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L E S POESÍES DE 
VÍCTOR CATALÀ (•) 

- Escriure y infondre una personalitat a lo 
escrit, es sens dubte'l fi artistich al qual 
s'aniba únicament mercfis a poderoses apti-
tuts de l'escriptor y vencent la resistencia del 
llenguatge, el qual es en això equivalent al 
bloch de marbre de lesculptor y a la tela del 
qui pinta. Y aixi com veydm sovint en es-
culptura y en pintura un art acadèmich. co
rrectament fret, irreprotxable, semblant a 
crisálida incapaça d'esbategar a l'impuls 
d'una vida interna insuficient, també entre 
les obres de molts qu'escriuen remarquém 
la carència d'emoció, ja perquè l'autor no ha 
sentida l'obra prou intensament, 0 ja perquè 
ses facultats no han pogut vèncer la inercia 
que la primera materia oposa, adhuch als 
qui coneixen l'art d'emmotllaria a la idea, 
sens arribar al grau de calor necessari pera 
sublimaria deixantla convertida en crcstalli-
sació d'un temperament. 

Aixó, en síntesis , es la deducció qu'hem 
treta de la lectura dels últims llibres de Víc
tor Català en els quals vibra polenta una 
personalitat artística de la que a Catalunya 
potser no'n trobaríem altre exemple; y es na
tural que'ns referim especialment a la novela 
Solilul, de la qual la circumstancia deformar 
part de la Biblioteca d'aquest periódich y 
essent costúm seguida cn ell la dc deixar 
lliure camp a la crítica de fóra en tot allò 
que ab sa redacció 0 administració's relacio
ni, ha fet que deixéssim d'ocupàrnosen. Mes 
incidentalment, hem cregut haver d'expres
sar una opinió que pensém desenrotllar al 
ocuparnos d'altre llibre del propri autor vin
gut a la nostra redacció. 
, Llibre Blanch —Policromi — Trlptich es el 

triple titul d'aytal llibre, o millor el títul 
respectiu de les tres parts en que's reparteix 
dit llibre. Se tracta d'un llibre de poesies, y 
hem de fer constar que no esperàvem pas 
trobar en ell íntegrament la impressió d'una 
personalitat literaria com en les obres en pro-. 
sa de Víctor Català de que hem fel mèrit 
suara. 

Pensàvem per endevant que la forma poé
tica, ab ses dificultats de ritme y rima, ha
via de dificultar, més encara que la prosa, la 
transfusió de la emoció inicial que mou la 
ploma en mans de l'escriptor. Nosaltres hem 
desconfiat sempre de les improvisacions poè
tiques: hem cregut sempre que'l vers suposa 
un trevall de llima considerable relativament, 
fins quan la traça de l'autor es tal que arriba 
a semblar producte espontani de sa inspira
ció lo qu'en forma poètica'ns tramet... 

Res d'això sembla veritat tractantse de 

( l ) L·liirt Blanck —Poüertmi—Trlflich I vol.de 
176 pig. Uusíració Catalana. Barcelona JÇOJ. 

Víctor Català. Si la resistencia ha estat ma
jor, major déu haver estat l'esforç, y el resul
tat es el meteix, perquè la personalitat que 
en Sol i lu l apareix com una grapa vigorosa 
que ha donat lorma als capituls de la novela, 
es la meteixa que resurt de les composicions 
del nou llibre de poesies, sobre tot en el Po 
l icromi , qu'es lo més personal de dit llibre. 

Llibre Blanch es una serie de restitucions 
poètiques del sigle de Lluís X V I , a faysó dc 
tapiços dels gobelins ab escenes a lo \ V a -
teau, a lo Lancrct, a lo Fragonard. l l i ha en 
totes les composicions qu'en nombre d'onze 
componen el IMbre Blanch un primer element 
d'estudiada frevolital, recurs empleat per 
l'autor pera fer més punyenta la ironia qu'en-
clouen. Són ademés les poesies d'aquesta 
secció, aquelles en que'l poeta sembla ha-
verse preocupat més de la forma, sens aque
lles genials incorreccions de les quals se'n 
troba més d'un exemple en la segona part. 

Pol icromi es el títul genèrich d'aquesta 
secció del llibre, compost dc poesies sobre 
temes molt diversos. Aquí's troba aquella 
prodigiosa Oca blanca, més admirable encara 
per la intenció que per la originalitat, tot y 
essent tan original. Les flors primeres, Com
bregar, Tardor, La verge vella, Losmendicanls, 
Les dones xorques, pera no citaries totes, són 
notes d'un humanisme corprenedor; deixen 
una impressió intensa per quant són aspec
tes generalment otnbrívols de la societat en 
que vivim, y gens modificables dc segur, 
puig sense trevall podrien ferse extensius a 
tota societat haguda o per haver com patri
moni inalienable de la humanitat. Per aixó 
cn aquestes poesies Víctor Català's limita a 
fer lo que vulgarment se diu posar el d i l a la 
llaga, mes pera res cau cn el defecte comú 
als doctrinaristes dc deixar entreveure solu
cions apriorístiques, convençut dc que són 
problemes que no tenen solució y en els 
quals cl poeta no té res més a ferhi qu'cx-
trauren la emoció . 

Finalment Trlptich són tres poesies que 
haurien pogut perfectament haver estat in
closes en la secció anterior, entre les quals 
la que's titula Les Màquines podria servir de 
contrapartida a les moltes ocasions en que 
se'ns han fet veure la gent de mar com sa
cerdots conscients de la natura v adoradors 
dels variats aspectes que ofereix l'element ab 
el quin breguen. Lo que hi ha es que, tant 
en aquest cas com en tots els demés per l'es
til, l'Habitut mata en l'hom les facultats ad
miratives. Cal ésser un poeta pera fer reviure 
en la imaginació les impressions grises y 
planes que va deixant cn capes successives 
la conquesta del nostre pa de cada dia. E l 
trevall, que ha estat presentat com a palanca 
dc la redempció dc l'home, ho es no més 
dcsdc'l punt de vista cconómich y social; 
mes per lo que toca a lo demés caldria veure 
els efectes que l'usdcfruyt lliberrim dc la 
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naturalesa produeix en l'ésser lliure en ses 
encarnacions successives de Isaac Laquedem. 
el juheu errant, d 'En Miseria, y de L 'Un-

E n resum, les poesies de Víctor Català 
mostren a travers de la forma poética la me-
teixa intensa emoció de les obres en prosa 
de l'autor y, per lo meteix que duhen tot un 
món d'aventatge a les de flors y violes que 
vegeren produhir els lemps-jadts, venen a 
representar dignament dins de les lletres ca
talanes la tendencia poética moderna de la 
que'n són una triada mostra, per lo que no 
dubtém en recomanar el nou llibre als qui 
segueixen ab interés l'espandiment literari 
de la nostra terra. 

R. MIQUEL Y PLANAS 

ESPERANTO 
«LA LANGUE BLEUB». 

ALTRES NOMS D'INVENTORS DE LLENGÜES 
INTERNACIONALS. 

La Llengua Blava, color del cel que plana 
sobre nostre eternament indiferent a les pe
titeses de la terra, o llengua fi. inicial del 
nom del seu autor Lleó Bollack, es una de 
les modernament aparegudes. (Paris, 1900). 

No's té d'ella gayrebé cap noticia; una 
rara casualitat ha portat a les meves mans 
els dos volums en que l'autor explica sa teo
ria, no sense necessitar més de 400 pàgines 
4.* major. E l bon amich Palou, intcligent 
corrector de probes de ca'n Giró, Irobantsea 
París el IQOO fent de son ofici, t ingué ocasió 
de corretgir les probes d'aquells volums. E l l 
ha sigut qui me'ls ha proporcionat. Jo vaig 
a ferne una lleugera critica pera que'ls llegi
dors de JOVENTUT ne tinguin coneixement. 

L a llengua B . no es pràctica, ni reporta la 
majoria de les ventatges que l'autor enu-
meCa. E l meteix Lleó Bollack fa constar que 
la llengua internacional no déu ésser litera
ria, que ha de limitarse a servir d'instrument 
a les necessitats més apremiants de la vida, 
y que les obres literàries deuen conéixers 
pels originals o per les traduccions a l'idioma 
propri que d'elles se facin. Això sols ens 
hauria invitat a no paríame, pera no malgas
tar un lemps preciós que podíem haver em-

Pleat en el perfeccionament de l'esludi de 
Esperanto, llengua en la qu'existeizen ja 

traduccions de VHamlet y la ¡ l iada qu'en 
res traeixen als originals. Però com sia 
que l'autor condempna VEsperanto repelides 
vegades en sos llibres, no estarà de més fer 
veure'ls errors en que incorre posant en pa
rangó'ls dos idiomes, lo que de pas donarà 
a conèixer llur estructura. 

De moment, la llengua B. redueix l'alfabet 
a 19 signes, un dels quins es un signe nou 

(q) (1; quin só es el següent: txe. Això, que a 
primera vista sembla una ventatja y com a 
tal ens ho presenta l'autor, no ho resulta es
tudiat a fons. L a supressió' dels sons molls 
Cge, ;e, xe, etc.), no lliura de cap dificultat. 
Tots els pobles aris els posseeixen. Sols els 
espanyols troben en ells una mica d'entre-
banch, que ab un poch d'atenció solventen 
tot seguit. No té lògica, donchs, la supressió 
d'aquells sons, molt menys tenint en compte 
que l'autor sols se proposa que'l seu idioma 
pugui ésser usat pels pobles aris. 

Malgrat l'afirmació de l'autor de que sa 
llengua està construhida obehint a tots els 
procediments fins a l'aciualíiat seguits pels 
altres autors, sa llengua es més que altra 
cosa filosòfica, purament imaginativa, que 
no té pera res en compte l'esperit de construc
ció de cap idioma nacional. Així com en E s -
peranto veyém que la construcció obeheix a 
lo mes lògich, racional y fàcil de tots els 
idiomes, en la llengua B. obeheix solsament 
a una idea preconcebuda per l'autor. 

Així ens trobém, per exemple, ja a son co-
menç ab una modificació total de les parts 
de la oració. 

Confesso que després del detingut estudi 
que n'he fet no puch recordar ab facilitat cap 
de les seves regles: tan confoses y enreves
sades són . Suposa l'autor al primer home. 
Adam, despertantse a la vida ab el cervell 
verge de tota impress ió , y diu: lo primer que 
farà, serà un crit. Primera part de la oració: 
la interjecció. Tot seguit un grupo d'idees 
vagues se formarà en son esperit: interroga
cions, afirmacions, subordinacions, idees dc 
contraris, d ' infer ior i ta t , etc. Segona part: 
els mols-cadres o gestes orals. Pera no ésser 
pesat nomenaré solsament les altres parts: 
Coneclius, Designatius, Noms y nombres. 
Verbs, Atributius y Modificatius. Les quatre 
der reres formen la segona categoria qu'ell no
mena Mots precisos, els quins són sempre 
llarchs, així com els de la primera, nomenats 
Mots vagos, són sempre curts. Se veu tot se
guit ab aquesta sola enunciació de longitut 
de sons donant valor gramatical, un gran 
error y una causa de confusió tal, que'l me
teix autor se veu obligat, pera solucionaria, 
a recomanar al final de sa teoria, que al par
lar son idioma's faci una petita pausa a 
cada paraula y una pausa més llarga al final 
de cada oració. Quina traba més amohinadora 
y enutjosa! Quina manca de sonoritat, si s ha 
de fer lo que també mana l'autor, això es: 
que's martellegi cada silaba, pera que l'ac
cent caygui en totes y-en cap, pera que les 
paraules sien opaques 0 matesl 

Anèm a la comparació ab l'Esperanto. 
Malgrat l'autor Bollack opini ésser son 

idioma més fàcil, la constatació'ns probará 
que no es certa sa afirmació. 

( l ) Una h al rertt. 


