale-
many de Josafat, novella de Prudenci Bertrana, i l'atribuïa a Pous i Pagès, sense
que aquest, però, tingués art ni part en la lamentable equivocació.

Un altra editorial alemanya, la casa Ferdinand Hirt & Sohn, de Leipzig,
ha publicat una traducció en esperanto d'algunes de les Proses Bàrbares d'En
Bertrana, entre elles La ruta abandonada, i aquesta vegada l'obra del fort escrip-
tor no ha estat confosa, ans encara molt ben copsada, com ho proven les següents
opinions que coincideixen a considerar Prudenci Bertrana poeta.

Així ho diuen les revistes Esperanto-Praktiko, de Berlín, i Austria Espe-
rantisto, de Viena, que parlen, l'una "d'un poeta i un mestre en l'exposició de
temes rurals ", i l'altra "d'un escriptor català que amb amor i d'una manera for-
tament impressionant ens parla de la vida rural del seu país. Amb ulls oberts
i l'ànima sensible observa la natura i els éssers i sap fer-los reveure amb admi-
rable plasticitat per mitjà d'un llenguatge eminentment poètic malgrat el títol
extremadament proses'c."

Dar Arbeiter-Esperantist, de Berlín, constata que certament les Proses Bàr-
bares no són barbaritats, sinó "croquis impressionants que mostren una inclina-
ció a la vida senzilla i sincera, al misteri i al somni."

Esperanto, de Ginebra, troba també que malgrat el títol les proses d'En
Bertrana són plenes de poesia i "pinten la vida aspra i lliure en mig de la natura,
tan preferible en alguns aspectes a la complicada existència en les ciutats."

Konkord o, de Zagreb (Iugoeslàvia), diu: "Amb avidesa hem gustat aquei-
xes narracions mestrívolament fetes, que sota el títol Proses bàrbares enclouen
molta de delicadesa, la qual empeny a llegir el llibre sense interrupció ", i la
revista Marto, de Txecoeslovàquia, afegeix que llur autor és un "veritable amic
de la natura, que encara té una sana percepció i comprensió de la vida".

La revista International Language, de Londres, diu que es tracta d'unes
narracions plenes d'encís i que Bertrana és respecte de Catalunya el mateix que
l'escriptor anglès Hardy respecte del comtat de Wessex, "a despit del fet que
Bertrana és ple de la joia de la vida que descriu tan càlidament i colorida".
Referint-se especialment a Les barraques dels carboners, la dita revista esmenta
que "l'autor envesteix contra la vida urbana en un llenguatge rarament sota el
nivell de la poètica."

El volum Proses Bàrbares és el número i8 de la collecció "Literatura Mun-
dial", la qual porta publicades, entre altres, traduccions de les llengües polonesa,
búlgara, hebrea, japonesa, sueca, croata i flamenca. — JAUME GRAU CASAS.
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SARDANES

jurin L'APLEC DE GERMANOR AL, BOSC DE CAN FEU

S'ha celebrat l'anual Festa Major del Sardanisme, que organitzen el Fo-
ment de la Sardana de Barcelona, Les Conreadores de la Sardana de Terrassa
i els sardanistes de Sabadell.

L'Aplec, una festa magnífica. Una preparació acurada, una organització per-
fecta (és ben interessant aquest esperit i aquestes dots d'organització que van
posseint els nostres), tres cobles notables, un programa escollit amb bon criteri.
Per altra banda, la concurrència nombrosíssima — no interessa precisar les de-
senes de milers.

Heus ací, doncs, el bon èxit assolit, l'èxit saludable i veritable.
Ara bé, seria pueril de pretendre que, sia conscientment, sia sense tenir-ne

completa consciència, la gran massa acut a l'Aplec només que per ballar-hi sar-
danes o bé per passar un dia enfront de la natura, com deia abans alguna ridí-
cula gasetilla anunciadora. La festa de sardanes al camp té una significació la-
tent qui mou i fa vibrar la multitud.

Ara bé, suposem que aquesta significació latent no existís. Doncs la festa
quedaria igualment al marge de les critiques. La sardana és una cosa bella, però
bella de tota bellesa. I la joventut que balla a l'Aplec dóna la sensació completa
de sanitud moral i fisiològica. Suprema bellesa.

Quin contrast aquella alegria amh els joves que encara vegeten per ací ta-
citurns, qui no saben de riure, mal orientats o endarrerits de tres generacions!

El conjunt d'aqueixes qualitats, adquirides no fa pas molts anys, ha assolit
d'esborrar el descrèdit que, merescudament, pesava damunt el nom i la festa
Aplec. Anys enrera, la beneiteria d'alguns no trobava obstacles; i la manca d'or-
ganització encara ajudava a donar a l'Aplec un to insuportable de cursileria. Us
evocava, només de nomenar-lo, totes les gestes, més o menys germanívoles, ce-
lebrades per tots els Casals escampats per viles i barriades. Era molt lamentable.

Afortunadament, avui, entre d'altres avantatges assolits, als aplecs s'hi va
sense disfressa simbòlica. De tant en tant, encara, algú qui no s'assabenta dels
corrents del món, es posa barretina i faixa vermella, i fuina amb pipa, i llueix
bandes d'excursionista. Tot això era irritant, abans, pel que significava, o millor,
pel que deixava de significar. Ara, si en trobem un exemplar entre vint mil, bé
cal disculpar-lo. Tanmateix la gent se'l mira de reüll.

Aquesta mena de redempció és un bon exemple a retreure als pessimistes
qui dubten de l'eficàcia de la voluntat. Quan l'esperit és sà, cal només un acte
de voluntat per a restituir les coses. En el guiatge del Foment de la Sardana
de Barcelona hi ha hagut sempre homes qui han abominat també d'aquelles be-
neiteries que dèiem. Va caldre tan sols que existís el sanitós criteri perquè en
quedés influenciada l'obra del Foment. El prestigi de l'entitat major ha servit
de bon exemple a les germanes petites.

Avui, amb el sentit artístic individual més desenvolupat, els nostres Aplecs
sardanistes serien totalment dignes de la germanor espiritual de les antigues fes

-tes hellèniques. — EDUARD NICOL.
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TEMES DIVERSOS

IiIIRUUI LA DESOLACIÓ DE POBLET

Haveu visitat mai aquest meravellós i imponent cenobi? En sortireu amb
l'esperit aclaparat i desolat: tot malmès, escapçat, destruït, ruinós... Parets mig
caigudes, voltes esquerdades, teulats caiguts o a punt de caure...

Si el visiteu, però, no us feu pas la il-lusió que tot ho hàgiu vist: arreu us
trobareu amb portes que us barren el pas, llindars aparedats, o dues fustes creua

-des per embarassar-vos-el. El que hom pot veure no és ni la tercera part de tot
el Monestir. Hom pot dir que són ben poques les persones que el coneixen total-
ment; hi ha perill de la vida.

Ni la mateixa gent que hi viu no l'ha seguit. El guia només tis acompanyarà
als llocs més segurs. La immensa part és tan verge com una jungla: l'herbam,
les mates i els esbarzerars la fan intransitable. Enlloc de Catalunya com a Po-
blet no havem trobat tan enraonades les lamentacions del romanticisme arqueo-
lògic de les generacions passades. Tot és desolació, tot és ruïna...

Després d'haver traspassat la Porta Daurada, l'esperit ja us queda depri-
mit. Cases caigudes, finestrals esbatanats, bigues que no aguanten cap sostre ni
cap cobert. Però això no és més que el Déu-vos-guard del que hi ha a dintre.
La grandesa dels edificis, la nuesa de les parets, les imatges, altars i columnes
malmeses us fan sentir una esgarrifor cor endins. La intelligència no pensa, ni
la sensibilitat no frueix en la contemplació de tantes meravelles, embotornada
com està davant de tanta desolació.

Gairebé enlloc unes flors, un jardinet, un doll d'aigua o un brollador que
us facin amable l'estada. Sabem, per documents que s'han conservat i pel que
hom pot compendre, que l'aigua que ara es perd en els recs dels voltants seus,
abans l'alegrava. Per què han d'ésser permeses aquestes expoliacions? La pen-
sada dels excursionistes de les comarques tarragonines, d'embellir Santes Creus
amb uns jardins alegres, podria+ també fer-se extensiva, amb molt poques des-
peses, al nostre més preciós joiell artístic. Creiem que una subscripció pública
ja seria suficient, per poc nodrida que fos.

A Poblet encara no s'ha reparat res. Déu sap quan es començarà a treba-
llar-hi. Sabeu en què consistirà la famosa "consolidació" de Poblet? Doncs a
tapar unes quantes goteres, a reparar i apuntalar unes quantes teulades que
potser d'ací una setmana j'a hauran caigut.

I mentrestant la gran desolació de Poblet continuarà, ningú no sap fins
quan. —J. M. BORONAT.
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MEMENTO DE LLIBRES, DIARIS I REVISTES

Kalidasa, trad. C. A. Jordana (Collecció popular Barcino).

GoETHE. — Faust, trad. J. Lleonart (Collecció popular Barcino).

J. M. LópEz-Picó. — L'oci• de la paraula, op. XX.
IGNASI IGI,r BIAS. — La llar apagada. La senyora Marieta. Editorial Mentora, S. A.

Edició d'homenatge amb pròleg de J. Puig i Ferrater.
DR. R. CARRASCO I Ii ORMIGUERA. — La diabetes. Estudi fisiològic i clínic (Mono-

grafies Mèdiques, núm. 9).
DIARIO DE TARRAGONA. — Cal cridar l'atenció sobre la plana literària d'aquest

important comarcal, amb valuoses aportacions de la literatura mundial. Una de les

darreres, l'estudi d'Anna Maria de Saavedra sobre Chesterton i l'article d'aquest,

La fredor de Cloe, trad. Adela Maria Trepat i Massó.
Acció, de Vilafranca del Penedès i els seus quaderns mensuals.

DIARI DE MATARÓ (número extraordinari del 26 de juliol). — Plana literària amb

justíssim homenatge a Emili Guanyabens.
Assenyalem la reaparició dels periòdics ENDAVANT, de Rubí i L'Avx MUNNÉ, de

Sant Feliu de Guíxols.
BAIX PENEDÈS, número dedicat a Pau Casals.
REUS. — En aquest important i lluitador diari comarcal, C. A. Jordana ha mostrat

la seva disconformitat amb els punts de vista chestertonians.
REVISTA DEL CENTRE DU LECTURA, de Reus (juny). — Pompeu Crehuet: Divaga-

cions, records i comentaris d'un senyor que fa comèdies. — Eduard Toda: Noves acti-
vitats a Poblet.

LLEIDA, revista d'informacions i estudis, amb una ineressant i noble secció: Plana
dels que comencen.

NuoVA ANTOLOGIA (i d'agost). — Ettore Lo Gatto: La letteratura narrativa sovie-
tista negli ultimi anni.

REVISTA DE POESIA (març). — J. M. Capdevila: La poesia de Clementina Arderiu.
— Carles Riba: La poesia de Joan Mínguez.

D'ACí D'ALLÀ. — Cada número d'aquest bellíssim magazine presta atenció a temes
literaris i artístics d'alt interès.

VIDA LLEIDATANA (15 de juny) número extraordinari dedicat a Morera i Galícia,
amb nodrida collaboració, publica Retorn de Grècia, poema inèdit del poeta suara
perdut per a les lletres catalanes.

LA PUBLICITAT (ID d'agost).	 Josep Pla: La collecció Plandiura, aquest cata-
laníssim museu particular, honor i glòria del nostre temps.

LA Vzu Dt CATALUNYA (23 de juliol). — J. M. Capdevila :Apologia del nu (I),
d'una importància decisiva.

LITORAL, (Màlaga). — Revista de poesia, d'alt to i presentació tipogràfica acu-
rada. A notar també els seus Suplementos.

LE MANUSCRIT AUTOGRAPHE. — Número especial consagrat a Baudelaire.
COMMERCE (q. XII, estiu), — L,éon-Paul Pargue : La drogue. — Archibald Mac

Leiste: Poèines. — Sdren Kierkegaard: Fragments d'un journal, precedits d'una intro-
ducció de Rudolf Kassner.

THE BURI,INGTON MAGAZINE (agost). — Frederick Bentz: Holbein's technique.
Tiiz ARcHITECT & BUILDING NEws (5 d'agost). — Howard Robertson: The posSi-

bilities of functional design.
I,'AmoUR Dt L'ART (juliol). — Raymond Schwab: La Vie et le Mythe chez Tin-

toret. — P. Courthion: Raoul Dufy. y.



NOTES I COMENTARIS	 383

NOTICIARI

- La direcció de les EDICIONS DE LA NovA
REVISTA ha decidit d'interrompre, d'una ma-
nera definitiva, la publicació de la sèrie Els
Homes i les Obres, iniciada amb un recent
volum entorn de la figura de Pau Casals.

JOSEP PORTA, dibuixant i expert colleccic-
nista, ha triat la Cerdanya per passar-hi
aquest estiu.

J. M. BORONAT RECASENS estiueja a Alta-
fulla.

PRUDI:NCI BERTRANA és a Puigcerdà.

PUIG I FERRATER ha triat com a residència
estival la platja de Salou.

LA NOVA REVISTA ha creat o té en estad}
o projecte les noves rúbriques següents: Els
clàssics al dia, a càrrec del filòsof FRANCESC
PUJOLS ; L'art religiós i la litúrgia, de la
qual s'encarregarà MN. TRENS, del Museu
Diocesà de Barcelona; Literatura mèdica,
sota la responsabilitat del D. J. AGUADÉ I
MIRó, aquest honre de gran cor amb l'amis

-tat noble i emocionant del qual ens henorein;
Els esports i la cultura, per Vicens Berna-
des, un dels benemèrits elements de L'Esport
Català: Els negocis i la cultura, a càrrec
d'un patrici del comerç català. Projecta, tam-
bé, una rdbrica de Literatura política.

JOAN Miaó lia fet una curto estada entre
nosaltres.

PERE INGLADA, delicat, passa la convales-
cia al Delfinat.

L'ARC DE BARÀ ha estat ungit asnb la festa
que fórem els primers a anunciar i de la
qual parlarem amb l'extensió deguda.

DOMÈNEC DE BELLMUNT ha estat uns dies
de pas per Barcelona.

ALCANTARA I GUSART va llançar la veu
d'alarma, gràcies a la qual s'han suscitat di-
verses intervencions. El Círcol Artístic ha
adreçat VII ofici a l'alcalde de Girona, detna-
nant-li que siguin guardades les belleses pers-
pectives de la inamnortal ciutat de l'Onyar.

CARIES SOLDEVILA publicarà, en aquestes
planes, l'assaig Del Romanticisme a Valéry.

El pròxim QUADERN BLAU serà dedicat a
Angel San:blancat, la semblança del qual és
escrita per Lluís Capdevila. És esperat amb
força expectació.

R. MIQUEL I PLANAS, el gran bibliòfil, pu-
blicarà aviat una obra de gran luxe sobre la
Història del Llibre.

FRANCIS PICARIA, de pas cap a Cannes, ha
passat per Barcelona.

JosEP PELLA és a la seva admirable finca
de la blava Bagur.

A. ROVIRA I VIRGILI, activíssim, deixa so-
vint el seu sojorn prop de Tarragona per ve-
nir a Barcelona, breus dies, a treballar en
l'organització de La Nau.

El novellESta JOAN SANTAMARIA fa la seva
"villégiature" a Sant Quirze de Besora.

MARIAN ESPINAL és a rossa, barquejant i
pintant. Vol empendre obres de gran empen-
ta, algunes de les quals no seran pintures, pre-
cisament.

Dues interessants rúbriques de LA NAU.
La crítica literària i de teatres, que proba-

blement serà redactada per Rossend Llates i
la crítica d'art i d'exposicions, que serà re-
dactada, segons sembla, pel nostre volgut
company Just Cabot.

Alelcior Font ocuparà també un important
càrrec en el futur gran diari català de la nit.

LA NAU té, també, assegurada, entre altres
collaboracions, la del nostre volgut i admira!
amic, el mestre Gabriel Alomar.

LA NovA REVISTA té en preparació, per
ser publicats al seu temps, uns índexs cem-
pletíssinns de la seva collecció de 1927.

CARLES CAPDEVILA és l'autor de la traduc-
ció de Cèsar i Cleopatra, de Shaw, que LA
NovA REVISTA ha de publicar, i no ,Carles
Soldevila com un lapsus cus feia dir.

JOSEP M. ROVIRALTA, un dels magnats més
intelligents de la nostra indústria, ha ensprès
un creuer pel Mediterrani. L'acompanya Ís-
mael Smith.
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Josep M. CAPDEVILA estiueja al Figaró.
LA NovA REVISTA publicara d'ell, molt aviat,
Les dues llegendes.

Els escultors JOAN REBUI,L i Pu GARGA-
LLO, procedents de París, on resideixen habi-
tualsnent, han passat uns dies a Barcelona.

ISMAEL. SMITH prepara un estudi sobre
Marcousis.

LA NOVA REVISTA té en cartera, per publi-
car en números successius, reproduccions in-
teressantíssimes d'obres de Martí i Alsina,
Marian Vayreda i Delacroix, pertanyents a
colleecions particulars.

Una BIBLIOTECA FILOSÓFICA, sota els aus
-picis de Criterion i la direcció de Josep M.

Capdevila, será aviat publicada. La importan-
cia decisiva de l'esdeveniment ens portara a
parlar-ne més extensament.

ROIG I RAVENTÓS passa, com JOAQUIM
RUYRA, l'estiu a Blanes.

EPIF'ANI DE FORTUNY pren el seu repòs es-
tival a la seva finca de Tiana.

JOAN ARÚS publicarà a LA NOVA REVISTA
un interessant assaig sobre Els anys de jo-
ventut de Joaquim Folguera.

L'arquitecte PUIG GAYRALT i el pintor JOAN
SERRA han retornat de París. Aquest darrer
ha sortit a pintar cap a la Costa.

JAUME BOFILL I FERRO, des de Viladrau on
estiueja, esas ha tramès un penetrant assaig
sobre Marcel Proust que publicarem aviat.

JAUME BOFILL I MATAS també ha pres les
vacances prop del seu quasi homònim, men-
tre corregeix les darreres proves de les Sà-
tires.

JosEP PLA torna a estar (per quant de
temps9) entre nosaltres. Ha vingut, sobretot,
a preparar l'edició del seu llibre sobre Ma-
nolo, que tenen en estudi les edicions de La
Mirada, i serà un dels millors llibres apa

-reguts a. Catalunya.

L'arquitecte Josr;P F. RÀFOLS ha estat en-
carregat de la construcció del nou Santuari
del Vinyet, de Sitges.

Un marxant de tres o quatre notables pin-
tors contemporanis ha signat un contracte
anib un dels joves mestres de la pintura ca-
talana.

FERRAN CALLICÓ és a Olot, més que de
vacances, en període de treball. A la mateixa
població estiueja RAFEL LLIMONA.

A punt d'entrar aquestes pàgines ens arri-
ba la notícia de la mort de CRISTÒFOR Di
DOMÈNEC, gran cor i nobilíssim cavaller del
pensament. LA NOVA REVISTA li dedicara el
record que els inèríts del desaparegut me-
reixen. D. E. P.

Director:	 AT J \/ T A	 Redactor en cap:

JOSEP M. JUNOY	 1	 JUST CABO T

REVISTA
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HUDSON

1^lOTOR CAR ca
DETROIT

MICH.

LA PERFECCIÓ
més absoluta garanti-
da per l'experiència i
agermanada amb una

Poítncla máxima
i un

Des así mínim

ESSEX
M®TORS

caracteritzen les dues marques de fama mundial

JDSON -	 x
Els distribuïdors generals per CATALUNYA, BALEARS,

ARAGÓ, MADRID, i regió Centre d'Espanya

A. de . epresenfacíons í Cru erç
ccíó d'Aufomòbíls

es complauen a invitar tots els interessats a visitar els Sa

-lons d'Exposició de Barcelona, Diagonal, 389; Madrid,

Castellana 12 i Palma de Mallorca, St. Nicolau, 9, on

tenim a llur disposició els darrers models, suara arri-

bats i el gran èxit dels quals ha fet trontollar el món.

Tenim catàlegs a la seva dísposíció que els seran tramesos a sol•licitud

INTERESSANT PER A LES COMARQUES:

Tenim encara per concedír algunes Sub agències, preguem als interessats

que ens adrecin llurs proposícíons a la nostra Central de Barcelona,

Diagonal, 369. —Tel. 1807 G.
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• Única marca de plomes

estilogràfiques i llàpïssos

automàtics que substi-

tueix GRATIS totes les

peces : que . :es trenquin,

inclús la plometa d'or

1 per tota, la vida.

.tri Al per major

JOAN M. KEENE

Fontenella, 10

BARCELONA

_: _	 ATENES A. G. - Provença, 157
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