
LES LLETRES
El sentit d'humanitat

en les obres literbries
La tema de Part —o la seva equivalent, de la

literatura per la literatura—, no té avui els par
tidaris que tenia en néixer Pavantguardisme.
Mole abans de l'any tole, quan tants principis
s'esmicolaren, la teoria de l'art perdé un om

bre considerable d'adeptes. Perb els que hay ten

begut en les fonts inexhauribles de l'humanisme,
no podien creure que Part fos el culpable d'a

quell trasbals; i, tot admetent com una necessi

tat indefugible alió de la humanització de l'art,

adenerien també, com una de les .veritats perma

nenes i immutables, la seva dignificació.
L'artista ha d'afrontar tots aquells problemes

que l'art planteja, corro una cosa essencial ; per?)
1/tenista, de més a .2nés, és home, t com a tal

1*. de fer que el seu art tingui un sentit d'hu

Mlnitat, de consisa biológica, sense la qual
tota manifesteacid?, {tica ,eadevé incompleta.

Deis clássics, tant cOm n'adrairem el sen

tik huma. Es raes : aquells clássics que perderen
aquest sentit, en, sereblen avut.Models merament
arqueológics. En canvi elš altres, els que sabe.

humanitzar Part, els trobem tan actuals com

els autor! omatenspekants.
és que Pan 1a4litevatura sobretot-,- no

flt altra cosa que recollir espisodis reals de la

vida ; i aquestseepisodise'adhuc els que semblen

Inés banals, -t'erren uit ressó que no s'esvaeix mai

del tot.

•La teoria.-rd; Vart pur només put ésser man

atiltgeda 44eit d'elevar l'art fins a la má
ma perfecció possible. Peró no en el sentit de

clUspullardo del seqnetingut hurná i fer-ne una

ettpressié .meranienlePilistica, de marbre-rosa.

La literatura és alguna cosa més que l'are del

llenguatge. En aquest art —el equal ens cal de
purar tant cora pnguesn— hí lern d'infondre els

accents personal.s de la riostra sensibilitat, ac

cenes que son un reflex permanent de la societat

del nostre temps. L'individu, no és mai .altra co

sa que una pare de la societat i de l'ambient en

el qual ha d'actuar. Una individualitat folla, no

conseguirá áltra cosa que isolar-se lamentable
Igent.

La huenanització de l'are, per tant, fa que les

creacions literáries siguin alhora creacions so

dais, en el sentit més pur d'aquesta paraula.
Sense que l'autor hagi de renunciar en cap cas

a4s seus propis sentirnents, en l'exposició deis

quals fuá cristallitzar el seu 'estil i 'a seva

írnaginació, ha de comportar-se sempre com un

home de la seva época vivint i compartint els
anhels dels contemporanis amb els quals ha de
harrejar-se.

Aquest contingut social fará que la literatura

—a través de les seves diverses manifestacions
esdevingni un doc-ument indispensable per a la

historia de la humanitat. No oblidem que les

creacions literaries de tots els temps, adhuc les

deis ipobles orientals, tontenen un ressó deis

sentiments j les ambicions predonainants en les

Ilunyanes époques en les quals foren elaborades.

Amb doble motiu, per tant, les creacions litera

ries d'avui han de recollir tot alto que germina
dins la societat present.

Tornant als classics, alió que sovint ens ad

mira rnés de les elucubracions l'un, és aquell
caire d'actualitat que tenen els. personatges d'al

gunes novel.les o epopeies. Rec—olfint expressicms
i raonaments deis dits personutges observena

nombrosos puras de contacte, -repetides coinci-,
déricies amb els neguiis i els alanys que fan

moure els bornes d'avui, com feren moure ele

hornee d'ahir. I és que la humanitat, d'enea deis,
orígens de la civilització, no fa sInó giravoltar
entorn d'uns principis els quals, volees, hora

diría que no son altra cosa que -la raí) de la.
seva mateixa existencia.

Es precís, per taw, que els lit'erats accente.e

en les obres llurs, Pasoecte hural en un senee,

de superació i d'universalitat. Que alió qu1r,
sovint diem tot llegint els clássics, puguin dti
ho els nostres successors dele literas cono:empqa
ranis ; puix que una lilteratura divorciada
solutament de l'ambient i de l'época en la qual
s'ha format, fóra senzillament una cosa mons

truosa. Perb d'aquest ambient i d'aquesta época
ha de sublimar-se, més que els defectes i les

tares, més que els vicis i les defeccions, les qua
litats positives, els sentiments genuinament hu

mans. No l'obsessió d'una minoria, la fbbia d'un

estament o d'un grup ; ans el batee que s'em

porta una col.lectivitat. Com més .profund sigui
el ressó que hom aconsegueixi donar d'aquest
batee, més perdurable sera la creació literaria

que sápiga re.p-oduir-ho.
Vetllem perque l'art que vesteixi aquesta lite

ratura sigui tan perfecte, tan digne com perme
tin els seus mater'als; pero pensem que aquest
art sense un alé de vida, sense un accent d'hu

mantear, esdevindria un intent
J. ALBERT

ELS JOCS FLORALS
He de coisfessar, abans d'entrar en el present

treball, que no tinc el gust de coneixer perso

nalment a cap dels respectables senyors que
composen el J-urat dels Jocs Florals, aixi com

tampoc al senyor Salvador Perarnau, guanyador
de la flor natural d'enguany.

Feta aquesta adverténcia, cosa absolutament

essencial per al meu proposit, entro en el tema

que m'interessa.

De bastants anys enqa vine seguint el procés
deis Jocs Florals barcelonins, cosa aquesta que

faig com a simple i senzill admirador i, al ma

teix temps, com a lector de la poesia premiada
amb la flor natural.

Deixant a part els premis concedits anys en

rera, parlarem de la poesia d'enguany.
No-crec- que els senyors que componen el dít

Jurat, respectable en tots els conceptes, hagin
estat rnolt encertats en la concessió del premi,
puix que la poesia «Mimosa, flor de febrero) no

té res de particular per a ésser digna de tanta

distinció com és la flor natural.
Si no estic mal assabentat, el premi de la flor

natural, sernpre s'ha concedit, i cree que encara

segueix essent igual, a la poesia que millor can

ti l'amor. El cant a l'amor és el que correspon
al digníssim premi, el máxim prerni que es con

cedeix en els Jocs Florals.
Hom resta meravellat quan, Ilegint «Mimosa,

flor de febrero), veu que el Jurat qualificador
concedeix el suprem premi a una poesia que no

té altre mérit que unes guantes paraules boni
ques, una polidesa bastant fina en el Ilenguatge
i un vers un xic senzill... i res rnés. Perlo sí bas

tant menys. Perqué la poesia del senyor Perar

nau, és pobra ; és tristament pobra d'inspiració
i d'amor. D'amor dic ? En les seixanta ratlles

que tenen els versos del senoyor Perarnau, que
per la seva gran senzillesa poética no m'atre

veixo a anomenar-la poesia, no he sabut trobar,
ni una ratlla, ni tan sois un mot, que d'amor

parli.
No comprenc com els senyors del Jurat no

han sabut veure una cosa tan clara i neta com

és la falta del que imp'osa i és obligat per a

l'adjudicació de la flor natural.
Influencia ? Desencert en la decissió? No vol

dria ofendre els senyors del Jurat ni el senyor

Perarnau, perb el fet insolit que un premi tan

magnífic, com és la flor natural, hagi estat ad

judicat a uns versos tan pobres, a uns versos que

de seixanta ratlles no tenen ni un mot per a

l'amor ; a uns versos que ens expliquen, sense

gens d'inspiració, que una flor anomenada mi
mosa és groga com una floja malalta ; a un vers,

en fi, que al final és fluixissim, és trist, és un

no res com ho són tots ells, per a tenir la pre

tensió d'assolir el pomell de la flor natural, em

colóna lloc al dubte.

No us ofengueu, senyor Perarnau ; perb si és

cert que sou veritablement sincer i amant de la

poesia, així com dels Jocs Florals, convindreu

amb mi que el vostre treball no és mereixedor
de guanyar la flor natural. I si he tingut l'atre

viment d'insinuar el de la influéncia, no ha es

tat altre el motiu que establir aquesta disjunti
va : o 'ha estat la influéncia el que ha aconse

guit el premi per a la vostra poesia, o be els

senyors del Jurat no han sabut concedir-lo.
Pero sia qualsevol el znotiu que hagi estat per

a ofrenar-vos tal distinció, no cree sigui d'a

questa manera com es mantindrá el prestigi deis
Jocs Florals, puix que desencerts tan grans com

el present, no diuen molt en favor de les nostres

lletres ? Que és la millor poesia presentada la

del senyor Perarnau ? No ho discuteixo ; perO si
així fos, convindrem tots plegats que el millor

i el més just hauria estat deixar el premi desert,
com ho ha estat el premi Cambd.
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Perqui concedint a un treball que per sí sol

crec jo no té els suficients m'erits per assolir tan

preuada i valuosa distinció, no es fa altra cosa

que treure-li el significat de «A la millor poesia
que canti l'amor».

I no solament aixo, sinó que donem a enten

dre als de fora de casa, i oldhuc ale de dintre,
que no hi han poetes el suficientment bons per

a ésser mereixedors de guanyar la flor natural ;

que d'ésser-hi, no s molesten a prendre-hi part

perque desconfien. I si és que n'hi ha i no han

estat premiats, demostra que els senyors del Ju
rat han tingut mole poc encert. I ádhuc més, si

ja sabien que no era «Mimosa, flor de febrer»

la poesia que es mereixia ésser la guanyadora,
han demostrat que el senyor Perarnau tenia bons

padrins
Dit aixo que antecedeix, faré constar, tanma

teix, que no voldria, ni és el meu intent, que es

donin per ofesos els dits senyors, perqué jo no

faig -abra cosa que exposar Popinió que m'ha
merescut la concessió de la flor natural d'en

guanv, amb un llenguatge prou ciar per a poder
adjudicar aquella dita tan nostra : Ciar i ca

tará.
No voldria que se'm pogués titilar de mal in

tencionat ni d'emprar paraules de doble sentit,
i plertes de confusionisme. Ans al contrari, he

L'EXPERIENCIA EN LA FESTA DEL LLIBRE

L'OPINIÓ DELS ESCRIPTORS
L'éxit que ha assolit el nostre reportatge de

la setmana anterior, i que es deu totalment al

seu propi interés, ja que no a la nostra modesta

signatura, ens mou a seguir desenrotllant la idea

que el forja, examinant altres aspectes de l'o

pinió particular davant la Festa del Llibre, des

del nostre punt de vista experimental que ha

de dur-nos a les darreres conseqüencies, així com

a trobar una auténtica definició d'aquesta diada,
que tanta importancia té per a nosaltres. Se

guint, dones, el camí emprés, anem a enfrontar

nos avui amb una opinió. sens dubte interessan

tíssima en aquesta qüestió.
000

Passá la Festa del Llibre d'aquesta any i dei

xa un seguici de conseqüencies i ensenyaments,
no sois per al llibreter que darrera el seu taulell
o en la seva parada esguardava el seu stock de

llibres esperant el comprador que havia d'en

dur-se'ls, sino també per a un altre home que si

no hi era amb el seu cos, hi era en les seves

obr os, vivint-hi en elles, perqué, com diu el poe

ta árab:

L'escriptor té la vida seva i la de l'obra seva,

i així l'escriptor viu moltes vides.
Tantes com obres tingui, tantes existéncies tindra

i és, per tant, necessari conéixer tot alba que
sobre la diada els escriptors puguin dir-nos
que vingui a enriquir aquest recull nostre d'ex
periencies.

Hem anat, doncs, a la recerca dels nostres au

tors per a rebre les opinions llurs. Heus ací les

que hem obtingut.

Joseft M.a López-Picó, poeta i director de «La

Revista» i les seves publicacions, ens diu :

—Trobo bé la Festa del Llibre com a tal fasta,
pero cal evitar, de totes passades, que es con

verieixi en oportunitat deis rabellistes del llibre,
ni en la criciória deis aprofitadors de les pas

sions polítiques i socials, ni en provatura per a

autors —diem-ne autors— sense vocac'ó i sense

condicions i aliens totalment ala deures que im

posa la professió literaria. Si tot aixl) arribava
a suprimir-se donaríem a la festa el concepte i

l'eficacia que cal que tingu:.

UNA MARIA MILLOR
Es millor que les altres Maries
perqué ha estat torrada en

els forns eléctrics més per
feccionats i conté els aliments

més frescos i sans que donen
les muntanyes del Nord.

Goleta fina i nutritiva.
ror"P"rd

CH
4i1P

W4
.trA.

DE 100 GRAMS, 50 CÉNTIMS
•

MÁRIA

AGUZO-II
• •

• BILBAO.

DESPR

procurar dir-ho ben clarament i valentment, te

nint la certitud de la responsabilitat que aixb
pot comportar.

Pena, com dic al comeneament de l'article, te

nint l'avantatge de no coneixer a cap dele que

he citat, puc dir clarament que no em guia altra
intenció que l'afany nobilíssim que a la nostra

terra es purifiquin tots els concursos literaris.
comeneant pels Jocs Florals, que jo els consi

dero com genuinament representatius de la poe

sia catalana, fins els més modestos i senzills.
Sois així, crec jo, és com s'arribaran a rnantenir

totes les activitats literáries a Catalunya, do
nant-les un caire marcadament fort i sincer, al

mateix temps que la sensació que en les 'oses

d'ací s'obra i es porten a cap per le ..-Mua que

poden tenir els treballs en sí mateixes.
Si no ho fem així, els Jocs Florals, malgrat i

volar presentar-los com a una representació deis

seus tres primers premis : amor, fe i patria, no

seran altra cosa que una trista i pobra parbdia
deis mateixos Jocs.

I aixO, no ja per als qui ens interessa tota me

na de literatura, sinó per a tot poble culte f ple
de vida com ho és Catalunya, és ben poc afa

lagador.

GENAR MINETO

L'escriptor Alfons Maseras, per la seva part.
ens ha dit :

--En poc podré, ajudar-vos, car la meya expe

riencia sobre la Festa del Llibre és molt mi
grada per no dir nul.la. Sempre he evitat'que
un llibre meu sortís per aquella data i cree que
el principal inconvenient está en el gran nombre

de !libres que es posen a la venda expressament
en aquel! dia. Penso, per altra banda, que l'e
ficacia de la «diada», en ordre al que seria in

teressant que ho fóra, és molt patita i hauria de
treballar-se perque no esdevingués així.

Josep Janés i Olivé, poeta i director de la
publicació «Novel.les i NoveLlistes», di,u :

—El que ,hauria de fer-se és canviar la data.
que ha estat posada un xic arbitráriament per
circumstancies que no interessen al públic i que
aelhuc desconeix, per aplicar-hi un jorn mée

adient. Ta.mbé s'haurien d'evitar els abusos que
en norn d'ella es cometen i que desvirtuen la se

va ,significació.

Sebastia loan Arbó, noveLlista, diu :

—Sois una cosa bona es pot fer amb la Festa

del Llibre : suprimir-la. Perqué s'esdevé que
sois representa una oportunitat per al llibre buit

i superficial, qué ,surt cridant i avalotant. Per

al !libre bo, per al 'libre que cal difondre i pro
pagar, no serveix absolutament de res.

Olaguer Mullor, poeta i director de la col.lec
ció «Els nostres poetes», ens ha dit :

—La Festa del Llibre la trobo be des del punt
de vista sentimental. Quant al ,seu sentit práctic,
és ben petit per als llibreters i nul per a la cul

tura, car les obres que acostumen a tenir éxit de

venda no són pas de les que enlairen l'esperit de
la gent, que sois es recorda de la «diada» per
a comprar algun !libre que li fa falta i que li

costa així ,m-és barat o be que compra algun lli

bre perqué així ho ha començat a establir el cos

tum, pelea per la mateixa raó que compra tortells

per sant Antoni i torrons per Nadal. Cal, pea>,
no ésser pessimistes i és possible que amb el

temps i treballant-hi, fem de la Festa del Llibre

el que cal que sigui.

Corles Soldevila, escriptor i publicista, ens

diu :

Trobo lié la forma en qué es realitza la festa

i no cree que hi hagi motiu per a canviar-la ; hi

ha una cosa de suggest-;15 popular que en un sol

dia, viscut amb rnolta intensitat, obté la major
eficacia. Per altra banda, seria millor, sens dub
te, que no hi hagués motiu per a realitzar-la i

que la veritable Festa del ,Llibre durés tot l'any.
Pero si el nostre poble necessita que en aquestes
qüestions se l'esperoni, és preferible esperonar
lo i empényer-lo, a deixar que les coses segueixin
sense intentar canviar-les.

I, per finar, reproduirem l'opinió que ens ha

donat un jove i valuós escriptor, que vol servar

l'incbgnit ; diu així :

—No em sembla be tal com la (odiada» es rea

litza. M'agradaria si la data no tingués aquesta
finalitat única de vendre llibres. Fer una Festa

del Llibre com es fa una lira del bestiar a Ver

dú, és cosa poc notable. Sois una intenció ha

de tenir-se present : la d'encomanar al públic
l'afecte i la consideració pel llibre. Altrarnent,
no representa una manifestació de civilització si
nó un negoci més. I no és pas aiscoa el que val
la pena de fer.

000

Fins ací les opinions deis escriptors. Moltes

coses hem aprés ja a través de llurs parauleos.
No podem, plerb, encara, formular un judici de

finitiu. Manca una opinió forea interessant i que
aportará, sens dubte, nous detalle de valor a

aquesta enquesta : la del públic. Quan la conei
xerem, i unint-la a les anteriors, podrem comen

ear a formular algun ju,dici, que si no Pescas

valor que nosaltres poguéssim donar-li, tindrao
almenys, el d'ésser Inés proxim a una opinió to

talitaria.
SALVIA
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