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LLETRES í LLIBRES 
Les aventures deTom Sawyer 

per Mark Twain 

Traducció catalana de J O S E P C A R N E R Amb la magnifica traducclú de •l.r·s 
aventures de Tom Sawyer», (jue l'Edl-
torlol r ^ i o n a acaba de publicar, os 
pot dir que la rica personalitat del 
genial humorista nord-americà queda 
del tot Incorporada a la llarga UUta 
d'autors estrangers familiars al nos
tre públic. 

L'amenitat extraordinària 1 la grà
cia "poderosa d'aquest llibre Ingenu 
I profund, haurà triomfat detlaitiva-
ment de totes les reserves amb què 
pogués ésser considerada la valor del 
ramós autor, popular a tots els paï
sos de raça anglo-saxona. 

«Les aventures de Tom Sawyer» és 
un llibre estimulant. En el fons, 
el relat de les facècies i arraa-
xaments de Tom és la història satí
rica de les empreses d'un home d'ac-
ctó, l a través de la càmlca severitat, 
úaracterttitca ($s l'estil de llautur. 
es perfila el tret capital de la seva 
raça; aquella especial barreja de ro
màntiques idealitats l de •practlcis-
mes» terrenals 1 contundents que l>a 
estat la font cüon el gran poble ame
ricà ha tret el doll de vitalitat que en 
pocs anys l'ha posat en condicions de 
intervenir amb caràcter decisiu on 
les lluites que trasbalsen el vell món. 

Al flnal del llibre l'autor escriu 
aquestes paraules: , 

«Així acaba aquesta crònica. Com 
que és estrictament la història d'ua 
mlnyò, ha d'aturarse aquí: no po
dria passar gaire endavant sense 
•Sdevenir la d'un home. Quan hom 
escriu una novel-la sobre gent gran, 
sap exactament on ha d'aturar-se. ai
xò és. al casament; però qnan hom es
criu sobre la mlnyonla ha d'aturar-̂ e 
allà on pot. / 

La major part dels personatges que 
surten en aquest llibre encara viuen, 
i són pròspers i feliços. Podrà sem
blar, algun dia, que valgui la pena 
de rependre la història dels més -o-
ves. i veure quina mena d'bomes i do
nes esdevingueren: aixi, doncs, serà 
més assenyat de no revelar cap cosa, 
ara, d'aquesta part de llurs vides.» 

Hom diria. però. que aquesta sego
na part de la vida d'algun dels prin
cipals personatges d'aquesta història, 
que l'autor deixa esperançar al lle
gidor intrigat, podria trobar-se eu 
qualque novel-la inèdita de Bret tyr-
te. per tal com entre els aventurers 
del novellsta californià, gent de pas-
sons furientes i heroiques i els nois 
fantasiosos 1 entremaliats de Mark 
Twain tu ha una Intima i estret* re
lació i una evident unitat espiritual. 
La dèria emprenedora de Tóm i dels 
seus companys de fugides infantils, no 
és altra cosa que l'afany expansiu que 
atiava els primitius cercador» d'or de 
mitjans del segle XIX. a les més sin
gulars empreses, caricaturitzada per 
un satíric genial. 

L'autor, però. posa tanta disculpa 
ïtcita en les facècies del seu protago
nista 11*5 aurèola d'un ambient, d'un 
romanticisme tan atracttvul, que fi 
cor se'n va darrera d'aquell petit ho
me d'aceló i nn-hom se sent irresisti
blement inclinat a perdonar-li totes 
les irreverències 1 totes les angúnVs 

que suscita als seus parents 1 amics 
amb les seves elzegallades. 

Per, això tan bon punt el llegidor 
ha assistit al primer interrogatori que 
la tia Polly, tot sutjant-jo pçr damunt 
0 per sota de les grosses ulleres, di
rigeix a Tom, Ja es troba Ulgat per 
un interès vivissini envers d'aquell 
minyonet astut i agosarat, qa,- asoi-
ra nuL·lement al títol de pirata temi
ble, per tal de passar la vida en la 
voluptàt d'una «campana» perpètua, fe
cunda d'episodis heroics i plena de 
magnanimitats sobiranes. 

L'autor, amb gràclft Insuperable ex
plota les paradoxals situacions i ies 
còmiques fallides en que es troba 
l'henll d'aquestes aventures, poltat 
de l'especial concepte que de la vida 
es forja en les hores dels captivem 
domèstics o sota el reactiu d'una es
timulant plantofada. 1 així, entre (I 
teixit d'emocionants Incid^rts i •so
miques estretors, el reia; de les prime
res amoroses inquietuds 1 dels pri
mers turments d'atroses gelosies, s'a
cobla amb el quadre grarioslsslm Je 
les angoixes mortals del basqueig del 
primer cigarret furtiu; les paors ab
surdes amb les gosadies més teme
ràries l abnegades; les supersticions 
més fantàstiques amb els excepUds-
mes més puerils; els entendriments 
més commovedors amb ets egoismes 
més brutals i les crudellats més re
finades; és a dir. tot el tumult dt 
passions i afectes que acompanyen 
l'eclosió d'un esperit fortament varo-
oil. sòu ressenyades amb subtil agu
desa en aquest llibre deliciós. 

En el prefaci, l'autor adverteix que: 

•Encara que mon llibre s'adreça so
bretot al divertiment de nois i noies, 
espero que això no serà causa que 
el defugin homes i dones, perquè part 
del meu propòsit ha estat mirar de 
fer plaent memòria als adults d'allò 
que un dia foren, l de com sentiren 
1 pensaren i parlaren, 1 en quines 
singulars empreses s'esmerçaren de 
vegades.» 

En efecte, cap home pot defugir la 
lectura, d'aquest llibre humanlssim, 
puix tot ser fet per ' divertiment d'? 
nois 1 noies, tothom pol trobar-hl quel
com d'allò que l'atrafçgament de la 
vida ha aqat entaforant sota l'estiba 
dels anys viscuts I que en retrobar-ho. 

! l'home més eixairelt mira amb una 
melangiosa rialleta, tremolós d'Ín
tim entendriment. 

La traducció que de l'obra de Mark 
Twain ha fet En Carner, és senzilla
ment una obra mestra; les múltiples 
dificultats que oferia el trasllat dels 
tipismes de roriglnal. hl són resoltes 
amb admirable encert l la gravetat 
còmica i pintoresca del personalissim 
fsiil de l'autor nord-emericà hi con
serva tota la seva gràcia originà
ria . ' 

En Carner, en emmotllar en una 
forma catalana purlssima l'hiunorisme 
deliciós de les aventures de Tom. «ns 
dóna la prova més bella i més decisi
va de com és flexible ' ric e' català i 
de com és fàcil al nostre idioma Jun-
tar la vivacitat més pintoresca amb 
l'elegància més exquisida. 

Un llibre notable 
Estudiós elementales de Historia de la 

Literatura, per Francesc Xavier Gar
riga. 

Tothom que estudia la psicologia 
col·lectiva d'Espanya, coincideix en 
assenyalar com nna de les causes més 
influents del desnivell en què es troba 
respecte els grans Estats impulsors de 
la civilització contemporània la pobre
sa cultural que fa tant temps la cas
tiga; pobresa cultural que. en gran 
part. és deguda a la escassa eficiència 
pedagògica de les institucions d'ense
nyança. 

Ara bé; si en l'ensenyança supenor 
obeeix a moltes causes aquella poca 

eficiència pedagògica, en l'elemental' 
secundària és en gran part ocasionada 
per l'escassesa alarmant de bons lli
bres de text. No hi ha sinó que passar 
els ulls per qualsevulla de les obres 
que s'empleen en els centres oficials 
d'ensenyança dels països capdavan
ters de la civilització, i comparar-la 
amb la major part de les que en el nos
tre circulen, i tot seguit es veurà l'e
norme distància que en el canri de la 
perfecció les separa. 

Per això creiem que s'ha de fer re
marcar com una nota d'esperança, pro
metedora de futures realitats culturals, 
Paparició d'obres de caràcter didàctic, 
en les que s'hi trasllueixi un esperit ro-
bustament científic, encarrilat per les 
fonamentals normes pedagògiques. 

No pensem pas equivocar-nos gens 
ni mica, si assenyalem els Estudiós ele
mentales de Historia de la Literatura, 

que no fa gaire iia publicat el doctíssim 
catedràtic de Preceptiva literària del 
nostre Institut, don Francesc Xavier 
Garriga, com una d'aqueixes obres di
dàctiques que, a la llarga, ban de do
nar fruits abundoses de cultura a me
sura que vagin fent son espiritaal no-
driment les novelles generacions dels 
centres d'ensenyança, • les quals va 
destinada especialment. 

Admirador conscient i apòstol entus-
siasta de la que podríem anomenar 
escola didàctica catalana (l'escola dels 
Coll i Vehi, dels Piferrer, dels Llorens, 
dels Milà), el senyor Garriga en se
gueix amorosament les petjades, se 
n'ha infós l'esperit, que a dita escola 
animava. Aquelles qualitats de mètode, 
de claredat, de sistematització interna; 
aquella rigorosa disciplina cultural; 
aquell sever i ample basament científic 
i, erabolcallant-ho tot, aquella pulcritut 
i emotivitat literàries (en ço que, per
metia la naturalesa de les obres), amb 
que eren exposades les matèries en els 
tractats doctrinals d'aouells mestres, 
s'hi retroba en el llibre del senyor Gar
riga. 

L'obra que ens ocupa és el fruit d'una 
pacient i abundosa erudició [perfecta
ment assimilada, permetent a l'autor 
oferir en forma clara a les fresques i 
primerenques intel·ligències que ha de 
fecundar, les més noves i consagrades 
investigacions científiques respecte les 
matèries literàries que en ella es 
tracten. Vegi's, per' exemple, els capí
tols en els quals s'estadien l'origen i 
evolució del llenguatge, el caràctes i 
significació de la literatura hebraica i 
de les altres literatures orientals, es 
veurà la bella manera com es conden
sen les renovadores conclussions que 
l'erudició vuitcentista ha imposat en el 
camp de la filologia i en el domini abans 
tan inexplorat dels estudis orientalis
tes. 

Així, doncs, es comprèn que al aca
bar de llegir el volum que de la seva 
obra ha publicat el senyor Garriga (el 
qual fineix amb l'estudi de les literatu
res grega i llatina) hagin sentit eldesig 
fervent de que ben aviat es completi 
l'obra, en gràcia a una major elevació 
de nivell cultural de nostra ensenyan
ça, per mitjà d'una sana organització i 
d'una fecunda intensificació dels estu
dis literaris, de les perennals humani
tats, fonament insubstituïble de tota 
vera civilització i del progrés moral 
dels pobles. 

MM» MARTI I SÀBAT 

Les Revistes 
S'ha publicat el m\fn. 140 d·» la «Re-

vue Catalane-, de Perpinyà, Segons el 
següent sumari: 

•Estances a la infermera, J Massl 
i Ventós: La seigneurie et la paroiàse 
de Serralongue, Josep Blbrat. Hymne 
de Coq Chantecler au soleil. Edmond 
Rostand; Himne del Gall fartaclar al 
sol. -Pau Berga; La versifleation de 
Frédéric Mlstíal; Doçumenij històri
ques sur la vüle de Perplgmn. Henry 
Aragón; Quelques noms de plantes r-t 
synonymís, R. de Lacvlvièr; Fédéra-
tion Régionaliste Française; Echos.» 

El darrer número d'·Estuillo· (Bar
celona) publica una monografia da 
F. d'A. Rodon sobre el tenitori de 
•Scala Del» abans de pertànyer us 
Cartoixans, i un article sobf! En Jau
me Cussó per íí* P. Rlvaa. i 

• 
«Estudiós Franciscanos». que aca» 

ben de publicar llur núm. 133. donen, 
com de costum, un text abundós l 
selecte. 

El quadern núm 67 de «la Revis
ta, (corresponent a la primera quin
zena de Juliol), dedica Ilat; espai a 
commemorar el Centenari de fit naixen 
ça del gran Manuel Milà i Fi-ntanals, 
i conté, en conjunt, el seguen sumar.: 

<A l'entorn del Centenari Milanià, 
per L. Nicolau d'Olw?!. — Kn Milà l 
Fontanals. Historiador, per He mon de 
Alós.—La integritat d'En Milà, per 
Manuel de Montoliu. — Unes cartes 
inèdites: De MUà 1 Fontanals a Me-
nèndez Pelayo. De Xavier Llorens a 
Milà i Fontanals. — Proudho" l el co
mençament del Socialisme cientUlo, 
per Jiosep M. Tallada. — Tres poet* 
morts de la guerra: Charles JJumai. 
Ollvler Hourcade, André Lf.fon, per 
Joaa Arus. trad. — Lletres a una ami. 
ga estrangera: VI, per J. Farran i 
Mayoral. — Mot d'InfoduccU» a l i 
versió catalana del «Càntic Cels Càt-
ttes», d* Frederic Clascar. — Ela lli
bres—Les Revistes.» 

Un llibre d'En Pedrell 
Mestre Pedrell. l'eminent musicòleg 

I músic eminent, ha donat a la pu-
bllcaèió un llibre interessantlssun que 
no dubtem figurarà en totes les bi
blioteques dels bons amics de Cata
lunya i de iots els amants de la 
cultura. 

Aquest Ulbre és e) «Cancionero Mu
sical Popular Espknol». editat amb 
multa cura i perfecció I Imprès als 
tallers d'E. Castells, de Valls. Lbaein 
aquesta bella mostra d'edició, que fa 
honor a la ciutat tarragonina. 

Bé pot afirmar-se qde aquesta mag
nifica publicació d'Eu Pedrell és una 
aportació valioslsslma a la nostra cul
tura, a les nostres lletres. Estem se
gurs que els anucs dfl llibre han de 
tenir un gust especial en el «Canço
ner». 

L'enamorat i el rierol 
(de Qoethe; 

•r. On te'n vas. riu d'aigua data, 
alegre i amb tan delttf 
Diguem ton desig on para, 
què hi ha en la vall, riu petitT 
i·IMJac • • < • . • 
— Corria a l'esgarriada 
1 em pusarén un clnyell 
i ara no faig cap marrada 
ni em torbo sobre el pfadell. 
Al moll volen ma força 
l me'n vaig cap al moll 

De bon alte et deixes tòrcer 
Igual m'ad vindria a tm 
Ulls de la meva molinereta 
qui nS velés d'aprup com « U . 
Tan bonica i polldetal 
La veus sovint al cançellT 

— Així que Valba olareja 
Ja desclou «1 finestró. 
lu cara en mon doll rabeja, 
quina cara de dolçor; 
i aquell sf blanc 1 itodó! 
Al. l'escalf viu que eni caldeja! 

í I I ' l ' ' , i 
—Sobre tu té aquest poder, 
doncs en mi què no obraria? 
Coptra l'amor no hi val re; 
Sols de veure-la aquell dia • 
sempre hi tinc el pensament. 

— Quan, ja esbandida. feineja 
moc el moll més rabent; 
adali tut roda i zuinzeja, 
i sóc molt més diligent 
del moment que ella trasteja. 

—Ai, tu no saps de negiflt 
que així no ho comportaries. 
Ella. rient, fhaura dit: 
Fes ton camí. Si et senties 
dels seus alls que fan seguir! 

—Prou me'n sento. SI sabies 
pels prats veïns del moll 
com m'hi entretinc ea girades, . 
i, jo pogués, de vegades . 
com desfaria camií 

—Company d'amorosa culta 
adéul Que et pugui jgentlr 
amb més goig. temps, a venir. 
Conta-li sovint ma lluita 
i l'amor que no sé dir. 

G A S E T A 
Als indrets més precisos ...cs nh-

Jectlus de sos «Cauta a la vida» — 
ara totjust publicats — éa.ou més mos
tra En Salvador Perarnau i Canal 
son temperament poél'c. En el odes 
de l'adolescència es va fàcilment al 
tòpic: no cal dir,, però, que els tòpics 
4'En Perarnau són d'una ver'table su
perioritat sobre «la valls tòpics Jn 
les ode^ floralisti^ues. «Cauts a la 
vida» és un primer llibre, un nou 
primer llibre: hl ha alguns poemrs 
ben resolta, i això que nosaltres Ja 
ens acontentaríem amb versos, amb 
versos esgarrtats d jos la retòrica lu-
nocent dels inicis d'una vida de poe
ta. Versos com 

vora la mar madura els fruits rodons 
i el consagrat a la Venus Conjugal; 

riu coronada «llenciosament 

t el corisagrat als grans de ralni: 
O grans índulgenclats com els grans 

[del Resant 
En F. Riu l Dalmau signa un dis

cret pròleg a l'obra. Pròleg l poe
mes es liegeiseo amb gust. 

La casa editorial P. Salvat publicà 
en l'·Eaclclape<lia agrícola» el llibre 
el P. Pacottet. «viticultura», que 
també forma part de la sèrie de 
obres valuoses i prestigioses edi
tades a França sota la direcció d« 
G. Wery. No hem de ponderar la im-
portànda de l'aparició d'aquesta obra 
en nostre país; es tracta realment d'ua 
llibre cabdal que pot prestar extraordi
naris serveis en uu pals ttpicament vi
ticultor. 

Les seccions en les quals Pacottef 
divideix «1 seu treball, són les se
güents: Història Natural del cep: ana
tomia i fisiologia del cep; factors da 
la qualitat \ producció dels vins; geo
grafia vinícola; conreu del cep; am-
pèlografla i reconstitució: malalüe» 
del cep. 

Goethe en català En Josep Lleonart, 
el poeta delicat, musical i prenedor de 
•La Merla», esta acabant Ones tra
duccions de Goethe que honoraran la 
«Biblioteca literària», que tan brillant
ment publica l'Editorial Catalana. 
Obrirà el llibre «Hermann l Dorotca». 
el perfecte poema que és una de les 
més preses 1 nobles narracioú* de l'e-' 
popeia pacifica Com a exemple do 
la tasca admirable d'En Llecnart do
nem avui en aquesta pàgina la tra
ducció deUtosa d'una de les cançons 
més conegudes de l'alt geni alemany. 

Acabem de rebre un llibre del ma
jor interès. «La Renaiisance Proven-
çale» (.wgwaOJ) d Emile Ripert, pre
miat per 1 Acadèmia d'Alx, en 1917, \ 
que du per lema els versos de MU-
tral: 

Soun mort li bastissèln» ' . • 
Mal lou tèmpl? es basti, 

divisa a l'ensems melangicsa I glo
riosa. Ens n'ocuparem amb extensió. 

La casa barcelonina Blound i Cay; 
ha publicat el primer volum de la 
«Historia General de la Iglesia.—I. E l 
vlstianismo en sus orlgenes», tra
ducció castellana de l'obra de Fer-
dlnand Mourret. professor d'Història 
al Seminari de Saint Salpi,: E l tra
ductor es el caputxí fra Bernat d'E-
chalar. L'obra d'En Mourret està san
cionada per una solldlssima reputa
ció, i constitueix una de le« aporta
cions més metòdiques, més segures, 
més granades a un tema de tan per
durable 1 cabdal importància. E l vo
lum era publicat per la casa Blond 1 
Gay, tracta de la difusió del cristia
nisme pel medi Jueu; el gréco-romà 
i el pegà oriental; de la lluita sos
tinguda en els tres primers segles 
da la Iglésia contra la persecució, lea 
heretgies i el cisma, de la significació 
l conseqüència de 1 obra constantínla-
na. Preveiem una gran difusió d'a
quest Uibre autontzadlssim. 

E l títol de «Casolanes» ha escollit 
per l'aplec de les seves composicions 
poètiques, tptjust publicat, el ben 
conegut escriptor olo*I En jesep La-
deiva; mossèn Collell ha escrit un 
pròleg pel llibret. L'oda local i al 
romanç patriòtic hl 96n al costat de 
la inspiració humorística, d'entonació 
franca, pacifica i honesta, que tants 
d'èxits ha gaudit en VeUlade- 1 àpats 
familiars. Una extrao-dlnàrli facilitat 
és la característica d'Eu Saderra. 

El doctor Claramunt ba publicat là 
interessant conferència que sobre «Ser
veis d'higiene urbana» donà a L'Aca
dèmia del Cos Mèdic Municipal el '<9 
de febres de 1916. L'Acadèmia es féu 
seves les conclusions de la conferèo-
eia del doctor Claramunt. La hlgte. 
nitzacló de Barcelona, necessitada de 
vius l continuats avanços, necessita 
tenir en compte les critiques aciença-
/es com aquesta. I tenir-ne compta ao» 

I uvament 


