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EL PLANY DE LA CIUTAT 
Ha caigut un'altra víctima en la lluita eixorca, qui des de fa tant 

temps, duu la desolació i la penúria a les nostres llars. El Batlle de Bar
celona, la representació augusta de les institucions nostrades, ha estat 
colpit també. Sortosament, però, l'atemptat execrable, no ha assolit en 
aquesta ocasió el desenllaç funest de sempre. 

L'assedegament de matança de les turbes enfollides, ha volgut sado
llar-se ara amb la sang generosa del magistrat de voluntat integèrrima 
qui sapigué sentir Taita virtut cívica de resignar la dignitat rebuda per 
nomenament reial, quan en moments decisius per a la nostra existència 
nacional amb l'exercici d'aquella investidura li era imposat oposar-se a 
la realització de la voluntat sobirana del poble. El patrici auster, la in
tervenció del qual en els conflictes d'avui, fou tothora inspirada en les 
pràctiques sublims de la caritat i en un ideal pietós de pacificació. 

A l'empar d'uns principis utòpics de subversió universal i en nom 
d'una repressió igualment avorribles, es consuma cada dia en les nos
tres vies públiques, la immolació de vides germanes i el crim és acom
plert dins la indiferència culpable dels ciutadans, l'esperit de civisme i 
els sentiments de humanitat dels quals, esdevingueren ja masells davant 
la continuïtat de tantes horrors covardament consentides. 

I la ciutat desvalguda es plany angoixada sota la opressió del flagell 
occidor, abocada paorosament a l'enrunament i la misèria, qui sotjen 
amb cobejança l'hora, imminent tal volta, de fer-ne la presa llur. 

Nosaltres, en sentir esfondar-se a la mercè d'aqueixes passions repug-
nants el patrimoni sagrat que heretàrem i que'ns és un deure llegar, 
acreixentat amb el nostre esforç, a les generacions venidores, clamem 
que'l seny i l'instint de vitalitat de la raça, imposant-se damunt les ego
latries qui ens ofusquen, ens moguin a deposar en l'altar de la Pàtria els 
coltells sangnants encara. I que'n recobrar l'asserenament i l'optimisme 
en la seguretat del triomf pervingut d'una tasca honrada, ens siga do
nat l'ajut qui ens caldrà en els jorns de prova qui s'atancen, — reacció 
sana, empro, de l'abundor entorpidora d'ahir—, per a alliberar, d'ende
rrocament irreparable potser, l'obra dels nostres majors, tradició vene
randa de la terra i fonament de l'esplendor magnífica de la urbs futura. 



L A DONA HEROICA 

Cap-al-tard, va cumplir-se mal
auradament la sentència del vell 
Gori. Alguna experiència devia 
haver conseguit en la seva vida 
tota consagrada al mar. Des de 
petit, quan apenes havia cumplert 
els nou anys, son pare ja se l'em-
portava en un lugre fent petits viat
ges. Ara, ja tenia setanta anys. 

Tots miraven enllà, an aquella 
ratlla que parteix mar i cel, amb els 
punys closos, espetegant les dents 
d'odi, dient-se entre ells : 

—Ha tingut raó el Gori. 
I dirigien altra volta la mirada 

mar enllà per veure si veien les bar
ques, on, junt amb elles, hi havien 
bastants pescadors de la platja. 

La mar cridava tràgicament, es-
trellant ses gegantines ones contra 
les roques. 

Corrent per la platja, però inde
cisa, avença una dona jova i for
mosa, despentinada, esgrogueïda 
per la tragèdia. Al passar per da
vant de la colla, una vella amb veu 
esqueixada pel plor li diu : 

—Maria, on vas? 
Es gira an el grup i cau ageno

llada. Mira el cel com si busqués 
clemència, baixa el cap pesadament 
quin rostre ha covert ja molt de-
pressa amb les mans i deixa pas a 
una font de llàgrimes que tenia en
clotada als ulls. Aquesta fou la res
posta. 

Els altres, afligits també pels seus, 
no trobaren paraules de consol. I lo 
que no trobaren en la paraula, ho 
fan amb els ulls; tots dirigeixen a la 
pobra Maria una mirada de condol. 

—Pot-ser,—diu el Gori ordenant-
li els cabells—no els haurà sorprès 
aquesta maleïda tempesta. 

Ella buscà la certesa d'aquestes 
paraules en la mar però, al sentir 
que, com una fera entormentada, 
l'eco repetia lluny el bram feréstec, 
amagà novament la cara per a 
plorar. 

Era ben crudel el destí de Maria. 
Feia vuit dies que havia emmaridat 
amb el «Peixet», el jove més tran
quil de la platja. Enamorats tots 
dos fins a l'últim esglaó de l'amor, 
feren riallera aquella caseta blanca, 
nova, alçada damunt d'un jardí, 
quin cost cubriren els estalvis de 
tots dos. I ara, en plé goig de la 
vida, plora per la existència del 
seu estimat. 

Era, aquella, la primera vegada 
que com a muller, havia despedit 
el pescador. 

Qui ho tenia de dir que era també 
l'última! 

I aquella gent, que més d'una 
volta els havia fet plorar l'himne 
tràgic de la mar, acompanyaren a 
María, a la flor marcida prematu
rament, a n'aquella caseta blanca, 
nova, alçada damunt d'un jardí. 

En tota la nit, pescadors joves 
amb antorxes enceses, havien reco
rregut la plaja per si la mar escu
pís cadàvers. 

La Maria resava davant la Ver
ge, il·luminada amb dotze ciris de 
lliura, per a que un miracle li retor
nés el marit sà. Els altres, que re
saven també per la pèrdua de sers 
volguts, tan sols dedicaven el res 
per l'ànima del difunt. Es que no 
s'atrevien a demanar tan gran mi
racle a la Verge com feia Maria, 
tal volta recordant d'altres vegades 
que l'imatge piadosa no concedeix 
impossibles. 

Neix el dia. Nous pescadors re
lleven els que havien fet de guàr
dia i es destrien per la platja des
prés d'haver fet preguntes que es 
referien a la nit passada. 

Minva la cançó esfereidora de la 
mar. Les ones babegen les roques; 
no s'hi liensen ja com boges per a 
esberlar-les. De cop, un pescador 
fa vindrer els altres en aquell lloc. 
Tots junts, vegèren no molt lluny 
troços de fusta que nedaven. Més 
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tart , distingiren ja un cadàver. El 
crit del corn despertà tota la platja. 
Desseguida varen comparèixer tota 
la gent, petits i grans. La Maria 
fou la primera. El Gori, observant 
amb uns binocles, assegurà haver 
vist varis cadàvers. I per a assegu-
rar-se'n, els entrega a altres que 
tinguessin més força en els ulls. 
També ho digueren. La mar els 
portava depressa. 

Els pescadors prenien acords 
per a retirar l'ofrena que feia la 
mar. El primer, fou un vell, de ca
bells tots blancs. Tan prompte fou 
retirat a la platja, els que portaven 
la seva sang, es llençaren damunt 
d'aquell cós inerd, mullat per qui 
l'ha vençut, fred per la mort. Els 
altres, trobaren també qui es llen
çava damunt d'ells. 

— En manca un, — digué un jove 
pescador que els anava contant. 

Vegent a Maria allí dreta, amb 
els ulls fixos a la mar com si volgués 
arrencar els seus secrets, sapigue-
ren desseguida qui era el que man
cava. 

— Ara, ara ve, — digué un altre. 
Primer el vegé Maria. No es be

llugava. Dormint amb aquella son 
inacabable de la mort; el seu cós 

exànim jugava amb el balanceig de 
les ones. Es fins llavors que a Maria 
va abàtre-la el desengany! La Ver
ge no l'havia escoltat! Plorar la 
viudesa als dinou anys! 

Quatre companys que havien sigut 
del «Peixet», recullíren el cadàver, 
que varen portar lentament com si 
tinguessin por de fer-li mal, allà a 
la sorra. Somreia; ben segur que 
havia mort pensant amb sa jova 
muller. 1 fins llavors, a n'aquells 
moments tràgics no l'havia pogut 
veure novament. Aquella escena 
sublim, desenrotllada per Maria, 
feu caure llàgrimes an aquells 
cors de ferro tan acostumats an els 
espectacles de la mar. 

L'afligida treu els braços del coll 
del seu estimat; s'alça ràpidament, 
omple els seus ulls d'odi, obra la 
boca deixant veure dues rengleres 
de dents apretades, clou els punys 
fort i corrent depressa vers la mar 
deturant-se on finien les ones, diu 
allargant els braços: 

—Almenys et tornessis un sér 
vivent, mala sort! 

I les ones empenedides, com a 
homenatge, es desfeien als seus 
peus amorosament... 

JOSEP BUSQUETS TEXAS. 

DEL CARNET CIUTADÀ 
En la gran sala de l'Infinit s'ha re-

prisat gloriosament la simfonia deSant 
Joan. Les fogueres han llençat a l'es
pai les seves llengües lluminoses i les 
espurnes, auriolant-les, s'escampaven 
arreu arreu fins a quedar engolides 
per la fosca. El murmuri de la ciutat 
ha anat accentuant-se, i, a simple vis
ta, tothom reia i gesticulava envaïts 
per la febre del divertiment. 

Però no reia tothom, podeu ben 
creure-ho, que en els carrers on es 
gronxaven els fanalets i les bandero
les i on les orquestres tocaven estre
pitosament, mentres dançaven les pa
relles, jo he copçat aquesta nit, amb 
melangia, tota la contrarietat de les don
zelles qui s'han quedat sense ramell. 

I com que en els seus ulls hi havia 
un núvol, i eren forçats els seus som
riures he estat temptat de dir a cada 
una : «No estiguis trista pel ramell, 
donzella, que si no en tens jo t'en faré 
un d'imaginari que no es marcirà mai, 
perquè en lloc d'aquestes flors artifi
cials jo te'l faré amb uns quants ver
sos amorosos, i en lloc d'una llaçada 
de color t'hi posaré un estel plè de 
clarícia...» 

Però les donzelles ho ignoraven tot 
ço que jo tenia al pensament i com 
que continuaven contrariades, he som
rigut, i guaitant-me a cada una amb 
vehemència, li he desgranat interior
ment un madrigal... 

MARCEL. 
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JOAN KEATS 

Hom no podria donar a l'obra de 
Keats, cap introducció millor que les 
paraules de Shelley(1) en l'assaig «De-
fence of The Poetry» : La Poesia, és 
la recordança dels instants més ven
turosos que hagin fruït les mentali
tats millors. 

Keats, malgrat sentir-se colpit d'una 
malaltia terrible, la tuberculosi, qui el 
portà a la tomba, a Itàlia on era anat 
a la recerca de guariment, servà tot
hora la possessió plena d'una ment 
vigorosa i fecunda. 

Aquells qui, per un excés de senti
mentalisme, creguin oir en la poesia de 
Keats el plany d'una espiritualitat qui 
llangorosament es consum, essent 
massa feble pera suportar els atacs dels 
crítics de la època, caldrà que llegeixin 
l'estudi de Lowell(2) i esdevindran con
vençuts de que Keats era un home de 
ferms propòsits i de voluntat enèrgica. 

Keats, nasqué l'any 1795. Rebé la 
instrucció primària a una escola par
ticular, i es revel'là ja aleshores la 
seva sensibilitat profunda; qualsevol 
minça cosa el feia benaurat o el torna
va infeliç. A l'edat de 15 anys, hom el 
posà d'aprenent a casa d'un cirurgià, 
on li fou donada una mediocre ense
nyança facultativa qu'exercità després 
fins l'any 1817, quan el seu apassio
nament per la Literatura, el mogué a 
abandonar tota altra activitat qui no 
fós la producció de Poesia. 

Aquests breus esdeveniments en la 
vida de Keats, deuen ésser divulgats, 
per tal de desfer la concepció errònia 
qu'es té de la seva jovenesa. Havent 
mort l'any 1821, el període de labor 
de Keats, s'escolà en quatre anys, 
brevetat lamentable certament! 

Keats en parlar d'ell mateix, deia 
que'l seu nom, romandria desconegut 
com si fós escrit en l'aigua. Saints-
bury, (3) ha dit que la posteritat no 
pogué ignorar el nom de Keats, car 
era de vingut escrit en l'aigua de la 
vida. 

Mort a l'edat de 25 anys, els ideals 
de Keats eren tan alts que li sembla
va que la seva tasca no tenia cap va
lor encara. Si jo morís ara—deia—no 
deixaria cap obra perdurable; però 
els devots de la Poesia han pensat al
trament qu'ell i han inscrit el seu nom 
entre els d'aquells qui amaren la beu
tat i sapigueren crear-la. 

La vida de Keats era enjoiada per 
la fruició de l'obra de tres genis : Haz-
litt, <4> Wordsworth, « i Haydon. <6> Fo
ren la cultura extensa i generosa i el 
caràcter bondadós de Hazlitt, ço qui 
atragué les simpaties de Keats; la indi
vidualitat vigorosa i la profunda ob
servació íntima palesada en l'obra de 
Wordsworth, ço qui la feia semblar a 
Keats tan digne d'ésser admirada; l'en-
tusiasme de Haydon per l'esculptura 
grega, ço qui menà Keats a interessar-
se tant per l'antiguitat clàssica. 

Però potser més encara que de Haz
litt i Wordsworth, fou de Hunt (7> de 
qui rebé Keats el mestratge cabdal en 
la seva labor, influència qui, tal vol
ta, li fou contrària. 

La elegància i la suntuositat en l'ex
pressió de Hunt, captivaren tant l'es
perit de Keats, que molts dels seus 
versos devingueren feixugament em-
plerts d'aqueixes qualitats. 

Però, la gràcia en la modulació 
del vers era innata en la lírica de 
Keats, ço qui és palesat per la delica-
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desa de les estrofes que inicien 
«Endymion» : Ens dóna un goig 
e/ern tota obra bella... i això qu'en-
cara no poden donar-se com les mi
llors de Keats, malgrat la popularitat 
llur. 

De Keats pot dir-se amb més raó 
que no pas de cap altre poeta, qu'ell 
creà el gust per la rica melodia en el 
vers i malgrat les diverses influències 
a que es trobà subjecte, fou sempre 
original en la seva obra. 

És reconegut que'l mestratge que 
exercí Keats sobre els escriptors qui 
el succeïren ha sigut incomparable-
ment molt més intens que la influència 
qu'ell rebé dels seus models, encara 
que és més per l'aspecte exterior que 
no pas en el fons, que la seva obra ha 
estat reproduïda pels qui la imitaren. 
Wordsworth influencià més les idees 
dels poetes qui el seguiren, Keats la 
forma, diu Lowell. 

Un escriptor del segle xvnè, definí 
la Poesia, dient que era: Els somnis 
dels qui estan desperts. Keats fou 
molt més un somniador que no pas 
Goleridge;(8) però la obra de Keats, 
inversament de la de Coleridge, no ha
guera pogut mai ésser creada per qui 
no es sentís conscient de cada avenç 
assolit en la tasca empresa. 

Una critica característica de la obra 
de Keats, és la que'n fa Lowell en dir 
qu'en ell : predominava la preocupa
ció per la correcció de l'estil, ço qui 
era susceptible, empro, de evolucio
nar envers la perfecció en la signifi
cació de la paraula. 

Wai Keats no aconseguí alliberar-
se completament de l'escola de Hunt, 
però aquesta influència només és fà
cilment notable qu'en el primer vo
lum de poemes, aparegut l'any 1817, 

en el que recollí 18 sonets, el més fa
mós dels quals és intitolat «On first 
looking into Chapman(9) 's Homer» : 
Errabund aní pels domenys de l'or... 

Aquests poemes, mostren dessegui-
da el fet de que el poeta veia la Natu
ra molt en detall i que cada aspecte 
poètic se li representava com si fós la 
primera volta que l'esguardés. 

En el poema sense nom : De pun
tetes, m'alcí dalt d"un pujol..., hom 
hi gusta una puresa d'expressió i de 
concepció insuperables. 

L'any següent publicà Keats l'«En-
dymion», qui fou salvatgement criticat 
des de les planes de la «Quarterly Re-
view» i del «Blackwood's Edinburgh 
Magazine»; però el jove poeta no hi 
donà cap rèplica i seguí la seva ruta 
envers la recerca de subjectes de ver
tadera bellesa. 

En «Endymion», la opulència ima
ginativa de Keats, començà a revel-
lar-se per ella mateixa i en aquest poe
ma hi ha fins un poc de psicologia i 
tot, malgrat l'ésser posada en llenguat
ge no gaire analític. 

En el mes de Juny següent acabà 
«Isabella or The Port of Basil», en el 
qual donà plasmació completa als seus 
principis estètics de que : la Poesia té 
que sorprendre per una exuberància 
de beutat. La perfecció en la forma, 
és major en aquest poema que no pas 
en els precedents i l'execució mateixa 
n'és una cosa notable. 

En el prefaci d'«Endymion», Keats 
digué que desitjava inspirar-se altra 
volta en la mitologia grega, abans de 
abandonar-la resoltament. Aquest de
signi fou bellament acomplert en l'tHy-
perion», que Keats començà a escriu
re en el mes d'Agost de 1818, en 
tornar d'una estada de quatre mesos 
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a les terres altes d'Escòcia. Keats, 
aleshores, es sentia enrobustit sota la 
influència de Milton,(10) molt diferent 
de la de Hunt, i s'esforçà en l'«Hype-
rion» per a emular la magestat d'estil 
del «Paradise Lost». Si la seva vida 
fós estat més llarga i hagués treballat 
més en aquest poema acabant-ne els 
deu llibres projectats en lloc de donar-
li només que la extensió de tres, hau
ria devingut mestre en aquest estil. 
Keats descriu ara la lluita en que Jú
piter abateix Saturn. Però el fons del 
poema és emplert de modernitat pu
rament simbòlica del domini de l'uni
vers per la bellesa. Consagració de la 
llei eternal: EI qui és més bell, també 
és més fort alhora. 

Després de l'«Hyperion», Keats co
mençà (Gener de 1819) un'altra sèrie 
de poemes i a la fi d'aquell mateix any 
completà «The Eve of St. Agnès», 
«Lamia», sis odes i «La Belle Dame 
Sans Merci». Aquesta i una de les 
odes : «Ode on a Grecian Urn», són 
les produccions capitals del geni de 
Keats. En «The Eve of St. Agnès», la 
unitat i l'interès de la narració hi són 
acompassats d'una faisó magnífica. 
Molts dels qui cerquen encara el goig 
permanent que dóna la vertadera poe
sia, deuen desconèixer les primeres 
estances d'aquest poema. 

En un'altra obra d'aquest grup, la 
«Ode to a Nightingale», hi ha estrofes 
poderoses, a les quals cap altre poeta 
no havia arribat encara : Per a la 
Mort no ets nada au immortal. — Ni 
cap poble hi haurà qui t'extermini... 

La Oda «To Autumn», és un excel-
lent correctiu del popular, però massa 
malincònic poema de Bryant(11), sobre 
el mateix tema. 

Qui desitgi conèixer els «Tales of 
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the Mermaid Inn», d'Alfred Noyes <12>, 
no deu mancar de llegir abans els 
«Lines on the Mermaid Tavern», de 
Keats. 

En aquests darrers poemes, es no
ten les traces d'una altra influència, la 
de Wordsworíh, ço qui vé a demostrar 
que l'esperit creador no pot confinar-
se dins la ment de cap home, sinó que 
erra contínuament dels uns als altres. 
En «La Bella Dame Sans Merci», és 
afegit el romanticisme més pur al mis
ticisme de Coleridge, malgrat tot, però 
no hi ha res tan espontani com l'encís 
d'aquelles escenes que seria impossi
ble de plasmar per altre medi qui no 
fós la poesia. En descriure refrenan! 
la impetuositat de la concepció, en 
parlar volguent deturar el doll de la 
paraula, en això assoleix el poeta la 
vàlua més excelsa. 

Els sonets de Keats són molt des
iguals en qualitat, però el darrer de 
tots : Clar estel, si jo fós com tu im
mutable..., és dels més bells entre els 
millors. El poder d'acordar el ritme 
del sentiment amb la musicalitat del 
vers, hi obté una consagració magní
fica en totes i cada una de les estro
fes fins a la darrera : Viure aixís sem
pre o en l'èxtasi morir. 

Per la compilació, 

JOSEP FLO. 

N O T E S 
(1) Shclley-Percy Bysshe (1792-1822). Poeta i assai-

gista amic de Keals. Composà: »Prometheus Unbound >. 
«To a Skylark», «Essays», «Letters from Abroad» i fou 
comentarista i admirador de la tragèdia cervantina «Nu-
mancia». 

(2) Lowell-Jaume Russell (1819-1891). Diplomàtic i 
literat Autor de : «The Vision of Sir Launfal», «A Fabie 
for Critics>, «The Biglow Papers», «The Present Cri
sis», «The Dandelion», «Commemoration Ode». 

(3) Saintsbury-Jordi (nat l'any 1858). Professor uni
versitari de Literatura. Ha donat a llum «A History of 
Nineteenth Century Literature». 

(4) Hozlitt-Guillem (1778-1830) Un dels millors espe
rits crítics de la època moderna. No fou tant filòsof, pot-



ser, com Coleridge; però la seva obra és semjjce sin
cera i honradament erudita. Publicà : «Characters o ' 
Shakespeare's Plays», «Lectures on the English Poets»' 
«Lectures on the English Còmic Wriíers», «Lectures on 
the Dramàtic Literature of the Reign of Queen Eliza-
beth». 

(5) Wordsworth-0 uillem (1770-1860). Gran líric, del 
qual són concepcions cabdals: «Lyrical Balads» (en 
col·laboració amb Coleridge), «We are Seven», «Tintem 
Abbey». 

(6) Haydon-Benjamí Robert (1786-1846). Pintor fa
mós. L'èxit inesperat i sorollós de les seves produc
cions i la continuïtat d'una vida dissipada afeblint-li la 
raó, el portaren al suicidi. 

(7) Hunt-Jaume Enric Leigh (1784-1845). Notable ar
tífex de la paraula escrita. Produí: «The Story of Ri-
mini» (obra basada en l'història de Pau i Francisca, 
que'ns conta Dant Alighiero) i «Abou Ben Adhem». 

(8) Coleridge-Samuel Taylor (1772-1834). Escriptor 
eminent i pensador profund. Són obres d'ell: «Christa-
bel», «Kubla Khan» (poema incomplet), «The Rims of 
the Ancient Mariner», «Lyrical Balads» (en col·labora
ció amb Wordsworth). 

(9) Chapman-Jordi (1559-1634). Traductor de Homer 
1 la labor del qual inspirà el sonet de Keats : «On flrst 
looking into Chapman's Home». 

(10) Milton-Joan (1608-1674). Geni excels i polític dis

sortat. «Hymn on the Morning of Christ's Natlvity», 
« L'Allegro », • II Penseroso », « Comus », « Lycides », 
«Areopagitica», «Defence of the English People», «Son-
nets», «Paradise Lost», «Paradise Regained», «Samson 
Agonistes», són la enumeració de les seves creacions 
admirables. 

(11) Bryant-Guillem (1794-1878). Versificador de ins
piració enlairada i culta. Traduï Homer i escrigué : «The 
Embargo», «Thanatopsis», «To a Waterfowl», «Poems». 

(12) Noyes-Alfred (nat l'any 1880). Novel·lista cel'le-
brat, a qui es deuen «The Tales of the Mermaid Inn», on 
són descrits els temps de la reneixença literària anglesa . 
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ORFEÓ RENAIXEMENT 
Ens va sorprendre que els habi

tants de Sans,—excluint una petita 
part—dongués tan poca importàn
cia al concert sinfònic donat el 26 
de Juny al Círcol de Sans, a quin 
Concell Directiu havem tingut de 
nomenar ja per sa patriòtica tasca. 

L' Orfeó Renaixement, compost 
per cantors, la major part d'ells re
vestits d'experiència, des de sa re
cent fundació, ve precedit de accen
tuats triomfs com en el concert del 
Teatre Liceu en les representacions 
de Parcival; en el Centre de De
pendents del Comerç; Centre Catò
lic; Palau de Belles Arts i Mataró, 
que fou l'últim, on la premsa tota, 
va despertar l'elogi brillant en ses 
columnes. 

Ara, aquest acertadíssim Orfeó, 
junt amb una extensa orquestra, 
ens han ofert un selecte concert de 
son repertori, afegint-hi Parcival, 
audició de la «Consagració del 
Grial» i la marxa de presentació del 
Tanhauser, tan difícil i entreban
cada. Però la segura direcció del 
mestre Llorens Carbonell, elogia
ble en extrem, ha fet escriure un 
nou triomf en les pàgines de l'Orfeó. 

La manca d'espai i de temps, sobre
tot el primer, no permet estendre'ns 
tal com voldríem i tal com reque
reix l'importància d'aquest concert 
simfònic que si bé no ho fem nos
altres, ho ha fet ja la premsa diària 
impulsats, com nosaltres, per l'ad
miració que'ns ha despertat nova
ment aquesta acertada institució 
altament patriòtica. 

J. B. 
E S C L A T 

Poncelleta blanca 
del formós roser, 
qui de tendre branca 
penges al rasser. 
Poncella gemada 
de vora'l marjal 
d odor amarada 
d"encís divinal. 
Poncella genlil 
dolça i jovenil 
qui'l cor extassies, 
la llum radiant 
he vist que exalant 
a la Vida obries. 

JOSEP PORTÉ. 
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ELS NOSTRES CLÀSSICS 
JAUME MARCH 

Era senyor del castell d'Arampru-
nyà, cavaller — armat pel mateix rei 
Pere—de l'ordre de Sant Jordi, i dipu
tat per Lleida a la Generalitat en 1379. 

Era, com es veu, igual que tots els 
poetes d'aquell temps, poeta i guerrer, 
i d'ell es coneixen positivament quis-
cunes obres, entre elles la Qüestió 
entre lo vescomte de Rocaberti e 
mossèn Jacme March, escrit notable i 
agradós, i les gracioses alhora que be
lles Cobles de Fortuna. 

Empro té dues accions que valen la 
més alta estimació que tot català aima-
dor de la poesia pot sentir. Ell en l'any 
1371 va donar a llum el Llibre de ¡es 
concordances, apel·lat Diccionari, 
que's la Poètica més antiga que'n tot 
Espanya es coneix, i per ésser la pri
mera en aparèixer no deixa d'èsser 
agradosa i en alguns punts, vistes ses 
mires tant pures i elevades, és su
blim. 

Mes l'altre acció deguda a n'ell, 
molt més lloable, és la que feu col·lo
car la nostra poesia en el pes favora
ble de la balança, i feu que immedia
tament sorgissin els poetes gloriosos 
qu'amb llurs càntics amorosívols feren 
de la llengua i de la poesia catalana, 
l'emperatriu de les fins llavors co
negudes. En Jaume March, junt amb 
en Lluís d'Àvensó i el rei Joan I, crea
ren a Barcelona el consistori dels 
Jocs Florals: ells foren, els que sen
tint llur ànima enamorada de les gala-

nors de la nostra llengua, cercaren un 
motiu nou per a glorificar-la, per a 
fer-la coneguda arreu, i que de llunya
nes terres també catalanes, sortissin 
fills qu'enllumenaís pel patri amor i 
per la febre de la glòria, dediquessin 
llurs estrofes més inspirades a sa glo
rificació. 

Sigui'ns permès, des d'eixes humils 
ratlles, dedicar un record que encara 
que modest, no deixa per çó d'ésser 
sincer, a aquel! rei, que, sentint sobre 
sí la càrrega de l'Estat, no oblidà la 
llengua pàtria i amb son concurs des
interessat i amb son entusiasme feu 
ressorgir una mostra de la vigorositat 
de la nostra parla aimada i per que 
el món l'apellidés L'aimador de la 
gentilesa, ja que la seva cort era plena 
de poetes i trobadors, com d'una lle
genda, que escampaven arreu la me
lodia pulcra d'unes paraules catalanes. 

Els tres feren que la poesia nostrada, 
gairebé fins llavors esmortuïda, rebés 
un notable impuls i encara que llurs 
ànimes vesllumèssin el bé que anaven 
a fer, mai podien haver-se figurat ço 
que amb realitat feren. 

Per llurs composicions és un bon 
poeta Jaume March, mes, encara que 
no ho hagués sigut, aquesta sola i no
ble acció ja mereix l'agraiment etern 
de tots els catalans, ja que vigoritza la 
nostra llengua, fent-la noble i agrado
sa, tendra i suau, forta i bella com ara 
els nostres llavis l'assaboreixen. 

TÒPICS LITERARIS 
Lletres estiuenques, 
sobre una iniciació literària. 

Benvolguna Teresina: 

He rebut els dos llibres de versos 
que'm tornes, els quals conserven 
encara la flaire de tes belles mans 
femenines. Veig els has devorat 
àvidament com si estessis afamada 

de literatura, que's pa de l'esperit, 
però has de tenir cura de no men
jar-ne massa que podria causar-te 
una indigestió, i un empaig de lite
ratura no és malaltia fàcil de gua
rir. 

Amb pregona satisfacció veig 
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que he guanyat un nou adepte a les 
nostres lletres. Donava pena veure 
que tú, qui has llegit una munió de 
llibres castellans, francesos, fins 
anglesos, encara no havies llegit ni 
mitja dotzena de llibres en la teva 
parla. Aquest és un dels defectes 
de la teva educació col·legial, però 
ara vull ésser jo el teu mestre, i no 
ho prenguis com a presunció ni pe
tulància, que ja sabs que'ls mestres 
(pobre gent!) no són acadèmics ni 
catedràtics i que molts d'aquests 
últims potser no servirien per a en
senyar les beceroles. 

Creus potser que perquè la llen
gua catalana és menys extensa, les 
obres són inferiors a les de mercat 
més dilatat? Si no trobes obres 
transcendentals entre les que's pu
bliquen avui en la nostra terra, exa
mina una per una totes les obres 
literàries de l'actual moment uni
versal i digues quantes passaran a 
la immortalitat. Aquí l'ésser literat 
no és un ofici, ans bé una vocació; 
l'escriure llibres no és un negoci 
sinó que moltes voltes representa 
un sacrifici : quasi tots els llibres 
que t'envio, han sigut escrits en mo
ments robats a la tasca amb que's 
guanya el pa de cada dia. Has de 
compendre, doncs, l'esforç qu'en-
clou un llibre i la simpatia amb que 
tens de rèbre'l. 

No podràs dir mai temps perdut 
el que esmercis en llegir llibres en 
nostra llengua, fins dels autors més 
modestos. En tots hi trobaràs, al 
menys, aquell encís que sols donen 
les coses nostres. Els versos et sem
blarà qu'una veu amiga te'ls diu 
dolçament a l'orella; en les novel
les coneixeràs els llocs i les perso
nes i t'identificaràs en l'acció fins 
al punt que't semblarà qu'ets un 
dels protagonistes qu'hi juguen. 

Una certa inquietud m'ha causat, 
però, el teu desig de volguer ente-
rar-te de la vida personal i literària 
dels autors, és a dir, de documen
tar-te, abans d'emetre un judici so
bre llurs obres. Per a judicar una 

obra, no'n tens prou amb l'obra 
mateixa? Volguer inquirir més, és 
ja envaïr els terrenys vedats a la 
crítica professional, que poden con-
duïr-te per viaranys perillosos. Fer 
crítica no és tasca fàcil. En quasi 
totes les crítiques hi trobaràs apas
sionament, Darcialitat: les unes són 
tot elogis, les altres mostren sols 
els defectes, però en poques hi veu
ràs lo que deu ésser la crítica: un 
estudi serè, una pregona anàlisi i 
clara síntesi que mostri l'essència 
pura dintre la diversitat de caires 
de l'obra judicada. El crític ha de 
despendre's del seu jo, per a si
tuar-se en un plà superior; ha de 
reunir en una sola percepció tots 
els distints matisos del públic, i 
l'obra, com passada per un cedaç, 
n'ha de sortir diàfana i depurada. 
Però avui la crítica és d'altra mena. 
Dintre'l Uenguatge gràfic del poble, 
sabs què significa criticar una per
sona? Doncs aixís mateix es criti
quen moltes obres literàries. 

Allibera't, doncs, en tota obra 
d'art, de fer aital crítica; o sinó, 
esdevindràs esclava dels prejudicis, 
patiràs com una obsessió, i t'arri
barà que no podràs judicar un lli
bre, sense mirar abans el nom de 
l'autor; ni contemplar una pintura, 
sense cercar abans el reconet de la 
signatura, i en escoltar una musica 
voldràs saber qui n'ha estat el com
positor, i, quantes voltes al tenir 
esment d'un nom rectificaràs in
conscientment el judici que ja ha
vies emès abans sobre una obra! 
Avui dia és el nom de l'autor el qui 
dóna el valor a un llibre o a una 
obra. 

Per a defugir aquest perill podria 
proposar-te dos sistemes que po
dríem dir-ne de la valor absoluta, 
que's la del propi convenciment i la 
valor relativa, qui fem pública amb 
tota mena de concessions. La valor 
relativa, consistiria en publicar en 
front dels llibres el retrat amb el 
nom i'ls atributs de l'autor. Això 
sol, podria servir de pròleg per a 
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preparar el llegidor, i és evident, 
que, al veure el retrat d'un jovincell 
de cara rasa, nou estel aparegut 
en el firmament literari, amb una 
ploma a l'orella o una mitja cana 
entre les mans, llegiries sos versos 
amb ànim més obert a la simpatia 
i benevolença que no pas els d'un 
blanc barbut, veterà de les lletres, 
vestit amb casaca d'acadèmic o co
ronat de llors. La crítica, llavors, 
si no més justa, fóra potser més 
humana, però sempre l'inspiraria 
el sentiment. 

L'altresistema, totalment oposat, 
és el de la valor absoluta. Totes les 
obres anirien sense nom d'autor, ni 
pròleg ni preparatiu de cap classe, 
és a dir, enterament anònimes. Ima
gina't un immens certamen, una 
mena de jocs florals en els quals tot 
el públic actués de jurat qualifica
dor. Quantes carbaces s'endurien 
autors qui avui es passegen triom
fadors! I quantes noves valors bro
tarien en nostre camp literari! 

Per quina de les dues crítiques te 
decantaries? Poden servir-te de 
prova els dos llibres que acabes de 
llegir. Ja vaig dir-te que l'un és 
d'un poeta jove, joveníssim, a qui 
tot li hauria de somriure en la vida 
i qui tot ho hauria de veure amb 
ulls de llum i color de rosa... i en el 
títol ja parlava de boires! L 'al tre 
és d'una poetessa, flor qu'embauma 
amb delicada flaire nostra literatu
ra, qui canta la llibertat... quan tot 
just s'acabava de maridar! No era 
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una bella preparació per a inclinar 
ton ànim de faisó ben distinta per 
als dos llibres? Sé que tú, tendra 
poncella, has llegit els versos del 
jovincell poeta amb vera fruició, 
amb pregona simpatia, sé qu'espe
raves que't cantés sos anhels, sos 
neguits, ses esperances, per a veure 
si eren com tos anhels, tos neguits 
i tes esperances... I'ls versos de la 
dolça poetessa? No és cert qu'espe-
raves que't cantés les confidències 
dels diàlegs d'amor, les dolceses de 
la vida casolana, la poesia qu'enclou 
una cuina ben feinera, un rebost 
ben proveït i un armari curull de 
roba blanca perfumada? Qu'espera-
ves que't revelés, en versos ben 
mesurats, els misteris de la llar san
tificada per l'amor, on s'hi composa 
el suprem poema, l'obra més huma
na de la natura, la qu'enclou més 
poesia... però menys literatura? 

No sé si t 'hauran defraudat. Però 
no has de creure tampoc tot lo que't 
contin els poetes; no totes les con
fidències són sinceres. Com els ac
tors de teatre, procuren emocionar-
te, fent florir el somrís en tos llavis 
o brollar les llàgrimes en tos ulls, 
segons els diversos papers que re
presenten. Veuràs que la beutat 
que canten, és diferent en cada 
vers. El poeta és com una abella 
qui va copsant la mel de flor en flor 
sense deturar-se mai en cap... Per
dó, ara oblidava que jo per tú tam
bé soc un poeta, perdona'm! 

JAUME S. VALLVÉ . 



CATALUNYA HISTÒRICA I ARTÍSTICA 

FUNDACIÓ DELS * 

S'havia estés d'una manera alar
mant el bandolerisme per tot Es
panya i principalment per Catalu
nya. Els crims i saquetjos eren 
diàriament. Segons trobem en do
cuments històrics, la província de 
Tarragona era la més perjudicada 
i principalment la part de Valls. 

Vist, doncs, lo molestats que 
estaven els habitants pels repetits 
assalts, en l'any 1690; En Pere An
ton Veciana, ric propietari i batlle 
de Valls, organitzà una modesta 
colla de joves fornits, ben armats, 
per a de fensa r els consecutius 
atacs de que era objecte aquella 
vila. La primera lluita fou un èxit 
ben remarcable puix n'obstant i 
haver arribat cos a cos, no tingue
ren cap baixa, tot lo contrari dels 
bandolers. Diuen els documents 
que la colla de lladres capitaneja
da per en Panxut, que fou la pri
mera que lluità amb els joves de
fensors, quedà totalment desorga
nitzada. El capità, vegent-se sol, 
es posà en les files del tràgic Clau
di el Moliner. 

Ben prompte les rodalies de Valls 
sol·licitaren la defença d'els moços 
de la casa Veciana. Aquesta colla 
desseguida va augmentar-se fins a 
30 joves. En els detalls que trobem 
diuen que el Veciana prenia part 
en totes les lluites, distingint-se 
sempre com a home intel·ligent i 
valent. 

Els propietaris de tota la comar
ca feren ofrena de fortes quantitats 
per a sostindré els gastos. El no
ble batlle, vist aquest important 

)ÇOS D'ESQUADRA 

apoi material, va recórrer pobles i 
poblets triomfant sempre en tantes 
lluites com tenien en diferentes co
lles de lladres. 

Llavors, 1713, eren coneguts pels 
moços de Valls i també els moços 
de Veciana. Mes, com que tenia 
llavors tres partides va néixer el 
nom d'esquadres. 

Poc temps després vingué el seti 
i rendició de Barcelona, per quin 
motiu les campanyes quedaren en
tretingudes. No hi deixen d'haver-
hi detalls que asseguren que els 
malvats vingueren a les rodalies de 
Barcelona a saquejar, aprofitant 
sens dubte l'heroisme dels habi
tants de masies els quals anaven a 
lluitar per les seves llibertats, dei
xant abandonades les llars. 

Tres anys després la província 
de Tarragona va veure's novament 
molestada pels bandolers. Però 
aquesta volta de les moltes colles 
que hi havien, feien grups de cinc 
o sis colles essent, per lo tant, més 
potents. Escarmentats tots pel bat
lle, una nit, prop de Valls, mentres 
celebraven llur organització, sen
tenciaren a morta Veciana. Aquest 
ho va sapiguer, mes, els bandolers 
eren prop de dos cents i ell sols 
tenia uns seixanta moços; era, 
doncs, moment de meditar, puix els 
criminals anaven també molt més 
ben armats que abans. Abans de 
portar a terme aquest criminal pro
pòsit, el capità, Cama de Boya, dis
posà anar a trobar els moços que 
hi havien per les rodalies de guàr
dia i una volta assassinats, assaltar 
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Valls i venjar-se del fundador dels 
valents moços que tantes baixes 
els havien fet. Petites colles de 
bandolers que vigilaven perquè 
Veciana no sortís de la població, 
intentaren assaltar-la sens dubte 
per a guanyar un lloc de valent 
dins el bandolerisme, però tantes 
vegades com ho provaren foren 
rebutjats. 

El mil voltes renegat Felip V, per 
medi d'una reial ordre donada en 
21 Abril de 1719, va fer néixer les 
companyies de fusellers els quals 
posà a disposició de Veciana per a 
acabar amb els bandolers. Poc 
temps després, el batlle fou nome
nat comandant. Mes, els habitants, 
que encara sagnava la ferida que 
aquell rei fastigós els obrí en son 
ideal, com que l'augment de defen
sors no eren altre cosa que un aug
ment d'aquells moços que portaven 
tantes campanyes fetes, els nome
naren moços del batlle, esquadres 
de Valls, xics de Veciana i el que 
més va popularitzar-se, fou el nom 
de moços de les esquadres de Ve
ciana. Per ser el nom llarg, ho abre
viaren dient : moços d'esquadra. 
Poc resultat tingué el nom que 
donà l'opressor de companyies de 
fusellers de muntanya. 

A Pere Anton Veciana, acertat 
sempre en sos plans, el pes dels 
anys l'havia retingut moltes vega
des en sa pagesia. Car, ademés 
dels anys, estava ple de ferides, al
gunes d'elles greus. Mai donava 
importància a la gravetat de les 
mateixes, donant-se el cas de que 
perseguint el temible bandoler Bi-
rot, el valent batlle tenia quatre 
ferides totes elles delicades. Sostin

gué heroicament una lluita cos a 
cos amb el criminal, fent-lo preso
ner. 

No tingué la mateixa sort en l'as
salt de Valls quin projecte era por
tat pels capitants Cama de Boya 
i Carrasquet. Veciana, que ja co
neixia l'intent, demanà un augment 
de moços al capità general i al re
gent de l'Audiència, però no sols 
no fou atès si no que tampoc se li 
contestà. 

Vingué l'assalt que fou tràgic. 
Després de moltes hores, el coman
dant tingué una lluita cos a cos 
amb Carrasquet que, molt fàcil
ment, va clavar un punyal en el 
pit de l'heroic batlle que caigué 
greument ferit. Forces arribades 
de fresc, compost de gent de po
bles veins i moços, dirigits pel fill 
del comandant, feren allunyar els 
bandolers no sens haver deixat en 
quasi tot el poble el pes del crim. 

Pere Anton Veciana, primer co
mandant de les esquadres i funda
dor de les mateixes, abans de mo
rir entrega la comandància an el 
seu fill, Pere Martre Veciana. 

Heus-aquí els antecedents dels 
moços d'esquadra encara existents 
en la data present. 

Conegut, doncs, l'origen, ens abs
tenim de donar a conèixer els sus
tituís quina comandància arribà 
fins a la quinta generació d'aquell 
batlle heroic, o sia fins a Pere Pau 
Veciana, que per motius molt no
bles entrega la renúncia d'ell i la 
del seu fill al desacertat capità ge
neral Castaños. Fou nomenat en 
sustitució En Josep Vivé. Aquí va 
començar a decaure l'importància 
de la gran institució. 
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L L E T R E S ESTRANGERES 
ELS PI 

DE MAURICE 

Anava a dir quelcom de l'ànima 
de les flors que és el perfum. Com 
amb la humana (perfum d'altra 
mena, on neda la raó) ens troba
rem, per desgràcia, tocant tot se
guit els límits de lo comprensible, 
ignorant el per què, la intenció, el 
motiu d'aquesta porció d'aire ru-
blert d'invisibles fades que les co
róles escampen a llur entorn. És 
molt dubtós que'ls hi serveixi per a 
evidar als insectes, puix veiem que 
moltes de les flors més oloroses no 
tenen pas la fecondació creuada, 
de manera que la visita de l'abella 
o el papelló els és indiferent o im
portuna, puix lo que atrau als in
sectes és sols el pòlen i el néctar, 
que precisament no tenen olor. Per 
això els veiem deixar de banda les 
flors més delitosament perfumades 
com la rosa i el clavell i assetjar a 
munions les de l'erable i de l'ave
llaner que apenes ho són. 

Confessem, doncs, que no sabem 
pas encara en que'ls perfums són 
útils a la flor; com ignorem també 
el perquè nosaltres els percebim. 
L'olfat és el més inexplicable dels 
sostres sentits. És evident que la 
vista, l'oït, el tacte i el gust són in
dispensables a nostra vida animal. 
Sols una llarga educació ens en
senya a fruir desinteressadament 
de les formes, els colors i els sons. 
Amb tot, nostre olfat exerceix tam
bé importants i servils funcions. 
És el guardià de l'aire que respi
rem, l'higienista, el químic qui vet-
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lla curosament sobre les qualitats 
dels aliments oferts; tota emanació 
desagradable ens indica la presèn
cia de gèrmens sospitosos o nocius. 
Mes al costat d'aquesta missió pràc
tica, en té un'altra que no respon, 
aparentment, a res. Els perfums 
són de tot punt inútils a nostra vida 
física. Massa forts o massa perma
nents fins poden esdevenir hostils. 
No obstant nosaltres posseïm una 
facultat que hi pren plaer i ens en 
porta la feliç nova amb tant d'en
tusiasme i convicció com si's trac
tés del descubriment d'un fruit o 
d'una beguda delitosa. 

Aquesta inutilitat mereix fixar 
nostra atenció. Deu encloure qual
que secret. És l'única ocasió en 
que la natura ens ofereix un plaer 
gratuit, una satisfacció que no por
ta amagada una necessitat. L'olfat 
és l'únic sentit de luxe de que'ns 
ha proveït. Per això ens sembla 
que és quelcom extern a nostre or
ganisme, amb el que no hi està 
gaire lligat. És un aparell que's 
desenrotlla o s'atrofia, és una fa
cultat que s'adorm o que's desvet
lla? Tot fa creure que evoluciona 
paralelament a la civilització. Els 
antics no s'ocupaven gaire bé més 
que de les olors brutals, pesades, 
sòlides, per a dir-ho aixís, el mese, 
el benjuí, la mirra, l'encens, etc., 
puix de l'aroma de les flors se'n fà 
rares vegades menció en els poe
mes grecs i llatins, com en la lite
ratura hebrea. Avui mateix veiem 
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gaire sovint als pagesos, àdhuc 
quan estan més desvagats, olorar 
una rosa o una violeta? En canvi, 
no és això lo primer que fa l'habi
tant de les ciutats quan troba una 
flor? Havem, doncs, de suposar, 
per tant, que l'olfat és el més jove 
de nostres sentits; l'únic, potser, 
qui no estiga en «vies de regressió». 
Qui pot dir-nos les sorpreses que'ns 
proporcionaria si, per exemple, tin
gués el mateix grau de perfecció 
que'ls ulls, com passa amb els gos
sos, quins tenen tant coneixement 
de lo extern per les sensacions vi
suals com per les olfatòries. 

Hi ha aquí tot un món inexplorat. 
Aquest misteriós sentit que de pri
mer enduvi sembla quasi al defora 
de nostre organisme, ben conside
rat, és, potser, el qui més íntima
ment l'afecta. No som nosaltres en 
primer terme sers de l'aire? No'ns 
és indispensable aquest element, i 
no és l'olfat l'únic sentit qui en 
percebeix quelcom del mateix? Els 
perfums són les joies d'aqueix aire 
que'ns fa viure, i no en va en són 
l'ornament. Poc ens hauria de sor-
pendre que aqueix luxe incomprès 
respongués a quelcom de molt pre
gon i essencial, a quelcom que no 
és encara o que ha deixat d'ésser. 
És molt possible que aqueix sentit, 
l'únic girat cap a l'avenir, rebés ell 
sols l'impressió d'una forma o estat 
de la matèria que tantes sorpreses 
ens reserva. 

Per ara no passa de donar-nos 
més que les percepcions violentes, 
les menys subtils. Apenes si sospita 
apoiant-se amb l'imaginació, les 
grans i harmonioses sentors qu'en-
volcallen els grans espectacles de 

l'atmosfera i de la llum. Aixís com 
són aptes a percebre les de la pluja 
o les del crepuscle, per què no ha
vem d'arribar a conèixer el perfum 
de la neu, del gel, de la rosada, de 
l'auba o de la celístia? Tot deu te
nir son perfum, inconcebible encara 
en l'espai, lo mateix un raig de sol, 
que'l mormoleig de l'aigua, el nú
vol que corra, que'l blau del cel... 

* 

La casualitat va dur-me temps 
enrera als llocs on hi el·laboren 
quasi tots els perfums d'Europa, 
a n'aquell troç de terra lluminosa 
que s'estén de Niça a Cannes que, 
com tothom sab, té ses valls ru-
blertes de flors, on aquestes vives 
i sinceres, sostenen una heroica 
lluita amb les grolleres olors quí
miques d'Alemanya que són els per
fums naturals lo que'ls decors de 
teatre a la vertadera Natura. 

Allí el treball del pagès el regla
menta un calendari floral exclusi
vament. Pel Maig i Juliol dominen 
les dues adorables veïnes : la rosa 
i el llessamí. A l'entorn d'aquestes 
sobiranes de l'any, l'una del color 
de l'aubada, l'altra amb vestit d'es
trelles blanques, van desfilant del 
Gener al Desembre les innombra
bles i promptes violetes, els tumul
tuosos jonquills, els llirs innocents 
amb sos ulls meravellats, les ge
gantines mimoses, la reseda, el cla
vell rublert de precioses espècies, 
el gerani imperiós, la tarongina 
tirànicament virginal, l'espígol, la 
ginesta, els en excés poderosos 
nards i la càssia (varietat de l'acà
cia) d'una flor de color de taronja 
amb forma d'oruga. 

Desconcerta veure com aquells 
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rústics treballadors, feixucs i tot
xos, que la dura necessitat treu en 
tot altre lloc dels somriures de la 
vida, pendre d'aquell modo les 
flors en serio, curosament manejar 
aquells fràgils ornaments de la te
rra, amb llur feina d'abella o de 
princesa, corvats sots el pes dels 
feixos de violetes i jonquills. Em
pro l'impressió que més frapa és la 
de certes nits de l'estació de les 
roses o els llessamins. Creuria's 
que l'atmosfera canvia sobtada
ment fent lloc a la d'un planeta in-
finidament feliç en el qui'l perfum 
no és com el nostre, fugitiu, impre
cís i precari, sinó estable, vast, 
permanent, generós, normal, ina
lienable. 

4° * 

Més d'un cop haurà sigut descrit 
—al menys aixís m'ho figuro—al 
parlar de Grasse i de sos encon-
torns, el quadro que ofereix aques
ta indústria que sembla obra de 
fades i que ocupa a tot un poble 
laboriós, situat al peu d'una mun
tanya com un rusc d'abelles. Prou 
deu haver-se contat les magnifi-
cents carretades de roses cap a les 
fàbriques, on les triadores neden 
literalment en un mar de pètals; 
com també l'arribada menys quan-
tiosa, empro de més preu, de les 
violetes, els nards, la càssia i el 
llessamí, a coves plens, portats no-
blement al cap per les pageses. 
Deuen haver-se descrit els proce
diments amb els quins s'arrebassa 
a les flors, segons el llur caràcter 
i per a fixar-los en el vidre, els me
ravellosos secrets de llur cor. És 
sapigut que les unes, les roses per 
exemple, plenes de bona voluntat 

i complascentes, entregan amb sen
zillesa llur aroma. Se les posa dins 
de calderes, grans com locomoto
res, plenes de vapor d'aigua. Poc 
a poc llur oli essencial, més preuat 
que les perles, va degotant per un 
tubu de vidre estret com una plo
ma d'oca, a l'extrem de l'alambic 
que sembla un monstre que plora 
llàgrimes d'ambre. 

Empro la majoria de les flors es 
deixa empresonar l'ànima menys 
fàcilment. No vull parlar de les 
infinides y variades fortunes que 
se'ls infligeix per a obligar-Íes a 
abandonar el tresor que amagen 
desesperadament en el fons de llur 
corola. Bastarà per a donar una 
idea de l'astúcia del butxí i de la 
obstinació d'algunes víctimes, amb 
recordar el suplici de l'esfullament 
en fret que soporten abans de rom
pre son silenci, el jonquill, la rese
da, el nard i el llessamí. Cal dir de 
passada que'l perfum d'aquest da
rrer és l'únic inimitable, que no pot 
obtenir-se amb la barreja d'altres 
olors. 

Les flors són posades sobre grans 
plaques de vidre recobertes de 
greix, qui, amb ses hipòcrites ma
niobres i amb ses promeses n'obté 
confidències irrevocables. Aviat a 
les pobres flors no'ls queda res per 
perdre. Cada dematí són tretes i 
substituïdes per noves ingènues, 
que cedeixen a son torn, sufrint la 
mateixa sort, i, aixís, al cap de 
tres mesos, han sigut devorades un 
centenar de generacions de flors, 
fins que'l greix avar i capciós assa-
dollat de perfumades declaracions 
i confidències refusa per noves 
víctimes. 
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La violeta resisteix els precs del 
llard fret, no obeeix sinó al suplici 
del foc. És en el bany-maría que la 
humil flor perd poc a poc la força 
amb que guardava son secret. Per 
fi es rendeix, es dóna; i son butxí 
líquid per a quedar-ne assadollat 
necessita consumir quatre vegades 
el seu pes de flors, lo que fa que'l 
turment d'aquestes, duri tota l'es
tació llur. 

El drama no és pas acabat. Ca
lent o fred és precís fer restituir al 
greix lo que ha robat. Fàcilment 
es consegueix, les seves baixes pas
sions el perden. Se l'ubriaga, se 
l'amara d'esperit de vi i aixís deixa 
anar la presa. Llavors és l'alcofoll 
qui posseeix el misteri. Un cop n'és 
amo tampoc voldria donar-ho a 
ningú, empro se l'ataca i se'l se
dueix, se l'evapora i se'l condensa, 
i la perla líquida, après tantes 
aventures, pura, essencial, inaca
bable, quasi immortal és al fi recu-
llida i guardada curosament dintre 
una ampolleta de cristall. 

D. i V. COROMINAS PRATS, trad. 
(De L'Intelligence des Fleurs.) 

L'estudiant i la ptibilla : Poema 
dramàtic en 3 actes, 

d'En Josep M.a de Segarra 

Una obra poètica constitueix ara 
gairebé una excepció, car ben po
ques n'apareixen actualment en 
l'escena catalana; però m'atrevei
xo a dir que no ha pas de doldre'ns 
molt aquesta fallida; i crec fona
mentar-ho en que les obres susdi-

Vi, néixer Maeterlink a Gante el 29 d'Agost 
de 1862. La seva infantesa plàcidament s'escorra 
a Oostacker. Després els seus pares, que han 
vesllumat en ell les aptituds literàries, volen que 
sigui advocat; aixfs es distreurà. Maeterlink va a 
París per a acabar els seus estudis. Coneix allí 
bons poetes; v'sita museus; llegeix. Williers de 
l'Isle Adam impressiona i domina la seva joven
tut. I torna a Gante. I és llavors que col·labora a 
vàries publicacions. 

L'any 1889 d6na a llum «Serres Chaudes», 
magnífica col·lecció de poemes. Un any després 
publica el seu primer drama : «La Princesa Ma-
leine», sobre el qual Mirbeau escrigué un article 
fent conèixer el jove belga per tot el món. Apa
reixen successivament «L'Intruse», «Les Aveu-
gles», les «Sept Princesses», «Pelieas et Meli-
sande», «Alladine et Palomides», «Intérieur», 
«La Morte de Tintagiles», drames d'inquietud i 
de dolor. 

Després, canvià el poeta. Una llum omplena 
el seu fons i un baume suau exhalen les seves 
produccions. «Joyzelle», «Le double jardin», 
«Marie Madeleine», «L'Intelligence dels Fleurs». 
Maeterlink, segons justa oració de Mme. Geor-
gette Leblanc, ha sapigut menar-nos a una vida 
de serenitat, i fer-nos esperar sense promeses 
mentideres. És el poeta de la vida clara, tota 
suavitat, omplerta a flors. I ses paraules són 
murmull de bosc sota un crepuscle dolçament 
lluent. 

tes no poden, si es miren sota el 
punt de vista poemàtic, assolir un 
enlairat grau de perfeccionament, 
per les exigències de la teatralitat 
i aquesta tampoc arriba a desent-
rotllar-se d'una manera satisfactò
ria per cert cohibiment que dóna a 
l'expressió la verba rimada—que 
d'altra banda proporciona al con
junt bellesa innegable—. Natural
ment qu'algunes obres dels grans 
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mestres no adoleixen d 'aquests 
defectes, però, tampoc logren es
capolir-se de l'artificiosisme, ca
racterístic ja del teatre poètic. 

Indubtablement que ço que dei
xem apuntat, general i tzat , deu 
aplicar-se a la novella producció 
de l'exquisit poeta Segarra; però, 
abans que tot hem d'observar qu'el 
subtítol que porta de poema dra
màtic, no és pas just al nostre en
tendre; «L'estudiant i la pubilla» 
no ho és un poema, li falta espon
taneïtat, simplicisme; és si un dra
ma en que la forma rimada és ac
cidental; escrit en prosa, si bé 
perdria l'encis d'una versificació 
clara, formosíssima, gens se'n res
sentiria el conjunt. 

De l'argument (apart l'excessiva 
semblança amb el de «Maria Ro
sa») podríem dir que és esbossat 
només, del que tant sols ixen ben 
definides les situacions culminants, 
úniques que l'autor ha recollit i 
plasmat; i aqueixes, isolades, sense 
el lligam d'epissodis secundaris 
que preparen i ajuden a compen
dre, sobten a l'espectador, al que 
sorprenen les extremes resolucions 
d'un amor qu'ell no ha previst tant 
intens, per l'insuficiència prepara
tòria del primer acte. Contrària
ment és més versemblant i hàbil el 
segon per haver-hi introduït l'autor 
alguna escena epissòdica. 

L'interpretació fou força encer
tada, sobressurtint la senyora Or
tiz, qui jugà molt bé el tipus de 

«Isabel»; també es distingí en el de 
«Llorenç» el senyor Soler; i havem 
d'esmentar el senyor Torrents pels 
esforços que feu per a reeixir en 
un paper que no és pas ni de molt 
apropiat a les seves aptituds. 

Mascarada : En 1 acte; 
d'Apeles Mestres 

Hom es troba perplexe davant 
aquesta obra, al volguer-ne desen
trellar la significació; drama no ho 
és, malgrat aparentar-ho en algun 
indret; observant, es nota que ni 
en les escenes de sí emotives, hem 
pogut sentir cap mena d'emoció, i 
que aquells versos curts, amb tanta 
de natural polidesa, no s'han pas 
entaforat pel cor fent-li accelerar 
són ritme normal; recapacitant des
prés, davant el teló caigut per dar
rera vegada, es dedueix que Mas
carada, no és altra cosa qu'una 
farsa representada amb disfresses 
buides completament. I aquesta 
farsa amb la seva forta exemplitat 
ens mostra la malastruga de l'home 
tot cor, que té la dissort d'estimar 
de bona fe, i de creure en la bona 
fe dels altres. 1 la farsa interessa, 
però no emociona. 

És llàstima qu'el públic no com
prenent el mèrit d'aquesta obra, 
l'acollís, sinó amb fredor, amb in
diferència, no premiant com era 
degut a l'autor, ni als artistes in
terpretadors, d'entre els que so-
bresortí, principalment, el senyor 
Montero. 
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LLIBRES 
«L'Espiga» : Poesies de Miquel 
Saperas. — Impremta Social de 
J. I vern. — Vilanova i Geltrú. 

En el seu primer llibre de poemes L'Es
piga, ofereix en Miquel Saperas les primí
cies de la seva sensibilitat poètica. Un xic 
nombroses són en aquest primer llibre les 
poesies col'leccionades i també diversos 
els objectes que s'hi glosen. 

En el «Prefaci», ens defineix admirable
ment tot el sentiment de poeta i l'esdeve
nidor que n'ansia de la seva continuació, 
diu: 

Só com l'espiga sota el cel d'abril. 
Freturo d'ésser pa. 

i més lluny en el mateix vers, trobem 
el poeta-germà ple d'amor i caritat pels 
homes: 

germans del cor, la vida meva és vostra. 
Nosaltres diríem d' en Saperas el poeta 

de germanor, plé d'amor i de llum, qui 
ansia un bé per tots, un pelegrí qui canta 
la poesia en eixa terra, com feia Jesús, 
portant la paraula de pau i de consol, en 
tots els cors. Vegi's «Plany del poeta»: 

Jo só el germà de tots i a tots estimo. 
Sadolls d'amor i caritat, els càntics 
que surten del meu pit són altres besos 
que volen sobre el front de tots els homes. 

D'ell en diríem també, el poeta de l'Ele
gia i de l'Enyor. La seva poesia és poesia 
d'enyorança, que el fa semblant en aque
lla «saudade» de la major part de poetes 
portuguesos Veieu, sinó, en l'«Elegia de 
l'Enyor»: 
Oh donzella mia que fa temps enyor! 

pel cor dalerós 
que al lluny té la vida, que al lluny té l'amor? 

I més avall ve el desig de la cosa esti
mada, la clara visió: 

i veig una llàgrima en uns ulls lluents 
i una mà molt blanca que m'envia un bes. 

En les «Elegies» és aon en Saperas ens 
dóna la fina sensibilitat del seu esperit, 
versos perfectes que han brollat suaument, 
sentiments diversos de rica espiritualitat 

que cautiven i ens impressionen. Per da
munt de totes les «Elegies» posem-hi 
«L'Amistat», poema de alta volada bella
ment escrit, una de les joies més perdura
bles del seu llibre. 

Altra de les belleses dels seus poemes 
és la forma en que el Amor i el Dolor hi 
són admirablement glossats. L 'autor qui 
sent la potència de tota la vida jove i forta, 
qui vesllumbra en mig de totes les con
trarietats, l 'Esperança en l'esdevenir i la 
fe en Déu, és en l'«Elegia de l'amor fer
vent», on es defineix ell mateix i d'una 
manera ben original diu el sentiment de 
l'«Amor i Dolor»: 

Amor venc el Dolor, ja ho sé, més quan la pensa 
devé plena d'amor, llavors Dolor comensa 
i l'Amor i el Dolor són companys. Més quan 
l'Amor és pur talment com sensació d'infant, 
el Dolor no és Dolor, i, al vessar una llàgrima 
llavors Dolor i Amor sublimen la nostra ànima. 

Poesia d'amor, sentiments íntims són les 
seves poesies : «Perquè, Senyor», «Càntic 
de mort», «íntima», on trobem el poeta en 
la manera de sentir, afectes diversos que 
han colpit el seu esperit, o han alegrat la 
seva vida. 

També pertany en aquest caire la part 
del llibre que titula «Nupcials»; i que és la 
cançó de l'amor dels esposos, la joia d'un 
anell d'or que lluu en la mà de l'esposa, 
el camí on brilla l'hora esperançada. 

Les petites i gràcils sensacions, com la 
part del llibre «Aures tardorals», «Ruixim 
de liors diminutes», són fines i clares vi
sions amarades de llum i de malinconia, 
plenes de justesa; petites belleses, que han 
pasat davant dels ulls del poeta, i que hi 
són glossades com coses diminutes; aixís 
com aquesta mateixa senzillesa d'aquests 
versos ens du a admirar les fondes visions 
de «Les altes llunyanies», tres poemes 
«Balada de la noia qui cull molsa», «Cançó 
de Nadal», «El dia gris i l'hora esperan
çada», d'una bellesa gran i d'una alta per
fecció. La sublimitat en que hi són dites 
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les coses, la depuració de la forma (potser 
la part més perfecte del llibre) les rimes 
sonores: 

Prop del camí, hi ha una masia 
que la corona un vell parral 
i mostra amb goig l'Ave-María 
damunt la fusta del portal 

que barra el pas a les malures, 
i fa que creixin els remats, 
i fa ahondantes les pastures 
i beneeix les soletats. 

(El dia gris i Vhora esperançada.) 

Pertany, oi més, en aquesta grandiositat 
de forma la part titolada «Escultures mís
tiques» que clou el llibre, bella mostra del 
sentiment religiós d'en Saperas, tal volta 
més religiós que místic com ell l'anomena. 

Per lo dit, i per la subtil originalitat de 
l'autor, no cal dir com hem trobat en aquest 
llibre una mostra ben palesable de les al
tes qualitats que posseeix en Saperas per 
reixir victoriós en la carrera literària em
presa. L'autor en aquest primer llibre, a 
més de donant-se una prova de les seves 
altes dots de poeta, ens ha donat quelcom 
de definitiu, poemes mestres en forma i 
concreció. 

Una continuïtat, per tant, servant aques
ta originalitat que hem notat en el seu lli
bre, i perseverant en la forma i depuració 
del llenguatge, creiem que molt pot servir-
li per arribar al grau de perfecció per qui 
tothom treballa. És ben jove i del seu es
perit que vibra a la més petita sensació 
cal esperar-ne grans i fructuosos fruits en 
bé de la nostra literatura. 

«Joan Maragall» : de Josep M.* de 
Sucre.—Llibreria Nacional Catalana. 

Una obra, en la qual extensament es 
recullis una bona part de les anècdotes, 
on s'hi pogués reflectir viva i clara la 
imatge pura del nostre Maragall, com a 
poeta i com a ciutadà exemplar, fóra una 
obra lloable i sens dubte d'un interès gran 
en la nostra literatura. 

L'obra d'en Josep M. de Sucre, n'és un 
modest tribut. És un treball d'acompliment 
i d'estímul al gran Mestre, i al mateix 
temps és la primera introducció a la g ran 
obra total que creiem necessita Catalunya. 

Una qualitat, potser la més essencial, i la 
que per nosaltres, dóna més relleu a l'obra, 
és la d'en Josep M. de Sucre s'hagi desei-
xit en aquest llibre de tot espandiment, 
deixant que fós la paraula viva d'en Ma
ragall la que penetrés sola i absorvís l'es
perit del llegidor. 

Entre les dotze petites anècdotes de que 
es composa el llibre, les que més fortament 
ens han interessat han s igut : Classicisme 
i Romanticisme. — El ulls de Novalis. — 
De V inspiració i Primer vostè, després 
Goethe. 

«L'irradiador del port i les ga
vines» : Poemes d'avanguarda 
de J. Salvat-Papasseit. 

Heusaquí un nou llibre, qui en mig de 
tants i tants llibres de poesia com es pu
bliquen a Catalunya, denota un bell caient 
de modernitat molt agradable, d'avant
guardisme ple, però, de poesia i vibració. 
Èn Salvat-Papasseit en aquest segon lli
bre, creiem que no té pas un punt de com
paració, amb l'autor dels «Poemes en on
des Hertzianes». 

En aquells poemes, evidentment, s'hi 
notava àdhuc en el sentit total, bategar-hi 
l'ànima i la sensibilitat fina d'un poeta, 
mes no satisfeien pas el gust delicat del 
llegidor, i al mateix temps la sonoritat i el 
ritme interior que ha de tenir tot poema, 
per fer-nos copsar aquesta gràcia divina 
que n'anomenem poesia. 

En canvi, En Salvat-Papasseit, en aquest 
segon llibre de poemes (a excepció de «Mar
xa Nupcial) ha sabut ajuntar admirable
ment, un caire de modernitat que el fa al
tament original, i és diferencia per tant 
de tota tendència literària, avui dia tan 
generalitzada. 

Les imatges i les sensacions; és tota la 
poesia complerta d'En Salvat. Cada imat
ge ens revela una poesia, cada mot, cada 
sensació és admirablement glossada amb 
una frase. 

Heusaquí alguns exemples : El poeta 
parlant de l'estrella rua que en sortir cau 
al mar diu: 

un vaixell se l'emporta 
amarrada a la proa 

i serveix de fanal. 
(Nit de Reis.) 

Després a París, passant pel Sena veu a 
Antinous donzell príap perdut 
i una i osa als llavis que el guia en la nit. 

(Passional al metro-Reflex n.° I.) 
I encara trobareu una idea més clara, 

de la fina subtilitat d'En Salvat, en les se-
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ves «Vibracions», poemes de tres versos, 
i silabes limitades: 

Cada mot de l'esposa, una rosa 
tota balba de ñames: 
la sardana-cinyell de l'esposa. 

Aquí el poeta, ens defineix l'honestetat, 
la puresa de l'esposa, amb cada mot que 
és una rosa i la sardana la dança més pura 
i més bella el seu cinyell. 

Llegírem també amb fruido, els seus 
poemes: «Epigrama», «Nadal», «Pantalons 
llargs», on En Salvat ens fa ofrena d'un so
net perfecte, clàssic i també sentit, mes 
allà aon trobem més al poeta, és en «Tot 
l'enyor de demà» que amb tanta senzille
sa i sublimitat ens conta les gràcies que li 
esperen l'endemà que s'aixecarà del llit: 

I el pa, 
posat a taula. 

I l'escudella rossa, 
fumejant. 

I vosaltres amics, 
perquè em vindreu a veure 
i ens mirarem feliços. 

Aquestes petites mostres, triades a l'at
zar podran demostrar més que tot la seva 
ànima dotada de poesia. I potser una de 
les altres qualitats d'aquest llibre, n'és 
l'optimisme, el pressentiment d'un demà 
lluminós, d'un esdevenidor plé de joia. 
Vegi's les poesies : «Dona'm la mà», «Res 
no és mesquí»; i si més no, el poema que 
tanca el llibre, i que n'és com tot un elogi: 

Damunt mor» vaixell 
l'arc de Sant Martí 
com un gran cinyell. 
Totes les sirenes 
engronxant-se en ell. 

J. M. R. A. 

LES REVISTES 
Catatonía. — New York. 
Cal escriure d'aquesta revista potser 

amb un juí certament més diferenciat del 
que altres voltes hem emès en parlar de 
publicacions catalanes de 1'América. Ca
tatonía , cal dir-ho, és d'un caire fortament 
més modern i més avantguardista, fent-la 
adaptable doncs a les noves corrents ac
tuals. Hi dibuixen i hi escriuen artistes 
conegudíssims en el cenacle de les noves 
valors espirituals de Catalunya. A tot 
això, afegim-hi la indiscutible fe naciona
lista—remarquem els articles en llengua 
anglesa pregonant la ideologia nacional 
catalana—i haurem dit de Catatonía tot 
ço que, de moment, en suggereix la seva 
lectura. 

Pàtria.—Barcelona. 
Pàtria, sí, però quina? D'ésser esclarit 

això diríem llavors nosaltres : Fa Pàtria 
veritablement aquesta publicació? 

Nos.—Orense. 
L'espiritualitat d'un poble, equivocada

ment conegut per molts, esdevé en plas
mació de belles realitats com aquesta pu

blicació. Voldríem endreçar, des d'aquestes 
planes, a la revista Nos, un sincer enco
ratjament i la nostra fermança d'amistat 
incondicional. 

Espiga que floreix.—Barcelona. 
Un altre revista per als escriptors no

vells, que ha apar escut darrerament. Es
timable és sempre la voluntat i entusiasme 
de fer aparèixer una nova publicació, però 
ço no obsta per a que diem que d'observar 
una unitat ortogràfica en el llenguatge 
escrit i sens ésser una revista bilingüe, 
l'esforç que representa editar Espiga que 
floreix seria potser llavors d'un veritable 
esperançament. — G. 

La Revista. —Juny XVI. — Número 

cxxxvin. 
Desitjaríem que «La Revista» la mare 

jove, de les revistes com l'anomenà En 
Lleonart, no publiqués traduccions com 
les que en aquest número inserta d'En 
Paul Eluard (M. S., trad.), la nula valor 
de les quals no admet cap clase de contro
vèrsia. — R. 

NOTUL·LES 
Perquè mancades d'apoi les Companyies 

teatrals catalanes es desfan, i els nostres 
actors troben a Madrid ço que els hi nega 
Barcelona? 

En celebrar-se suara el mack Dempsey-
Carpentier, ha dit El Brusi que prefereix 
el arte del toreo. Fins amb això ens demos
tra el Diario de Barcelona que és orgue 
de la «Unión Monárquica Nacional». 

Xenius s'en és anat a Amèrica. Serà 
fructífera la seva labor en ciutadania ca
talana, o bé serà com un apòstol d'espa
nyolisme? 

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

CENSURA DE L'AUTORITAT 
GOVERNATIVA 
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