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TRES TANNKAS

C onec la flama,
no a mi mateix que hi cremo;
la gelosia,
no el vent antic que sembra
dins meu la flor nocturna.

INSCRIPCIÓ SECRETA

Aquí es besaren
dos amants, com de sobte
no coneixent-se:
fora dels ulls, del rostre,
en la memòria pura.

CRIST

Diré — ¿què deies,
tu, de les veus que em vencen
la més ferida,
brusca rompent les sordes
aurores per on fujo?	 , M °' 4^,^

CARLES RIBA	 -j>
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POESIA, 1944-45
A JOSEP PALAU FABRE

E
N aquests anys es plantejà cruament entre nosaltres una

qüestió de principi. Si per una banda el silenci s'havia
convertit en una manera vibrant de dir les coses, per

l'altra, la paraula, en aparèixer, calia que fos tota un crit, per

a esdevenir, solament així, més eloqüent que la seva pròpia

absència. Sota la imposició d'aquestes dues tendències que

són en realitat una, aparegué POESIA, publicació de les edicions

LA SIRENA, i les cent pàgines àmplies i vigoroses de la seva

vintena de números aplegats en un volum, constitueixen avui

un exemple vivent de la persistència dels valors més exigents
i més universals d'una cultura.

POESIA es titulà, així senzillament, amb l'expressió més
plena i més simple que podia trobar-se per a dir-ho tot arnb

un sol mot. La contundència de la denominació va estreta-

ment lligada a l'aspiració d'universalitat que li hem atribuït.

No hi ha ecos d'escola, de gustos o de personalisme en un
encapçalament tan generós, tan per damunt del temps i del

lloc. Per aquí, pel títol, vingué a trobar-se el corrent vital

que resseguí per dins, de cap a cap, aquestes pàgines. Es pa-

lesà amb elles que en una publicació, per limitat que sigui el
seu tiratge, s'hi poden reflectir cercles dilatats d'influències, i

no sols reflectir-s'hi sinó sentir-s'hi reflectits. Reflectits en
un ahir, en les quatre dimensions del present i vers els climes
verges de l'esdevenidor: cap endins i cap enfora, lluny del
país i en el nus essencial de la pàtria.

Obra instintiva, sagnant de sang noble, durà just el que
el seu crit volgué, apretat arran del respir. El que en ella hi
ha d'arbitrari en la tria., d'apassionat en el judici, de sectari
en la intenció, pot ésser, si es vol, blasmat ratlla per ratlla, i
amb justesa. El que cal veure, però, és fins a quin punt el
blasme no defuig de mirar les bondats per a heure endins
amb afany el pecat que pot arrecerar-s'hi. Perquè a la su-
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perfície de POESIA hi ha,—i no fóra just bandejar-ho —un aire
que sembla adorar més especialment unes formes i unes direc-
cions determinades. Això és innegable. S'inclina, és visible
sempre, a una reverent i entusiasta veneració del surrealisme.
Aquesta veritat, però, no desdiu del judici anterior ni dels que
seguiran. 1 és que la mà de Miró en el doble número tretze
que és una senyera palpitant però dura que ens salta a la cara,
i tot l'aire malalt, equívoc, malsà, de cert aspecte de la poesia
francesa principalment, traspuen de l'epidermis enganyadora;
no de més enllà. L'excés de salut, la veritat en la llum, el
respir diamantí d'aire d'altura, heus ací el fons, la gran con-
fessió, el missatge que se'ns imposa. I per als qui el saberen
copsar, heus ací la mà estesa i la noble paraula, quan el rebuig
i la indiferència crearen al nostre volt les muralles d'una mort
impossible. A part d'això, sota la selecció vibrant d'una ico-
noclàstia paradoxalment constructiva, la revista s'obrí a totes
les vies poètiques, en el temps i en les literatures. Per les
avares pàgines que ens pogué donar, fan via Llull i Auziàs,
Shakespeare i Petrarca, Safo i Rosalia de Castro, Blake i Rilke,
Lautréamont i Apol-linaire, Riba i Sagarra. ¿Qui pot reivin-
dicar avui, amb veu no gastada pels dies, altres noms que no
aquests, altra poesia que la que en ella es consum o que
ronda a llur entorn com falena posseïda? ¿Qui treurà del
silenci els oblits volgudament remarcables?

La força precursora que avui proclamem en aquestes pà-
gines per a POESIA, no és una força esotèrica, difícil a l'esguard,
fora per a aquells que no volen veure-la. Tothom és fill de
l'obra de Déu, però a través del decurs de les generacions. Per
això, si no ens és estranya sinó atàvica la idea de Renai-
xença, —des de Lo GAY SABER als QUADERNS DE POESIES — és propi
que en aquesta obra ardida i brillant, fruit exclusiu d'una
jove personalitat, hi trobem el pas vital de la mateixa saba
perdurable que avui es concreta en nosaltres com un destí.

Setembre del 1946.	 JOAN TRIADÚ

POESIA, 1944-45, LA SIRENA, Barcelona. Publicació mensual de cent exemplars en Gl. Vint números
reunits en un volum.
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JOHN MILTON

EL PARADÍS PERDUT
COMENÇAMENT DEL LLIBRE III

Salve, sagrada llum, tany primogènit

nascut al cel! En dir-ho no hi ha blasme ?

Raig coetern de l'Eternal, puc dir-t'ho?

Puix Déu és llum i en llum inassolida

sojorna eternament, en tu sojorna,

brillant efluvi d'increada essència!

O prefereixes rierol eteri?

I qui podrà dir mai el lloc d'on brolles?

Abans que el sol, abans que els cels, tu eres,

i a la divina veu, com una túnica

revestires el món, llavors sorgívol

de les aigües obscures i pregones,

guanyat al buit informe i sense límits!

Ara jo vinc amb ales més ardides

a visitar-te novament, escàpol

del llac estigi, bé que el lloc ombrívol

llarg temps em retingué, mentre volava

per la foscor del mig i encar per l'última

i amb so distint del de la lira òrfica

vaig cantar el caos i la nit eterna,

alliçonat per la celeste Musa

al fosc davallament i a remuntar-me,

bé que insòlit i dur. Ara et visito

i sento al meu damunt la teva ardència

sobirana i vital; tu no visites,

però, aquests ulls, que inútilment es mouen

vers els teus raigs, sense trobar mai l'alba;

serena gota va extingir llurs òrbites

o les celà ombriu tal. Jo, amb tot, errívol,
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vaig pels indrets on van sovint les tuses,

fonts clares, puigs daurats, boscos ombrosos,

colpit d'amor al cant; i amb preferència,

vers tu, :Sió, vers les florides aigües

que hi ha als teus peus i que fluint murmuren,

in 'encamino de nit; i mai no oblido

els altres dos iguals a mi en desgràcia,

pugui igualar-los semblantment en glòria!,

l'orbat Thamyris i l'orbat Meònides,

Tirèsias i Fineu, antics profetes:

llavors em peixo amb pensaments que exhalen

harmoniosos nombres espontanis,

talment l'ocell, despert en la tenebra,

que va cantant i en el més fosc ombratge

refila un plany nocturn. Cada any revenen

velles estacions; però no torna

mai per mi el dia, i el venir dolcíssim

de l'alba o el captard mai no puc veure,

ni el tany d'abril ni l'estiuenca rosa,

ni pletes, ni remats, ni la divina

faç dels humans; en canvi, fosca i núvols

tinc sempre entorn, i dels camins amables

oferts als homes, se m'exclou tothora,

i un blanc universal és per mi el llibre

dels bells coneixements, on són les obres

de la natura, per a mi esborrades,

i clos un dels portals de saviesa.

Tant més fulgura endins, oh Llum celeste,

i al seny, els meus poders, tots, irradia!;

allà, posa'm els ulls; totes les boires

dissipa'm i esvaeix, que pugui veure

i em sigui llegut dir d'aquelles coses

que a l'esguard dels mortals són invisibles.

J. M. a BOIX i SELVA, trad.
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Ducasse 1 el Comte de Lautréamont

SIDORE DUCASSE a penes té biografia. De la seva naixença — a
Montevideo, el 4 d'abril de 1846 —firis a la seva mort, ocorreguda
a París el 24 de novembre de 1870, poques noticies tenim d'ell. A

vint-i-un anys passà a París per a seguir uns estudis, que no cursà, a
1'École Polytechnique i a l'École des Mines, amb una petita pensió que li
assignà el seu pare. Poca cosa sabem d'aquest jove que no somreia mai,
agre i sense relació amb ningú, que es passava el dia habitualment reclòs
en la seva habitació, llegint i escrivint, consumint quantitats exagerades
de cafè, i que assistia d'una manera activa a les reunions de tipus revo-
lucionari dels anys 1868 i 1869, exaltadament ateu, anàrquic i fins i tot
comunista. Fou trobat mort en el seu domicili de Faubourg-Montmartre,
en circumstàncies misterioses.

La seva bibliografia és molt breu: Les Chants de Maldoror, signats
amb el pseudònim de Comte de Lautréamont, les Poésies i una correspon

-dència reduïda a unes cinc lletres dirigides als editors de les seves obres i
al banquer que li passava la pensió.

Les Chants de Maldoror, escrits frenèticament, indiquen la posició
més extrema del postromanticisme francès. Lautréamont és un maudit
amb intenció i amb premeditació. Volgudament segueix el pendent de
Mickiewiez, de Byron i de Baudelaire, accentuant-ne la cruesa i el
sarcasme, amb un esperit de revolta pujat de to i desenfrenat. En els
seus cants posa al viu l'horror de tot el que és monstruós i infrahumà,
vil i sàdic, amb un estrany humor i una ironia agra, sempre, però, amb
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una fantasia desbordant i febrosa d'home que no arriba als vint-i-
quatre anys, orgullós del propi gest esquerp i rebel.

Temes i escenografia són els mateixos que els emprats per altres
autors romàntics. Des dels vampirs a la lluita amb Déu, passant per
l'hermafrodita i les sàtires més crues i obscenes contra la societat i els
homes, hi ha una gamma roent de situacions imaginatives, subconscients
sense fre ni mesura, que us farien pensar en l'obra d'un foll si no hi
endevinéssiu el fruit d'una revolta jovenívola contra tothom, i una febre
per a la singularitat i la pose. Ens diu que escriu només per a ell i per
al seu propi goig, però en acabar el primer cant ens confessa: « Ne soyez
pas sévère pour celui qui ne fait encore qu'essayer sa lyre: elle rend un
son si étrange ! Cependant, si vous voulez etre impartial, vous recon-
naitrez deja une empreinte forte, au milieu des imperfections ». I segueix:
«La fin du dix-neuvième siècle yerra son poète... ji est nè sur les rives
américaines, à l'embouchure de la Plata,...» Aquesta empreinte forte és
el que preocupa Lautréamont, aquest prurit de diferenciació que el faria
aparèixer distint del comú dels altres autors. Per altra banda, no és gens
inaccessible als afalacs de la glòria malgrat la seva ironia i el seu sarcasme
brutal contra tothom i contra el mateix lector.

Els Chants són sovint una porta oberta al subconscient i sempre a la
fantasia de l'adolescent que els escriví. I això és, potser, el millor del
llibre. Tota la filosofia que en ell hi ha compresa—un filantropisme
molt especial i una religió del mal que ens portaria de retop i per reacció
a la idea del bé —, ni és una novetat ni porta el segell d'una intefligència

potent i genial. Ultra això, hi ha un retoricisme lax i difús en l'estil,

una mena de pedanteria pueril i una manca de proporcions en les idees,

que us fan enyorar la concisió i el classicisme dels poemes de Baudelaire.

I és que Lautréamont no és poeta ni arriba, per altra banda, a l'exactitud
d'un enteniment ben clar i prou madur. Malgrat tot —i potser pel que

hi ha en ell de potència ingènua, d'esperit de revolta contra els satisfets,

els indiferents i els dèbils, per la seva salvatgeria esquerpa i per la lli

-bertat amb què expressa l'inconscient més recòndit —, ha influït damunt

el moviment surrealista i els seus afiliats, especialment Léon Paul Fargue,

Blaise Cendrars i Valéry-Larbaud.
Quant a Poésies, tot canvia. No coneixem cap dels seus poemes,

només el prefaci del llibre que els contenia o els havia de contenir. Es

un aplec de pensaments, el contingut dels quals desorienta qui hagi llegit

els Chants. Ducasse no se'ns mostra ja revoltat ni agre com abans. Es

combatiu encara, però en un altre sentit molt distint al del primer

moment. L'amarg humor, el sarcasme diabòlic i la pose d'infant terrible
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adoptats anteriorment, desapareixen aquí substituïts per un fred domini
de la raó i per un tradicionalisme típicament francès. Isidore Ducasse
renega del Comte de Lautréamont. Ducasse rectifica. Ara combat el
seu segle, que considera tísic, malalt, i els seus homes: Rousseau,
Chateaubriand, Jean Paul, Poe, etc., i el mateix Baudelaire, tot i l'admi-
ració que li professa, no queda massa airós. Està cansat del dubte i de
la desesperació, i ens confessa: « Je remplace la mélancolie par le courage,
le doute par la certitude, le désespoir par l'espoir, la méchanceté par le
bien, les plaintes par le deboir, le scepticisme par la foi, les sophismes
par la froideur du calme et l'orgueil par la modestie ». Canvi de rumb
sobtat i inesperat que no sabriem explicar-nos si no fos per la falsa
posició, no sentida ni compartida per ell mateix, que Ducasse adoptà en
un principi. L'orientació extrema neix inicialment fallida i caduca, i no
respon a res més que a un esperit de revolta, lícit a un adolescent i
comprensible en un autor novell que porta afany de singularitat. Ducas-
se no té, però, el geni suficient per a la perseverancia ni una naturalesa
d'excepció.

Tot allò que en els Chants de Maldoror era fàstic i negació, carica-
tura i sarcasme, és en el prefaci de Poésies, afirmació i harmonia.
Invoca l'esperança, ens parla de la sagesse de Dieu, de la grandesa de la
vida, de l'ordre de l'univers, de l'amor a la família, del matrimoni i de
les institucions socials. Je veux que ma poésie puisse etre lime par une
jeune filie de catorze ans.

Per altra banda, contraposa a la desesperació del segle, l'imperi de
la raó i del pensament. Després de Racine—afirma—la poesia no ha
avançat gens, i Chateaubriand, Sénancourt, Rousseau, Anne Radcliffe,
Lermontoff, Hugo, Mickiewicz, Muset i Byron no són més que femmelet-
tes. Cal, per a la salvació del segle i de la literatura, un retorn a Cor

-neille i a les formes típiques de la més autèntica tradició francesa.
Isidore Ducasse morí als vint-i-quatre anys, quan havia abandonat

definitivament Lautréamont, i quan la posició inicial de revolta havia
deixat pas a la reflexió i al pensament. Massa jove i contradictori per a
judicar-lo, desaparegut en l'inici d'una nova etapa de la seva vida,
aquest home ens ha deixat la dualitat d'un Lautréamont maudit i d'un
Ducasse, si bé combatiu, força conservador de les velles essències fran-
ceses. ¿Quin dels dos, amb la seva palesa mediocritat, hauria subsistit?

JOSEP ROMEU

Encapçalem aquest article amb el retrat del Comte de Lautréamont, imaginat per Fèlix Vallotton.
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RENÉ CHÁR

COM una dona que es donés vergonya d'haver -se mostrat massa nua —Aragon,
Emmanuel—, la poesia francesa del moment és secretívola, confident, esotèri-
ca: Réverdy, Michaux, Eluard, René Char. Aquesta és la ligne actual.

Edició d'una important antologia de Réverdy (PLUPART DU TEMPS), d'un llibre nou
de Michaux (EPREUVES, EXORCISMES), de diversos reculls d'Eluard, on retroba la seva
saba antiga (A PABLO PICASSO, PO SIE ININTERROMPUE), i de tres obres de René Char, el
missatge del qual sembla assolir, ara, l'eco degut a la seva veu. LES VEUX D'ELSA ha
passat a ésser un llibre de boudoir, com el Toi ET Moi, de Géraldy. Estranya sort
per a un surrealista!

Char ha publicat, en poc de temps, LE MARTEAU SANS MAITRE, SEULS DEMEURENT 1
FEUILLETS D'HIPNos, en línia ascendent. L'esoterisme arriba en la poesia de Char a
l'absolut. L'esoterisme, però no pas l'absurd. Dadà ha desaparegut completament.
Som al laberint sense Ariadna. El poeta ens hi deixa sols, amb els ulls venats.
Avancem amb la mà estesa. El poeta ens ofereix, com a matèria de consideració, la
matèria, l'acer — l'acer de les espases, dels parallamps —: impenetrable i lúcid. La
paraula, els somnis, el fum, tot és matèria, tot és acer. La poesia de Char és acer (no
diem d'acer). El poeta ens ataca pel costat de la substància, que és el de l'anti-retò-
rica. Però, no serà la substància una retòrica nova? La retòrica de la substància.
La retòrica de la substància acer, heus ací la poesia de René Char. En la substància,
caliligrafia i sintaxi es confonen. La calligrafia de l'acer és refractària, monòtona,
brillant. Utilitat? La sang i el foc. L'acer només serveix per a coses cruels o
terribles. Mal senyal quan ens en servim. Els poemes de Char no són per a què
els penetrem sinó per a penetrar-nos. La seva punta és massa evident, massa ben
feta. Àdhuc el sexe és aquí (sobretot en LE MARTEAU SANS MAiTRE) sexe-acer, com el
d'un sàdic. La volupté unique et supreme de l'amour git dans la certitude de faire le
MAL, diu Baudelaire. Llegiu:

Que la pourriture
Aux extreinités de radium
Aux clous mimétiques
Vous aspire
Poitrine en avance sur son néant
Espoir qu'une lame de limon inverse
Bouche d'air imagination

0 això altre:

La 'ase sur la peau de reins, le gravier sur le nerf optique, tolerante et contenance.

Absolue aridité, tu as absorbé toute la mémoire individuelle en la traversant. Tu t'es
établie dans le voisinage des fontaines, autour de la conque, ce guépier. Tu rumines.

Tu t'orientes. Souveraine et mere d'un grand muet, l'home te voit dans son rasoir, la

compensation de sa disgráce, d'une dinastie essentielle.
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Però la punta extrema de la llanceta de René Char, són els FEUILLETS n'HIPNos,

de contingut metafísic (donant a aquest mot la seva significació original, o sia, que ve
després de la física). René Char remunta al món de la Tisis. El seu llibre està
compost de 235 sentències més aviat breus, a la manera dels textes pre-socràtics.
Aigua, aire, foc i terra. La pregunta sobre la substància persisteix. Déu no és, aquí,
ni eludit ni alludit, ans inexistent, informulat. Tenim a la mà un tros de pedra, un
palet de riera, i els ulls, admirats, pregunten. A penes hi ha altra cosa que aquest
contacte de la matèria amb la matèria, d'on se'n desprenen unes respostes, que a
vegades no són quasi respostes, i a vegades no són quasi preguntes. Se'n desprenen
—encara!— substancialment, és a dir, com el gas es desprèn del carbó, com l'oxigen es
desprèn de l'aire. No sabem que existeix una cosa que en diem—que potser en
direm, —pensament. Sense pensament, doncs, aquests pensaments de René Char, se'ns
proposen anteriors. Si els haguéssim d'apropar a alguna substància, com hem fet
amb la seva poesia, els assimilaríem al fòsfor, blanc, gris, vermell, brillant, opac,
constantment en acció.

Crec que és prou, el que hem dit, per a situar l'autor i, per tant, el lector, i
introduir-nos en la lectura d'uns quants d'aquests fulls:

28. Existeix una mena d'home sempre avançat als seus excrements.

34. Casa't i no et casis amb la teva casa.

35. Sereu una part del sabor del fruit.

44. Amics, la neu espera la neu per a un treball simple i pur, al límit de l'aire i
de la terra.

46. L'acte és verge, àdhuc repetit.

62. La nostra herència no és precedida de cap testament.

70. L'alcohol silenciós dels dimonis.

104. Només els ulls són encara capaços de llençar un crit.

110. L'eternitat no és gens més llarga que la vida.

119. Penso en la dona que estimo. El seu rostre s'ha velat de sobte. El buit
està malalt al seu entorn.

129. Som semblants a aquests gripaus que en l'austera nit dels pantans es criden
i no es veuen, plegant dins llur crit d'amor tota la fatalitat de l'univers.

165. El fruit és orb. És l'arbre qui veu.

169. La lucidesa és la ferida més próxima al sol.

184. Guarir el pa. Entaular el vi.

235. En les nostres tenebres no hi ha un lloc per a la Bellesa. Tot el lloc és per

•	 a la Bellesa.

JOSEP PALAU FABRE
París, Juliol 1946



Poesia anglesa en català

E
N cultura són desitjables les invasions de l'excellent i com més millor...
Paraules de Josep Carner que em semblen escaients per a encapçalar
aquesta nota sobre les traduccions catalanes de poesia anglesa. I és potser

per aquest imperatiu que ell assenyala d'una manera tan efectiva amb l'exemple de la
seva obra, que els nostres poetes contemporanis s'han sentit atrets vers l'alta qualitat
de la deu britànica, com si la seva riquesa fos una temptació magnífica per a mesurar
les pròpies forces a través d'una llengua ja norinalitzada però en ple període d'acrei-
xement. Compararia les traduccions reeixides i més encara la traducció poètica, a un
pacte d'amor d'on les dues personalitats, fonent-se, no en surten anulllades sinó, ben al
contrari, més fortes. Cada poeta nostre que ha sabut escoltar-la, ha trobat en aquesta
veu aliena, aquell ressò propici que ha fet més segura i més clara la seva pròpia veu.

El màxim exponent de la lírica anglesa, Shakespeare, exerceix d'una manera
continuada la seva fascinació damunt els poetes catalans. Ja Morera i Galícia, el
«noble repatriat de la poesia castellana» com l'anomenà Carles Riba, a la primeria del
segle, en el seu retorn, tan ple d'una bona retòrica, s'acara amb el poeta de l'Avon i
ens ofrena Hamlet, Coriolà, Romeu i Julieta, El marxant de Venècia, el poema de Venus
i Adonis i encara una bona part dels Sonets. L'esperit alat de Carner, la seva lírica on
tantes vegades veiem passar l'ombra clara d'Ariel, es complau a fer nostres tres
característiques comèdies shakespearianes: Les alegres contares de Windsor, La tempesta
i El somni d'una nit d'estiu, versions en prosa, més lliures, de les dues primeres, la
darrera més fidel a l'original, però totes tres, versions de poeta que es troba en elles
identificat. Encara de Shakespeare cal esmentar la traducció íntegra, tan digna, dels
Sonets, feta per Carme Monturiol. 1 ara Sagarra s'enfronta, segur de l'èxit de la seva
empresa, amb l'obra completa del gran anglès.

Però no ha estat solament Shakespeare qui ha fet sentir la seva veu en català.
Dos dels poetes nostres més sensibles, Folguera i Manent, han contribuït, amb les seves
aportacions meritòries, a l'enriquiment del nostre patrimoni poètic. Folguera, des-
aparegut massa aviat, ens deixava en un seu volum de Traduccions i fragments, el
testimoni del seu amor a la poesia anglesa. Wordsworth, Southey, Thomas Moore,
Coventry Patmore, Francis Thomson, Swimburne, Kipling i Coleridge ajunten els seus
noms de ressonàncies diverses en la tria d'un esperit inquiet i jove, que es cercava
encara quan la mort va endur-se'l. L'aportació de Marià Manent és una de les que
han de comptar. Ell ha incorporat al català, en traduccions i versions perfectes,
l'obra de Keats i de Rupert Brooke, i en aquella antologia apareguda en 1938, Versions

de l'anglès, meravellosa recreació poètica, ens donava un tast massa breu, però
exquisidament escollit, de la més pura poesia britànica. 1 d'ell cal esmentar, final-
ment, la traducció recentíssima de 1'Epipsychidion, de Shelley, obra de plena maduresa
poètica, sensible i reeixida. 1 el cicle, venturosament, no es clou, i ARJEL es sent
orgullós de donar-ne testimoni. Josep M .  Boix i Selva ha sentit la noble ambició de
naturalitzar l'obra cabdal de Milton. Voldríem que l'èxit de la seva empresa servís
d'estímul a d'altres joves poetes.

ROSA LEVERONI
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JOAN MIRÓ

L
A gran aventura no ha cessat. Calia, dones, una seductora con-

fabulació per tal de fer-nos acceptar allò que íntimament rebutjàvem.

La fallida, però, era indefugible. Malgrat el trist panorama de la

nostra pintura, morta pràcticament l'any 1936, no hauríem pogut resig-

nar-nos a creure, com a definitiu, en una mena d'ordre excessivament

dolorós pel nostre entusiasme. Pressentíem que, arreu del món, en una

lógica dispersió, hom continuava fidel a la veritat; que la jerarquia

d'alguns noms restava dreçada, amb llur prestigi; que, àdhuc, ignora-

dament, entre nosaltres Joan Miró era un d'ells. Aquesta informula-

da evidència creixia a mesura del temps, en secret gairebé, quan aquest

artista puríssim anava bastint el seu màgic univers, meravellosament

intacte. Com a única referència ens bastava. Ha calgut, però, el des-

enllaç polític per a posar les coses en el seu lloc. L'obra de Joan . Miró,

podem dir-ho, ha esdevingut una de les manifestacions més genuïnes de

l'art d'aquest temps nostre torturat fins a la follia, fins a l'angoixa més

desesperada.
Per a comprendre tot el sentit de l'obra de Miró, cal partir del que

André Breton anomenava la crise de l'objet, és a dir, la depreciativa

postura de l'home davant la realitat. L'artista no pot suportar la grisa

-lla del món que el circumda, la mesquinesa del comerç superficial dels

homes, l'absència de valors poètiques en la vida quotidiana. Es tracta,

dones, d'un fet de vastíssimes proporcions que implica un inconformisme

gairebé social. D'una banda, la pintura-pintura que interessa escassa

-ment, després de tants segles en què l'home es complau en el concret,

en els rapports estrictes amb la realitat; de l'altra, la lliure creació poè-

tica ardentment enyorada. El món, és incomprensible – dia Christian

Zervos–si hom defuig el seu misteri. La nostra seguretat en ell prové

del fet de veure'l amb els nostres ulls, però hom pot tenir una visió dife-

rent, o tal volta oposada. Sols el misteri és gran i no pot desaparèixer.

Es per aquest motiu que Joan Miró cercarà d'introduir la poesia en els

seus quadres. Poesia que utilitza una concentració del color que atany

el paroxisme o uns arabescs torbadorament enigmàtics, però als quals

una desviació d'un millímetre llevaria l'encís. No es tracta, doncs, del

mateix problema que hom es planteja davant la pintura tradicional; en

realitat, no pot parlar-se en aquest cas de pintura. Salvador Dalí ens

ha descrit els anys en els quals Joan Miró volia assassinar-la. Un desig
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evident d'acabar amb tot un estat de coses que no convencen, es palesa
en les recerques de l'artista. Cal retornar a l'emoció primera de l'home
davant les coses, davant el món: al balbuceig de l'infant i de l'home
primitiu. Emoció sense prejudicis, puresa d'ànima. Puresa que resta
ofegada sota la saviesa de les civilitzacions o sota el gran sarcasme dels
convencionalismes. Cal abatre el sentit comú, enderrocar el mur de
sang i de luxúria que ens empresona a la terra. De fet, com deia
Herbert Read, un quadre de Miró és com una aventura en el país de les
meravelles, com una de les grans aventures d'ALICE IN WONDERLAND.

El surrealisme, doncs, amb Joan Miró assoleix la màxima puresa.
Un deliri d'ascetisme, d'economia, informa les seves obres. Gradualment
va despullant-se de tot possible contingut sensorial, va destruint una a
una les amarres que el lliguen a la realitat. Si per a un fauve el principi
de la màxima intensitat amb el mínim esforç, representa un axioma fo-
namental, hom sospita que Miró obeeix sempre al de la màxima emoció
amb la mínima sensació. El concret real esdevé, d'acord amb la dogmà-
tica surrealista, concret mental. Cap altre artista no ho ha assolit d'una
manera tan absoluta i tangible. Algú ha dit que Miró havia descobert
els reflexes espirituals de la cosa real. Però convé aclarar desseguida
que aquesta descoberta és feta al marge de tot procés de síntesi més o
menys laboriós. Miró no raona; en té prou amb la seva intuició mera-
vellosa. D'ací que la puresa d'un quadre d'aquest artista sigui producte
de la seva puresa d'ànima, d'aquesta aspiració constant vers l'absolut.
I la qualitat més alta de Miró, la que li permet de mantenir-se com a
valor universal, és aquest perfecte equilibri entre el somni i la vida.
Perquè és indubtable que una excessiva puresa, una absoluta evaporació
del que pot semblar adjectiu, condueix irremeiablement a l'esterilització
del contingut humà, premisa ineludible de tota obra estètica. En aquest
cas podria donar-se una obra d'art amb clau secreta, de perfecta com-
prensió per a l'artista que crea, però indexifrable per a l'espectador
millor dotat. A això es referia Carl Einstein en parlar de l'obra del
nostre artista. Aquest, però, coneix el límit de les seves realitzacions.

Hem de remarcar, finalment, l'òrbita de la gran tradició catalana en
què es mou Joan Miró. Òrbita que informa una manera d'expressar-se
directa, viva, on els colors exulten lliurement, cosa que fa pensar tant
en els frescs de les nostres esglésies medievals com en la punyent
clarividència dels illustradors dels Beatus.

JOAN PERUCHO
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NIAILLOL
Vive la Mediterranée 1

JOAN Mrnó

N un llibre de valor singularíssim publicat el 1937 per Judith Cladel, Maillol
mateix ha refet les emocions del seu viatge a Grècia, la primavera del 1908, en
referir-nos el colpidor retrobament del seu paisatge català sota el cel de la

pàtria d'Edip.
Havia navegat, des de Nàpols, cinc dies de mar reposada quan, gairebé de sobte,

apareixia el Pireu: en arribar -hi, Maillol es creia retrobar Banyuls—Banyuls, arredossat

al Pireneu, voltat de vinyes, tarongers, oliveres; el poble on Afrodita renaixia perfecta,

filla del mar encara, a les mans de Maillol, un escultor de Catalunya — Banyuls!: eren

les mateixes cases, el mateix molí de vent. Un dia tòrrid sota un blau encís fins al

lila, Maillol constatava que el dibuix aspre i solemne del nostre país és el mateix

de Grècia: Quan, anant cap a Delfos, baixàrem a Itea he cregut veure la badia de

Banyuls i les seves muntanyes, en més gran, però amb una gràcia semblant en els contorns.

Descobria també que la rotllana ritual, la sardana, el contrepàs de mesurada cadencia
on les dones de la seva terra semblen voler refer el venir i el trencar de les ones, és la
mateixa dansa de les dones de Delfos, la mateixa dels pastors que s'abeuren a les
aigües castàlies.

La sang es desvetlla davant d'aquesta frapant identitat quelcom més que geogrà-
fica perquè un secret entroncament racial s'hi perfilar no lluny de Banyuls, vint i sis
segles abans, els foceus de Massàlia havien bastit la petita colònia d'Empòrion.

A l'Acròpolis d'Atenes, cegat per la potència de la llum i la blancor del marbre,
embaumat l'aire d'un perfum de taronger que hom no sap d'on arriba, darrera d'aquesta
inicial emoció del paisatge, Maillol descobria encara una comunitat d'intencions
plàstiques i una comunió de conceptes estètics; reconeixia i admirava, en els pocs llocs
on el vandalisme de la cultura moderna l'havia respectada, l'escultura de Fídias, plena

de saviesa; també, la plàstica robusta, solemne i perfumada de les korai del vell L'rec-

teion amb la qual es sentia més profundament identificat.
Fou a Olímpia, però, davant la ruda simplicitat expressiva dels arcaics, dels

escultors del segle vi, que el català havia d'exclamar enfervorit: Aquestes formes tan

belles en llur simplicitat, vet-ací l'escultura que hauria volgut fer! Ho constatava, però,
a la llinda de la seva maduresa i quan el món ja coneixia 1'infantament magnífic de
La Mediterrània.

En el silenci voltat d'oliveres, aquell diàleg tan naturalment sostingut al marge
dels segles i la història, entre l'escultor grec i el català justificaria per ell sol els mots
arriscats i perillosos amb què Maurice Denís definí un dia a Maillol: un grec de

Catalunya. Arriscats i perillosos, certament: qui davant d'ells no hauria, desconei-
xent Maillol, imaginat una mena de Canova?

També, com en les obres de Canova, en les formes puixants d'aquestes dones
catalanes eternitzades per Maillol s'hi veu l'amor a la puresa d'un perfil, la recerca
d'una proporció, la submissió a un sentiment arquitectònic; però amb quina superior
vitalitat no s'hi recrea el cànon!
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Com a obra d'arquitectura concebeix, en efecte, Maillol, la seva creació; però
aquest valor arquitectònic és difícil d'atènyer: Jo tracto d'obtenir-lo com ho ha fet
Policlet; parteixo sempre d'una figura geomètrica, quadrat, rombe, triangle, perquè són
aquestes figures les que millor s'aguanten en l'espai; potser també perquè, com afirma
Plató, són aquestes les que donen la veritable idea de bellesa tota vegada que són no
solament belles sota certes condicions sinó sempre belles en elles mateixes.

Prendre la geometria com a punt d'origen, reconstruir un món espiritual partint
–com ho havien fet Pascal, un francès, i un occità: Cézanne–de les formes matemà-
tiques més simples, comportava, però, un perill de deshumanització, i Maillol no
l'hauria salvat sense un instint vigorós d'humanista; però Rodin pogué dir davant
La Nit del mestre de Banyuls: Hom oblida sovint que el cos humà és una arquitectura;
però vivent!

Enfront del creador de L'áge d'airain, essencialment analític, Maillol intentà la
realització d'aquesta arquitectura vivent mitjançant un art de síntesi, un art superior
que, talment el d'Olímpia, reeixís en donar el que hi ha d'universal en tota forma
singular. Cal, deia Maillol, que en composar la figura d'una noia doni la sensació de
què són totes les noies, amb el que d'impalpable i sense forma, d'emanació poètica, de
sentiment perdurable–i, també, inexplicable amb mots –es descobreix en cada gest
de noia.

Però calia, per a arribar a aquest punt de plenitud, haver aconseguit una puresa
i una pau, tant rares en el món espiritual contemporani, socavat fins als seus fona-
ments essencials, que per a molts havien de semblar inassolibles. Si Paul Fierens ha
trobat que la serenitat de Maillol estava més aprop de l'antic que del modern, és
perquè no ha sabut comprendre l'enorme transcendència, i alhora l'extraordinària
naturalitat, del gest del català en escometre – justament perquè volia assolir aquella
pau –el que Rafael Benet ha anomenat amb lucidesa, la més difícil de les aventures de
l'art contemporani: la del retorn a l'ordre; no solament a l'ordre geomètric, sinó
també a un ordre vital, a un equilibri humà perfecte.

L'impressionisme, en dur a les seves extremes conseqüències pràctiques les possi-
bilitats materials d'una fórmula teòrica, cloïa un cicle històric i havia esgotat un món.
Calia, doncs, recomençar, i la pintura restava abocada a l'inèdit, però també a un
tenebrós inconegut.

Si els problemes de l'escultura exigien, per la seva material complexitat, altres
plantejaments i altres perspectives estètiques, Maillol no deixà de constatar a temps
els futurs perills d'algunes posicions intellectualistes que l'evolució de l'esperit con-
temporani aniria afavorint, tota vegada que, si volem sostenir amb Leonardo que la
pintura–i per extensió, qualsevol creació espiritual –è cosa mentale no podem, d'altra
banda, ignorar que el sueño de la razón produce monstruos.

Al marge, doncs, d'un món que s'ha abocat a un caos espiritual premeditat, l'art
de Maillol volgué estar en pau amb el mateix Maillol i hagué d'oblidar; però si el
català adopta l'actitud d'un primitiu, no consentí en cap manera en esdevenir un
conscient primitivista; oblidà simplement, que mai ningú abans d'ell hagués fet
escultura i retornà a la llum mediterrània, a la badia catalana de Banyuls, no menys
ben tallada que la grega d'Itea, a la pau dels conreus assolellats que el film de Jean
Lods i Claude Roy ens revela, a les formes, d'una dolça plenitud arquitectònica, de
les camperoles del seu país llatí, a un cànon escultòric fet a mesura de la seva més
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humana emoció. Per a Maillol—i contemporàniament per a molts dels nous valors
de la pintura meridional europea, de Matisse a Pignon i de Sunyer i Pau Roig a
Gausachs i Mundó—la llum del Mediterrà és—diria que ontològicament —la llum de la
gràcia o, almenys, la llum d'una idea superior.

No és, doncs, per atzar que una de les extremes fites en la cultura occidental
hagi dut, abans del seu nom definitiu de La Mediterrània, el d'Estàtua per a un jardí

ombrejat, i els més solemnes d'El Pensament i El Pensament llatí, perquè aquesta
successió revela i sintetitza tot un itinerari ideològic en l'artista; el camí acomplert per
Maillol de la física a la metafísica, per a restar finalment en els dominis de la més
pura plasticitat i de la més natural poesia: Les meves estàtues —ha dit —són poemes de

la vida. Enlloc d'explicar-me en vers ¡n'explico per mitjà de l'escultura.

Dolç punt d'equilibri vital entre la somàtica puresa d'un Joan Miró i la cris-
tal-lització intellectual de Paul Valery—no menys mediterrà que Maillol —l'art d'aquest
darrer sintetitza el pòsit de vint i cinc segles de cultura mediterrània. La unitat
inteligible del singular en el comú, de la poesia en la metafísica, del logos en el
cosmos, troben la seva més pura síntesi en el que Augustus John ha anomenat l'estàti-

ca i serena bellesa de l'obra del català Josep Bonaventura Arístides Maillol.

OH QUIET

TRIOMF D'UN PENSAMENT PERFET !

FREDERIC-PAU VERRIÉ
Per a Charles Collet.

Estiu del 1946.

Mort Arístides Maillol, l'estiu del 1944, el llibre de Judith Cladel (MAILLOL: Sa ele-Son oeuvre-Ses
idées. París, Grasset, 1937), restarà com un dels més valuosos documents contemporanis sobre l'obra, el
pensament i la figura del gran escultor català.

Escrit al marge d'una sèrie de converses amb Maillol als seus estudis de Marly-le-Roy i de Banyuls,
el llibre de Judith Cladel ha esdevingut avui una obra inestimable i una font literària única per al conei-
xement de l'estètica mailloliana, tota vegada que no és l'escriptor que interpreta el pensament de l'artista,
sinó aquest mateix el que hi ha exposat en tota la seva complexa amplitud la seva mediterrània doctrina;
les cites, doncs, no podien ésser-hi infidels.

El documental rodat per Jean Lods — amb comentari de Claude Roy i fons musicals de Roger
Desormières, creats sobre alguns dels més suggestius temes de les cançons populars catalanes, — ha d'ésser
considerat una petita obra mestra del cinema europeu dels deu darrers anys, per la delicadesa dels seus
ritmes d'imatges. Les primeres d'aquest film que duu també el simplicíssim títol MAILLOL podrien
enganyar-nos tot d'una si Claude Roy ens digués que la cala pedregosa amb les barques al sol i els carrers
que s'enfilen cap a l'estesa de llençols de les façanes banyulenques, són, no de Banyuls, sinó de qualsevol
poble d'Eivissa al Mediterrà català o de Mikonos. Santoriu o Sifnos a l'arxipèlag del Mediterrà grec.
Aquesta identitat del paisatge, el ressò de la veu de Maillol enmig dels grans espais assolellats,
el perfil i la mirada humaníssims i emocionants de l'escultor, la mà d'aquest dibuixant a l'ombra
d'una figuera i en el repòs dels camps dels afores de Banyuls, la geomètrica arquitectura del poble
ran de mar, la simplicitat de l'estudi i la casa del mestre; i sobretot, la magestuosa presència i la
magnífica plasticitat dels exemples cabdals de la creació mailloliana sota l'implacable bisturí descriptiu
dels reflectors, es lliguen en aquesta cinta — malauradament interrompuda per les circumstàncies i
ja irremeiablement incontinuable — en una emoció humaníssima com pocs documeuts d'art havien
aconseguit.
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FERRER BASSA

SI la commemoració, fa gairebé un any, del mig millenari de la naixença de
Botticelli— l'home que, com ha escrit Alexandre Cirici, havia volgut conciliar
les Madonne amb Perséfone —volia significar, aquí a Catalunya, no res menys

que la reafirmnació de les nostres racials essències mediterrànies: la permanència lulliana
del símbol i la victòria de la imatge per damunt de l'objecte —i, en definitiva, no era
més que un pretext per a fressar aquest camí de retorn al Mediterrà que en altres
planes d 'ARIEL s'ha propugnat la commemoració, aquest Setembre del 1946, del sisè
centenari de l'obra perdurable de Ferrer Bassa al Monestir de Pedralbes, és un record
a la gran aventura plàstica del nostre ingrés definitiu al món cultural del mar llatí.
Eclèctic o provincià, artesà o inhàbil, l'art del pintor de la capella de Sant Miquel

-oriund, com Sunyer, de les terres de Sitges—tingué la gran virtud de saber resumir en
forma eficient, i assequible al nostre vigorós segle xiv, l'art de tota la Itàlia contem

-porània en un català rude però segur de si mateix, ric de força racial, i que per la seva
autenticitat havia de constituir-se en cap i en origen d'una escola reial de pintura,
nodridora al llarg del segle xiv de tants obradors del nostre país.

Atent al sentit d'aquesta commemoració, ARIEL es complau avui a estampar, en les
seves planes i a manera de símbol, el nom singular de Ferrer Bassa, incunable i estel
matutí de la nostra pintura gòtica.

Catalunya participà en la commemoració internacional del Centenari de Botticelli amb una sessió a
Miraniar. EL NOSTRE HOMENATGE A BOTTICELLI — M.CD.XLV-M.CM.XLV, — un curt fullet de vuit
planes en 16 è , iHustrat amb cinc dibuixos del pintor florentí per a la Divina Conunedia— recollí un breu
esquema de les dues conferències pronunciades en aquella ocasió: una a càrrec de Frederic-Pau Verrié -
BOTTICELLI, CONTEMPORANI — i l'altra, d'Alexandre Cirici — SANDRO, SENYERA.
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GRAU SALA, pintor
LEVAT de l'art eonstructivista, i fent excepció de les obres que
pretenen derivar del camp de la metafísica, la pintura çontempo-
rània pot reduir-se a un joc inesgotable de línies i colors damunt

la superfície plana del quadre. Es a través d'aquest joc meravellós
que arribem al convenciment de què Grau Sala és realment un pintor.
La comoditat i, per què no?, la peresa que es manifesten en el món
de l'esperit tant o més que en el de les accions de l'home, fan que un
qualificatiu i una rotulació arbitrària aplicada a uns artistes, arrelin amb
més èxit i tinguin durada sense que ningú no es proposi mai esbrinar-ne
la seva adequació. Una d'aquestes classificacions arbitràries ha motejat
Grau Sala d'illustrador. Nosaltres, que li reconeixem una gràcia única
per a l'art del llibre, veiem també en ell una extraordinària capacitat per
a la pintura, que es manifesta palesament en el seu preciós arabesc
lineal: el bigoti i les patilles d'un cavaller o la sina desbordant d'una
dama, tenen el seu contrapès en un motiu d'ornamentació vuitcentista,
formant tot una mescla de rectes i ondulacions d'una calligrafia incon-
fundible. Els colors emprats per Grau Sala, entre els quals hi és abun-
dant el rosa, no pretenen, tampoc, alludir el món real, la qual cosa
denota tota l'estètica de l'artista: la creació d'un món propi amb línies i
colors personals. Perquè és un món exclusiu el que s'ha creat. La
temàtica del segle passat, en la qual es complau, no té el significat d'una
recherche du temps perdu, sinó que constitueix un vuitcents recreat, un
vuitcents Grau Sala deliciosament impregnat de gràcia... i també d'una
engruna de perversitat de la qual el pintor no està mancat del tot; no és
pas per atzar que Grau Sala pervingué a ilustrar Les Flors del Mal.

Aquesta és la pintura de Grau Sala en la llunyania del nostre record,
en l'època de la seva aparició en el món artístic, quan donava un toc
d'agredolç a l'ambient més aviat reposat i serè que es desprenia de les
obres dels mestres ja consagrats, agredolç nascut d'aquell infantilisme
tan seu, del qual la gràcia i la malicia n'eren components.

En ocasió de la nostra guerra, Grau Sala, com tants d'altres, convertí
l'expatriament en etapa fecunda del seu art, influit, sens dubte, per un
clima on el nivell artístic i intellectual predisposava a l'estudi i al treball.
Havia d'elegir, fatalment, París com a lloc de residència. A París pinta
i triomfa i tots sabem el valor que té el triomf real a París, on la verita-
ble pintura i el sensacionalisme artístic concorren com enlloc.

ENRIC JARDÍ

Grau Sala ha tramès de París, expressament per a AREL, la illustració que en lámina fora de text
reproduïm en aquest número.
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TRES LLIBRES
POÉSIE ININTERRO.YIPUE és el títol del darrer llibre de Paul Eluard a les edicions

de la N. R. F. Ara, qui contradiu a qui? Si, en els temps del secret missatge, Jean
Paulhan podia desemmascarar-hi Jacob Cow le Pirate, perquè l'angoixa de si els mots
són signes amenaçava perillosament la sobrerrealitat, ara, Eluard demostra que l'aven-
tura pot ésser encara més extraordinària i fecunda i, per damunt de tot, humana.
Sang als llavis i al cor. Poesia ininterrompuda o evidència poètica tal com:

La nuit native de ta bouche
La nuit oi rien ne se separe.

Poesia on els mots encalcen els mots sota aquella màgia peculiarment abstreta que,
segons Louis Parrot—corifeu un mica desavesat, però fidelíssim —és feta d'una somrient
tristesa, d'una molt dolça i familiar gravetat.

JOAN PERUCHO

OUR NEW MUSIC

Aaron Copland és, en l'actualitat, el cas d'interès més vital en la producció
musical d'Amèrica del Nord. Infós en el seu treball de compositor, ha manifestat un
agut sentit crític en el seu llibre darrerament aparegut, OuR NEW Music, on claredat,
concisió i estabilitat valorativa són les qualitats que marquen la seva visió d'aquesta
efervescència productiva que emergeix del Nou Continent. L'autèntic entusiasme amb
què Copland es manifesta, no encega el seu esperit crític, obert a tot impuls creador on
apunti un valor d'actualitat, però partidari conscient d'un art idoni segle xx, rebutja
tot contingut espiritual que no respongui al nostre moment. A OuR NEW Muslc,
després de l'esquema que dedica als corrents estètics que han creuat darrerament pel
nostre Vell Continent, interessa l'estudi de conjunt que fa de la consciència musical
americana, en parlar-nos de Roy Harris, de Charles Ives, el màxim puntal de l'ameri-
canisme musical desvinculat d'Europa, i més endavant, dels nuclis del centre i del sud
d'Amèrica, en especial Mèxic amb Carles Chavez, i el Brasil amb Villalobos. Decidit
partidari d'una expansió universal de la música com a element de formació cultural,
compta amb les possibilitats radiofòniques per a defugir l'anquilosament de les sales de
concerts i la fragmentació excessiva dels nuclis de selecció. Copland, típicament
americà, creu i espera en la funció social de la música, i en l'ús, per a la seva difusió,
de tots els avenços tècnics que la vida americana presenta. 	

MANUEL VALLS

SOBRE JOAQUIM SUNYER

Un dia caldrà comentar amb extensió l'extraordinària tasca divulgadora duta a
terme en terres d'Amèrica, i sota la bandera d'EDITORIAL POSEIDÓN, per Joan Merli,
un dels nostres Inés actius promotors d'iniciatives artístiques al nostre món d'abans de
la guerra. Des dels primitius fins a Maillol, són múltiples les referències a les nostres
figures preeminents que l'editora americana ha escampat en les seves obres. Ara, a

més, per a una de les seves sèries de divulgació, on ja han aparegut estudis sobre Torres
García i Arístides Maillol, POSEIDÓN ha encarregat a Gaziel un breu estudi que prece-

deixi una selecció de les obres més representatives del segle ininterromput de creació

pictòrica del nostre Joaquim Sunyer.	
Df DALUS
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EXPOSICIONS
PICTÓRIA ha donat acolliment a aquesta expressió d'un afany collectiu que

constitueix l'exposició d'ELS VUIT. Però no és això sol. En cada un dels joves
expositors hi ha una particular necessitat d'expressió fortament sentida. Enmig de la
lamentable grisor, de l'estèril aburgesament de les sales d'exposicions i de la majoria
d'expositors, l'esforç de Maria Girona, Ricardo Lorenzo, Joan B. Palà, Albert Ràfols
C. i Vicenç Rossell, pintors, amb l'escultor Miquel Gusils, és un esforç que ja val per
ell mateix, i que, per a dir-ho simplement, ho justifica tot. Novament hi ha qui creu
en el seu art més que no en l'opinió curta i pràctica dels compradors. A part d'això,
el més important és l'intent. A la recerca de formes pròpies, per camins potser poc
fressats però no massa rars en el nostre país, ELS VUIT ens ofereixen unes teles de
construcció simple però de profunda ambició. Hi ha una duresa de crit que s'ofega
dins d'una aigua, en les masses lineals, com de plans superposats, del color. En un
altre moment caldria ocupar-se de cada un d'aquests artistes en particular, ja que el
seu agrupament de generació no resta valor a les individualitats. La visió general,
però, ens mostra clarament que no hi ha res de fals ni d'arbitrari en el fet d'haver-se
agrupat ara i en aquest lloc. I quan en el programa se'ns diu que ho han fet sense
pretensió de genialitat ni tan sols de novetat, sabem que no és una modèstia tímida i
falsa la que ens ve a l'encontre, sinó la serenitat treballada i vital dels artistes sincers.

A més de la pintura i de la molt estimable escultura de Miquel Gusils, l'exposició
presenta un músic i un poeta. Joan Comellas oferí, a més d'una SONATINA i
QUATRE TONADES INFANTILS, el Seu HOMENATGE A MAURICE RAVET. Com altres mósics

joves—diu Cristòfor Taltabull en presentar-lo —Joan Comellas, encara que allunyat
de l'estètica impressionista, venera l'obra del gran mestre francès, aïllada de la
literatura de l'època i de les fórmules d'escola, i degudament estimada per les generacions
posteriors.

El poeta Jordi Sarsanedas exposà algun dels seus poemes en amplis fulls oberts en
una vitrina, a part d'una còpia a màquina a disposició del visitant. Com en els seus
companys d'arts plàstiques, com en l'apassionament graciós i agut de la música de
Comellas, en la poesia de Jordi Sarsanedas hi ha una tivantor punyent, vivíssima.
La personalitat cerca l'alliberament de la tortura en el gloriós però vacillant cop d'ala
del primer vol.

A tots ells adrecem amb aquestes ratlles, la veu sincera de la nostra confiança i
per a PICTÒRIA, que els lla rebut, sigui el que acabem de dir una enhorabona ben
merescuda.

A PARÍS, a l'Exposició de Tardor seguirà la dels Arlics DE L'ART CATALà. París
centra, com sempre ha fet, les mostres de l'activitat artística més exigent. En aquest
moment d'Europa—ple, a pesar de tot, de promeses, —en la capitalitat parisenca de
l'art occidental, s'hi reuneix una vegada més tot allò que per naturalesa és un
progrés i una conquesta. El nostre redactor J. Palau Fabre ens enviarà, en el moment
oportú, una referència directa d'aquests aconteixements del món artístic, tan plens de
significació transcendent i d'actualitat.
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