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E IDEA, 
PVBLICACIÓ MENSVAL 

ANY II AGOST - SETEMBRE DE 1921 NUM. 12 

Enguany un infaní-segador, amb la falç al puny, ha ofrenat 

un manat d'espigas a Rafel de Casanova. És el símbol de la nova 

generació que deslliurarà la nostra Pàtria. 

NOSTRES MANCAMENTS 
No gosaríem nosaltres, humils pig

meus, de veu exprimatxada, llençar 
crits estridents, si algun gegant dels 
que corren per Catalunya s'atrevís 
clarament i sense por, a pregonar 
les petiteses i actes mesquins que a 
nostre entorn es desenrotllen. Però 
i per ço mateix, ens han titllat a 
nosaltres de que fem el nostre camí 
sense una mira precisa, ni una esco
la determinada ni tantsols a nostre 
pas les fulles de les voreres han 
tremit en un frisament de vida. Ara, 
que ja, pigmeus i tot, tenim una 
mica d'experiència i l'abrandança 
sana de l'optimisme de que parlà-
bem en nostre primer número, s'ha 
tornat més viva i més palpitant, ens 
sentim prou forts per a dir alerta 
fins als que es creuen ésser els únics 
a fer-ho tot bé i a aquells que creient 
que hi ha qui ho fa millor, sols en 
saben assenyalar defectes i que, 
quan aquests no hi són, resten si

lenciosos no sabem si boca-badats 
de tanta admiració o punyits per la 
malícia de considerar-se interior
ment vençuts. 

I axis, començarem a retreure la 
que ja és ara manca d'educació, 
qüestió de les Normes ortogràfi
ques. Havem tingut, amb motiu de 
la publicació de nostra Revista, el 
deure de cercar original d'ací d'allà 
i, per tal, de parlar amb un nombre 
ja important d'escriptors nostres. 
Hi han joves (si escriptor jove es 
pot considerar qui ja passa dels 
quaranta), hi han vells (també n'hi 
han d'aquests qui tenen la mateixa 
edad). Uns i altres molt amables, 
potser els vells una mica més que 
els joves, i uns i altres, de paraula 
no més. alentadors en la nostra 
tasca. I en parlar de l'assumpte de 
les Normes, tots diuen lo mateix. 
«No hi ha remei*. 

Perquè? I aquí neixen les conside-



racions que ens fan, mesquines to
tes, i indignes dels moments actuals 
de nostra renaixensa màxima. Nos
altres, a això, direm que els joves 
no cerquen la forma d'arribar a una 
compenetració, malgrat sigui a cos
ta d'algun sacrifici personal, i els 
vells no veuen que passa com tot 
lo d'aquest món la seva generació 
i que els mateixos plançons nascuts 
de la llevor per ells plantada se
gueixen les Normes ortogràfiques 
de l'Institut. D'aquí uns anys tothom 
escriurà amb l'ortografia novella, 
doncs perquè el señor Matheu, 
Mossèn Collell, Miquel i Planes i 
demés, no combaten lo dolent que 
pugui haver en la nova ortografia, 
enlloc de defensar una cosa morta? 

També havem de protestar nos
altres, humils pigmeus, de la mane
ra com els periòdics locals reben 
els nostres llibres nous. De tant en 
tant ja trobem aquella secció de 
«Llibres rebuts», quasi sempre anò
nima, que és feta per compromís. 
Ja trobem «Publicaciones recibi
das» on parlen després de «Vogue» 
o de «La Nouvelle mode» del llibre 
d'un bon literat dedicant-li el ma
teix espai i els mateixos elogis que 
a les publicacions dels últims mo
dels dels vestits parisienes; però, i 
a això anem, seria inútil titllar-los 
de poc amants de nostra literatura, 
quan, els periòdics catalans, que 
planes enteres dediquen a crítiques 
i a aportacions, també saben saludar 
els nostres volums fredament, sense 
una mica d'interès, dient que està 

bé, sense anotar el per què; dient 
que no hi ha lèxic sense assenyalar 
repeticions ni paraules vulgars, 
dient que hi han vacil·lacions en la 
forma, després d'haver dit que el 
llibre és d'un caràcter de serenitat 
ben remarcable. 

I ara que'm ve a tom, anotarem 
un cas digne d'ésser presentat en 
un glosan d'en Xenius o burlat en 
un glosari d'en Xarau. Un poeta ca
talà es plany en un diari barceloní de 
força popularitat, que a l'estrenar-
se obres teatrals tota la premsa en 
diu quelcom, mentres que a l'apa
rèixer un llibre de poesies o novel
la, ningú en parla. I això ho diu, 
aquest poeta, després de tenir tan
cat tres mesos un llibre de versos 
publicat i del qual se n'hi han remés 
dos exemplars per a la crítica en el 
seu periòdic. I, al titllar-lo de in
conseqüent, (en lletra amable) par
la (en un nou article), de un joven 
versificador... que ell no és crític... 
que no està supeditat a les ordres 
dels llegidors... i fins ens diu que és 
un jove nirviós... Oh, Catalunya, 
Catalunya, si tots els teus homes 
fossin aixís! 

Però, aquest article és massa 
llarg, i, el finirem avui amb dues 
observacions: 

Primera. No tenim crític lite
rari, amb prou voluntat o autoritat 
com tenien els vells amb l'Yxart. 

Segon. Que en La Veu de Cata
lunya, a manca d'aquest crític, fan 
allò de tú alabem a mi, que demà 
jo et lloaré a tu. 



Í N T I M A 

Records, records, 
estols de morts 

que reviviu sens treva, 
que de les tombes on dormiu 

tothora eixiu 
per torturar l'ànima meva! 

Records, records, 
crudels i forts, 

eixam de vespes verinoses 
que del cadàver del passat 

mal sepultat 
renaixeu sempre més nombroses! 

Records, records, 
ecos somorts 

d'una batalla i una orgia, 
tantost rugits 
com de ferits, 

tantost rialles d'alegriaí 

Ja dolorosos, ja rients, 
sempre punyents, 

gorgones implacables, 
avui, demà, 

tant com ma vida durarà 
m'assetjareu inexorables?... 

Aixís i tot, brunziu, brunziu! 
estanelleu, feriu! 

cor i cervell vos ofereixo. 
Veus del passat, 

ombres d'un món temps ha esfonsat. 
Records, jo us beneheixo! 

A P E L E S M E S T R E S . 

Juliol 1921. 



DOS AMICS QUE NO S'AVENEN 
Vetaquí que eren dos amics que 

sempre anaven junts, però no s'ave
nien. 

L'un es deia Damià i l'altre Genis. 
En Damià, tenia un modo d'ésser 

que no contradia mai a ningú; tot 
el seu esforç era ser amable, fer-se 
allò que se'n diu, simpàtic. Quan 
la fatalitat el portava en mig de 
dos que discutissin, ja no sabia el 
que li passava, perquè si donava 
la raó a un, podia ofendre a l'altre. 
A tots deia que sí, a tots deia que 
no, segons com venia la conversa. 
Quan algú li explicava alguna des
gràcia, feia el que s'entristia, i ver-
daderament, la seva cara prenia 
un aspecte dramàtic, que hauria 
confós al més espavilat. Quan li 
explicaven alguna broma o xisto, 
ell reia com el qui més; quan els 
altres havien acabat de riure, ell 
encara reia una estoneta més. Mai 
li varen explicar cap conte, que no 
el trobés graciós. Està clar que ell 
tenia la rialla obligada en els con
tes, perquè ell n'explicava molts i 
aixís buscava la recompensa. 

Certament que en Damià tenia 
una gràcia insòlita amb això d'ex
plicar contes; s'havia fet ja un sis
tema i qualsevulga cosa que li ex
pliqués feia riure, perquè la cara, 
és dir, l'expressió que ell hi donava 
excitava quasi sempre la rialla. 

Sempre anà endreçat com si sor
tís de la capsa, com se sol dir, les 
sabates ben enllustrades; si per ca
sualitat se li embrutava una mica 
la mànega de l'americana no parava 
fins a tenir-la neta; era allò que se'n 
diu una persona ben endreçada. 

En canvi En Genis era totalment 
oposat. Una paraula seva semblava 
un reny. Segons com parlava, tot 
fent-ho naturalment la gent es creia 
que estava enfadat; quan algú li 
preguntava la seva opinió, respo
nia llealment com pensava i està 
clar que això li reportava disgustos 
i no poques enemistats. 

Mai de sa vida havia dut camisa 
planxada ni es feia la clenxa al mig 
ni al costat; els seus cabells eren 
un verdader emadaill que ja dela
taven son temperament, brut, mal 
girbat, cara farreny; no's guanya
va la simpatia de ningú. 

Havia renyit amb molta gent que 
havien ofès a en Damià; en canvi 
aquest hi era amic, que per cert 
això era el que molestava més a en 
Genis. 

—Jo m'hi barallo per tu, i renyei
xo després i hi tornes a ésser amic. 

Com dèiem, sempre anaven junts 
però cada u treballava al seu estudi. 
No cal que les esculptures de l'un i 
de l'altra es diferenciaven com son 
propi temperament. 

L'art d'en Damià era una cosa 
agradable a tothom; als ignorants 
els hi agradava perquè ho entenien 
i els savis perquè li reconeixien 
certa traça. 

En canvi les obres d'en Genis sols 
agradaven a uns quants iniciats. 
I encara el discutien, no l'acabaven 
d'entendre, car en Genis estava en 
període de formació. 

—Sembla estrany, deien els demés 
amics i coneguts, com diantre van 
sempre tan junts essent tan oposats 
de temperament i modo d'ésser? 
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—Precisament ens avenim sense 
avenirnos perquè som totalment 
oposats — responia en Genis. En 
Damià sap segur que jo mai faré 
el que ell fa, i jo també sé cert que 
ell no farà el que jo faig, amb la se
guretat que mai ens hem de trobar; 
per això externament ens avenim 
tant. 

Aixís anaven passant els dies, 
fins algun any, quan un dia els dos 
amics varen parlar-se. 

—Escolta'm Genis, va dir en Da
mià. Jo't porto afecte, fa tants anys 
que anem junts, que ens hem fet 
petits favors l'un a l'altre i això ha 
lligat més la nostra amistat i em pot 
permetre dir-te alguna cosa que a 
la fi ha d'ésser en bé teu. 

—Digues, va respondre en Genis, 
prenent un to seriós. No hi ha res 
que'm molesti tant com la prepara
ció. Hi ha gent que't fan més mal 
amb la manera de preparar-te una 
mala nova que la que pugui tenir 
de greu la mateixa; amb això tira 
al dret. 

—És que no ting de dir-te res 
dolent. 

—Ja ho suposo, home. 
—És que'm sap greu que tingues 

aquest temperament, perquè et 
perjudica. No hi ha ningú que't 
pugui veure; fins jo m'arribo a fer 
antipàtic perquè vinc amb tu. ¿Qué 
et costaria d'ésser d'altra manera? 
¿Qué't costaria de fer més agrada
bles a la gent? Les vendies, ni't dic 
res del que't convindria; tu ho saps 
més que jo. Gairebé mai respons 
al que't pregunten i a tot cas en 
lloc d'una resposta és un insult o 
una agressió. ¿Creus tu que ningú 
pot treure el regust d'una ofensa? 

Això la gent no ho perdona; dissi
mulen, però quan poden es venjen. 
Tant tu com jo, per a poguer viure 
i poguer fer el nostre art, com que 
no tenim fortuna, tot quan podem 
posseir ens ho han de donar els al
tres. Doncs, perquè anar contra 
ells? Que't costa d'ésser agradable, 
tenir una mica d'amabilitat, tran
sigir no solament en el teu tempe
rament, també, en el que fós en la 
teva esculptura. Ja saps que mai 
t'he discutit el que feies, jo sempre 
t'he respectat. I si el que pressents 
del teu art, és una equivocació? Tu 
ja ho saps que no agrades a ningú; 
és una veritat molt dolorosa de 
confessar, però al fi és una veritat. 
El que t'ha passat en l'última ex
posició no't prova el que't dic? 

—Ni el que'm varen fer a l'expo
sició, ni res del que m'has dit, em 
proben que jo estiga equivocat—va 
respondre en Genis amb el tó enèr
gic de sempre, i afegí: —Et creus 
que jo podia estar-me davant de 
les meves esculptures cridant a la 
gent perquè s'hi ficsèssin o explicar 
contes com feies per a fer exclatar 
rialles als babaus? Jo, això no sa
bria fer-ho, ni voldria fer-ho. Quin 
cas vols que fassi d'aquesta gent? 

Cada dia homenatgeixen que'ls 
amics van als seus banquets com 
a les misses d'un desconegut, per 
compromís; si aquesta és la meva 
venjança; quan sento els cops de 
bombo d'algú que's vol imposar, 
em fa l'efecte que sento tocar a 
morts; quan ve l'homenatge, a les 
hores la meva satisfacció ja és di
funta, perquè l'homenatge en la 
majoria de les vegades, són els fu
nerals de la personalitat. «Home 
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homenatjat, home caducat», que 
deia aquell. S'ha de fugir de l'èxit; 
quan es té massa èxit és un sínto
ma de vulgaritat... 

—Ah, no, no hi passo, de cap 
manera;—va respondre en Damià, 
que per cert feia mesos li havien 
fet un homenatge els de sa família. 
—No hi passo; — va repetir—qui és 
que no li agrada l'èxit? Qui és que 
no el complau i afalaga l'admiració 
dels demés? Bona diferència hi ha 
en que't despreciin o que t'admirin. 
Permet que t'ho diga. Tu parles 
aixís, perquè en el fons et sap greu 
que'l que fan als demés, no t'ho 
hagin fet a tu. 

— Com et desequilibres; en ti
biante una mica ja tens els aspe-
rons. No t'enfadis; obra els ulls a la 
realitat—va respondre serenament 
en Genis; i contínuament: 

— Quina gelosia vols que tinga, 
d'un home que vagi dient: ¡Mireu-
me!, jo soc l'home més formós que 
a la terra s'hagi criat: Suposant 
que jo sigui coix. ¿No estarà més 
en defecte, ells ventant sa pròpia 
adulació, que jo amb la meva coi-
xera? Tu continua fent riure als 
idiotes que seràs el rei dels babaus, 
a mi deixa'm estar amb els meus de
fectes que jo me' Is estimo com les 
millors qualitats. 

En Genis va anar-se'n a terres es
trangeres; allí lluità, va fer-se home, 

un gran artista, sense doblegar-se. 
Va ésser el verdader triomf de la 
sinceritat per l'Art. 

Mes ell, estimava a sa terra a la 
que en devia tot el seu ésser. Com 
no devia estimar-la si d'ella rebé la 
primera emoció que executà artís
ticament. La seva obra era admi
rada per tot el món perquè hi havia 
l'esperit de sa terra. 

Per això va tornar en Genis per 
rendir culte d'agraïment; quina 
deuria ésser sa sorpresa, quan un 
bon matí de primavera, passejant-
se pels jardins de la ciutat et veu a 
En Damià que assegut en un banc 
parlava i reia tot sol. 

— Que't passa, Damià? Que no'm 
coneixes?, va preguntar-li estra
nyat. 

— Deixa'm estar, va respondre 
en Damià com no reconeixent a 
En Genis. Deixa'm estar, afegia. 
Acaben d'esplicar-me un conte, 
que farà riure molt i si em distreia 
no me'n recordaria. Deixa'm estar 
que tinc de fer riure molt... 

El pobre Damià havia mort en el 
món de l'Art, com fulla de palme
ra caiguda de tan doblegar-se; en 
canvi en Genis, fort, farreny com 
roca de roure que res la mou, re
sistia els combats de la vida camí 
de l'immortalitat. 

JULI VALLMITJANA. 
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D E L C A R N E T C I U T A D À 

MO 
Ves qui ho havia de dir que jo, 

home negligent per excel·lència, 
sortís avui a parlar-vos de la Moda. 

Mes refreneu la joiosa impacièn
cia, gentils llegidores—si és que tinc 
la benaurança de que'm llegeixi al
guna—i no arrugeu el front, marits 
rezelosos, pares mesquinots... No 
faré la lloança descriptiva de cap 
creació recent d'aquesta deesa in
visible, però d'una autoritat inne
gable, ja que sap imposar-se uni
versalment i sobirana, sinó que vull 
comentar només una de les seves 
darreres pensades. 

Em refereixo a les sandàlies, 
aquest calçat còmode, econòmic i 
sobretot higiènic, que des dels co-
menços de l'estiu ha quedat accep
tat per la majoria de barcelonines 
de seny i de gust, car si saben dur
ies sense enfarfec, amb tota humili
tat, com he vist en moltes donzelles, 
s'hi nota fins i tot certa elegància 
ingènua, que'ns fa desempolsinar 
de la memòria vells i bells passat
ges bíblics. 

He estampat més amunt la parau
la «seny» i ara em sab greu. M'ex
plicaré. Molts estaran creguts — 
malgrat ésser el cas, insòlit — que 
la dona havia posat una mica de 
senderi amb la qüestió de les mo
des, escullint aquesta per la qual la 
comoditat i la salut en resulten be
neficiades en extrem. Al pensar 
que s'anirien abolint els tan perju
dicials talons Lluís XV, omplia de 
satisfacció a més de quatre. Supo
sicions innocents! Jo, ho confesso, 
també m'ho creia de primer antuvi 

D E S 

i beneïa l'instant en que eren enca
minades pels viaranys del sentit 
comú, però ara he tingut la decep
ció i d'aquí n'ha vingut el dubte; 
doncs veig que l'acceptació d'aques
ta modalitat ha sigut tan sols com 
totes, per raons purament de co
queteria; ho dic pel fet de que mol
tes sandàlies van prenent un aspec
te que bentost no mereixeran el 
meu elogi. Les primeres varen eixir 
planes de planta, amb una tapeta 
prima per taló; després es van veu
re amb una mica més de tapetes i 
ara darrerament a més d'aquest 
gruix hi afegeixen rodanxes de 
goma. 

I això és un perill, senyors. 
Qualsevol dia, una més despreocu
pada o més gosada que les altres, 
sortirà a lluir les sandàlies amb un 
pam de taló de fusta i ja estic veient 
esfereït a les demés, seguint-li la 
beta i adoptant-ho totduna. 

I no és aquest el mal; el mal és 
que les barcelonines tenen un no sé 
què d'innata gentilesa, que per més 
extravagàncies que adoptin en el 
vestir, prenen tot-seguit davant 
del nostre esguard, tonalitats estè
tiques a les que hom llavors no sap 
que dir-hi. 

Reflexionada la cosa, potser 
n'haurem la conseqüència de que 
no calia amoïnar-nos-hi, ni parlar-
ne tant. 

Fet i fet la Dona amb dèries o 
sense, frívola o seriosa, alta o me-
~nuda, és el goig del nostre viure, 
i que Déu ens la conservi pels se
gles dels segles. Amen. — URBS. 
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ELS NOSTRES CLÀSSICS 

FRA ANSELM TURMEDA 

Era aquest poeta català del se
gle xiv, frare de Montblanc, qui 
apostata juntament amb altre frare 
del Monestir de Poblet, Marginet 
de nom. Convertit novament el da
rrer, marxà Fra Anselm Turmeda 
a Timis, on més tard tornà a abra
çar la fe catòlica i predicà l'Evan
geli, per quina causa el rei de Ti
mis manà decapitar-lo; ço s'esquèia 
a l'any 1419. 

Hom no troba en la producció 
d'aquest clàssic, ni la més petita 
mostra de poesia a la que's pugui 
donar la qualificació d'èpica o lírica. 
Ans bé, presenta tota ella un caràc
ter didàctic més o menys marcat, 
i si bé la forma és rimada, el títol 
de poeta, en restricta significació 
del mot, no li escau pas gaire. 

La seva obra capdal és un trac
tat o conjunt de consells per a ben 
seguir la religió catòlica. Porta el 
següent títol: 

«En nom de Déu tota via que'ns 
vulla guiar ab la gloriosa e humil 
Verge Maria. Llibre compost per 
Fra Enselm Turmeda, d'alguns 
bons amonestaments; ja sia qu'ell 
los haja mal seguits; però, pense'n 
aver algún mèrit per divulgarlos a 
la gent; prec Déu per ell que'll deix 
ben finar.» 

De molta popularitat ha gaudit 
aquest tractat, car que fins al segle 
passat seguí usant-se a les escoles 
per apendre de llegir. En 1818, s'en 
feu una edició a Cervera, en l'im» 
premta de la Universitat. 

D'aquest mateix autor es conser

va a la Biblioteca de l'Escorial un 
altre Tractat, que porta la següent 
llegenda : 

«De les coses que ha d'esdevenir 
segons alguns profetes e dits d'al
guns estrolechs, tant dels fets de 
l'esglesia e regidor d'aquella e de 
lurs terres e províncies, etc.» 

En aquells temps en que tant crè
dit es donava a aqueixa mena de 
fatilleries, no és extrany que aquest 
llibre conquerís molta celebritat, 
fins al punt que l'historiador Mon-
far diu, que la mare de Jaume el 
Dissortat es servia d'ell per a con
vèncer a son fill que havia d'ésser o 
rei o res. Sigui això element per a 
jutjar de la fama que gaudí aquest 
llibre en el seu temps, ja que com 
a afirmació històrica, no podem 
menys que dubtar de la seva certe
sa, car En Jaume d'Urgell, per a in
duir-li la seva ulterior actitud, al
tres raons li sobraven més Ilegiti
mes i fermes que les prediccions 
ambigües d'un fals profeta o as-
tròleg. 

Amb el nom d'aqueix poeta apa
reix una altra obra de menys im
portància i de cert caire filosòfic, 
que en l'edició de Barcelona de 
l'any 1519 porta el següent títol: 

«Disputa del ase contra frare En-
selme Turmeda sobre la natura et 
nobleza dels animals». 
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S O C LLUNY DE TU... 

Soc lluny de iu i el teu esguard no'm mira; 
pro el record és vivent en mon camí. 
Cada vesprada, quan el Jorn expira, 
fatancés pietosa cap a mi. 

I em dones a la nit, la joia pura 
de l'èxtasi, embriac del teu perfum. 
Ma carn, devé lliberta de tortura 
i el tàlem nostre auriolat de llum. 

I en vagues rutes, per senderes blanes, 
sota el doser de les fu/gors llunyanes 
de l'espai, caminem sense frepig 
després; fins que I matí novell qui avança, 
de l'encís em deixonda, sens recança 
deixar-me empro d'insatisfet desig. 

JOSEP FLO. 

No vull besar sinó les vostres mans... 

No vull besar sinó les vostres mans, 
donzella gràcil que me'n feu ofrena. 
Ja és temptadò aquest or de vostra frena 
i aquestes roses fresques i sagnanfs 
qu'haveu a cada galta arrodonida, 
i aquesta boca roja, i l'esquisida 
blancor del coll i de la nuca nua 
que sap de perles i d'esguards brillants... 
Però jo vull només les vostres mans! 

ALBERT GALIMANY. 



HISTORIA TRISTA 

A la memòria de l'estudiant Kevin Barry, 
heroi de la llibertat irlandesa. 

Era un matí plujós d'hivern, l'Illa 
Verda era tot lassitud, les ombres 
matinals començaven a preveure's 
darrera dels cimals de les munta
nyes de l'Est i al voltant de les mu
ralles d'aquella fortalesa militar, 
una multitud restava agenollada 
amb els rosaris entre dits, els cos
sos endolats i els ulls guspirejant 
odi. 

Els nins com sadollats de l'esprit 
que dominava, restaven muts sense 
que la més lleu exclamació deixon
dís el silenci que imperava, i els 
grans mormolaven les Aves-Maries 
amb el ulls fitant el cel i amb el cor 
encongit. 

El sol ja's deixà veure tot ver
mell com si també es dongués ver
gonya de l'escena que anava a mi
rar, i tot fou envaït d'un silenci 
tràgic, semblant al mar silenciós 
en besllum de tempestat. 

S'oí un toc de corneta i una altra 
volta es feu el silenci, ja no eran 
rosaris ço que ara es resava, era 
una pregària fervorosa, sadollada 
d'odi: les dones Uagrimejaven, els 
homes miraven indecisos les mura
lles i el cel, i les criatures mudes 
com estàtues esguardaven la por
talada del castell. 

Aquesta s'obrí i sortiren varis 
soldats que tot amenaçant a la gent 
amb llurs armes protegien a un al
tre que enganxà un bàndol a la pa
ret... ningú digué res... la porta es 
tornà a cloure, el bàndol fou arran
cat, sense ésser llegit. 

Tornà a obrir-se per a donar pas 
a un capellà que, mirant el cel, ele
và les seves mans tot mormolant la 

benedicció que donà als assistents 
de la muda escena, i darrera seu 
una dona jova, tota endolada va 
sortir, els ulls serens — prou havia 
plorat la pena de l'únic fill—els ca
bells argentats ja i les mans closes. 

Tothom s'agenollà novament per 
rebre la benedicció del sacerdot i 
per a retre homenatge a la mare 
de l'heroi. Els homes llençant llam
bregades d'odi, cloent els punys de 
ràbia tot amenaçant la bandera que 
jeia arreçarada al pal del marlet 
més alt, com avergonyint-se del fet 
que havia vist. Les dones amb mu
des pregàries oferien els seus fills, 
els bocins de carn seva, a la Pàtria 
per a que sabessin morir com havia 
mort el germà. I la vídua, vídua de 
nou de l'amor filial, passà amb els 
ulls fitant el cel, com si seguís l'es
tela que produia el pas de l'ànima 
del martre a les regions celestials. 

El martre era Kevin Barry, jove 
estudiant que moria per amor a la 
pàtria irlandesa, i per no haver vol
gut prestar homenatge a un rei, a 
una pàtria i a una bandera, que no 
eran les que Déu li llegà al portar-
lo al món. 

Dorm en ta fossa, noble i jove 
heroi; tots els nacionalistes del món 
tenen gravada ta gesta en el seu 
cor, i tots com tu, estan disposats 
a vessar llur sang i a oferir llur 
vida, per la bandera i per la pàtria 
que'ns donà Déu i per l'ideal que a 
cada cor nacionalista representa 
cada bandera pròpia i cada propi 
terreny. 

E. ROIG-GINGI. 
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VORA DE LA MAR ELS PINS 

Vora de la mar els pins 
suaument es balanceigen, 
i les aigües que'Is dufíns 
a va/o/en mar endins, 
prop de la plalja psa/mejen 
els càntics dels seus confins. 

Vora de la mar els pins 
quan ve el bon temps reverdeixen, 
i la mar va teixint rims, 
goigs-dolors de sos abims 
que'n la sorra s'enfondeixen 
per a tornar mar endins. 

JAUME CARDÚS. 

LLETRES DE FORA 

Ja hem arribat, amiga (alabada 
siga la Providència que tot ho dis
posa per al millor profit de les cria
tures). Al veure'm plantada al mar-
xapeu de casa he bellugat lleument 
braços i cames per a fer un repàs 
de totes les conjuntures que havien 
patit l'encongiment d'unes hores de 
mal viatge. El tartaner gosà pre
guntar-me manyagament si havia 
anat prou bé. Que mai me vinga 
cosa pitjor. Al portal obert de bat 
a bat hi feia centinella la Coloma, 
que'ns tenia la casa a punt de re
bre els senyors : emblanquinades 
de bell nou les parets de la entrada, 
les cambres sense una terenyina i 
els mobles sense un gra de pols, 
l'enrajolat que's pot llepar. El meu 
germà saluda a la dona amb uns 
crits com si la renyés, li allarga la 
mà tot dient-li que la troba més 
jove que l'any passat, i es treu de 
la butxaca un grapadet de cèntims 
que reparteix entre sis criatures 
negretes que's belluguen al seu en
torn, nodrida representació de la 

prole d'aquella pagesassa tan po
bre com feconda que s'ha anat om
plint la casa de manera que amb 
prou feines s'hi poden bellugar i 
que ara mateix deu semblar un niu 
d'escarabats. 

Mentre la família en corporació 
va resseguint totes les dependèn
cies com en una oficial presa de 
possessió, el meu germà, que enca
ra és més esbojarrat que jo mateixa, 
s'esmuny d'entre la comitiva en cos 
de camisa, amb aquelles esparde
nyes de caçador que somnià tot 
l'any, i el perdem de vista cap als 
indrets de la riera; aquest xicot no's 
pot aguantar pel cap ni pels peus, 
com si tingués argent viu al cos. 
Es pot predir que a l'hora de parar 
taula farà cap amb una garba de 
mates y flors boscanes y trasbalça-
rà la casa cercant les eines adequa
des per a posar en remull ses toies 
rústiques; també es pot pronosticar 
que arribarà amb les espardenyes 
enfangades i'ns deixarà un trespol 
que farà llàstima; cal comptar amb 
la ineficàcia de les generals protes
tes, la de la mamà, la meva y la de 
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la sogra (la minyona vella) que'ns 
renya sovint i a estones sembla 
que'ns vulga pegar a tots. 

La Masia Blanca ve enfront de la 
finestra de ma cambra; el sol hi bat 
i daura les garberes i els rostolls 
de la gran plana que s'exten a totes 
dues bandes fins al peu de la mun
tanya. Les portes són ajustades; els 
masovers deuen fer migdiada i el 
senyor hereu potser s'està a hores 
d'ara fent una bacaina sota l'alzina 
amb el pensament volant cap a ciu
tat; me vull arriscar a creure que 
ara mateix li corre l'esperit negui
tós pels carrers de Barcelona, jus
tament per aquell barri que tú saps 
i jo encara més. 

Abocada a la finestra, clavats els 
ulls en aquell casal de cara riallera 
que resta ara amb les parpelles clo
ses, jo clamo de pensament : Des
vetlla, peregrí esgarriat, que és cap 
aquí on has d'orientar ton vol; aquí 
t'esperen per a assabentar-te de 
que un hom capeix ben clarament 
tot allò que no saps dir i que s'en
devina.» 

No sé pas si n'eixirem d'aquest 
minyó tan aturat; això és un ver 
suplici per a un cor com el meu 
que's pren les coses sempre a la 
valenta. Tu que coneixes fil per 
randa la meva fal·lera, ja't faràs 
càrrec del purgatori que'm fa pas
sar l'encongiment del gentil senyor 
de la Masia Blanca; ¿no hi haurà 
una ànima caritativa que l'escometi 
i que me'l porti agafat per una ore
lla a la meva presència a declarar 
tot allò que's guarda al pap i que 
jo li faria cantar si m'estés bé? 

Prou per avui, amiguet, que ara 
m'adono de que m'he desbocat un 
xiquet massa; valga'm que tu saps 
perdonar sempre i acollir com si 
fós una gràcia qualsevuUa imperti
nència de ta devotíssima i eixele
brada N. 

II 

¿Vols que t'ho diga clarament? no 
he tingut paciència; aquest matí, 

amb una calda que Déu n'hi dó, 
m'he posat al cap fer una atrevida 
incursió pels dominis d'en Gaspar, 
el senyoret de la Masia Blanca. El 
meu germà, que entre les extrava
gàncies de son caràcter té la virtut 
d'acomodar-se els determinis del 
meu tarannar, m'ha acompanyat 
galant cap l'hortet del Mas, un re-
conet delitosíssim sota mateix de la 
gran casa, entre'ls camps segats i 
el marge de la riera. 

En aquest paratje s'hi està tan a 
pler que un hom no se'n mouria; és 
tan amagadet, ben ombrejat per 
una alzina que cobricela la font 
fresca i abundosa, l'eura s'arrapa a 
les roques d'on brolla l'aigua, que 
per una canal amagada sota'l llarg 
pedriç va abocant-se a l'ample sa-
faretx on s'hi rabeja un estol d'à
necs blancs com tofes de neu. A les 
vores de la gran bassa hi campa bé 
de Déu de roserar que ara és al bó 
de la florida i enllà unes feixes ben 
conreuades mostren tots els mati
sos del color verd, amb les partions 
dels recs humits i'l guarniment de 
menta i julivert, malves i corretjo-
les per les vores dels caminals. 

Mon germà m'ha arrebassat la 
ombrel·la de les mans i s'ha allunyat 
per un corriol que mena a la mun
tanya; ha llucat un tou de gineste-
res com un pa d'or i el cor li ha dit 
d'anar a fer-ne un pom per a no 
tornara casa amb les mans buides. 

Una fressa que he sentit, com 
d'algú que s'apropés batent els ma
tolls part d'amunt de la font, ha 
trencat la dolça contemplació a 
que'm convidava la soletat del lloc 
i la quietud de l'hora. ¡Tonta de mi! 
m'ha entrat sobtadament una llei 
d'esgarrifança i com si se'm posés 
la pell de gallina. M'imagino que'l 
gegant de les rondalles, eixit de son 
palau misteriós, s'atança pausada
ment a mi guiat per la fortor de 
carn cristiana. I no puc reprimir un 
xiscle al tombar-me i restar encan
tada enfront del gentil senyor de la 
Masia, el gegantó que regna en l'en-
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cantat palau, com també en un reco 
privilegiat de la meva ànima, tras-
baleada. 

—He vingut a destorbar-la—fa 
l'hereu havent dit unes paraules de 
salutació.—¿Li faré nosa? 

—Vostè no pot fer nosa enlloc— 
vaig cuitar a respondre tota assere-
nada. 

—Es una sort per a mi. Me fa es
trany trobar-la aquí tan sola. 

—Sola no hi estava pas. 
—¿Com? ¿doncs on para la com

panyia? 
—Vostè no sap que mai estic tan 

ben acompanyada com quan me 
trobo sola. 

—Tot seguit me'n vaig. 
—Perdó : és que jo m'esplico ma

lament; li prego que no's mogui, no 
essent que li causi molèstia l'estar 
prop meu. 

—¡Oh! no crec possible que vostè 
ho arribés a pensar. 

—També podria ésser que'l re
clamés alguna obligació... i és allò 
que's diu, ¿sap? 

—Que primer és la obligació... 
— Que no pas un altra cosa. 
—Que la devoció, diuen a la meva 

terra. 
—Vostè ho creu això? 
—¿Què li diré?... 
—¿I ho practica? 
—Faig de tot, segons com; les 

obligacions també tenen espera. 
—Així vostè fa de devot en cer

tes ocasions. 
—Com és ara ¿veu? 
— ¡Ohl bé : l'estar-se a q u í en 

aquests moments no s'ha de pendre 
com a devoció; més aviat com a 
mortificació. 

—Per a vostè en tot cas. 
—Mai; és prou agradosa la seva 

companyia i ha de creure que no'm 
pesa. 

—Si durés gaires hores... 
—Tantes com fossin. 
—¿I si durava com és ara, tot lo 

dia? 
—Igual. 
—I si fós... ¿què diré jo? 

—¿Tota la setmana, potser? 
—No, senyora; ara vostè s'ho 

pren de broma. 
—Me penso que vostè la sap molt 

llarga. 
—Deixi'm arrodonir el meu pen

sament. 
—Vegem. 
—Si's veiés condemnada a sopor-

tar-me tot el dia... 
—¿Tornem al començament? així 

no s'acabarà mai la lliçó? 
—Diguem tot l'any, doncs. 
—¿Tot l'any de què? ¿a quin any 

se refereix? 
—Ara és vostè, senyoreta, qui la 

sap llarga. 
—Com que n'hi ha de tantes me

nes d'anys... 
—L'any de la picor..., l'any eco

nòmic... 
Aquesta vegada no'm vaig poder 

estar de riure. 
En Gaspar s'assegué damunt la 

paret del safaretx i esguardant-me 
amb ulls plens de serenor va repen-
dre la tasca iniciada. 

—Jo, ara — digué — estic tocat 
d'una mena de tafaneria i no me'n 
aniré tranquil que no m'haja pogut 
fer ben bé càrrec de la gran virtut 
que en vostè suposaria sofrir tot 
l'any una companyia com la meva, 
potser enfadosa per ma dissort. 

Vaig acotar el cap per a mirar a 
terra no sabent on més dirigir la 
mirada. 

Ell va seguir: 
—Qui diu tot l'any diu tota la 

vida. 
—¿Que tinc de dir alguna cosa 

ara/jo? 
—Lo que li vinga a la boca. 
—Ho hauria de pensar primer. 
—Si ja l'hi té prou de pensat. 
Deixem-ho lo demés de la con

versa; no'm vull fer pesada allar
gant aquesta història que ja ende
vinaràs, amiga meva. Crec que en
cara hi fórem a la font de l'hort sinó 
ve el meu germà a trencar-nos les 
oracions. 

A mig camí de casa, el bon xicot, 
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que encara no m'havia badat boca, 
va sortir amb un estirabot: 

—Sembla que fet i fet aquesta 
comedia s'acabarà alegrament, com 
totes les comèdies ben acabades. 

Fins a un'altra, que serà molt 
pròxima, ajudant Déu. 

T'envia el més afectuós record ta 
fidel amiga, N, 

III 
S'acaba la calor i també es van 

acabant les fruites i les flors; les 
tardes curtes i les vetlles fresques 
empenyen els forasters cap a ciu
tat. El meu germà ha dit que arriba 
l'hora de fermar-se altra cop el gri
lló al tormell i rependre els treballs 
forçats. Endeguem, doncs, tota la 
impedimenta, i avall s'ha dit; triga
rem poc a reveure'ns, amiga esti
mada. Tampoc trigarem gaire a 
enllestir el negoci interessant del 
meu casori, perquè en Gaspar sem
bla que té pressa i jo també ho vol
dria veure tot dat i beneït, que ja 
ho saps prou tu que no soc feta de 
pasta de paciència. 

Però mira el senyoret de la Masia 
Blanca com sap treure les ungles, 
tan aturat que'l fèiem. Havíem 
acordat que era una mica eixut ¿oi? 
Doncs, no, que és molt festós i com 
a garlador potser encara em gua
nya. L'altre dia érem tots plegats, 
els de casa meva i els del Mas, a la 
font de l'hort; havíem despatxat el 
nostre berenar i l'un darrera l'altre 
anàvem desfilant cap a caseta per
què era a boca de fosc. Jo m'havia 

escaigut a dir, no pas per primer 
cop segurament, que aquell reco 
era un veritable paradís i que hi 
feia de tan bon estar. 

—¿Sabs què se li va ocórrer al 
bon minyó? doncs diu que per no 
mancar-hi res s'hi hauria de plantar 
una pomera. 

—¿Amb la serp entortolligada?— 
faig jo, rient. 

—Naturalment,—me va respon
dre—amb laserpentortolligadacom 
en l'estampa del Fleury que'm feien 
passar a estudi. 

—¿Amb una poma entre les dents? 
—Sense poma, que li faria nosa 

per a enraonar. 
—Tant se val. Com que tampoc 

me l'escoltaria... 
—Si, filla, convé escoltar-la. 
—Ves, no siguis tarambana. 
—¿I ara? ets molt tonta; ¿que no 

veus que si Adam i Eva s'haguessin 
fet rapatanis fóra molt avorrit l'es
tar al món? 

—Va ja, no digues més bogeries. 
—¿No't faria pena que'ls nostres 

descendents tinguessin d'anar tota 
la vida vestits d'ungla? 

Aquest home ens ha enganyat de 
mig a mig; ens el miràvem un sorrut 
i s'ha descobert que és un plaga. 

Prou per avui; ja'ns vagarà el 
parlar d'aquí a pocs dies. 

Reb mentres tant una forta abra
çada de ta amiga (que't recomana 
allò de no fiar-se d'aigua que no 
corri ni de gat que no mioli). N. 

JACINT LAPORTA. 

I N Q U I E T U D 
Què sóc a dins la nit tranquila 
per esmentar-me aturmentat així? 
Només sento el silenci que vigila, 
tremolador, com si vulgues florir. 
I als brancs hi veig la fulla diminuta 
amb la proïja d'un esclat pompós, 
i el llum que paliideix damunt la ruta 
té el somni lleu amb un somrís joiós. 
Què sóc, Senyor, aquesta nit sens fi? 
Potser l'afany que em cerca l'avenir. ANTONI CLOSAS. 
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VISIÓ P1RENENCA 

FONT ROMEU 

Al cim de Font Romeu, s'alça un calvari 
amb l'imatge del Déu Crucificat 
i en la volta superba de rosari 
me sembla veure'l món per un forat; 
cent pobles de Cerdanya, un reliquiari 
de costums patriarcals allí encastat, 
com en la taula humida d'un herbari 
la molça verda i els perfums de prat; 
un bosc immens al peu, al lluny cascata, 
al fons, serpentejant, cintes de plata, 
Puigcerdà més avall, Mont-Lluís aprop, 
al frec de Catalunya, la Guingueta...(*) 
I ara, dieu-me, doncs, si per un poeta 
hi pot abocà'l cel més dolç arrop. 

J. IGLESIAS GUIZARD. 

(•) Per altra nom Bourg-Madame. 

Font-Romeu, Agost de 1921. 

MATINAL 

Aixís que'l sol apunta, emprenc, sol, la pujada. 
El bosc és tot quiet i l'aire és perfumat. 
Tremolen en les fulles les gotes de rosada 
i el cel, sense una boira, té un blau immaculat. 

El seu concert Natura ha renusat. 
S'enfila 

vers l'infinit l'eterna simfonia triomfant; 
i passa un vol d'ocells. 

Hi ha una aranya que fila, 
i una abella que'm volta s'allunya zumzejant. 

A l'ombra d'uns vells sàlzers neix una fontanella. 
Puja desde l'obaga la veu d'una donzella 
qu'és, potser, l'Esperada que no trobaré mai... 
1 el sol, esplendorós, amb sos raigs tot ho inonda. 
Jo sento dins del pit una frisança fonda... 
Lluny, una fumerola s'escampa per l'espai. 

RAMON ROSELLÓ BRAOULAT. 
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LLETRES ESTRANGERES 
(SONET V) 

Cavalcant pensarós abans d'ahi 
pel caminar que tant em desplavia 
vàreig trobar Amor en mig la via 
amb un hàbit lleuger de pelegrí. 

Per la semblança aparesqué mesquí 
com si hagués perduda senyoria 
i sospirant tot pensarós venia 
que no el veges ningú pel seu camí. 

Quan em va veure em va cridar pel nom 
i digué : «Vinc d'aquell lloc allunyat 
on estava el teu cor pel meu voler 

i el trec per a servir un nou plaer.» 
Allavors va sobtar-me l'amistat 
i va marxar, més no recordo cóm. 

D A N T A L I G H I E R I 

De la vida nova 

IX 

Dies après la mort d'aquesta 
dona, esdevingueren coses per les 
quals em convingué partir de la so-
bredita ciutat i anar vers aquella 
part on era la gentil dona que ha
bía estada la meva defensa, anc 
que no fós tan llunyà el terme 
del meu viatge com ella era. I en
cara que anés amb companyia de 
molts aparentment la ruta em des
plavia tant, que gairebé els sospirs 
no podien desfogar l'angoixa que 
m'allunyava de la meva beatitud. 
Mes el dolcíssim Senyor, el qual 
em senyorejava per la virtut de la 
gentilíssima dona, en la meva ima
ginació aparagué com pelegrí lleu
gerament vestit i amb vils vestidu
res. Em semblava tot espaordit, i 

esguardava en terra, encara que 
qualque volta em semblà com si sa 
mirada es girés vers un rierol bell 
i corrent i claríssim, el qual arri
bava fins al llarg del camí on jo 
era. I m'aparegué que Amor em 
cridés i digués aquestes paraules : 
«Jo vinc d'aquella dona que és es
tada tan llarg temps la teva defen
sa com era aquesta. I l'anomenà 
pel nom perquè jo la conegués. 
«Mes ten compte dir eixes parau
les en conversa, i si alguna cosa en 
diguessis, diga-la d'una manera per 
la qual no es descobrís el simulat 
amor que tu havies mostrat en 
aquella i que et convindrà mostrar 
en un altre.» I tantost foren dites 
eixes paraules, que desaparegué 
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sobtadament la meva visió per la Amor, i com aparegué; en la sego-
grandíssima commoció que Amor na dic ço que ell em digué, encara 
me causà, i quasi canviant d'as- que no complidament, per la te-
pecte, cavalquí tot el jorn pensarós mença que havia de descobrir el 
i acompanyat de molts sospirs, meu secret; en la tercera dic com 
Passats uns dies, comencí d'escriu- ell desaparegué. La segona co
re aquest sonet, el qual comença: mença així: Quan em va veure; la 
Cavalcant... tercera : Llavors va sobtar-me. 

Aquest sonet té tres parts: En 
la primera part dic com jo trobí J. M.a ROVIRA ARTIGAS, trad. 

DANT ALIGHIERI.—Nasqué a Florència el 8 de Maig de 1265 i morí desterrat a Ravena el 14 
de Setembre de 1321. 

Dant començà els seus estudis baix la direcció del savi professor Brunetto Latini, i ben prompte 
es familiaritzà amb les nocions científiques i morals de la seva època. No tardà a brotar també la seva 
vocació poètica, ja que als nou anys conegué a Beatriu, la nena angelical que havia d'immortalitzar 
son nom. Enviat per sa família perquè completés la seva instrucció, anà primerament a l'Universitat 
de Bologna i després a la de Pàdua. Termenats els seus estudis, serví a sa pàtria en les guerres que 
Florència sostenia amb les ciutats rivals. Ben prompte tingué la visió, durant una enfermetat, que li 
havia mostrat Beatriu morta. Aquesta va contraure matrimoni en 1287 amb Simó de Bardi i expirà en 
9 de Juny de 1290. Un any després publicà «La Vida Nova». Hi ha qui diu que el poeta prengué lla
vors com novici l'hàbit de Sant Francesc i que començà el seu noviciat en el monestir de Sant Bene-
detto in Alpe. En 1289, quan Carles II d'Anjou passà per Florència, Dant fou presentat a Carles I! 
per Brunetto i va formar part de la escolta del príncep per a protegir-lo contra les lligues hostils. Vers 
l'any 1292 va contraure matrimoni amb Gemma, de la noble casa dels Donati. 

Havent-se presentat Carles de Valois, de la casa de França a Florència, es formà en la dita ciu
tat un partit favorable al príncep francés. Carles de Valois restà, doncs, a Florència trobant-se absent 
Dant, qui era llavors un dels principals governants de dita ciutat; i Florència fou entregada al sa
queig i a l'incendi. Per aquest motiu, injustament va ésser desterrat del comú de Florència, Dant Ali
ghieri, datant la sentència del seu desterrament en 17 de Gener de 1302. Després emprengué diver
sos viatges per Bologna, París i altres parts del món. 

En 1313, després de la mort d'Enric VII, havia acceptat Dant el asil que Guido Novello da Po
lenta li va oferir en Ravena. Els odis polítics s'uniren amb els odis religiosos i Dant fou acusat d'he
retgia. Llavors, segons es diu, composà el Credo de la seva fe amb paràfrasis dels salms. Ben prompte 
el lliurà d'aquest perill d'acusació d'heretgia, la mort. Dant Alighieri, volgué ésser amortallat amb 
l'hàbit dels Franciscans i fou sepultat en l'església dels mateixos en Ravena. 

Referent a les obres del gran poeta florentí, ja són universalment conegudes i comentades, espe
cialment últimament amb motiu del seu centenari. 

Amb tot, les obres que escrigué Dant foren en llatí i en italià. Forma el primer grup «La Vida 
Nova», «El Canzioneri», «El Banquet» i «La Divina Comèdia». «La Vida Nova», fou escrita a l'edat 
de 26 anys i impresa en 1576. La «Divina Comèdia» i «El Canzioneri», foren publicades en 1827. 
Dant escrigué també en llatí «De Monarchia» i «De Vulgari Euloquio», i les tres epístoles; una diri
gida al govern de Florència, l'altra a l'emperador Enric i l'última als cardenals italians. 

LLIBRES 
«L' ànima encesa» : aixís ens havem sentit un poc desil·lusionats 
de Josep Pons i Tió a l Hegrír-li ara, aquestes poesies. En una ma

teixa estrofa hi esbrava masses pensaments, 
Vetaquí el primer llibre de poesies d'un poe- de forma que resulta incomprensible; aixís en 

ta de Jocs Florals, (el seu nom va unit a molts el «Comiat a l'esposa» diu : 
i molts certàmens d'aquesta mena) i que per R e c o r d a . m e l t o c ¿ángelus, quan dèiem el rosari. 
ço mateu, esta ple de defectes. devulgar.tats a n s ,, , d e „ v

 B
de „ £ r e ¡ d e marf l l> 

i de belleses i d imatges ben trobades Empro . , / m d fa muntanya qai vettla el santuari 
nr»«s* trp<5 r rp ipm niií> F n P n n s i Tiri tp nhri>«i * . . . . " « H » - » / I . 
nosaltres creiem que En Pons i Tió té obres ^è^cTe^emïom móTen pié desvari 
mes perfectes de les que ha aplegades en cJànima vin^uda que al Cei cercà un Abril. 
aquest volum; havem tingut ocasió de coneí- »<«««* •«•• * 
xer quelcom més substancial d'aquest autor i Tal vegada, aquest poeta, fa els versos se-
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renament, amb un diccionari al davant, o bé 
perquè venen uns Jocs Florals agafa la ploma 
i fa una poesia? Les dues coses ens ha sugge
rit el trobar estrofes com : 

M'apar els vostres dits llengües de lliri 
que acabin de florí 

i en cada punta d'ells, com un deliri 
brilla una ungla, a faisd d'un clar robí. 

i també el trobar per dues vegades el mateix 
vers de 

cançons llargues i antigues, 
i trobar 

boi cantant-li una cançó 
nosaltres creiem que si canta, no potser altra 
cosa que una cançó. 

Però, i això ens ha desconcertat, havem 
trobat també belleses dignes d'un bon poeta, 
en composicions com «L'avi Calamar» i «Ple
nitud». En la primera hi ha un ambient de ma
rina que encisa i Hisquent... llisquem... pas
sen les figures, amb ànima totes, i fins ens 
subjuguen la barca i la pipa del bon pescador. 
En la segona hi ha la joia brillant del fill que 
està a punt de néixer. 1 a l'etzar també hi han 
lirismes exuberants de formosor com 
1 els lliris blaus més ho eren obrint-se de cara el 

[cel. 
Nosaltres aconsellaríem a En Pons i Tió 

una mica més de cura en sapiguer passar el 
cisell per sos treballs i que no escrigui per 
Jocs Florals (que en els moments actuals de 
tanta escrupulositat sobren a Catalunya) car 
és de doldre trobar defectes deguts a la pre
cipitació, a la inspiració forçada i moltes vol
tes a la gran manca de sinceritat després de 
moments sincers i apassionats i plens de li
risme. 

* * * 
«L'Horitzó interior», poe
mes de J. Vives i Borrell. 

Havem restat sorpresos de l'avenç d'a
quest poeta, considerant que fa poc dèiem 
que «Preludies lírics» era mancat de lèxic 
i escrit sense cap mena de miraments i as
senyalàvem una pila de defectes que el 
feien poc recomenable. 

Qui sap si en Vives i Borrell, al llegir 
la nostra crítica, va riure maliciosament 
pensant que a no tardar ens donaria aque
lles delicades i subtils «Evocacions» i 
aquest últim llibre on el poeta es mostra 
sincer, optimista, amb personalitat pròpia, 
amb una vigoria i força d'expressió que im
posa i amb un lirisme de cant popular que 
fa les composicions doblement corprene
dores. I adés havem de remarcar que hi 
han imatges ben justament trobades, com 
aquella de la caseta posada al mig de la 
muntanya 

«arraulida 
corr. una lloca moxa que fassi la dormida». 

I adés havem de remarcar que l'autor ja 
no és el mateix de temps enrera, apassio
nat, sens el dó de la paraula escaient, sinó 
que ara sap el secret del mot expressiu 
en sa màxima armonia, sap encloure en 
una composició pensaments justament hu
mans, sap dir que 

«Tot secret té un encant que la vida afalaga, 
tot esguard té un deliri prenyat de sentit.» 
Un record és un gest lluminós que embriaga..» 
I sap, que en la lluita hom és victoriós si 

té el cor obert a l'esperança i l 'esguard 
omplert de blau de cel. 

Oh Vives i Borrell, pescador de perles 
fines i branques de coral en el mar de les 
sensacions delicades! Jo et dic que la barca 
dolçament acariciada per les ones, et por
taran al país de Safo per a que gaudeixis 
la bellesa única, si saps com ara guiar Ta 
amb 

Una febre neguitosa 
que l'empeny sense parar. 

«Cultural». Concurs literari 
entre els carters de Barcelona. 

Cal remarcar d'aquest volum, la novel
la «Viseta», de Licini Roldàn, on hi fulgu
ra l'ànima marcida d'una noia romàntica 
que s'entrega a les banalitats d'una vida 
poc escrupulosa i cau després en el fang 
de la depravació mundana, servant, però, 
un agre-dolç de l'amor de l'artista que l'es
timà un jorn i que, al visitar-la en el «ca
merino» del teatre de «Music-Hall», li en
comana altra volta la sensació dels temps 
passats, viscuts prop del piano, lluitant ell 
per aquella glòria que tots pressentim, i la 
«Viseta» amoixant-lo com un infantó. Però 
de sobte el record de la nova vida emboira 
tanta lluminositat. Ja és tard... J a és tard... 
Sols voldríem que En Licini Roldàn es 
prodigués més en bé de la nostra novel·la. 
Es aquest el nostre sincer elogi. 

També és un treball força recomanable 
el diàleg «Crepuscles» d'En Pere Queraltó 
Tolosa, delicat poemet dialogat en prosa, 
on hi batega el cor de l'autor, tot ingenuï
tat, infós en l'ànima d'aquell infant que ha 
fet enfadar l'avi, qui li vol pegar, però que 
el perdona amb els ulls humits. 

M. SAPERAS. 

«Elogis», d'En R. Rucabado. Publi
cacions de «La Revista». Núm. 45. 

A l'autor d'aquest llibre de poemes hom 
l'ha considerat sempre junt amb En Jaume 
Raventós, com dos dels escriptors de més 
seny i de més bona voluntat que breguen 
en aquesta terra d'egoismes i malavolen-
ces. La seva tasca perseverant com a pu-
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Voldria que tota dona omplerta 
dués al volt quatre infants amb llums 
i fós duta sota tàlem, 
i tothom es descobrís en passant. 

blicista sociòleg i els seus articles rublerts 
de noble austeritat i sanes doctrines, han 
conquerit sempre l'aprovació de la gent 
com cal. 

Però com a poeta, no se'l coneix, ni se 
n'ha parlat, ni crec que després de la pu
blicació dels Elogis quedi reconegut com 
a tal. 

Mantes vegades s'ha dit de molts poetes 
que els domina un excés de forma enco
bridor de lo buit del fons i de la pobresa 
de imatges. Doncs bé; aquest llibre de 
versos dTïn Rucabado és a l'inversa : subs
tanciós del començ fins a la fi; pròdig en 
pensaments profunds, ple de sublims idees 
—tal com pot esperar-se d'una ment sere
na i d'un gran cor—, però deficients, il·le
gibles per la seva absurda construcció. 

Dic absurda, perquè no's poden admetre 
en caràcter de vers, un seguit de ratlles 
sense mètrica ni ritme, ni sense aquella 
musica interior que és l'encís emotiu de 
tota poesia. 

De la seva lectura se'n copsa la mateixa 
impressió que'ns sol pervenir al llegir tra
duccions en les quals per a respectar tan 
el fons com la forma s'ha deixat de banda 
la rima i fins i tot l'assonància. 

De vàlua en tenen; però són com un mi
neral en brut, sense pulir. Cerquem-ne 
dos fragments qualsevol que ho palesin: 

Qui ami l'humil servir 
i l'humil goig d'ajudar 
a fer content a algú una mica, 
gaudirà en l'ofici del Comerç, 
en el noble art del Comerç... 

(Elogi del Comerç.) 
Tothom la porta a dins la veritat 
però destriada i desarticulada • 
Nocions de fets, vesllums de judicis 
anticipacions 
de valoracions, temorenques o temeràries. 

(Elogi de la Política). 

Altres n'hi ha, que poden saborejar-se 
bé, si hom pren la molèstia de llegir-ho 
com a prosa. Posem-hi un exemple : 

Home, quan et creus més lliure, és quan tu 
mateix no ets sinó un manyoc de lleis físiques 
funcionant, i clos ton intel·lecte a dins de l'ani
mal, aquest, sol, triomfa. 

(Epitalami moral). 

Si d'aquesta faisó en resulta prosa acu
rada, ¿per què hi ha d'haver el prurit de 
servir-ho en forma dura i capriciosa, que 
devé en perjudici per a la total comprensió 
de les idees? 

Deixant apart aquests imperdonables 
defectes constructius, he dit abans que 
el llibre és substanciós. Alta serenitat es 
trasllueix en tots els Elogis, sobretot en 
VEpitalami Moral on hi han belleses com 
aquestes: 

Voldria que tothom s'inclinés 
quan passa el pensament de Déu 
clos al flanc d'una dona... 

En VElogi de la Mort se'ns presenta com 
un gran creient, brau en els pensaments i 
alliberat de l'incoherent misticisme que 
en molts impera. És la certesa, la ferman-
ça d'un més enllà que fa que digui: 

La mort no és cap trencament: 
simple accident del camí. 
Els ulls que se m'obríren 
no es tancaran mai més. 
Quan clogui les parpelles 
serà per mirà al Sol de fit a fit... 

Cal remarcar també VOració de la Gue
rra i de la Pau. lamentacions vibrants 
d'una ànima dolorida, que serien més ad
mirables si hi hagués per a blasmar la 
guerra, un xic més d'energia, i VElogi de 
la Política d'on només poden censurar-s'hi 
certs ribets imperialistes. 

En VElogi del Dolor diu entre altres 
coses belles: 

Quan el Dolor s'acabi, caurà l'humanitat, 
plegaran els homes, acabada la feina. 
A la terra el viure ja no tindrà per què. 

Com hòstia blanca elevem-lo el dolor. 
Fem-lo més pur i gran; fem si ès possible 
del dolor de matèria, dolor de l'esperit. 

Clou els Elogis amb una espiritual «En
dreça» a En Maragall; composició la més 
perfecta de totes, és una lloança fervorosa 
del qui va viure elogiant la vida —i va 
morir elogiant la mort. 

En resum, un bon llibre de poemes, si 
s'haguessin escrit tal com pertoca, ço és : 
amb aquella prosa fluïda, convincent, amb 
la que ens té enlleminits el seu autor. 

Ara, habillats amb un ropatge malgir
bat, és de creure que no tinguin l'èxit que 
malgrat tot, mereixen. 

DANIEL FORNS I CARRERAS. 

* . * * 
«Aiguaforts i Aigües vessants», 
de Geroni Zannè. Edició d'ho
menatge, patrocinada per la De
legació de l'Associació Protec
tora de l'Ensenyança Catalana, 
de Buenos Aires. Tallers Helio-
gràfics de Ricard HadaelH. — 
Buenos Aires. 

En parlar de l'il'lustre Geroni Zanné, 
nosaltres ens descobrirem respectuosa
ment, i acotant amb reverència la testa, 
saludaríem el Gran Erudit i el gran pa-
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triota. La cultura i el refinament del mes
t re són prou consolidats perquè haguem 
d'ensalçar-los amb nostre comentari, però 
si les nostres paraules poguessin cooperar 
a la prova d'afecte que se li ha donat, di
ríem que amb la publicació del seu nou 
llibre Aiguaforts i Aigües vessants, ha 
quedat novament refermada l'opinió que 
teníem ja formada d'ell. 

Perquè un poeta qui escriu composicions 
com Comiat a la poesia, La beutat de les 
tombes, Apoteosi, Capvespre d'Autumne, 
Cleopatra, Auba en la neu, Octubre i tan
tes d'altres, no solament és digne de figu
ra r entre els capdavanters de la literatura 
nostrada, sinó que s'auriola d'una autori
tat tal, que es fa acreedor al respecte i a la 
admiració de quants se senten identificats 
amb ço que és tant pur i és tant bell com 
la poesia. 

Els versos d'aquest nou volum són d'una 
construcció perfecte, models de musicali
tat i pulcritud; i si quelcom tenen de recri
minable és, potser, un excés de la vasta 
erudició de 1 autor, qui, en ocasions, apar 
que vulgui fer gala de posseir diversitat 
de coneixements i un gran caudal de pa
raules exòtiques. La majoria de ses com
posicions adoleixen d'aquesta particulari
tat, però una de les més remarcables dintre 
d'aquesta característica _ és la intitulada 
Talassa. En ella, el poeta, hi aboca un 
gran nombre d'adjectius i calificatius re
buscats, i les metàfores exagerades i abun
doses, li donen un habillament de cosa 
r a r a i incomprensible. 

Literàriament aquesta excentricitat no 
és digne de censura, però poèticament, sí, 
car representa un sacrifici l'haver d'aban
donar de tant en tant la lectura per a de
dicar-se a esbrinar la significació d'una 
paraula que en ocasions deu cercar-se en 
diccionaris estrangers. I això és lo que, 
sincerament havem de blasmar. 

Ens referim, precisament, a l'abús de 
gal·licismes que en aquest llibre impera. 
Nosaltres creiem que els poetes són, o han 
d'ésser, els guardians fidels i inexorables 
de la puresa de l'idioma. I aquesta condi
ció, a nostre entendre, no l 'ha tinguda 
prou en compte mestre Zanné, perquè en 
La Tomba del Cèsar ens diu textualment: 

«Sens epitafi nul, sens nul·la recordança 
que a l'esdevenidor membrin un greu destí.* 
I en Lied: 

«Per un caminal de llirs 
de perfums i de sospirs 
de petons i de desirs.» 

I en Peri: 

«Amb el cap cot restí rublerta d'honta.» 

Aquesta intercalació de mots purament 
extranys no sabríem disculpar-la en un bon 
poeta, i creiem que el seu empleu en res 

beneficia la valor de les composicions que 
afecten. 

Llevat d'això, i deixant de banda l'us, 
potser excessiu de la Mitologia, el llibre 
d'En Zanné és una joia literària, i el reco
manem a tots els qui vulguin transportar 
l'esperit a les regions de la melangia i de 
la bellesa. 

La presentació del volum, molt acurada, 
i sobretot sense faltes d'ortografia, quali
tat gairebé insòlita avui, en que, dissorta
dament a casa nostra es publiquen encara 
molts volums amb la incalificable Fe 
d'errades. 

RAMON ROSELLÓ BRAGULAT. 

LES REVISTES 
Garba. — Sabadell. 
Esguardant el número extraordinari de

dicat a la poesia catalana, hem observat 
que gairebé totes les composicions publi
cades deixen d'ésser inèdites. Hauria cal
gut, evidentment, una mica més d'esforç 
en la tasta, car hauria resultat més en-
noblidora acoblant originals inèdits. 

Revista del Centre de Lectura. — Reus. 
Una revista així escaienta, comarcal i 

ciutadana alhora, voldríem per a cada po
ble i ciutat de Catalunya. 

Catalunya literària. — Barcelona. 
Li manca originalitat, de fons y de for

ma, doncs ara com ara, amb tot i la seva 
bona voluntat no representa sinó una re
vista més. 

Catalana. —- Remarquem en el núme
ro 101, l'article «Unificació ortogràfica». 

L'Estevet.—Esperit jove posat al servei 
de la causa nacionalista. 

NOTUL·LES 
Cal remarcar que l'Orfeó Mossèn Cinto i 

la seva secció Chor Infantil Mossèn Cinto, 
que amb tan zel, dirigeix el mestre En Joan 
Tomàs, fou l'ünica entitat choral, que de 
les cinc que s'havien inscrit, anà l'onze de 
Setembre a cantar un enfilall de cançons, 
al peu del monument d'En Rafel de Ca
sanova. 

L'orquestra que tan brillantment diri
geix en Pau Casals, re pendra la seva tasca 
amb un programa escullidíssim. Prome
tem parlar-ne extensament. 

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

CENSURA GOVERNATIVA 

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