
J O V E N T U T 47 

NOTAS .BIBLIOGRAFICAS 

Ombrivoles porta per tiiul una colecció de 
quatre noveletas escritas per Víctor Català y 
publicadas per la Biblioteca Popular de 
«L'Avenç». 

Com que'ns manca aquella serenitat re
comanada pel Manual del per/ecle crilich, se
renitat que dúu anar acompanyada d'una 
percepció fondissima pera cercar taras o in
veníame quan no n'hi ha; com que creyòm 
que'ls grans autors quasi may ne tenen de 
taras, y si'n tenen es pera posar en situació 
ridicola als/Wan/s que saben descubrirlas, 
diróm tot seguit que las ouatre novélelas que 
tenen per titul comú Ombrivoles aón quatre 
models de prosa catalana, quatre narracions 
rublertas de color y de vida, y. sobre tot ani
madas per la empenta d'un temperament 
dramàtich colossal, únich entre'ls joves con-
reuhadors de la moderna literatura catalana. 

En Víctor Català ja ha sigut admds en
tre'ls escullits en l'art de Balzac pels crílichs 
barcelonins. Els uns ab. restriccions, els al
tres incondicionalment, han alabat el geni 
literari de nostre gran prosista; tots ab bona 
fe (aixis ho crey¿m) y sense que la enveja o 
l'esquifiment d'ànima haguessin influhit en 
llurs judicis (i). 

Hossanna, donchs! Consagrat en Víctor 
Català com prosista eminent, desitja corres
pondre als elogis rebuts ab nous trevalls. 
Aixis ens dóna pera'l nostre número de cap 
d'any de 1903 La ulomiaa del Estrany; aixis 
presenta als passats Jochs Florals dugas eu-
perbas Marinas, que són premiadas; aixis es
criu el magnífich quadro Trànsit pera nostre 
cap d'any actual, y aixis publica a la Biblio
teca popular de «L'Avenç» sas Ombrivoles. 

Las Ombrivoles són producte de dugas 
qualitats que tan sols posseheixen els vers 
temperaments dramàtichs, el sentiment y la 
forsa: cl sentiment fondo de las humanas 
miserias, de las passions enérgicas y salvat
ges, s'agermana en las Ombrivoles ab la forsa 
mascle d'un Cervell poderós, que las hi dóna 
relleu extraordinari en l'acció y en els de
talls. En las quatre Ombrivoles el drama ca
mina vers son desenllàs terrible y fatal ab 
una lògica inflexible, que corprèn y espar
vera alhora. 

Conformitat es el poema del pagès sorrut 
y vell que veu morir a la companya de sa 
vida, que vol seguirla a un altre món miste
riós y esferehidor, y pera realisar son desitj 
la calsa, a fi de que's cumpleixi la tradició 
pagesa de que l'acte de calSar a un mort 
porta un'altra mort. Aquest pensament passa 
pel cervell del avi, diu ab poòtica y justa 

(1) Aixit se deduheix d'un lucicle publicat pel l l i 
breter Fèlix Clòs, liluUt 3W/V;J CHliclii rt/trtnls a 
robra t Dramas rurals t de Víctor Català 

frase en Víctor Català, «com passa un raig 
de lluna per la clariana d'una selva primi
tiva». 

La utomla» del Estrany es un prodigi de 
descripció y de riquesa de llenguatge: l'au
tor hi demostía son profond coneixement de 
la llengua catalana. 

La f l dels tres es la historia d'un Tenorio 
del camp, temut de jove, befat y apallissat de 
vell, que mor miserablement ab sos dos an-
tichs companys, un matxo y un gos. 

Y Animes mudes, potser lo mellor del lli
bre, es la novela d'un pagès y una pagesa que 
s'estiman malgrat l'odi que regna entre lluís 
familias, Capuletti y Monteschi camperols; y 
quin amor covat esclata dolorosament quan 
ja no pot granar, però ab una poesia ferés
tega qu'arrenca llàgrimas, deixant una im
pressió al ensemps desconsoladora y barbre. 

Ombrivoles quedarà com un model de 
prosa en las Metras catalanas, pera delecta
ció y orgull de llurs aymadors. Si las lletras 
francesas tenen un Maupassant, las russas un 
Turgueneff, las italianas un Capuana y las 
americanas un Bieet-Harte, mestres de la 
nouvelle, las nostras tenen un Víctor Català. 

Al costat de la poesía castellana que po-
dém calificar d'oficial, dedicada a enaltir las 
glorias del pendón morado de Castilla o tan 
sols a esbrinar trascendentals problemas filo-
sófichs mitjansant encarcaradas octavas rea
les o fáciles quintillas, viu, ja fa moll de 
temps, una altra poesia que té sas arrels en 
l'ànima de las diferents regions que integran 
l'estat espanyol d'avuy. Aquesta poesía ha 
aparegut ab jovenívol esclat a Extremadura, 
a Murcia, a Andalucía. Sos batechs primers 
foren castellans: ni Bécquer ni Augpst Ferràn 
(andalusos d'ànima) gosaren encara escriure 
la llengua del poble andalús, per respecte, 
sens dubte, a la llengua de Castella o per 
despreci a\dialecto nadiu. Els fills d'Extrema
dura y Murcia han anat posteriorment aban
donant aquests prejudicis, dedicantse a es-
ciiure'l llenguatge de la gent del camp. ni 
bon ni vulgar, ans al contrari rích y pié de 
poesía, perque'l poble molt sovint té del llen
guatge una intuició fondissima, de quina so
len caieíxe'ls enfarfegats gramàtichs y aca-
démichs. 

Ens han sugerit aquestas consideracions 
uns llibres rebuts d'en Vicens Medina, escrits 
en castellà'ls uns, en murcià de l'horta'ls al
tres. En Medina, escrivint en castellà, es un 
poeta admirable; però al escriure en murcià, 
resulta un poeta delicadissim. fresch, emo
cional, d'una senzillesa qu'encanta, d'un 
sentiment de bona lley que sorprèn. Dels lli
bres d'en Medina qu'hem rebut (La sombra 
del hijo, 1899; Aires murcianos, 1900; La can
ción de la vida, 1902; y La canción de la 
muerte, 190.4), devèm alabar com el mellor (es 
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una opinió nostra) els Aires Murcianos, llibre 
d'una poesia encisadora, d'una adorable tcn-
dror. Kncara que's tracti d'un llibre publicat 
fa temps, no podóm resistir la temptació de 
copiarne un frasment; nostre gust seria po
der fer coneixe a nostres lectors l'obra com
plerta del exquisit poeta regional. Ilcusaqui 
La canción triste: 

D'tquel homlye extr»flo 
que est» msllinica se urremanació, 

la gente en un corro 
s'apino al reor. 

Páece que de tierras lejanas el p i í b e 
dista aquí llegó; 
tié la barba blanca, 

los ojos azules y durce la vos... 
líos ojos azules y hundios, que miran 

que da compasiánl 
Ue tóico lo c'habla 

ni una palabrica siquiá se entendió; 
pero entorna los ojos y, triste, 

canta una canción... 
¡más tristel . |más triste!... 

icomo nunca de triste se oyó! 
Mienta cosas cantando que náide 
por aquello q'ice sabe lo que son; 
unas palabricas llenas d'amargura 

„ y oirás palabricas llenas de dulzor... 
pero por el dejo tan triste, |tan tristel 

llega al corazón, 
y es verdá que nenguno lo entiende, 

pero lloran lós! 
Páece c'habla mentando su tierra 
y quereres c'alll se dejó... 
páece c'habla d'hijos y c'habla de nieto 
y d ur^o c'al ciclo se llevará Dios... 
y se esjarra su pecho en quejios 
ca ves que se gUelve pa onde sale el sol 
y se ve que se mojan sus ojos 
y se siente que tiembla su vos. 

Mocicos y viejos 
sienten la canción 
del tónico triste, 

como'nunca de triste se oyó, 
y es verdá que nenguno la entiende, 

ipero lloran lós! 

Aquesta poesía no es la mellor del llibre; 
es la mós curta y per'xó la reproduhím. Ab 
ella n'hi ha prou pera judicar a en Vicens 
Medina y admirarlo. 

Tambó hem rebut un exemplar de La Celes
tina, tragicomedia lírica de Calisto y Meli
bea, música del eminent mestre català Felip 
Pedrell. Tractantse d'una obra que, segons 
tenim entós, se posarà en escena durant la 
temporada de primavera al teatre del Liceu, 
aplassóm per'alashoras ferne un estudi tal 
com requereix per sa importancia. 

L'obra ha sigut magníficament editada 
per la casa Dotesio. 

Ijiclura bilingüe. Kxercicis per apendre dc 
llegir en català y de llegir y traduhir en cas
tellà els noys y las noyas de las escolas de 

Catalunya, per Salvador Genis. Van prece
dits d'un encertat prefaci y de las principals 
reglas fónicas pera llegir bé en català, y se
guits d'una taula de veus catalanas homògra-
faso d'igualescriptura, que'sdistingeixen unas 
d'altras pel só de las vocals. Aquesta obreta. 
tan important pera'ls noys catalans, acaba 
d'ésser aprobada (cosa may vista!) ab Real 
Ordre de - del present mes publicada a la 
Gaceta, pera servir de llibre de text a las es
colas oficials de Catalunya. Hem progressat, 
donchs, desde'l decret d'en Romanones ensà, 
ja que concedeixen a nostra) llengua la beli-
gerincia sancionant explícitament son us. 
¿A qué's deu això?íTal volta a haver comprés 
la gent del centre la utilitat que pot reportar 
y el dret que té a la vida l'obra del distingit 
mestre y company de Catalanisme senyor 
Genis? Confessém que'ns es difícil creureho, 
y que més aviat ens incliném a atribuhir tal 
acte de justicia a la circunstancia d'ésser po
nent en el Consell d'Instrucció Pública un 
català (tarragoní), don Agustí Sardà, direc
tor de la Normal central de Mestres. Felici-
tòm al autor y ens felicitém per la justicia, 
qu'en aquest punt s'ha fet a la nostra 
llengua. 

Els següents paràgrafs qu'cscriu el senyor 
Genis al explicar el per qué de son llibre, 
mereixen ésser llegits y meditats, sobre tot 
pels que fan versos. 

E n las escolas s'ensenya solsament a llegir en cas
tellà y, per lo tant, a pronunciar las Metras y las páran
las segons la ionítica d'aquest idioma, qu'es molt dife-
renu de la del català; y quan els nostres fills s'arriscan 
a llegir llur parla nativa hi aplican, com es natural, la 
dnica fonètica que coneixen: la castellana. Disfressat 
aixis ab pronunciació forastera nostre hermós idioma, 
se converteix en un llenguatge ridícul per lo estrafet y 
afectat, fins al punt que ni català sembla; contribuhinl 
en gran manera tan violenta desnaturalisació a que se 
senti a dir massa sovint per fills de Catalunya, qu'es 
revessa y de mal llegir la dolaa llengua que mamarem. 

¡Es clar! |També resulta exlravaganta y aspra la cas
tellana quan la fan malbé'ls catalans o'ls francesos ab 
llurs respectivas pronunciacions! 

Fugint del llot. Aquesta noveleta d'en Ra
fel Folch y Capdevila ha sigut publicada 
per la biblioteca «Nova Catalunya», de quina 
n'es el volúm IV. L'autor hi explica, en for
ma agradosa, els seus ideals politichs y so-
ciològichs, molt avensats en abdós ordres 
d'ideas. Llàstima que la part«literaria no es
tigui a la mateixa altura. 

Precedeix a la obreta un prefaci del editor, 
exposant la seva disconformitat ab tflgunas 
ideas exposadas per l'autor, ab quina mani
festació dóna probas de tolerancia, sempre 
recomanables. 

GERONI ZANNÍ; 


