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L ' H O R A G R I S A D E L M Ó I \ 
PER J O R D I A R Q U É S 

A LAMIC ARTISTA JORDI PASQUAL 

Feia fred. Al defora, el vent brunzia 
i entrava amb un lleu baladreig per les 
escletxes del balcó. 

Una llum trista, il·luminava l'estan
ça: gran, alta, sense decoracions, amb 
empaperat ruinós i misèrrim. 

Assentat davant una taula desba
llestada, un jove pàl·lid, llegia. Anava 
embolicat, cap i tot, amb una manta 
de colors virolais. De tant en tant, es
garrifances de fred el movien. Sos ulls 
eren brillants, febrosos. Les mans es
blanqueïdes, balbes. Tot ell feble... 
Fumava un cigar bamt que omplia 
la cambra d'una atmosfera espessa i 
boirosa. 

S'oïen, esfumades, converses soro
lloses i rialles cridaneres d'alegria for
çada. 

El jove s'aixecà sense fer soroll 
apenes. Tancà el llibre curosament, 
entrà en una cambra immediata i en 
sortí poc després amb un pilot de lli
bres. Tornat a seure es posà a llegir a 
mitja veu el nom dels autors. Les pa
raules s'escorrien per sos llavis esblai-
mats sens gairebé obrir la boca, amb 
un to trist, malencònic com una queixa 
suau i moridora: 

—Ibsen..., Maeterlink..., Gorki.. , 
Jókai..., Ruskin..., Nietzsche..., Tols-
toi..., Maupassant..., Kropotkine..., 
Murger..., Turguener..., Owen..., Wïl-
de..., Pi Margall..., Rousseau..., Et-
lar..., Poe..., Voltaire..., Krazewsky..., 
Hegel..., Unamuno..., Sorel..., Jo
nes..., Marx..., Kipling i anà conti
nuant el nom d'un seguit de literats i 
teoritzadors, de tots els països, de to
tes les escoles, de les tendències 'més 
oposades... 

Amb un gest de cansament s'apartà 
tots els llibres i tot amagant-se el cap 
entre els braços restà per uns mo
ments en una immobilitat absoluta. 

Se sentia la remor del vent i la can
tarella fastigosa de la pluja. Les ria
lles i converses que abans se sentien 
s'eren apagades. Tot era silenciós... 
somort. 

Del darrer pujaren uns crits inin
tel·ligibles, barrejats amb cançons bor-
delleres que unes veus tabernàries 
d'embriac deixaven vagar per la fos
cor silenciosa de la nit tempestuosa. 
La remor dels noctàmbuls es perdé 
aviat. 

El jove alçà el cap. Féu un esforç, 
agafà ün llibre i es lliurà altra volta a 
la lectura. Poc després encengué un 
tabac: semblava que son rostre s'ama
gués darrera les glopades de fum mal 
oient que despedía. 

Llegia amb la vista. Sovint alçava 
el cap i pensava un xic. Després tor
nava a la lectura amb posat meditatiu. 
I girava fulls, amb calma, sense donar-
se'n compte. 

L'atmosfera es feia per moments 
irrespirable, asfixiant. Es com una 
boira espesíssima quasi tallable. Tot, 
dintre l'estança es veia confós, desdi
buixat, sense contorns ni perfils. 

La tempesta continuava. El vent 

feia cruixir el balcó. Les campanes 
d'alguna església llunyana es deixaven 
sentir de tard en tard, amb un deix 
llastimós i funerari. 

La nit anava fent son curs caimosa-
ment... 

El jove pàl·lid continuava llegint. A 
voltes, pero, el cap se li doblegava per 
la son. Es redreçava amb un esforç de 
flaquesa i continuava llegint. 

l o t ell tremolava de fred. 
Uns renecs monstruosos pugen del 

carrer, esqueixant la calma nocturna. 
La son l'ha vençut. Ara dorm pesat. 

Respira fort, amb daler, l'aire corrom
put pel fum del tabac. Té el cap da
munt del braç esquerre i aquest sobre 
el llibre. 

Fa un dia trist. Uns núvols lletosos 
emplenen la volta. Una grisor empala
gosa tot ho embolcalla. 

Del carrer munta al pis enlairat de 
l'habitació del jove la remor confosa 
del tràfec quotidià. 

El nostre amic continua dormint. Té 
un ronc apagat'i un respir fadigós. La, 
pal·lidesa de la seva cara té senyals 
famèlics i d'asfíxia. El llibre que anit 
llegia continua obert. Es un drama de 
Gorki: "Els Mestrals". Un drama trist, 
pesat, sense estridències... 

El món volta. La vida continua. Tot 
és igual: cel, terra, mar; homes. Tot 
és gris, pesat, monstruós. Sempre el 
mateix paisatge. L'existència sempre 
monòtona. 

Del quint pis d'una casa rònega i 
miserable baixen un cadàver. Un ho
me gras, lluent, ventrut, amb una ria
lla de commiseració exclama: 

—Tots tenen la mateixa fi. Ah! Ah! 
Ah! Els avançats! Els redemptors! 
Els romàntics! Els anarquistes! Con
tinua rient d'una faisó perfectament 
imbècil. 

Dalt de la cambra on ha mort el jo
ve pàl·lid de qui parlem, una dona re
vellida, ulls llagrimosos, cabells gri
sos, vestida d'una manera estrambò
tica diu avariciosa: 

—L'import dels llibres valdrà molt 
més que el preu del lloguer de la cam
bra—i posa els volums dintre d'un sa-
quet, bo i mirant pertots costats com 
si temés algú.—Quan és a baix al 
carrer, diu' tot ploriquejant i adreçant-
se a un grup de desvagats que fan co
mentaris : 

—Ah! pobra de mi que s'és mort 
sense pagar-me el lloguer!—i es plany 
hipòcritament amb cantarella estu
diada. 

' I el món, indiferent de tot. volta. La 
vïda continua. Tot resta igual: cel, ter
ra, mar, homes. Tot és gris, pesat, 
monstruós. Sempre el mateix paisatge. 
La mateixa monòtona existència... 
L ' Idea l" ! l"Tdeal"! ni l'horitzó s'al
bira... 

Barcelona, 5-12-1925. 

pular dansa, coneguda per "La Ser
pentina". 

L'altre àpat serà a la plaça de Ca
talunya. 

* * * 
Per estranyeses, no hi ha com la 

gent de lletres, entegui's bé, no de lle
tres de canvi, d'aquelles que es pro
testen, sinó de les que de vegades fan 
protestar. No sé per quina raó, però 
és el cert que bon punt un home agafa 
la ploma per escriure altra cosa que 
no siguin, els palots i ganxos del car-, 
tipàs, ja li entren la mar de manies, 
que si no satisfà "incontinenti" per 
més que barrini i expremi el cervell, 
no li sortirà una sola frase amb "su
jeto", "verbo" i "complemento". 

1 no es cregui que els maniàtics si
guin solament els literats de quart ren
gle, al contrari, els grans escriptors 
són els que més s'han distingit en tot 
temps per l'excentricitat de le^ seves 
idiosincràsies. 

Diuen de Víctor Hugo, que no po
dia fer una lletra sense haver-se pas
sejat abans una bona estona: Descar
tes havia d'escriure ajagut: Leibnitz, 
estirat bocaterrosa; i Chateaubriand 
escrivia amb els peus... descalços. 

Schiller y Grétry, encara s'ho pre
nien més a la fresca; a més de descal
çar-se, ficaven els peus a la galleda... 
plena de glaç. 

Bossuet no concebia el calor de la 
inspiració, sense escalfar-se de cap 
per medi d'un vendatge de draps ca
lents. 

Altres escriptors, com Alfieri, Ci-
marosa, Verlaine i Stuart Mill, per es
criure necessitaven, a més de paper i 
ploma, que a fora fessin força soroll 
i rebombori, al revés del que els suc-
ceia a Montaigne i } . ]. Rousseau, als 
quals només que el vol d'una mosca 
els trencava les oracions. 

No manquen tampoc escriptors que 
han de menester sentit comú, per més 
que es passen molt bé sense aquest re-
quisit, i en prova d'aixq observin que 
són els que embruten més paper. 

Del baleonet estant 
' Si és veritat que en la variació està 
el gust, els convidats a un àpat donat 
a Rochester, pel famós caçador de 
serps americà, Mr. Poter Gruber, de
vien llepar-se els dits de satisfacció— 
perquè val a dir-ho—menú tan origi
nal i que es separi tant de la vulgari
tat com el servit per aquest amfitrió, 
no el trobareu enlloc per hostals que 
correu. 

Vegeu la llista dels plats que va do
nar Mr. Poter Gruber als seus amics: 
foie de serp, serp de cascavell fregida 
amb mantega, pitón bullida, ous de 
serp en salsa verda, rostit de boa, ser-
petes amb pèsols i cues de víbria con
fitades. 

Plats així obren la gana al més lla
miner; per bé que trobem a mancar en 
tan suculent menú algunes viandes si
milars, tais com arrop de sargantanes, 
menuts de llargandaix, o compota de 

salamandres,-que tenim l'honor de pro
posar a Mr. Poter Gruber, per quin 
pensi organitzar un altre banquet. 

El curiós del cas és que els convi
dats no varen saber què menjaven fins 
que ho tenien mig paït, tan lluny eren 
de pensar que els servissin semblants 
coses, que en un plat creien trobar-hi 
gust de pollastre, un altre de cuixes 
de granota, en un terç el delicat i fi
níssim salmó, etc., etc. Quan l'amfitrió 
va fer-los saber que el que havien 
assaborit amb tanta de fruïció era 
carn de la bèstia que tan mala par
tida va jugar als nostres primers pa
res, ningú no ho volia creure; es con
venceren, només, quan Mr. Poter Gru
ber els va ensenyar les pells dels rèp
tils tan exquisidament cuinats. 

Acabat el sobretaula, durant el qual 
tots els convidats varen desfer-se en 
elogis del cargoladis menú, l'amfitrió, 
perquè tot estés en caràcter, va por
tar-los a un teatre de la població, on 
una cèlebre artista executava la po-

liia galleda ben visible 
per al senvor Gaziel 
No hi ha dubte que tots els nostres. 

cars lectors, qui més qui menys, han 
sentit a parlar, alguna vegada, d'a
quest "Gaziel" que de tant.en tant, 
amb una hàbil agilitat com el saltiro-
nejar innocent d'una cardina apareix 
entre les blanques i perfumades fines
tretes que deixen els mortuoris anun
cis de la "Gaceta Funeraria", dita 
vulgarment "La Vanguardia". 

Amb la seguretat, doncs, que tots 
coneixeu .el popular escriptor, aquestes 
humils ratlles "pro-s.ubscripció" que.li 
dirigeix un fervent admirador seu i 
del seu mirall visual, no dubtem, que 
seran més enteses,, especialment des
prés de donar alguns antecedents. 

El Sr. Gaziel escriu un dels seus 
suggestius articlets i, com a blanc, tria 
una idea del Sr. Josep Maria de Sa-
garra, que es referia precisament a ho
menatjar el nostre Santiago Rossi
nyol. Per títol li posa "La 'corona 
invisible" o una cosa per l'estil, quasi 
ja no ens en .recordem. El Sr. Gaziel, 
però, com que té el do de "cosa que 
toca cosa que remou", en el seu arti
cle al·ludit succeí el mateix, i, seguint 
lá norma començada d'ençà que es de
dica a l'ofici de ïa ploma, posat al mi-
radoret fúnebre de "La Vanguardia ', 
creient trobar en ses paraules el "flac" 
d'En Sagarra i de l'autor d'"Els Savis 
de Vilatrista", el que féu, fou repetir 
la cançó de sempre, ço és, "tocar flau
tes" amb tota la seva gràcia torera pe
rò, amb tanta de gràcia que, després 
quan volia sortir de l'enredo, encara 
s'embolicà més. "Como, amigo Gaziel, 
descendéis a tan enfangados luga
res?" (1). 

Què voleu fer-hi, si el primer o se
gon director de "La Vanguardia" té 
admiració per una galleda, i en cada 
article que escriu té el desig de remu-
llar-s'hi el peu? Tot és qüestió de 
gustos. 

D'ençà que s'assabentà de la cons
titució del nou govern cívico-militar de 

Madrid i que el retornaren d'un fort 
disgust que tingué a causa d'una des
il·lusió, el Sr. Gaziel es creu que el 
dotze de copes ha esdevingut carta ne
gra per ell i tot ho erra. 

Llarg, molt llarg seria de contar i 
elogiar els diferents escrits seus que 
sempre solen portar cua fins amb els. 
seus amics més "íntims", que en comp
tes de treure'l del ridícul encara l'hi 
enfonsen més, segons ho demostra a 
"El Dia Gráfico" un dels seus apre
ciats amics. 

Resumim: que segons la nostra opi
nió, el Sr. Gaziel rnereix ésser home
natjat amb tots els ets i uts; per això 
hem acordat obrir una subscripció per 
regalar-li una galleda digna de les glò
ries de ¡la seva carrera. 

Ens , és fàcil dé realitzar la nos
tra pensada, car coneixem perfecta
ment per secretes confidències, el pa
ladar "agre-dolç" de la il·lustre perso
na proposada a un homenatge, i per 
tal que els nostres lectors sàpiguen a 
què atendre's, direm, també, com més 
confidencialment millor, que al senyor 
Gaziel per una desgraciada debilitat 
que té ho l\ agraden les corones de 
verd llorer com la que coronaren el 
cèlebre Dant. Sabem que d'ençà que 
féu aquell viatge per .terres de Suècia, 
s'acostumà a aquelles corones... i ara 
només li plauen les d'or... i argent amb 
pedreries precioses, com les reials... 

JORDI DEL VAL 

(1) Model tret de "La Vanguardia" 
d'un dels originals articles que al·lu
dim. 

N O I E S 
Noies com un vol d'ocells 
perfumáis de primavera, 
m'haveu deixat els clavells 
de la vostra, set besera, 
noies com un vol d'ocells. 

Em plau flairar-te, record\ 
de cent clavells de cent fulles; 
com més.hi decanto el cor 
més tendrament em remulles. 
Em plau flairar-te, record. 

T'escapaves,—ves per què!— 
O gentil escapadissa; 
fuig, encara, a mon daler 
de veureu bellugadissa. 
T'escapaves...—ves per què! 

Si t'escapaves ja et tinc í 
—ara estimo una altra noia: 
en-els meus braços quin dring 
feia.sa.ingènua joia!—-
Si t'escapaves ja et tinc. 

«. 
Una altra em, va mirà als ulls, 
encara tímida i fresca. 
No feien pel mal sos rulls 
de dolça color de bresca. ¡ 
Una altra em va mirà als ulls... 

SEBASTIÀ SÀNCHEZ-JUAN. 

ERUDICIÓ í CILTIRA 
C o n f e r è n c i e s 

"LES PINTURES MURALS ROMA-
niques a Catalunya", al Centre Excur
sionista del Vallés (Rambla) v a Saba- . 
delí, a càrrec' d'En Joaquim Folch i 
Torres, dia 9. 
"LETTURA DANTESCA.—PURGA-
torio", amb projeccions, a la Casa dels 
Italians, pel professor Ettore De Zua-
ni, dia 10. 
"LA DANSA POPULAR CATALA-
na", a l'Ateneu Enclopèdic Popular 
dia 10. 
"NOTES GRÀFIQUES SOBRE MO-
numents de Suïssa", il·lustrada amb 
projeccions, al Centre Excursionista 
de Catalunya, a càrrec del senyor 
Francesc Blasi, dia 10. 
"EL SECRET MÈDIC", PEL DOC-
tor J. Riba: de Sans, a la Societat Mè-
dico-Farmacèutica de Sant Cosme i 
Sant Damià, dia 10. - . . . . 
"UN VIATGE PER TERRES D'E
gipte", il·lustrada amb projeccions, pel 
soci En Josep de C. Serra, al Club 
Esportiu "Catalunya", dia 12. 

E x p o s i c i o n s 
A LA SALA PARES EL DISSABTE 
dia 12 s'inauguraren tres exposicions 
de pintures: de Joan Baixas, de Fran
cesc Gimeno i de Joaquim Mir. 
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al or». I* mim y el iocietüo, y lea da a 
beber, tai rra del acibarado to*tio i» I* in— 
dt>V*B*BÍ| o del dosdeB. la miel ubretuima 
Bel aptauao y del agradenm.eoto. psro ,ayJ 
«•*• pronto, cual a> tnalélico genio la ar-
rtatnr*. torp* ;tnuerabie¡ a la tendí tor-
IMtt'de tt iogriiitud ¿CuifiJuaera, enlodo 
que 1» búmioJdad tlMra ainre* i lo* **o 
tas udúf de la rslífion y de la ciencia. 
i la SBWdurta'jilaVnudí 

Nuaatru ligia, sigk- da gran fondo moral. 

, „ rBcompeoían lo* mt'iióa re-
frtjnuiimijs d» un verdadero Santo d». It 
Cieñen, det genio porteolotu y fecundísimo 
cuv o nombre encaben *Hu lint ai. da 
fn-iat Aira Eiuo* 

Eu<en oo le conoca? jquien DO la admi-
jt Aléñeos de lodo* toa palae* te.apre-

aurafl a feiiciiirlt, laa mas renombradaí 
Aitdemrat iiel orbe tienen 1 gran he nur e! 
comari* eo tu* li*i*a y le abren de par ea 
par su* puertaa iitnmiDk*, profeBorea y 
ciledritjco* prrstfiunle a *u* ducipuij* como 
1 modelo intacnable y tegura ritimufc, laa 
Hoitia* mas acreditada* ae complacen so-
br*maner* en insertar en distinguido lugar 
d* tut colDinnai tut contado* artículos; lo* 
periódico* iodo* dan dia ritmen le i tona-
cer con mmucioaiaioioa detalle* 'os wtoa 
dr su vida, consagrada por entero a le.Cien-
tía, lat Ihutraamn repinen pródigamente 
•u retrato los magnate* I* «iaitan atrnu-
menir a toda* huraa Huevea ea tu cas* 
lindos hi.norif'tcos. y .1 montones cien lobre 
él felicitación**, lo* ptrtodjtlis l*,fnmi-rtu-
nan. limanlr al vuelo lili palabra* que pu
blican con fruición, piolan tu* gettat. 
oo» describen su* actitudes, s-bemoi ka 
hora* que Irrtíja. oímo y en dúnde: eam-
(lianir hay que no Ignura es que parte d* 
*u laboratorio tisn* loa acido* y *l> coal 
laa n 'n . y ion creo que no Mi * beata 
quien Mbe *H color de su perro y et traga 
qu* listen lu* criado* 

jT no es eu«erado el pago qu* ae da 1 
lo* tervicio* de íditon.* ¿Et realmente me
recedor dt tanta* y tan graodat diitiodtonesf 
Si lo es. ii, y lo Jeeitnoe A fueria da fraa-

Les eleccions àel djumeoii» 

I f f I » KU>alu u l u i i» &¿ 
Jv—• me"*™ p w l . qoe In h> 

ifnitorji tenia (pm tac 
'—m*, anta, lo caoihd*t « w uto. 
*icf¿. lo* fuawuiutti protattut ak 

Tamany 31/5 X 22V — Any 1875.— 

I m p r e m t a de Josep Sol Tor ren t s . 

Tamany 31*5 X 3?.'<j. — Any 1875. — 

Impremta de Josep Sol Tor ren t s . 

Tamany 28'8 X 2 0 ' 3 - — Any 1895. — 

Impremta i Li t . dè Josep Cunill Sala . 
Tamany 38*7 X 26. — A n y 1899. — 

Impremta de Lluís Abadal. 

DIARIS, PERIÒDICS, REVISTES, BUTLLETINS, ETC., APAREGUTS A CATALUNYA DE CENT ANYS ENCA 
El Cronicón Ilerdense.—Tamany de 

31'5 X 22'5. Sortit, el primer número, 
a Lleyda el dia 15 de gener de 1875. 
Es publicava els dies 1 i 15 de cada 
mes, en vuit pàgines, de presentació 
distingida, escrit en castellà. Conrea 
les ciències, l'art, la literatura i amb 
especial interès la historia local; pu
blica curiosos documents. Preus: sis 
rals trimestre, a Lleyda. Impremta de 
Josep Sol Torrents, de Lleyda, el qual 
també n'és col·laborador i impulsor. 

Revista de Lérida. — Tamany de 
31'5 X 22'5. Aparegut a Lleyda l'any 
1875. Setmanari de vuit pàgines (amb 
cobertes), bilingüe, sortia els diumen
ges. Era de difusió 0 vulgarització cul
tural i literari. Té les mateixes carac
terístiques que l'anterior quant és a 
bon gust de presentació i de text. Im
près a la mateixa impremta de Josep 
Sol Torrens. Preus: un trimestre, a 
Lleyda, 2 ptes.; a fora, 2'25; a l'es
tranger i ultramar, 3'00. Número solt, 
25 cèntims. 

La Pua.—Tamany de 28'8 X 20'3. 
Aparegut a Lleyda el dia 21 de febrer 
de 1895. "Número únic", diu el mateix 
exemplar que tenim a la vista. Consta 
de 12 pàgines. Es de caràcter festiu i 
de to catalanesc. No duu nota de preus, 
és a dir sí: diu que és de franc. Joan 
Bergós hi signa quatre treballs dife
rents en vers i prosa, tots amb pseu
dònims diferents. Tirat a la Impremta 
i Litografia de Josep Cunill i Sala, 
Baixada de Viladecols, 3, Barcelona. 

t Lleyda Catalana.—-Tamany de 387 
X 26. Aparegut a Lleyda l'any 1899. 
Setmanari, consta de 4 pàgines, humo
rístic i catalanesc. Diu que la seva raó 
principal de publicar-se és perquè a 
Lleyda hi hagués algun periòdic en 
català. Amb el número de 9 de desem
bre de 1899 cessa la publicació preci
sament perquè ja ha sortit alguna re
vista catalana. Preus: per a Lleyda, 
subscripció, 2 ptes. sis mesos; 3'50 un 
any. Impremta de Lluís Abadal, car
rer Major, 12, Lleyda. 

l l ibres k l l e tres 
POETES I CRÍTICS, per J. M. 
Capdevilç, biblioteca "El ram 
d'olivera", Barcelona, 1925. 

Ha sortit el primer volum d'aques
ta biblioteca que porta el nom bonic 
d'"El ram d'olivera", en substitució 
del que en un principi ens havia estat 
anunciat amb l'altre nom per l'estil: 
"El ramell d'or", i en la iniciativa de 
la qual sobresurt el nom de Joan Es-
telrich, l'honorable jove director de la 
Fundació Bernat Metge. Forma un vo
lum d'unes 300 pàgines, i la seva pre
sentació és ben agradable, principal
ment a l'exterior. 

Aquest llibre, format de treballs, 
comentaris, assaigs crítics de Josep 
Maria Capdevila, conté estudis, rela
tius a Verdaguer, Alcover, Costa i 
Llobera, Ruyra, Carner, Bofill i Mates, 
Llorenç Riber, Joaquim Folguera, 
Clementina Arderiu, Josep M. de Sa-
garra, de Sanctis, Joubert, i al' marge 
de la Divina Comèdia. 

Es una sistematització de la crítica 
i de l'assagisme a casa nostra, ço que 
es proposen de fer aquesta biblioteca 
d"'El ram d'olivera", i per començar, 
comença al nostre juí, molt bé, i 
creiem que serà ben rebut aquest pri-
rner volum a tot arreu. 

L'encert de la formació d'una bi
blioteca d'aquesta mena és palès. Ca
lia aue al costat de la producció ar
tística literària, pròpiament tal, hi 
h pues la producció crítica sistematit
zada amb garantia, amb les degudes 
honors amb el coneixement explícit 
de ia importància que aquesta produc
ció té Alhora és un control 1 una pon-
" ° ; - d e l'altra producció, es a dir, 
deracio categoria; demostra 
1 avalora, li a & y ^ 
r c t T b S s ^ q u e ^ é s . u n ^ f r u i t 
eructe ui » . consciència, es un 
del treball 1 a e * j t u r a 
producte de la cu. • ^ ^ 

Ens havíem Plany e ^ ^ ^ ^ 
manca de erm ^ h a y í e m ag_ 
crítica. Nosaltres n ^ ^ ^ ^ ^ 
sociat mai aei h o m e n t e n i a 

El que-és ^™°£jt°l nota o l'es-
per critica umcarnen òd[c q u e ge_ 
crit de l .d iar i -o^e P a r f l e n t & y^_ 
guia gairebé imrnea ^ l ^ ^ 
neto de tal 0 w • m é s v e g a c ies , crítica entenem q u e 

no es pot dir prou "crítica", sinó més 
aviat una ressenya, més o menys afec
tuosa, obligada, elogiosa, 0 "compro
mesa" del llibre. La veritable, la for
ta crítica entenem que és aquella que 
es forma més endins del temps, i en
sems menys lligada a la materialitat 
del temps; és aquella crítica que no 
es subjecta a les necessitats de les 
circumstàncies pressoses, sinó que 
pren ja un aire de major independèn
cia, per situar-se un xic fora de l'abast 
de l'anècdota del dia, de l'anècdota 
dels esdeveniments. Es aquella crítica 
que xarbota de vegades com un incís, 
com una digressió, en escrits que, si 
tant voleu, no es refereixen d'una ma
nera directa i peremptòria al llibre, 
a l'obra, a l'àutòr del qual, no obs
tant, parla, i del qual, potser, es no
dreix ja, seguint un doble procés, que 
indica la plenitud de la crítica: per 
una banda adopció i assimilació, per 
altra banda refús, expulsió; adopció 
d'allò que hom creu sà i bo, refús d'a
llò que hom creu no bo. 

Naturalment, aquesta crítica, l'alta, 
la veritable i eficaç crítica, no és pe
remptòria, no en pot ésser, és lenta; 
també és més difícil, també és més 
escassa. Però estimem que la seva es-
cassedat no vol dir pas mancança; 
sinó que la seva escassedat és ja di
ríem un atribut del seu mateix ésser. 
Altrament, si començava a abundar i 
abundar, i a prodigar-se, de què es 
peixeria? Estómac devorant-se a si 
mateix, fóra una hipercrítica lamen
table, i aviat un nominalisme buit. 

I quam veiem a casa nostra (jà no 
esmentem, per exemple, els de l'ïxart, 
Sardà, Gener) casos com els de Ma
nuel de Montoliu, Dídac Ruiz, Alexan
dre Plana, d'Ors, Joaquim Folguera, 
Carles Riba, Joan Sacs—citem, només, 
no valorem pas, no fem crítica de 
crítiques—i d'altres, no ens sembla, 
doncs, que ens haguem de lliurar des-
consideradament al plany per la man
ca de crítics i critiques. 

La cosa que, potser, no era estada 
(remarquem: potser) en la sistematit
zació de la crítica, és a dir l'establi-
mem de la crítica com a categoria li
terària normal, funcional, i sempre 
present dins el seu rang en la repúbli
ca de les lletres; com sembla que d'a
ra en avant serà, en aquesta època 
que podríem anomenar de consolida

ció del .Renaixentisme català, la data' 
del qual gosaríem proposar es compu
tés a partir de la Fundació Bernat 
Metge, per establir, almenys provisò-
riament, un sistema d'ordenació his
tòrica. 

Però no oblidem la tasca en aquest 
sentit feta per "La Revista", que, al
menys als darrers lustres, és la que 
ha dut-la veu constant per la sistema
tització de la crítica i que tal vegada 
és la que, tot realitzant-la ja, ha de
terminat més immediatament la pos
sibilitat d'aquesta sistematització; i 
entenem ací "La Revista" i la seva 
biblioteca fent una sola cosa. I pen
sem que d'ara en avant començarà, 
oh, estimat Lòpez-Picó, la vera críti
ca de "La Revista". 

Veus ací algunes coses que, some-
rament, ens ha suggerit aquest sim
pàtic primer volum d'"El ram d'oli
vera", des d'ara ja caríssim i voltat 
amb els millors afectes del nostre cot. 
Josep M. Capdevila, el seu autor, no ,• 
ens mereix més que aplaudiments. 

KATALUNA ANTOLOGIO, 
kompilita de Jaume Grau i Ca
ses, Barcelona, 1925. 

Un . volum de 400 pàgines grans. 
Aquesta "antologia catalana" — com 
diu el mateix llibre—en la llengua in
ternacional Esperanto creada pel doc
tor L. L. Zamenhof, ha estat editada 
per tal de contribuir a fer conèixer 
arreu del món el tresor literari de la 
mil·lenària llengua dels catalans, plas
mació vïvent de l'ànima nostra. No 
cal dir com és de plausible aquesta 
empresa i amb quina amor un llibre 
així ha d'ésser pres. Certament re
presenta un esforç editorial, i en el 
seu rodar pel món haurà de captar-se 
respectes per tot. 

PLINI - HISTORIA NATU
RAL, traducció de Marçal Oli
var, Fundació Bernat Metge, 
Barcelona, 1925. 

Com en totes les altres coses, però 
potser més en les ciències o almenys 
d'una manera més visible o colpidora, 
resten gran llacunes a la penetració 
catalana. En reprendre's, amb el Re
naixentisme, el camí que era sí no 
esborrat del tot poc se'n mancava, 
d'ençà del segle xvi, les lletres han 
estat qui ha tingut més fortuna, 0 ha 

fet més via; potser era més fàcil. 
Les ciències lluiten encara en' unes 
etapes més penoses, tot i que, isolada-
ment i a voltes àdhuc en conjunts re
marcables, s'han fet coses que vo
len dir molt en aqueix terreny. Els 
més alts representants de l'obra cien
tífica a casa nostra, i l'estol benemèrit 
dels seus conreadors, duen prou es
perit a dins per tirar endavant inlassa-
blement la penetració catalana, la tèc
nica, el vocabulari, l'expressió cientí
fica, l'obra i el llibre científics, en 
català; però no és en llur demèrit, ans 
en honor, de dir que l'aportació al 
verb nostre de la "Història' Natural" 
de Plini el Vell, ha d'estimular, 0 
potser millor dit ha de coadjuvar, com 
un refrescant alentador,- en la tasca. 
Heus ací un volum on la "literatura" 
i la ciència es fonen; l'altívola, la 
transcendental infronterada ciència 
cenyida i continguda, "expressada" 
en una llengua d'aquest tros de terra, 
reduït, limitat; però d'una mena de 
limitació que és precisament el pern 
per la universalització, com la geo
metria és la clau per l'infinit. 

C A C E R E S A L'ÀFRICA 
TROPICAL, per Nicolau Ru
bió, amb vuitanta il·lustracions. 
Barcelona, 1925. 

Bell punt sabérem que hom projec
tava la publicació d'un llibre com 
aquests, repicàrem campanes i li augu
ràvem un èxit venturós. Ara, que aca
ba de sortir, no ens desdim de l'una 
cosa ni de l'altra. Apart això, experi
mentem una alegria no ens fa res 
que en diguin infantil: ens és, aquest 
llibre, com aquella joguina que ens 
pren de tan bon ull que no la sabem 
deixar, que no sabem de no parlar-ne, 
que ens adormim amb la recança de 
deixar-la, amb el pensament de re
prendre-la demà el primer de tot. Qui
na cosa més bonica, i sana, i confor
table, i divertida; quina cosa més 
amable: les bèsties, i les bèsties fe
res, les caceres de bèsties feres, els 
recontes de caceres de bèsties feres, 
fetes per homes com tu, de la mateixa 
fusta, de la mateixa rel, del teu mateix 
parlar. 

I un hom pensa: si això són plats 
de dejuni, que duri el dejuni! 

SEVERAL 

IMF . ALTÉS 
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PELS BELL5 CARRERS DE MA CIUTAT 
CARRER DE FERNANDO RAMBLA DE CATALUNYA 

14 1 16. Sastre, Mod. i Camiseria.—BAS I T A M I S A 
JJ . GanÍTeteria.—AMERICAN MACHINE. 
J4. Institut Musical.—Acadèmia Ardèvol. 

CARRER CORTS CATALANES 

IS-
2 0 . 

94. 
« 4 -

PeUeteria "La Sibèria".—J. TICó. 
Perruqueria.—J. MAYMÓ. 
LA ARTÍSTICA.—Brodats 1 Confeccions. 
Instat, bones i barates.-Barnadai i Espinet. 

451. Iaat. elèct, aigua i gas-—RAFEL SALA. 
Pelletería.—" LE RENARD". 3« i 

CARRER DE LA BOQUERIA 
38. Camiseria.—RODRÍGUEZ & FERRER. 

ISARRER CLARIS CARRER CORRIBIA 
i»». Blau Catalunya.—J. LÓPEZ LLAUDER. 3 I. r. Lligues i Tirant» CATALONIA. 

»«• 
CARRER DE TALLERS 

Ceràmica i rajoles—CASIMIR VICENS. 
66. 

CARRER VILA-VILÀ 
Palla i Alfals JOSEP CATALÀ 

<s. 
CARRER MUNTANER 

Ribas i Ferrer. B. Regina Novelles acollida 22. 
CARRER PORTAFERRISSA 

Ganiveteria i perfumeria.—VDA. DUCHEIN 
Camiseria A. DE B. CORNELLÀ. 

15. 

CARRER COMTE ASALTO 
Moble* a placoa i comptat.—JOSEP MACIÀ. 29 i 

CARRER ARIBAU 

31. Perruqueria ENRIC SORIGUE 
CARRER BOTERS 

4. P. MOKFALCÓM. Tapissos pintats i olcografies. 

CARRER DEL CALL 
I. C. FONT. Mantona Manila i Mantellines. 
g. Llaneria i Sedería.—CASA PUIG. 

al , pral. J. COSTA.—Antiguitat» d'art. 

18. 

4-

CARRER FONTANELLA 

Art. Fotogràfics i Radio.—PÍEEZ i SÀBAT. 

CARRER JOVELLANOS 

Art. Fot. i treballs de Laboratori.—E. Picazo 

CARRER DEL PI 

i». SASTRE.—L. MIR. 

RONDA SANT ANTONI 

1 3 . 

CARRER DEL PI 

i». SASTRE.—L. MIR. 
60. OLLA EXPRESS.—Detalls a Import Àcar. 

!• 
CARRER DE SANT PAU 

Camiseria del Liceo. — JOAN VALLVÉ. 
14è. 
• 93. 

CARRER SALMERÓN 
Articles fot. i radio.—V. CALDES ARÜS. 
Làmp. Eleet i radio.—RAMON RABASA. 

CARRER BALMBS DIAGONAL 

ut. BADIO-ELECTRIC Manufacturers. 460. "Radio Iria".—J. B. MODOLELL. 

SALA PARÉS 
Establiments MARAGALL 
Pi t r i tx i l , 3 i 5 - BARCELONA 

RAMON SUNYER 
J O I E R 

Cor t s Catalanes, n." 643 

Telèfon 813-S. P. - BARCELONA 

TRICRO/v\IAJ~AUTOTIPIA5 

A P A R E L L S I A C C E S S O R I S 
P E R A L I 

RADIO TELEFONIA 
D E Í E S 2 A I I L O S S A V A R Q C E S 

Venda al major i deta l l 

Carrer Canuda, 4 i 4 7 

B A R C E I i O N A 

D I P Ò S I T B E M & T E R I A I E 1 È C T K I C 

JOSEP CLAVEU 

Solingeo-Paris- BartQlODa 
( C H I fundada per R ROCA) 

J O S E P R O C A 

Navalles i Màquines d'afaitar 
assegurades 

Ganiveteria — Tocador 
Taller d'esmolar tota mena d'eines 

PLAÇA DEL PI, n.° 3 

L L À T Z E R 
DE TORMES 

el clàssic de .humor 
demaneu-lo 

a totes les llibreries 

2 P E S S E T E S 

F. C A R R E R A S C A N D I 8 

NARRACIONS 

MONTSERRATINES 
CONTÉ ENTRE A L T R E S : 

La roca del Gegant encantat - Lo 
senyal del Cap de Mort - Lo Ca
vall Bernat. - Lo Vall-Mal - Lo 
drama de Sant Miquel - Lo fals 
ermità de Montserrat - Lo ban

doler de Montserrat. 

Vol. de 400 pàgs. il·lustrat amb 35 gravats 

IMPREMTA ALTÉS 

À n g e l s , 2 2 i 2 4 Preu: 2 pessetes 

«J»* xjm* «^u . j * * \jm* ±m* «JP** «J»* «^* ,Mt* *w* j** xM* XM>* *M» J-F* 0k 

ÉS E L M I L L O R X A M P A N Y 

O i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i a 

= P A R A I O Ü E S : : O M B R E L L E S | 

I VANOS § 
B A S T O N S 

|J. C ARDUS I 
| P O R T A F E R R I S A , 10 | 

¡ BARCELONA 
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Lo tiíiMcr del Llobregat 
P o e s i e s de 

Joaquim Rabió i Ors 
amb u n prò l eg de 

Antoni Rubió i Lluch 

i ï 

Oficina de còpies CASA RENÉ 
t i r t i l i n • Trekilli n uiiii • tiiiiitil. lu mut | mi·ii i 
CARRCR D l MONTSIÓ, l 8 , TELÈFON 452Ç-A • BARCELONA 

Edic ió Po l ig lo ta . 

a Volum IV, 1 8 3 9 - 1 8 9 5 . Més de 3 0 0 

(§> pàg ines , r ú s t e g a : 5 p e s s e t e s ; 

\ l u x o s a m e n t enquadernat e n t e la , 

6 p e s s e t e s . 
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IGNASI FOLCH I TORRES 

UNA DONA 
NOVEL·LA CONTEMPORÀNIA 

^J 

A TOTES LES LLIBRERIES 

PREU: 3'5o PTES. 

TEL 
I A S E U D ' U R Q Ï I 

ÉFON A B A R C E L O N A , 
IELL, NOM. 114 

. ~ o . n v > i . u i . - i N Ú M . 3 0 J 3 - » 

' A S l T O I S . N Ú M . 1383 

Fàbrica de Llonganisses, la millor 
de la nostra terra. 

Demaneu a tot arreu la marca 

"ELS PIRINEUS" 
Quíngles i Escaler 

astellciutat (Seu d'U rgeli) 
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