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E IDEA. 
PVBLÏCACIÓ MENSVAL 

ANY II MAIG -JUNY DE 1921 NÚMS. 9-10 

L'OBRA DEL SIONISME 
Fa poc, una publicació local ü) ens assabentava de la tasca fervo

rosa que s'ha imposada el poble israelita, sota el mestratge dels homes 
de ciència de la Palestina, per a donar, en els temps presents, a la parla 
hebraica, l'esplendor de llengua viva i reintegrar la participació de la 
cultura jueva a les empreses de la civilització. 

Ara que amb el manament tuteliar de l'Anglaterra, s'inicia la res
tauració de la llur personalitat política, tan temps dispersa, les activitats 
dels fills de Sió són aconduïdes sàviament, com la millor fermança de 
consolidació de la existència nova, a la labor magnífica de rescatar la 
llengua pàtria de l'empobriment a que era pervinguda en raó de la 
dessuetud secular, tornant-li la plenitud, qui puga fer-la, dignament, 
l'instrument d'expressió de l'estat judaic en la intervenció qui li és ator
gada dins el concert de les nacionalitats modernes. 

I a les escoles de Jerusalem i en els carrers i en els establiments 
públics, l'al·locució «Jueu, parla l'hebreu!», assenyala a la comunitat 
semita, la ruta dreturera vers l'assoliment de la idealitat qui li és cara. 

Per l'exemplaritat que enclou aquesta devoció qui abranda univer
salment l'esperit d'un poble, i abstrets momentàniament del dogmatisme 
de les creències que sentim, no'ns sabríem estar de fer-ne la ponderació 
davant les nostres multituds qui, a voltes, semblen oblidadices de l'acció 
fecunda i triomfal d'una ideologia serenament mantinguda i a la qual es 
consagren inlassablement les energies totes d'una raça. 

En veure ara que Israel, sobre qui pesà llordament la maledicció 
divina, s'allibera resoltament de l'abjecció milenaria on jeia, mostrant 
al món—amb la penyora d'una obra, ja devinguda intensa totjust co
mençada i a la qual aportaren en agermanament l'esforç llur, les masses 
populars i els estaments de millor preeminència en el país—el designi 
ferm de conquerir la redenció qui li és promesa, ens dol de considerar 
que Catalunya, la individualitat de la qual, a despit de la inconstancia 
dels temps, ha romàs tothora immutable, es trobi, sovint, potser, man
cada de la força propulsora d'aqueixos entusiasmes i invoquem que les 
concepcions dels nostres capdills siguin, sempre, compartides genero
sament pel poble, per tal d'abastar la inminencia en la realització de les 
altes reivindicacions de la Pàtria. 

(1) Revista Popular : Barcelona, 3-IV-1921, «Sionismo Científico». iVersió d'una crònica signa
da P. Alejo MaHón, S. J., i tramesa des de Terra Santa a la Revista Bíblica, orgue de l'«Instituto 
Bíblico», de Roma.) 
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PAISATGE AMB FIGURA 

El riu segueix la corrent 
plàcidament, 
com una llarga serp pacífica, 
i el sol amb son destell 
li va tornant la pell 
mirifica. 
Els pollancs 
mig verds, mig blancs, 
senten com l'aura joguinera 
vol esbulla'ls-hi l'escassa crinera, 
i no volent ésser mesquins 
deixen despendre qualque fulla... 
(una que vola, altra que's mulla, 
i altres qu'encatifen les voreres dels camins). 
Els ¡ones es mostren rondinaires 
qu'el lliri d'aigüa no don flaires; 
un papallò fa giravolts; 
i una libélula envejosa 
vol superar-lo i cobdiciosa 
sembla un petit aeriplà. 
El canyissar 
per cellebrar-ho 
fa una remor de flaviols. 
Ara pel mig la salzereda 
un lleu trepig es va atançant; 
ara destaca's de l'arbreda 
la blancor d'una vesta pel sol, flamejant, 
i ara és una de blava, la que sorgeix tot d'una. 
Son dues donzelles boniques com un esquinç de lluna; 
porten rams de murtra al front coronat, 
rialles als llavis; cor enjogassat. 
I es planten de sobte, s'enllacen amb por 
que aquella cursa plàcida del riu, 
l'ha sommogut un tremolor 
i cercles descriu. 
Emergeix de l'aigüa un punt negrós; 
¿serà una fulla mústiga, o un peix voluminós? 
Més no; qu'és una testa, unes faccions, un coll, 
un dors moreno i moll. 
És un minyó robust. Sota el cel blau 
i enllumenat de sol, sembla un esclau 
d'Efiopia. 



Si Fídies el vegés, bé prou que frisaria 
el seu màgic cisell. 
És bru; sapat i bell. 
Les donzelles fan un crit 
on hi ha més joia qu'espanf, 
i ell contempla embadalit 
com s'en van. 
Corren i diuen: 
Si goséssim, giraríem l'esguard 
enrera; 
i riuen 
d'encisadora manera. 
I el minyó surt al camí 
vorejat de canya verda, 
des d'on s'hi sent percudir 
ressons de rialla gerda. 
Quan les donzelles són lluny 
i llur blancor se li esmuny, 
clou llavors àvidament 
els ulls, per a servar-hi la visió. 

El riu segueix la corrent, 
amb mansa resignació. 

DANIEL FORNS I CARRERAS. 

E L CONVALESCENT 

Havia estat malalt i anava a re
forçar-me al meu poble, recercant 
la salut recorrent els llocs on vaig 
veure transcórrer el temps de la 
meva infantesa. 

Eixia al camp i pensava en la ciu
tat. El camp estava desert en la so
ledat i la tristesa de l'hivern; i la 
ciutat, lluny de mí i gravada en la 
meva pensa, rebullía de gent per 
sos carrers i ses avingudes. Aven-
çava a poc a poc, i la meva ànima 
volava en ales de la idea. 

Un matí, havent devallat per la 
vora del riu i encaminant-me vers 
unes fonts que jo sempre n'he guar

dat molt bells records, vaig aturar-
me a seure en una roca que, de pe
tit, jo havia remogut amb un parpal, 
un dia que estàvem pescant amb el 
meu pare. Jo, llavors jove de trenta 
anys, no obstant i el meu esperit en 
la fe, demostrava en el rostre la 
senyal de l'home revellit; i portava 
barba crescuda, que no n'havia 
portat mai abans d'abàtre'm el mal 
que encara m'apesarava i enfeblia 
en les seves deixes. 

— Si p o g u é s tornar a aquell 
temps!... — pensava. 

Estant abstret en els meus re-
membraments, vaig s e n t i r veus 
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frescals, i, en girar-me, vegi una 
colla de nois que anaven acostant-
se, també baixant per la vora del 
riu, cantant i corrent, expansiona-
dissos. 

— Mireu quin home tan estrany 
hi ha allà! —va dir un d'ells, sig
nant-me a mi. 

— Deixa'l estar; no te'n burlis! — 
li va respondre un dels companys, 
dirigint-me un significat esguard 

Nat de família principal, fou 
home d'armes esforçat. Participà 
a l'expedició catalana a l'Orient, 
sota el cabdillatge de Roger de 
Flor i en la seva obra capital «Crò
nica», donà la relació dels fets de 
guerra en que intervingué, com 
també d'altres esdeveniments qui 
li foren contemporanis. 

L'obra de Muntaner, és una exal
tació continuada de les qualitats 
ciutadanes i guerreres dels cata
lans d'aquell segle i de les clots po
lítiques dels prínceps qui'ns regien. 
L'esperit català, arriba a l'apoteo
si en la seva «Crònica». Per a ell, 
Catalunya és la nació la més rica 
del món: «.. .ha comunament—diu— 
pus rich poble que negú poble que 
yo sàpia ne haja vist de neguna 
província, si bé les gents del món, 
la major part los fan pobres.» Més 
endavant afegeix : «... e aquí les 
gents viuen pus ordonadament que 
poble que al món sia.» 

Parlant de les festes amb que 
Jaume I, el Conqueridor, obsequià 

de llàstima en passar, entre la colla. 
— I, si fos el teu pare?... 
Heu's-aquí una interrogació avas-

salladora, superior al poder refle
xiu d'un noi; interrogació que jo 
vaig abismar-me a meditar, abai
xant el meu rostre de jove de tren
ta anys, envellit pels sofriments 
d'una angoixosa malaltia. 

PLÀCID VIDAL. 

a Montpellier al seu gendre Alfons, 
el Savi, diu : «...e no us pensets 
que sia poc ço que costà al Rey 
d'Aragó e a sos fills aquest feyt, 
ans vos promet que montà a tant, 
que tota Castalla no ho poria pagar 
en quatre anys.» Montaner jutja 
els Catalans : «los pus sobirans ba
llesters del món» i assegura que 
«ab alegria e goig van a la batalla, 
aixi com totes altres gents hi van 
per força i ab gran temor.» L'en-
tusiasme que pel nostre verb sen
tia, és palesat en la seva expressió 
de «lo bell catalanesch.» 

Però, abans que tot, Muntaner 
és el llealista per excel·lència. En 
són testimoni els seus elogis de 
«celi qui fo pus amat de totes gents 
e axí de sos sotmeses, com d'altres 
estranyes e privades gents que Rey 
que anch fos, que aytant com lo 
món dur se dirà lo bo Rey En Jac-
me d'Aragó.» De son successor 
Pere, el Gran : «...qui altre Ale
xandre fora estat al món, si sols 
deu anys hagués pus viscut.» De 

ELS NOSTRES CLÀSSICS 

RAMON MUNTANER (1225-1330) 
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Jaume II, de Frederic III i de tots 
els altres prínceps del casal de 
Barcelona, parlà igualment en tons 
d'alta veneració i amb elogiosa pa
raula. 

La fidelitat dels catalans «les 
pus leyals gents a lur senyor que 
al món sien», ningú no la traduí ni 
raonà com Muntaner, en els pas
satges de la seva obra, on batega 
tota la joia del nostre viure nacio
nal en aquells temps. 

Demés, fou Muntaner el millor 
apologista de la parla catalana, 
de la qual diu en ponderar la seva 
unitat, molt més íntima que la de 
cap altre llengua : «d'un lenguatge 
sol de negunes gents, no'n són tan
tes com Catalans. Que si volets dir 
Castellans, la dreta Castella poch 
dura e poca és; que en Castella 
ha moltes províncies que cascú 
parla son lenguatge e son axí de-
partits com Catalans e Aragone
sos E axí matex trobarets en 
França, e en Anglaterra, e en Ale
manya, e per tota Romania.» 

Cap de vosaltres, llegidors ama
bles i perdoneu els qui d'amables 
no mereixeu el tractament, sab en 
quin indret s'escau el caseriu (que 
nom de poble no té per no merèi-
xe'l) on ocorregué el fet banal que 
vaig a narrar-vos. El lloc no us és 
conegut però hi heu posat la petja 
més d'una volta: la gent no l'heu 
vista, ni sabeu com va abillada, 
però el vostre oït ha copsat el só 
de la veu llur més d'una volta. 

A despit d'aqueixos conceptes, 
s'esforçà, però, Muntaner, en pro-
vençalejar en els seus versos, com 
també ho feu més tard en Bernat 
Metge. 

La «Crònica» de Muntaner, d'una 
fidelitat incontrastable, malgrat els 
seus arrebatáis entusiasmes qui tal 
volta pogueren haver-lo induït a 
errors, ha estat en totes èpoques 
traduïda i comentada abastament: 
Fou vertida al castellà, per Miquel 
Monterde (segle xvi) i per Antoni 
de Bofarull (Barcelona 1860); a l'ita
lià, per Moisé (Florència 1844); al 
francès, per J. A. Buchón (París 
1827 i 1840 i Orleans 1875), i a l'ale
many, per Frederic Lanz (Leipzig 
1842). Demés la narració que fa 
Muntaner de les empreses dels al
mogàvers fou posada en llengua 
castellana i donada com a obra 
original sota el títol «Expedición 
de Catalanes y Aragoneses contra 
Turcos y Griegos», per Francesc 
de Moneada, Duc d'Osuna (1586-
1635). 

. .Quan el conte hagi arribat al 
fi tinc l'esperança de rebre bones 
lletres declarant-me que coneixeu 
el lloc on s'esdevingué el fet. I nin
gú parlarà del mateix indret, i tots 
encertaran sense que ningú encerti 
en absolut... ni deixi d'encentar in 
partibus... De les rencúnies que 
puguin despertar les vostres mali
cioses sospites, llegidors curiosos, 
jo no m'en faig responsable i per 
acabar la meva vida amb la con-

CONTES NOUS DE COSES VELLES 
C O N T E I 

165 



ciència tranquila i l'esperit serè 
declaro solemnialment que el lloc 
de l'acció és imaginari amb tot i 
poguer creure que hi haveu posat 
la petja més d'una volta i que'l vos
tre oït ha copçat el só de la veu 
dels qui l'habiten. 

Dic que en l'incògnit lloc de re
ferència vivien brutalment, en el 
sentit més ampli de brutalitat per a 
ésser ben feliços un bon nombre de 
terrassans constituïts en famílies. 
No tenien noció de justícia, de bo-
nesa, de maldat, de propietat ni de 
furt, vivint en sà concomitatge sen
se saber però de comunisme. L'ista 
tampoc els era conegut; obraven 
com he dit, brutalment, ingènua
ment, per sentiment només, sense 
passió, sense idealitats ni... 

Dia vingué però qu'un fill del llo
garet, intel·ligència preclara, s'a
vergonyí de l'estat salvatge en que 
vivien els seus companyons. Des
prés de reflexions detingudes i es
tudis profunds (purament medita
tius, car en el vilatge no existien 
lletres i desconeixien les tekes tant 
absolutament com Yisme) eixí a la 
plaça, reuní la gent i els digué 
aquets savis mots : Gent, vosaltres 
no sabeu de la vida. Naixeu i mo-
riu com les bestioles que veieu créi
xer i morir al vostre entorn. No heu 
posat esment en el cant dels ocells, 
ni en el remoreig inquiet i suau de 
les clares aigües del nostre riu, ni 
en la malincònica dolçor del brugit 
dels boscos quan el ventijol besa 
suaument les branques breçolant 
les fulles. Heu d'apendre a esti
mar aquestes petites coses i quan 
sapigueu ben apreciar-les sentireu 
Com jo, dintre vostre, un extremi-

ment que us menarà enllà de la 
terra i us farà grans, fent-vos no
tar la vostra petitesa. 

Volgueu trobar en lo vell un sen
tit nou i a cada descobriment que 
feu sereu renovellats vosaltres ma
teixos. 

Esbalaïts, bocabadats restaren 
els bons dels terrassans meditant 
les paraules del preciar patrici. 
I nasqué en ells la fretura de de-
sentranyar-ne l'essència : i dia i nit 
parlaven de l'encís que'ls descobrí 
el company. I aprengueren de pa
rar atenció al refilar dels rossi
nyols, i d'abaltir-se plàcidament a 
les ribes del riu cançoner... I devin-
gueren discutidors i es formaven 
grups sustentant diferents criteris... 

Passaren mesos i novament l'ho
me preciar els feu una altre prè
dica : Ja veig companys que no ha 
estat llevor xorca el concell que us 
donguí. Beneïu cels i terres! Ja co
neixeu el sentit de la vida : ja ho 
voleu esbrinar tot i àdhuc maldeu 
a trompada seca per a imposar el 
criteri propi. 

L'assemblea es dispersà i a la 
vesprada després de bones discus
sions s'ajaçà cada u a la seva ba
rraca. 

Plena nit, quan tothom dormia a 
bo i millor, vetaquí que passa pel 
lloc un jove captaire que errant 
camí anà a caure a l'inconegut llo
garet. Aquest captaire tenia la més 
preciosa veu i cantava a merave
lla unes dolces corrandes que l'ha
vien fet famós en altres encontra-
des. L'home, perdut, famolenc, 
pensà treure profit del seu art i 
desmuntant el pollí que cavalcava, 
un ròssec del diable amb nafres i 
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esperveren^s per totes bandes, me 
les enfila amb una de les seves can-
çonetes. I fillets de Déu, comencen 
a eixir de llurs habitades els lloga
rencs i enfilen discussió de si aquell 
cridar era una cosa insoportable : 
que mai cap dels seus homes s'ha
via atrevit a l'altivesa d'alçar tant 
la veu; de si aquell estranger era 
un desvergonyit que desconeixia 
el sentit delicat de la vida perquè 
no cantava igual que'ls ocells... 

I me l'emprenen a cops de roc 
amb tota fúria fins a veure'l ben 
lluny de llurs dominis. El pobre ruc 
s'arrecerà, però en no veure l'amo, 
l'home, vull dir la bèstia, sent com 
una gran pena, fonda, molt fonda, 
i comença a bramar! Brama que 
bramaràs. Els llogarencs resten 
sorpresos. (De rucs mai n'havien 
vist...) Oh i quin refilar més fort, 
diuen uns... Si té mes potença que 
aquell bèstia d'home! — fan uns al
tres— i poc a poc voltaren el rocí i 
l'escoltaven embadalits fins a cau
re'ls-hi la baba... L'habitant preciar 
que sojornava ben enllà del caseriu 
vingué adalerat dient a tothom! 

Que calli aquest monstre! M'eixor-
da! Em fa mal! Em trosseja l'oït! 
Feu que torni a sentir la dolça veu 
que m'ha encisat un instant només! 
Que s'és feta aquella fina veu? S'és 
ja perduda?... Oh no! Que torni!... 

Els terrassans, que ja sabien prou 
de que se les havien, l'esguardaren 
amb menys preu i acariciant el ruc 
es deien en veu baixa... Diu que 
aquell canta bé i aquest no?... Ves 
que'ns esplicarà a nosaltres. Ara 
ja el coneixem tant o més que ell 
el sentit de les coses... Potser si 
que'ns pren per ximples... 

I p e r d o n e u amables llegidors 
aquest relat que va net d'ironia: 
car no hi ha poble al món que des
conegui els ases ni que confongui 
el bramar amb el cantar. Això 
és una història ridícula i arbitrà
ria que m'ha contat un beneït del 
cabàs i encara que l'adagi pregoni 
que a voltes els boigs fan bitlles, 
el que és aquest cop no l'ha encer
tada el pobre. 

Per la transcripció, 

ENRIC LLUEIXES. 

ESTENIES LA ROBA AL TERRAT... 

Estenies la roba al terrat 
i el teu braç tan rodó regalava; 
als teus peus s'eixamplava el regal, 
cada perla, als rejols s'estirava. 
I també del teu coll al teu pit 
la frescor en l'afany t'ajudava : 
si et tocava una mica de sol 
t'hi dalies i feixamoraves. 

]. SALVAT PAPASSEIT. 

4-1921 
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D E L C A R N E T CIUTADÀ 
SANT JORDI 

Sant Jordi. Catalunya. Roses... 
Vet-ací una trilogia gloriosa i im

mortal. 
Un gran vol d'oronelles ha anun

ciat l'arribada de l'arrogant cava
ller, el qual justament vingut ha 
besat respectuosament la mà de 
Catalunya. 

I Catalunya, per mitjà de les se
ves donzelles ha saludat el seu Pa

tró i li ha ofert roses, moltes roses... 
I Sant Jordi ha somrigut dolça

ment perquè Ell era un cavaller i 
era un romàntic. 

I els romàntics i els cavallers en 
són grats del present d'una donze
lla, sobretot si aquest present con
sisteix en un somrís i en una toia 
de roses emporprades... 

MARCEL. 

SOMRÍS 
L'alegria sobtada en ta faç bruna 
tant discreta i amable s'és mostrat 
que en mos ulls anyorívols han brollat 
de la joia les perles una a una. 

Abscondida en mon cor he oït tot d'una 
la cançó d'un amor mig oblidat 
i amb molt dolça malícia ha il·luminat 
l'obscur cel vespertí la roja lluna. 

JOAN LLONOUERAS. 

GLOSA 
Cargol íreu banya 
puja la muntanya, 
cargol treu vri 
puja cl muntanyí. 

Un cargol s'enamorava 
d'una alegre papellona 
que volava dalt d'un pi. 
Feia oreig. Dancen violes. 
Tingués alas volaria 
el cargol. I meditava 
dins la closca del sufrí: 
¿Com la vida m'és esclava? 
¿De l'amor no puc frui?... 

Puja, puja la muntanya! 
una veu li deia, a dintre 
que venia des del pi. 
Cargol treu banya, 
cargol íreu vri. 
Si tens set beu la rosada 
que són plòs, caiguts de mi. 

¿No respiras? Treu la banya 
mira el cel i... llensa el vri. 

El cargol s'hi esforçava 
quan cansat a mig camí 
una estona relliscava, 
unes cordes l'emparaven, 
unes cordes de satí. 

Papellona, enamorada, 
amb les poíes las feixí. 

Puja, puja la munfanya, 
puja, puja al muníanyí. 

1 l'amiga, somrienta, 
amb els braços l'esperava • 
per besar-lo dalt del pi. 

JOSEP M.a DE SUCBE. 
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BARCELONINES 
L'HORT DEL SENYOR RAMON 

El senyor Ramon, home venera
ble, menestral honradíssim, pare de 
tres bordegaços i digne d'anome
nar-se senyor Esteve per lo tradi
cionalista i bon barceloní, tenia, ja 
d'herència, un hort ni xic ni gran 
en un indret de Montjuich. 

El fet de posseir un hort no té rès 
de particular, però tenir un hort 
com el del senyor Ramon si que era 
cosa que se sortia de lo corrent, 
perquè donava gust de contemplar 
aquell reconet de terra aprofitada 
i generosa... 

Figureu-vos un gran quadrat, 
tancat per una valia de canyes 
creuades a un cantó, i aquestes 
canyes, cobertes d'enredadores to
tes plenes de campanetes virolades. 
Al mig la porta d'entrada, (que, per 
més detalls, era la porta d'un ex-
galliner), i estava situada entre uns 
fil-ferros, tapats amb rosers i mare-
selves, i a l'altra banda una segona 
valia de canyes, on els geranis i 
els lliris blaus naixien i esclataven 
bellament barrejats. Finalment, al 
fons, una paret on les moreres i les 
etzavares creixien i s'expansiona
ven al seu gust. 

Al centre de l'hort una gran figue
ra de branques contorsionades, i a 
l'ombra d'aquesta figuera una glo
rieta, muntada amb llistons, caixes 
velles i unes vidrieres sense vidres, 
que a l'estiu, més que una glorieta 
era una glòria. 

Una taula rústega feta d'unes 
fustes mal clavades; una sillería 
que en els seus bons temps devia 

haver sigut color de rosa, i fins un 
gran sofà. Llàstima que el temps 
amb la seva mà implacable havia 
anat restant gala a n'aquells mobles, 
i havia convertit les cadires en sacs 
de gemecs, foradant despietada-
ment el sofà, que tenia al desco
bert, vergonyosament, algunes mo
lles rovellades... Però allò era lo de 
menys. El senyor Ramon seia més 
a gust allà dalt, una mica molestat 
per aquells ferros que se li clava
ven com pinyols d'oliva, que no pas 
en la otomana o en l'antic balancí 
de casa seva. 

¡I lo que li plavia a n'éll contem
plar des de allí les verdures que 
amb el temps s'hauria de menjar, i 
que es destacaven en la terra gro
guenca i assedegada, en les hores 
de sol, d'aquell sol que picava i 
queia tant aplomat...! 

Entre les bledes i les tomaqueres 
s'alçaven, quelcom raquítics, una 
pomera i un cirerer; entre les mon-
jeteres i els bròquils hi havia una 
cinquantena de ceps moscatells, i 
al mig, bastant corpulent, s'erguia 
un admetller, quines admetlles eren 
la delícia i l'orgull del Sr. Ramon, 
qui assegurava formalment que de 
tant dolces i de tant plenes no s'en 
criaven ni per aquells indrets ni 
— potser afirmaria — en l'autèntic 
camp de Tarragona. 

Si n'estaria, doncs, d'orgullós del 
seu hort el senyor Ramon. 

Al diumenge, després d'anar a 
missa de sis, prenia el cistellet, i 
amb el vestit i el barret vells, s'en 

169 



anava xano xano cap allà dalt, a fi 
d'avençar feina, i a les vuit pujaven 
la senyora Roseta i els tres borde-
gaços, i després de feta per tots 
una inspección general, esmorsa-
ven, fent comentaris, amb una ama
nida de tomàquet i escarola un poc 
terrosos i acabadets de collir... 

Oh els diumenges aquells... Oh 
aquelles tardes... 

L'hort del senyor Ramon era un 
niu d'alegria, de colors i de perfums. 

Després de dinar, entraven els 
veïns de l'hort de baix; aquests 
veïns—marit i muller—tenien qua
tre noies rialleres i formoses, i com 
que la joventut crida joventut, aviat 
uns joves coneguts, formals i ale
gres, pujàrem cada festa a berenar. 
Un d'aquests joves tocava l'acordeó 
—instrument que el senyor Ramon 
feia sonar també amb més o menys 
justesa—i vetací que ocorregué lo 
que tenia de succeir : que prompte 
s'improvitzà un ball. 

Primerament era el jove aquell 
qui feia la musica, però el senyor 
Ramon que fins aleshores passava 
la tarda parlant de política amb el 
veí,—mentres les dones retallaven, 
i els vailets corrien trepitjant les 
verdures i fent malbé les flors, mal
grat els renys de la senyora Roseta, 
—es recordà de que ell també havia 
sigut jove, i espontàniament, es feu 
càrrec de l'acordeó i començà a 
tocar amb totes ses conseqüències. 

Naturalment que els balladors no 
podien ésser massa exigents, tenint 
en compte que el senyor Ramon era 
un xiquet sort i tocava d'oïdo, però 
amb condescendència acomodaven 
els compassos a les circumstàncies, 
i, ben mirat, el tracte era divertir-

se, i una americana lo mateix podia 
ballar-se amb compàs de Jota esbo
jarrada que amb un ritme d'haba-
nera cadenciosa... 

Que plàcides passaven aquelles 
tardes... Que tranquiles... 

I al baixar, quan amb un pom de 
flors, carretera avall, taralejant 
una cançó, tornaven cap a casa sa
tisfets, quin efecte el de la ciutat 
mig confosa per la fosca que co
mençava a extendre's, amb uns 
llums allà lluny que s'encenien pau-
latinament, i amb aquell cel trans
parent, tant seré i tant plé d'estre
lles, on la lluna, poc a poc, esde
venia més brillant... 

Però tot s'acava en aquest món, 
i arribà un dia en que amb motiu 
de les obres de l'exposició el senyor 
Ramon es vegé obligat a perdre 
l'hort. 

El disgust que rebé no és per 
contar-lo; l'idea de que havia d'a
bandonar per sempre aquell reco-
net el desconsolava, i el bé de la 
ciutat li importava tant mateix un 
sacrifici massa cruel... 

Si en va fer de passos inútils... 
Fatalment per a ell no hi hagué 

solució : Al cap de pocs dies havien 
d'obrir pas, i tots aquells voltants 
eren destinats a desaparèixer... 

I aixís fou. 
* * * 

Pobre senyor Ramon... 
Era tant l'afecte que sentia pel 

seu hort, que avui encara molts 
diumenges s'en puja a Montjuich 
tot concirós; i mentres la majoria 
dels que passejen per allí contem
plen les obres monumentals que 
avencen de dia en dia, ell, caminant 
melangiosament per l'ampla carre-
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tera, en mig d'aquells indrets des
figurats, va pensant amb greu dolor 
i amb enyorança... : «Aquí hi havia 
l'admetller... Allà hi havia la glo
rieta...» 

I després de llençar una mirada 

enternidora i tràgica alhora, sos
pira amargament, i continua el se u 
passeig poc a poquet, carretera 
avall... 

RAMON ROSELLÓ BRAGULAT. 

ESTUDIANTINA 
SILUETA CONEGUDA 

Alt, massa alt, amb espatlles de 
clown, barret i corbatí negres, 
brunzent i cimbrejant com una oca 
fugint empaitada, heu's aquí l'exi-
mi fenomen universitari—curiosís-
sim exemplar als ulls del zoòleg i 
de l'humorista — motiu d'aquestes 
ratlles. Quantes i quantes voltes 
l'he observat amb atenció prim-
mirada per tal d'endevinar-li el foc 
misteriós que encén ses pupilies i 
li dóna un aspecte estrany, aigua
barreig d'infant i de vell. D'infant, 
perquè ho és, i de vell perquè ho 
sembla; oimés, quan sa faç, igno-
centment sensual, es contrau i apar 
que rigui, evocant aquell sàtir que 
hi havia en els jardins epicuris, que 
boi fent obiradís son cap per entre 
roserars, riallejava grollerament... 
Però cloguem aquesta cita tempta
dora i nedem altre cop en la reali
tat palpitant. 

Dintre la Cultura catalana, el 
nostre heroi és l'únic en lluir ses 
prodigioses facultats físiques, per 
quant és capaç, ell ben sol, d'amun
tegar sens defallir tots els volums 

de qualsevol Biblioteca que enso
pegui al pas. I dic de qualsevol Bi
blioteca perquè n'és parroquia cons
tant de totes les que's presenten. 

El noucentisme ha trobat per fi 
sa representació plàstica en aquest 
tipus, Jhonson cerebral amb ulleres 
de conxa i una pipa jocunde i irre
verent. És rebel, amb tot i son es
guard manyac; però un rebel d'em
penta, toçut i gairebé us diria 
anarquitzant. La contradicció és sa 
tesi infalible i una rialleta irònica 
és el plom de ses bales... 

D'aquest xicot en tinc un fatal 
pressentiment: és farà cèlebre. I el 
planyo per la feina que l'espera; 
car, llavors, esdevindrà demagog. 
I amb els temps que correm, caure 
en demagogia no s'amotlla al seu 
tremp poètic actual, que el fa viure 
en un mon blau, que ell omple de 
versos malaltiços i discrets, can
tant a les nines bibliotecàries, als 
llacets i sabatetes llurs, amb rims 
finíssims, que són queixes, que són 
gemecs de son esperit atribulat. 

F. ROIG I LLOP. 
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EL CAVALLER JORN 
Avui amb la Lluna ja em vull mullerar 
bella fada rossa com altra no hi ha. 

Així un temps parlava un cavaller foll, 
perduda la pensa, muntanyes avall, 
en mig de falgueres, en mig de rostolls, 
com un esprit màgic damunt son cavall. 

Avui amb la Lluna jo em vull mullerar 
bella fada rossa com altra no hi ha. 

Travessava boscos, travessava el vent 
—la testa esbullada de l'esblenament 
que fulles i branques li feien—rabent. 
Ont ets, oh amorosa, que fuges de mi? 
Vina a ma sendera, vina a mon camí 
qu'eixa nit tan folla dormiràs amb mi! 

Avui amb la Lluna jo em vull mullerar 
bella fada rossa com altra no hi ha. 

1 vincla la testa i enfonz' l'esperó. 
1 el cavall s'exhala com una visió, 
sense el jou de brida, sense la raó. 
Vull anar depressa més que no ningú; 
vull anar depressa més que no pas tú 
que la fosca cerqués de la nit, per du 
més brillant el marbre de ton cós desnú. 
I el cavaller llença una maledicció, 
i vincla la testa, i enfonz' l'esperó. 

Avui amb la Lluna jo em vull mullerar 
bella fada rossa com altra no hi ha. 

Passeu, les muntanyes, darrera de mi, 
tumbaga mesquina; que jo vull venir 
tant a davant vostre que no en veig la fi! 

Avui amb la Lluna jo em vull mullerar 
bella fada rossa com altra no hi ha. 

De sobte, trontolla l'espadat cimal; 
l'entranya s'esberla fins a mig penyal, 
i el cavaller tomba des de el pic més alt. 
L'ample espai colora un riell de sang; 
oberta la testa d'un gros esboranc, 
el Jorn palpiíava, del cavall al flanc. 
Desig calcinava's dins son cós retut; 
coll-torçat i exangüe, en l'abim caigut, 
un clam d'agonia bramóla golut: 

Avui amb la Lluna no em puc mullerar! 
...I la Nit baixava amb l'Estel a la mà. 

RAMON JUNCADELLA. 



AQUELLA NOIA. . . 

Nimbada de claror de celístia 
he vist aquella noia aquest matí 
—a l temps que el sol, rogent, alçava el dia— 
/ es desfeia a trossets pel meu camí. 

L'esguard mig cluc rebent la soleiada 
i els llavis plens del goig d'una cançó 
que esdevenia una ampla riallada 
0 bé em colpia a voltes com un p/ó. 

1 era gonHada al vent la seva vesta 
— jo diria en imatge un núvol dar— 
seguint el caminal de la floresta 
tremolosa amb el ritme del dansar. 

Oh bon record d'aquella noia honesta 
quina ànsia m'has duta d'estimar! 

PERE DEULOFEU GOL. 

NOTA VESPERTINA 

Del cim de la serra, 
darrera els turons, 
el sol va amagant-se 
perdent sos fulgors; 
el sol vers sa posta 
se'n va a pas maimó 
i es torna la terra 
voltada de dol. 
El dia ja fina; 
el dia s'és fós... 
Mes nostres frisances 
i nostres amors 
amb dolços ensomnis 
perduren al cor. 

DAVID CRISTIÀ. 
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LLETRES ESTRANGERES 
PAU C L A U D E L TRISTESA DE L'AIGUA 

NAT L'ANY 1870 (1895 A 1900) 

Poeta d'estil concís, profund, on 
cada mot es mostra amb tota sa 
riquesa i concentrat el seu pensa
ment, amb una paraula viva, bro
llant i clara. Això fa, sens dubte, 
que tots els seus poemes, drames, 
himnes, es tornin obedients a la 
seva mestria i defugin tot medi 
d'espandiment i de abundor, que 
n'allunyaria tota la gràcia. 

L'amor al Cristianisme i a Déu, 
hi és profús en totes les seves obres. 
Pau Claudel té la certitud compler
ta de la seva religió i cap mot d'ell 
defuig a violar-la, o a preguntar-se 
la raó, d'algun sentiment o causa 
que semblés defugir de la seva 
doctrina. Per això Pau Claudel, 
se'ns afigura tot ell respectuós, re
vestit d'una alta dignitat que ens el 
fa més altiu i humil a l'hora. 

En la carrera consular ha desem-
penyat diversos càrrecs als Estats-
Units, Xina, Alemanya i Brasil. 

Entre les obres de Pau Claudel 
esmentarem, publicades a la Nou-
velle Revue Française, Teatre : 
«L'otage», «L'annonce faite a Ma-
rie», «Le pain dur», i unes traduc
cions dels Poemes de Coventry Pat-
more. En Poesia hi té publicades : 
«Cinq grandes odes», «Deux Poe
mes d'été», «Corona benignitatis 
anni Dei», «Trois poemes de gue-
rre», «Autres poemes durant la 
guerre». 

En el Mercure de France ha pu
blicat : «Connaissance de V Est», 
«Art poétique», «Théatre» (IV vo
lums) i a la Librairie de l'art ca-
tholique, «Le Chemin de la Croix». 

Havem traduït els poemes de 
Claudel del llibre «Connaissance 
de l'Est» (1917). Dit llibre està re
partit en dos cinquenes : la prime
ra correspont del any 1895 al 1900 
i la segona de l'any 1900 al 1905. 

És una concepció en la joia, és 
cert és una visió en el riure. Però 
aquesta barreja de beatitud i de 
amargura que comporta l'acte de 
la creació, perquè tu el compren
guis, amic, en aquesta hora en que 
s'obra una fosca oportunitat, vull 
esplicar-te la tristesa de l'aigua. 

Del cel desplomat o de la palpe-
bra en surgeix una llàgrima idèn
tica. 

De la teva malinconia, no n'acu
sis aquesta nuvolada, ni el vel de 
l'advers obscur. Tanca els ulls, es
colta! cau la pluja. 

Ni la monotonia d'aquest bruit 
assidu no és suficient a l'explicació. 

Es l'enuig d'un dol que porta en 
ell mateix la seva causa, és l'ocu
pació de l'amor, és la pena en el 
treball. Els cels ploren sobre la 
terra que feconden. I això no és 
solament a l'autumne i a la caigu
da futura del fruit que nodreixen la 
llevor que esparceix ses llàgrimes 
dels núvols hivernals. La dolor és 
a l'istiu i en la flor de la vida l'es-
pandiment de la mort. 

Al moment que fineix aquesta 
hora que precedeix Migdia, quan 
devallo en aquesta vall que omple-
na la remor de diverses fontanes, 
m'aturo colpit perla pena. Com són 
copioses les aigües! i si les llàgri
mes com la sang tenen en nosal
tres una corrent perpètua, prestant 
l'oïda en aquest chor líquid de veus 
abundants i fosques, com n'és de 
refrigerador de remembrar-hi tots 
els matisos de la seva pena! No és 
passió la que no pot ofrenar-vos 
ses llàgrimes fontanes! I encara 
que a la meva li és suficient l'esclat 
d'aquesta gota única que de molt 
alt en el piló de la font s'abat sobre 
l'imatge de la Lluna, no tindré va-
nament per mants—després—mig-
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dies après a conèixer la teva fugida 
vall de pesar. 

Però heu-me aquí en la plana. 
A la porta d'aquesta cabana, o en 
l'obscuritat interior, lluu el ciri 
allumbrat per qualque festa rústi
ca; un home assentat té en la seva 
mà una almoinera polserosa. Plou 
immensament; i sol oiexo en mig de 
la mullada solitud un crit d'oca. 

EL PUNT 

(1900 A 1905) 

M'aturo : hi ha un punt en el meu 
passeig com després d'una frase ja 
finida. Sota els meus peus el rètol 
d'una tomba, en aquest contorn on 
fa un descens el camí. Des d'aquí 
dong una darrera mirada a la terra 
i entro en el país dels morts. 

Amb els seus ramells de pins i d'o
liveres, es dispersa i s'espendeix en 
mig de profundes collites que la 
rodejen. Tot s'és consumat en la 
plenitud. Ceres ha abraçat a Pro-

TEA 
L'amor d'una princesa : Comèdia 

de N'A. P. Maristany. 

En les comèdies d'en Maristany, 
ja se sab; un matrimoni que no 
s'avé—part còmica—; un amor in-
cidentat — vernís sentimental—; i 
l'home bó, que sempre surt amb la 
seva—integrant la part seriosa—, 
no poden faltar-hi; fins en L'amor 
d'una princesa, malgrat no ésser 
l'argument original d'en Maristany, 
s'hi troben també perfectament ca
racteritzats, els tipus susdits. I com 
en les seves anteriors produccions 
hom hi admira aquella traça certa
ment notable en el desenrotllament 
dels incidents on radica tota la grà
cia de la comèdia. 

serpina. Tot abscondeix la sortida, 
tot traça el límit. Retrobo, dret al 
peu dels monts immutables, la gran 
línia del riu; constato la nostra 
frontera; m'apeno amb això. La 
meva absència resta configurada 
per aquesta illa rodejada de morts 
i devorada de collites. Sol i dret 
damunt del poble enterrat i els meus 
peus entre els noms proferits per 
l'herba, vigilo aquesta obertura 
de la terra on el vent dolçament, 
com un cà sense veu, continua des 
de dos jorns d'entrar el grandiós 
nuvolatge que ha després darrera 
meu de les aigües. S'és esvaït el 
jorn; no em resta més que de re
tornar a mesurar el camí que em 
condueix a casa. Des de aquest lloc 
on s'aturen els enterra morts, es
guardo llargament darrera meu la 
ruta groga que va dels vius als 
morts, i que acaba, com un foc qui 
cremés penosament, amb un punt 
roig a dalt del cel tancat. 

J. M. ROVIRA ARTIGAS, trad. 

TRE 
I el públic rient en les escenes 

còmiques i distret en les sentimen
tals, s'oblida de mirar un xic en-
dintre on hi trobaria una gran 
buidor, i no para esment en el llen
guatge, la construcció del qual és 
inadmissible en un català, i més en 
un comediògraf en el que cal supo
sar certa il·lustració, i el lèxic to
talment vergonyós en l'estat actual 
de depuració del nostre idioma. 

Per Catalunya : Comèdia d'En 
J. Montero. 

Una comèdia-revista ja sabem 
que no pot tenir un gran mèrit li
terari; amb aquest prejudici, la 
d'en Montero és ben original, en
tretinguda i excel·lent per a fer-nos 
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passar tres horetes, oblidats de tota 
cabòria. És a més a més simpàtica 
fins al punt que, a poc de comen
çada, hom se sent impel·lit a aplau
dir-ho tot, enc que's tracti de quel
com tan detestable com els ballets 
o la poesia (?) del timbal del Bruch. 

De ço que no'ns en sabem es
tar és de protestar formalment de 
l'abús que's fa en aquesta comèdia 
del tema patriòtic; i no en fem pas 
retret a en Montero—que d'alguna 
manera s'ha de buscar l'èxit de 
l'obra quan per la manca de valor 
perilla—sinó al públic, sortosament 
una part només, que en el patrio
tisme esbojarrat, va convertint la 
nostra bandera en element esceno
gràfic i el sentiment sagrat de Pà
tria en ressort teatral de comediò
graf de poca vàlua. 

Creiem firmament que en Mon
tero devia, i podia, prescindir de 
tanta llustrina groga i vermella; 
l'obra hi hagués guanyat molt i si 
no tan xardoroses ovacions de la 
galeria, hauria merescut el general 
aplaudiment del públic assenyada-
ment patriòtic. 

A. iB . 

TEATRE ESPANYOL : Comèdia 
de guerra i d'amor. 

Després d'una llarga absència de 
l'escena catalana, no sabem si mo
tivada per voler del propi interes
sat o per egoisme de les empreses 
teatrals, a que estem desgraciada
ment acostumats, vegèrem aparèi
xer amb veritable joia en l'escenari 
d'un dels millors teatres del Paralel 
l'enyorada figura de l'Avelí Artís, 
qui ens oferí la seva formosa Cà

lid 

mèdia de guerra i d'amor, la qual, 
si bé pot titllar-se de poc oportuna 
actualment, com ha dit ja algú en 
qualque periòdic, no deixa d'ésser, 
al nostre humil concepte, la pàgina 
més sencera que fins ara ha inspi
rat la nomenada guerra mundial 
als escriptors de la nostra terra. 

És vritat que ben pocs han sigut 
a Catalunya els dramaturgs que 
han enfocat aquest tema, i si algun 
ho ha fet, ha sigut tant sols desglo-
sant un cas particular dels molts i 
variats que de la gran tragèdia 
hagin pogut sorgir, com ho feu 
l'Ambrosi Carrión amb el seu dra
ma L'altre fill, i per ridicularisar 
unes costums arbitràries sugeri-
des en el canvi de posició social 
d'aquells pels quals no serví la 
guerra mes que per a desenrotllar 
ventatjosament llurs especulacions 
mercantils, com vegèrem en Quan 
passava la tragèdia. 

Mes, l'exclusivisme de l'obra d'en 
Carrión i la manca de consistència 
que llavors notàrem en la d'en 
Pons, quin títol pompós ens pro
metia molt, causant-nos després 
una forta decepció, ens feia espe
rar quelcom de més substanciós de 
nostra gent de lletres, i això ho 
trobem ara en la darrera producció 
de l'Avelí Artís. 

El per varis conceptes notable 
literat, s'ha col·locat per a desen
rotllar la seva obra, en un punt 
d'ovir més elevat que els dos ante
riors, i, en lloc de parar-se davant 
d'un conflicte per analitzar-lo i de
duir-ne les conseqüències, els abar
ca tots a la vegada i en forma bella, 
que nosaltres diríem poemática, 
ens descriu un seguit d'escones vi-



brantes d'emoció, en les quals hi 
vegem desfilar les veritables vícti
mes de totes les guerres, o siguin, 
aquells sers humans a qui el destí 
els mena de defensar interessos 
d'altri, sense que llur sacrifici siga 
compensat per la caritativa recom
pensa. 

L'obra de l'Avelí Artís, malgrat 
ésser inspirada en un fet registrat 
a l'Història recentment, serà de 
tots els temps i s'escoltarà amb 
fruició sobre tot quan, deslligats de 
tota idea partidista, ens inclinem 
davant del Dolor i deixem penetrar-
nos l'ànima per la sàvia filosofia 
que ens diu que fóra més pràctic 
en el món deixar-se emportar per 

«L'alta llibertat» : Poesies de Cle-
mentina Arderiu.— Editorial Catalana. 

Aquest contentament del viure de que 
ens parla Na Clementina Arderiu en co
mençar el llibre i que hom troba en tot el 
volum; aquest benestar de l'esperit que es 
fa llegint Santa Teresa; aquest amor al 
seu carrer que és dalt de la muntanya; 
aquest estar reclosa a casa seva, de la 
qual és senyora i emperatriu; aquest evo
car l'espós que treballa mentres ella tal 
volta somnia l'infant que ha de venir (lle
giu la cançó del pressentiment); i aquest 
fer versos per l'espós; i aquesta dolça con
fiança en ell; i aquest sentir-se doneta. 
¡Oh, quina més gran sublimuat entre les 
figures femenines de nostra moderna lite
ratura! Nosaltres gosaríem dir que aquest 
llibre on no hi ha ni una estridència, en
carna la exuberant modèstia de la vida de 
la dona humil que sab viure solament per 
aquell home que Déu li ha donat. 

Veritablement creiem nosaltres que tot 
poeta és home sincer que ens conta ço que 
li passa, ja sigui directament posant-se 
com a figura viva en la seva obra, ja sigui 
creant herois o personalitats, més ben dit. 
ànimes, que es troben en el mateix estat 
de sensibilitat que ell. I, en aquest sentit, 
Na Clementina Arderiu se'ns presenta com 
la figura més nuament sincera de tota la 

les corrents redemptores de l'amor 
que per les destructores de l'odi. 

Considerada l'obra en detall, di
rem que'l primer acte, dels tres 
de que consta, és el millor i en el 
segon hi ha una escena muda de 
gran emotivitat que despertà el dia 
de l'estrena un fort aplaudiment. 
En quan a l'interpretació, després 
de mencionar a la senyora Casals 
i al senyor Arteaga, hem de conve
nir que la companyia del Teatre 
Espanyol no és la més apropòsit 
per a jugar «Comèdia de guerra i 
d'amor», doncs, llevat d'altres de
fectes, les escenes de conjunt de 
que abunda l'obra, resultaven flu-
xíssimes. — E. R. 

nostra literatura femenina, i fins es posa 
molt per damunt de la majoria de poetes 
que juguen amb el mot, deixant buides les 
idees. Ella, serenament, dolçament, parla 
a l'espós: 

Jo ja soc teva i tu ja ets meu 
i tot el món es queda tora; 
sigui només l'esguard de Déu 
el que ens vigili i repti alhora. 

i es fa el misteri al seu entorn i es posa 
sota aquest esguard de Déu confiada, per
què se sab bona, i perquè Déu sab estimar 
i perdonar, i quina cosa més bella dir pú
blicament que en els moments íntims dels 
esposos Déu vigila i es pot apartar d'ells 
plorant el dolor d"una altra espina en el 
Calvari. 

I direm igualment que, com en tota la 
seva obra literària, Na Clementina Arde
riu és sobria en el mot i rica en el lèxic; 
modula perfectament els versos i els deixa 
rublerts d'una musica fina i sonora; sab la 
claror de la paraula i n'il 'lumina tothom. 

I ens atrevim a afegir que hauria de 
restar aquest llibre com a breviari per a 
totes les dones que deuen maridar-se per a 
que, de memòria i tot, aprenguessin aquest 
gran contentament, pervingut de cum
plir el deure que Déu les hi imposa. 

• • * 

LLIBRES 
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EL TRESOR DELS POBRES 
i altres contes de consol, estímul 
i dignitat per als nois de condició 
humil, de Ramon Suriñach Sen
ties. — Edició d'ofrena. 

Feia de bó veure en el Palau de Catalu
nya, el dia de Sant Jordi, una renglera 
llarga, llarga, de xicotets i nenes de tots 
estaments i totes condicions que volien 
aquest llibre del qual tan generosament 
era pagada l'edició per alguns industrials 
i corredors de Borsa de Barcelona, i més 
generosament encara, escrit pel pulcre i 
sensitiu prosista nostre. I, si a tan alt ha
via de parar aquest llibre (que Jesús ho 
digué que els infants era lo mes alt de la 
terra) no podia ésser altre qu'en Suriñach 
Senties qui fes aquesta mercè a les ànimes 
innocentes, i, ningú, sinó ell, podia arri
bar a embolcallar pensaments sublims i 
excelsos en una tan tènue glassa transpa
rent com és la sentimentalitat que brilla 
en totes les paraules d'aquest llibre, únic 
potser, en la literatura del món. 

Llegiu: 
— Perquè el carrer lliure dóna a tots els ca

mins del món i per anar pel món no hi ha res 
millor que les espardenyes. 

— Perquè hi ha moltes coses que amb el pes 
d'una creu acaben, però moltes coses que en el 
consol de la creu comencen. 

— Els homes independents, i en la vostra ge
neració tots ho seran, només acceptem dues aris
tocràcies actives: la de l'intelligència i la de la 
bondat. 

— Que fóssiu força de Catalunya i molt del 
món. 

— Que us atragués el cim, però que quan hi 
arribèsseu no oblidésseu mai que més amunt del 
cim hi ha Déu, i que, com diuen a Llevant: «qui 
fuig de Déu, debades corre». 

— Que com més amunt l'aire és més pur, i 
que els vius us esperen i els morts també. 

— Que en saltar del llit mirésseu el dia que 
fà i, faci el que faci, l'omplíssiu sempre. 

— No us oblideu mai d'endur-vos-en un record 
de pobresa a la casa nova. 

— Treballeu amb emoció i sereu forts. 
— Prou, ho ha de dir Déu. 
— La vida és tan crua que fa homes més aviat 

als nens dels pobres que als nens dels rics. 
— No hi ha cap brillant que valgui el trosset 

de carn que amaga. 

— Maquinalment es va treure de la butxaca un 
tros de pa, brut i sec. 

Si en el pa hi ha Nostre Senyor, en aquell mos 
de pa hi havia Nostre Senyor Crucificat. 

En Ramon Suriñach Senties podria fer 
ço de deia en Lleonart des de les planes de 
La Veu. Convertir el teatre per infants en 
apostolat, on els nins hi aprenguessin tot 
lo bó i es divertissin i esclatessin en rialla
des fortes, no per mitjà d'una xavacaneria 
0 d'una paraula de pitjor gust, sinó per 
aquella comunió d'idees com les d'«El tre
sor dels pobres» o per aquella situació 
xocant i ingènua que fins als grans ens 
plau. 

Hi ha una pila de contes en el llibre que 
ens ocupa. D'estímul, com diu l'autor, nos
altres batejaríem a «La nina robada», «La 
processó» i «Sipi el trinxeraire», veritable 
novel·leta per a infants que els atia al 
treball. 

De consol «Conte de Reis», «La santa 
almoina». 

De dignitat «L'ingeni dels infants», «Els 
Reis del porter». 

I, havem trobat en aquest llibre (també 
som infants, nosaltres) aquella «Carmen-
chu» la víctima», quin final tràgic ens ha 
emocionat; aquell filet de sang que s'esco
rria pel camí sagrat del pit de la noieta 
quina vida tènua s'apagava, i aquell es
guardar els nois trinxeraires, pocs dies 
abans tan enemics, bo i dient, com Jesús : 
Esti...meu...vos. l a l'ésser preguntada si 
perdonava a tothom, ella, la «Carmenchu» 
diu : Sí... sí... De... tot... cor... I és llavors 
que fins una llàgrima se'ns ha escapat. 
1 si a nosaltres aquest llibre de «El tresor 
dels pobres» ens fa plorar i ens estimula, 
a nosaltres que ja som grans, com no en
trarà dintre el cor dels petits infantons, 
àngels de Déu, tan als que viuen dintre 
un palau lluent, com als que, al mercat, 
espardenya esquinçada i pitrera al des
cobert, ofereixen amb els ulls plens d'una 
gran interrogació dolorida cinc cèntims 
d'alls! Oh, tu, Suriñach Senties, qui tens 
el dó d'ésser el més infant de tots els homes 
de Catalunya! Torna-hi altra volta a tre
ballar per aquests nins de la misèria, i 
per aquests nins que viuen en l'abundàn
cia. Agermana els cors d'aquests ocellons, 
que volen inconscientment per camins es-
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cabrosos, uns, en gàvia daurada els altres. 
Que Déu Nostre Senyor ja t'en recompen
sa en aquesta vida, per tal que tens uns 
tills bons que demà et beneiran, i que tal 
vegada compraran, com tu, un caixó de 

citabotes per a quiscun «Sipi» que després 
dirà «que un señó catalán...» que tots els 
catalans sabem apaigabar el dolor dels 
cors que viuen en la misèria. 

M. S. 

LES REVISTES 
La Nova Catalunya, Havana. 
Els catalans exilats ens donen aquesta 

mostra palesable de que no obliden la terra 
que'ls vegé néixer. La Nova Catalunya 
és una bella revista. Considerem-la no pas 
com un porta-veu més d'entitat sinó més 
aviat com el vigorós ressò del nucli de bons 
catalans que resideixen a la capital cu
bana. 

Flama, Balaguer. 
Observem en Flama una franca energia 

en el dir pervinguda pot-ser de la íerma 
voluntat de jovenesa. Esguardant les pla
nes d'aquesta publicació hom es dóna 
compte de ço que hauria d'ésser una bona 
part de la premsa comarcal. 

A Nosa Terra, Corunya. 
Si ens és grat parlar de publicacions ca

talanes no amb menys joia hem de consig
nar les que no essent-ho, com A Nosa 
Terra, amicalment s'ocupen de nosaltres. 
Amb bons amics aixís no serà cap facècia 
el dir que esperancem un bell intercanvi 
d'espiritualitat. — G. 

Valori Plastici, Via Ciro Menotti, 10. — 
Rome, II, anjr n.°2. 

Bella revista d'art, amb interessants ar
ticles, i amb gravats tan excel·lents, com 
els que en aquest número inserta d'En 

Carles Carrà, Arturo Martini i Ossip Zad-
kine. 

Messidor. — Torna a reaparèixer Messi-
dor amb motiu de la Conferència General 
de Comunicacions i de Trànsit, i no cal 
dir, com desitgem a la susdita publicació 
una continuïtat ben duradora. 

Publica, entre altres treballs, un article 
en francés d'En Paul M. de Turull que por
ta per títol : «Conférence Genérale des 
Comunications et du Trànsit». «Por la 
unión de los Espiritualistas, carta abierta 
a Mad. Hélène Claparède». «Spir, del ma
teix Paul M. de Turull», i «Diàleg del Pro-
teu i el Mentor», per Alfons Maseras. 

Flames Noves. Núm. 1, 10 Maig de 1921. 
—Una revista de joventut, qui es posa per 
ideal l'acompliment d'un fi ben lloable, 
sempre mereix la nostra estima i el nostre 
encoratjament. 

I encara, per una més bella depuració 
de la revista, desitjaríem que els de Fla
mes Noves estudiessin una mica detingu
dament, les corrents literàries d'avui en 
dia, per tal de no incórrer en alguns de
caïments i falta de concepció, sens dubte 
filles d'una poca maduritat de pensament. 
Ço que esperem de la continuïtat de Fla
mes Noves.—R. 

NÒTUL·LES 
Per tal de preparar les millores que ha

vem ja iniciades en la nostra publicació, 
no'ns fou permès de donar-ne a temps a 
l'estampa el número corresponent al mes 
de Maig darrer. La present edició apareix, 
doncs, sota la data Maig-Juny 1921. 

Sabem que el jove poeta En Joan Arús 
i Colomer, té ja enllestit i prompte veurà 
la llum, un llibre de traduccions de les 

«Elegies et Idylles», d'En A. Chénier, a 
les publicacions de La Revista; i oi més, 
prepara una selecció dels seus poemes 
continguts en els sis llibres ja publicats 
d'ell, amb un estudi crític d'En M. de Mon
toliu. 

Ha mort En Ramon E. Bassegoda. Fou 
un poeta i un patrici exemplar. Nasqué a 
La Bisbal el 6 d'Octubre de 1856. Fundà 
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en 1874 la revista La Llar i uns quants 
anys després fou director de Ilustrado 
Catalana. 

Col·laborà en mantes revistes i conquerí 
mantes dintincions. Revelà en els seus 
treballs una cultura superior i traduí He
redia, Musset, Delavigne i altres. S'han 
publicat les seves «Poesies completes». 

Cal recordar que és l'autor de «L'amfi
teatre». 

Descansi en pau. 

Ha sigut molt celebrada l'exposició de 
pintures que en Gras presenta en el Saló 
Parés. El quadre que representa dues ne
nes vestides de Primera Comunió és excel-
lent. Rebi l'artista valencià la nostra en
horabona. 

Davant les lloances endreçades suara 
des de La Revista als bons designis de 
Napoleó I per a la restauració de la per
sonalitat política de Catalunya, oposaríem 
nosaltres, aquelles paraules que signà 
Xenius {La Revista, també, núm. XLIII, 
Juliol I, MCMXVn) sota l'epígraf : «No es 
faci el miracle si l'ha de fer el diable» : 
«Les pomes que dóna el diable, farcides 
són de cendra. Llibertat, també són farci
des de cendra les pomes qui, a punta de 
sabre, puguin venir-te al plat.» 

Esmentem la mort de la Comptesa de 
Pardo-Bazán, qui, amb Rosalia de Castro 
i Concepció Alenal, composa la trinomia 
femenina prestigiosa en la intel·lectualitat 
galaica moderna; i l 'obra erudita de la 
qual, dissortament inacabada, serà, sem
pre, una monjoia de les lletres castellanes. 

Fem nostres els conceptes vigorosos so
bre l'ultruísme artístic emesos per Alatlis, 
en el «Correu de les Lletres», de Sóller, 
en tractar de la literatura catalana con
temporània. 

La persistència amb que les errades ti
pogràfiques, venen a torbar les nostres 
planes, no'ns deixa ajornar-ne la revisió 
com voldríem, fins a la compilació del pri
mer volum de L ' IDEA. 

Devem, doncs, fer avinent des d'ara: 
Que'l Príncep de Viana, no fou l'admi

nistrador, sinó i només, que l'admirador i 

l'amic del poeta Ausias March. (Vegi's 
n.° 2, plana 5). 

Que l'obra capdal de Pompeu Gener, és 
intitolada «La Mort et le Diable». Digué
rem «L'Amor et le Diable». (N.°4, plana 74). 

Que Maurici Maeterlinck, és de neixen-
ça belga, no pas sueca com, fa poc, el na
cionalitzàvem. (N.° 8, plana 157). 

En la diada de Sant Jaume d'enguany, 
tindrà lloc a Santa Eulàlia de Vilapiscina 
i sota la presidència de l'Angel Guimerà, 
la cel·lebrança dels primers Jocs Florals 
organitzats a aquella barriada. 

Hi hagué algú qui, enlluernat, tal volta, 
per la lluiçor d'una condecoració oficial, 
parlava, fa poc, de l'obra educadora del 
servei militar establert a Espanya. 

Nosaltres, malgrat els nostres optimis
mes, no aconseguim defugir l'impressió 
de que aquesta influència cultural, no as
soleix avui encara, gaire més abast que 
popularitzar les estrofes marcials de la 
«Canción del Soldado». 

No podem compartir les apreciacions de 
Monitor. Nosaltres no gosaríem fer més 
que doldre'ns de que en els temps presents, 
de plenitud cultural a Catalunya, la pri
mera compilació del «Glossari», de Xenius, 
hagi degut encara publicar-se en llengua 
estranya. 

La venerada i tradicional institució dels 
Jocs Florals, de Barcelona, qui en les se
ves millors èpoques contribuí a l'esplen
dor de la llengua, i al mateix temps era 
un compendi de les seves escoles literàries 
que sobressurtin, es veu ara grollerament 
malmesa, no per les exigències d'una es
cola, sinó d'alguns senyors, que priven 
d'introduir en una tan catalana festa tota 
innovació sana, que no d'adigui a les teo
ries ja un poc caducades de la època llur. 

Nosaltres, qui torbats per l'esplendoro-
sitat de la glòria del Poeta, donàrem pot
ser un poc Irreflexivament la nostra ad-
hessió avençada als acords de l'Entitat 
«Dante Alighieri», devem ara assentir a 
les paraules de Lluís Nicolau d'Olwer, en 
oposar-se al dictamen de la Comissió Con
sistorial d'Eixamples sobre el monument 
projectat al Dant. 

EL TEXT D'AQUESTA EDICIÓ, HA 
ESTAT SOTMÈS A LA PRÈVIA 

CENSURA DE L'AUTORITAT 
GOVERNATIVA 

Imp. Social: Santa Madrona, 21: Vilanova i Geltrú 
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