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[1] “Ja som aquí”, Manoy!, desembre 1911.



[2] Poemes del llibre de Ramon Ribera Rebroll. Poesías catalanas Sabadell: Estampa

de Celestí Ferrando. Arrabal Santa Agna, 35 - Reus). 1906.

Amunt!...

Fugím lluny del poblat

y pujém dalt la serra.

***

Aquí fruirém á pler

l’amor. L’ánima teva

gaudirá bellament

del món el gran poema.

Aquell etern brugit

que á tot el poble ofega,

resulta ser malsá

pels qu’hem d’estimarns sempre.

Si lliurers ens trobém,

si avall deixém les penas

y nostra joventut

els obstacles vol véncer,

no mirém més á baix,

alsém nostres ulls sempre,

i escometent abims

y tan sols petjant herba,

donarém un abrás

á la naturalesa.

***

Amunt fins ser al cim!

Las forces son prou fermas!

A dalt, veurém mes gran

L’esplendor de la terra.

Gent nova



Nosaltres som la nova joventut

que fita la mirada sempre enllá.

nosaltres destruhím l’esclavitut

que vingui a imposarnos el tirá.

Si joves som, lluitar ab fé devém

fins veurens ben units y agermanats;

y junts, la pátria nostra defensém

per conquerir las santas llibertats.

Si en nostras venas bull sang catalana

y’s pugna de lluitar tan oprimits,

donémli un nou impuls de force sana,

ovrint als cuatre vents nostres sentits.

Gent nova som, y com á tals mostrém

l’ardosa joventut,

y avans que veurer nostre nom perdut,

primer morir devém!

Cantém, cantém!

som la nova esperansa del demá.

Lluitém, lluitém!

que’l foch de joventut triomfará.

A mitj camí

No’t dolgui esposa nó la caminada

mentres ens allunyém de la ciutat,

qu’encara que tú’t trobis fatigada

novas forces pots dir qu’has recobrat.

En la ciutat, el baf de pestilencia,

els teus pulmons havía enmatzinat,

y qui sap si en ton cos, sense clemencia,

els aires tan mal-sans ja hi han entrat.



Aquí’t sadollarás d’esclats de vida

cambiant l’ambent que fins ara has portat,

aquí recobrarás ab goig sens mida,

las forces qu’has perdut en la ciutat.

Solitut

[...]

Els fulls que, febrosench, vaig fer encendre,

van escarnir la meva joventut:

primer, flama potent; mes tard, tot cendra,

deixantme en misteriosa solitut!



[3] Discurs de Gabriel Alomar al Centre Català de Sabadell. 1908.

Ciutadans:

No creia, quan vaig venir á Barcelona desde la meva Mallorca, tenir l'honra de

parlarvos en el vostre casal. Permeteu, doncs[,] que comensi el meu curt parlament

ab una profonda salutació.

Sabadell. Tot un aspecte de la nostra Catalunya batega en aquest nom. Se us

ha dit com una injuria: industriosos. Ah, amics meus, com jo voldria ara poetisar pera

vosaltres aqueix treball vostre honorabilíssim, del qual haveu fet la vostra finalitat

pública y civil!

Fa uns dies, en uns moments agradabilíssims pera mi, jo veia, en un somni de

grandesa, aquesta imatge:

Vibren les lires. Les filoses s'alsen

com vares de penons.

Be la veig ara, l'idealisació de la vostra gran filosa, qui sembla filar el futur

mantell de Catalunya, y s'aixeca sobre'ls nostres caps com un mástil ont flameji demá

la bandera de la victoria.

Peró jo us vull parlar també de la nostra causa, y de la manera com veig y

sento l'ideal qui ja tots en[s] remou.

Catalunya ha d'alcansar la seva reivindicació; peró cal que abans se'n fassi

digne. El plet de les autonomies, ciutadans, és una progressiva, una ascendent

dignificació dels pobles, per la qual s'arriba en un moment en que sortint de

l'infantesa, cobrem una veu propia, un sentir, un pensament, una voluntat, una

conciencia, lo que jo en diria, en fi, l'“orgue de la república”, ó sia aquella capitació

per la qual les aptituts doméstiques y privades esdevenen solidaritat pública ont

s'ajunten els interessos comunals, y ont l'entitat de la terra esdevinguda patria, més

encara que patria, sobirania y reialesa de tots, resol en esperit públic, en llei, en

norma colectiva d'acció, en autoritat ó creació de si mateixa, l'interna modalitat de la



rassa y del temperament, l'herencia tradicional d'una historia privativa y el voler

d'una intensa y ben definida idealitat.

Ja sé fins á quin punt aquesta població digníssima representa l'orientació

lliberal, europea y moderna del catalanisme. Ja sé que pera vosaltres, com pera mi

mateix, catalanisme y lliberalitat són una mateixa cosa, y que ni el catalanisme tindria

cap sentit si no fos una aspiració á integrar dins la nostra Catalunya tot el tresor de

les llibertats, ni el lliberalisme seria perfecte si no representés una regoneixensa de la

nacionalitat catalana com á persona colectiva y homogenia, destinada á confluir com

un element en la ponderació federal y harmónica de totes les terres espanyoles, més

encara, de totes les terres del món quan l'ensomni de la federació universal deixi

d'ésser una generosa utopia.

Catalans: feu digna d'autonomía la vostra Catalunya; y ella ho será plenament

sols quan sia plenament lliberal; quan entre ella y la cultura més elevada del món

present no hi hagi un desequilibri, sinó aquella comunitat d'interessos humans qui á

cada un de nosaltres el fa solidari de tots els demés homes de la terra y á tots ens

interessa en la sort de les lliberacions y en la fi de les esclavituts, establint per sobre

les fronteres y de cap á cap de mon aqueixa cosa qui entre nosaltres ha estat paraula

miraculosa: Solidaritat.

Tota l'emoció d'aquesta hora penetra dins mi, amarantme de felicitat. El batec

del vostre cor, y el palpitar del treball vostre canten dins la meva ánima. Permeteu,

amics meus, que us digui encara quatre mots, com explicació d'un concepte meu que

tal volta podria semblarvos una ambigüetat sospitosa. Jo he dit, ab insistencia, que la

Ciutat era’l fi últim de les meves aspiracions, y que an el catalanisme li convenia una

reacció contra les influencies foranes y pagesívoles, lo que jo en diria el “periode de

la plassa pública”, substituint al “periode de la llar”, aqueixa llar que tan mal ens ha

fet. –Y vosaltres me diréu: ¿Com s’enten la Ciutat? Es que’l vostre barcelonisme

prescindeix de Catalunya, embadalintse davant la creixensa d’aqueixa Barcelona que

tots nosaltres havem contribuit á fabricar?



Ah, no, no, amics meus! Precisament perqué vosaltres l’haveu feta, aqueixa

ciutat catalana meravellosa, és que en sou els elements qui l’integren y constitueixen.

Sou els conciutadans de l’urb espiritual formada per totes les seleccions

catalanesques, que per l’emanació d’ánima qui puja tots els indrets de Catalunya; y

fins y tot sou els conveïns de l’urb material ont, sota’l nom y l’apariencia de

Barcelona, se congria y plasma la vitalitat de Catalunya, l’obra magnífica y artificial

dels homes damunt l’obra natural de la terra, unint en consubstanciació la terra y els

seus homes, qui fecondada d’humanitat y elevant una Catalunya de pedra al peu de

la Catalunya montanyenca, á la vora dels rius catalans, pera que’l riu se penetri de

catalanisme humá tot emmirallant els edificis y les fábriques, y la montanya’s perfumi

d’humanisme catalá, rebent, com a boires qui pugen de la seva falda, l’alenada de les

generacions inclinades sobre la feina magna de construir la nació.

Jo he saludat á Catalunya, en l'ufania de la seva Barcelona; y alsant la meva

veu, pobre, peró vibrant de passió, sobre la ciutat, l'he batejada de grandesa dihentli,

per excelencia: Catalunya. Y tot just fa uns moments, á l'obrir la boca pera parlarvos,

us he dit en salutació amorosa y gloriosa, aquesta vibrant com una “Salve”:

Ciutadans.

Y jo, malloquí, ó sia catalá de Mallorca, ¡és que no tinc un lloc també en la

ciutadania y el conveinatge d'aqueixa ciutat de Catalunya, que com á catalá, hauré

concorregut també á construir, aportant un carreu a l'obra comunal?

Sota la remor qui m'arriba, jo sento que la vostra terra és terra de llibertat.

Per lo que'n sé de vosaltres, sé que sou terra ont el ritme de la feyna incessant

y el daléixer de l'esperansa patriótica se resolen en poesia y en bellesa. Llibertat,

Catalanisme, Bellesa, Treball, oh tetralogia deliciosa, qui m'integres a mi mateix! Per

aqueixa quádruple feconditat, qui produiia una Democracia, un Art, una Riquesa,

aquelles repúbliques italianes germanes vostres, les qui enviaren un papelloneig de

naus á travers els mons coneguts y á la recerca dels desconeguts, foren empori ont la

cultura antiga va conservarse pera originar la cultura dels temps novells, la cultura



qui ara á tots ens ilumina. ¿Quin dirá la cultura d'ont vosaltres sereu els orígens, pera

gloria de Catalunya y pera far de tota la terra?

Jo us deya, al comensar: lira y filosa Doncs bé: per l'eficacia creatriu d'aquesta

lira, la filosa vostra, com una vara de patriarca, ha florit, y la trena de les rames y les

flors abrassa 'l volant de les vostres máquines.

Y ara, adéu. Peró ni adéu hauria de dirvos, catalans. Perquè jo, retornant á la

meva Mallorca, aquests dies d'unes festes barcelonines que no puch sentir no deixo

la meva Catalunya. No la deixa'l meu esperit, ja que, present cada dia, cada dia us

endressará la paraula, desde la fulla meva. No la deixa tampoc el meu cos, ja que

habitant á Mallorca, no's mou, certament, de Catalunya!

A reveure, catalans!



[4] Poemes de Francesc Armengol (amb pseud. Franz) recollits de la secció “Estrofes

al vent”, del Diari de Sabadell. 1913.

Cap a l'Atlàntic

La tarde queia en la tebior del sol

i la ciutat ciclòpea s'hi banyava

feta un aurífic, gegantí gresol.

Sotmesa ductilment a un ritme sol

l'aigua en cada ona una cançó posava.

Una cançó que'm feia deixondir

mostrant-me, enllà, unes platges parnasianes

just anyorat de les que veia fruir,

i m'aclucava els ulls al seu albir

fixats en les muntanyes llunyanes.

Prou se fongueren, columnetes d'or

deixades sempre en la fornal flagranta

que'l sol abranda, en l'horitzó, quan mor.

Mes, no'm volguí entristir! Me feia fort

al dolç cantar de l'aigua escumejanta.

Caigueren les elictres de la nit;

la lluna prodigà sa llum divina...

i, com Jesús, damunt la mar llatina

provà de caminar mon esperit;

mes, ja endinsat en sa grandor esquiva,

dubtà un instant i s'enfonsà afeblit,

vençut per una llàgrima furtiva. 

A una tennis-wousen

Jo'l veig encar talment eixint d'escola,

la gorra blanca en lloc de la paiola;

cossat el blanc gersei fet de toquilla;

vestint albina i curta la faldilla;

calçats ad hoc tos peus de perdiueta;

lliure una mà i en l'altra una raqueta.



Jo't veig encar dins la filfèrria tanca

darrera la pilota, també blanca,

volant subtil com una flor alada.

Jo't veig encar. Però, quan la mirada

no donc, benignament, retrospectiva

ni sé trovar-te ingènua i atractiva

ni en ta elegancia hi veig res més que posa.

En les noies els anys fan molta nosa!... 



[5] Fragment del poema “A ma ciutat natal”, d’Agnès Armengol. 1913



[6] Carta de Joaquim Ruyra a Joan Arús. 1915.

Sr. D. Joan Arús.

Honorable senyor: amb tota sinceritat vaig a donar-li'l meu parer, que V.

sol·licita, sobre'l seu llibre de poesies Cançons al vent; i, com que V. m’indica que

desitjaria que fos publicable, deixo al criteri de V. el discernir-ho i a la completa

llibertat de V. el publicar-lo a on vulla o deixar de publicar-lo.

L'obra de V., en tant que fruit d’un poeta jove, en vies de formació, mereix tota

classe d’alabances. Revela grans facultats en son autor i'n fa esperar grans triomfs.

S’hi troba fluïdesa i àdhuc abundància de llenguatge, visió poètica i un sentiment del

ritme i l’harmonia tant viu, que arriba a la hembriaguesa, i tan fàcil d’expressió i

amarat de goig estètic, que fa amables tots els versos de V. Així, doncs, per aquests

caires la obra de V. 'm mereix un elogi entusiàstic i'l felicito de tot cor; però, per això

mateix que'l considero autor de mèrit, vull advertir-lo d’un defecte, en el qual hem

incorregut jo i la major part dels escriptors de la renaixença catalana, i del qual convé

que V. 's corregeixi.

Molts dels nostres poetes, a faisó d’aquells canaris, que canten de rossinyol,

fan versos catalans amb prosodia purament castellana. I això, que una aberració

deguda a la influencia castellana ens fa semblar fins i tot bonic, és un pecat contra

natura que tendeix a la destrucció de les grans línies fòniques de la nostra llengua. V.,

portat per aquest vici, arriba ja al extrem de donar a les paraules una mesura

sil·làbica diferent de la que tenen en realitat. Aixís, sovint V. contrau a una sola

síl·laba paraules de dues, com per exemple su-au; ne dóna dues a les de tres, com

qui-e-tut, ra-di-ant, i tres a les de quatre, com glo-ri-o-sa, au-ri-o-la, po-e-si-a, etc.

Àdhuc sembla que V. pretén que la bona pronunciació hagi d’esser poe-sí-a,

vo-lup-tuós, etc. Això no's pot admetre. El poeta ha d’esser mestre de la pronunciació

i mesura de la llengua; i, si en aquest punt estableix mals usos, peca gravement.



La nostra llengua té una prosòdia molt diferent de la de la llengua castellana i

cal que'ls poetes l'estudiïn amb atenció. El poeta català peca:

1r. Si dóna a les paraules més o menys síl·labes de les que tenen en realitat.

2n. Si en la unió de paraules dóna valor sil·làbic a lletres mudes, que s’han

d'elidir, o n’elideix algunes de les que la llengua demana que's pronunciïn.

3r. Si en la unió de paraules diftonga vocals que no siguin diftongables segons

el geni de la nostra llengua.

Els que millor segueixen les bones normes de prosòdia són en Carner i en

Bofill i, baix aquest punt de vista, li recomano que estudiï les llurs obres i procuri

imitar-les; però procuri no imitar-les en la rítmica, en primer lloc per ser servils tal

mena d’imitacions, i en segón lloc per tal que la rítmica, que V. sent i usa, és ben

bona i àdhuc a mi m’agrada més que la d’aquells autors. Per fer-se amb una bona

prosodia cal que estudiï la qüestió dels diftongs i que es preocupi d'averiguar quines

paraules monosil·làbiques són àtones i quines tòniques, qüestió avui per avui no pas

tan clara, ni de tan fàcil averiguació com pot semblar-li a primera vista. Les obres

gramaticals d’en Fabra li donaran molta llum. I consulti als més enterats, no es cansi

de preguntar.

Crec que V. té moltes de facultats, però li manca meditació i estudi. No es refiï

d’allò que “'l poeta neix”; el poeta neix i's fa.

Disposi d’aquest humil escriptor, que de veres s’interessa per V.,

Joaquim Ruyra.

Barcelona 10 Abril 1915.



[7] Revista de Sabadell, 23-08-1925.


