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COSTA i LLOBERA

INALTERABLE en la senzillesa, sinceritat i pulcritud inicials que la

informaren des de la seva creació, inalterable en la seva adquirida

vigoria estètica i en l'eficàcia ideològica i sentimental que l'acompanya,

fresca i gentil corn una idea nova, aquesta poesia és ara per a nosaltres

joia de tots i per sempre, d'una lectura i tracte que no pot fer més que tor-

nar millors els seus devots i seguidors. Així el sacerdot-poeta, doblement

ungit per la Religió i la poesia, haurà perllongat a través del temps el seu

excels magisteri, amb la sola exemplaritat magnífica d'una obra que ha

d'ésser honor perdurable de la seva llengua i del seu poble. Una terra que

en els nostres dies pot oferir una figura de tan exquisida i depurada digni-

tat com la de Costa i Llobera, no es pot sostreure ja, sense abdicació del

propi geni, a les exigències d'una tal possessió que entranya una fidelitat

irrevocable i perpètua. Una llengua que, al cap de sis-cents anys del

¡niracle de Ramon Llull, es plega amb tanta docilitat i amb tanta gràcia a

la inspiració d'un gran poeta, té adquirits, per aquests sol fet, uns drets

inalienables al respecte més absolut. I els qui la parlen i l'estimen perquè

han nascut amb ella a la boca, ben segur que cap altre do millor no podrien

haver d'agrair a Déu que el d'una poesia que és sens dubte, per a tota

llengua, la més ferma i segura penyora d'immortalitat.

JOAN PONS i MARQUÈS

Mallorca, 1947	
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SEMPRE i ARA,

poemes de Clementina Arderiu

S I és difícil parlar de poesia, més difícil és parlar d'una obra poètica determinada.
La resistència a l'anàlisi és acrescuda encara per allò més personal, més indes-
triable que fa ésser al poeta més autènticament ell mateix. ¿ Com voler expli-

car la qualitat demiúrgica d'una poesia, en la qual el veritable poeta no sols ens revela
les relacions extraordinàries o correntment desapercebudes de l'Univers, sinó també
tot allò que subsisteix de meravellós i d'insòlit dins de les coses corrents? ¿Com parlar
a l'entorn d'un misteri que més que l'art del llenguatge sembla l'art dels silencis que
donen a la llengua tota la seva dignitat? I si ja de bell antuvi s'acumulen totes
aquestes dificultats, què serà, quan l'obra és la d'una poetessa en la que la veu es fa
clara i secreta, pròxima i inabastable de tan senzilla cona sembla?

La poesia de Clementina Arderiu és com l'aigua pura d'una font emboscada
que canta pel goig de fer companyia als ocells i a les branques, defugint els lligams
de servitud que el desig de l'aprovació aliena comporta: aquesta qualitat vegetal de
la sensibilitat poètica de la dona, aquesta monotonia i la pobresa de l'etern femení
que es polaritzen en la preocupació primordial per dos temes eterns: l'amor i la mort,
i que ens fa aparèixer més com a individualitats, més com a repetides continuacions
jue com a aportacions de veus singulars i pròpies al concert de la lírica universal.
Es a l'entorn de l'obra de la Comtessa de Noailles que Ortega y Gasset descabdella
les seves consideracions sobre la nostra pobresa, per enllaçar, finalment, la seva
obra amb la lírica divina de Safo. Feliç parentiu!... Però si la poesia femenina ha
d'ésser ella mateixa i com diu Carles Riba en unes pàgines admirables, no deu intentar
la manipulació dels tresors aliens que en les seves mans poden convertir-se en mortals
barreges de Locusta, sinó ésser fidel a la seva essència i al seu imperatiu vital, les
consideracions dels més illustres filòsofs no poden destruir el seu valor ni la seva
necessitat. Clementina Arderiu ha enriquit la nostra lírica amb l'aportació de la
seva qualitat intrínseca tan indissolublement lligada a la seva personalitat. Es ella,
i això és tot i això ja és prou. Conscientment, intelligentment fidel a ella mateixa,
com ens diu el títol d'aquest seu darrer llibre: SEMPRE r ARA.

Es ella qui tenim al davant, fidel al seu cant primer, al seu cant de sempre,
a la seva veu de dona divinament ungida amb el carisme poètic indefugible. Qui
en versos anteriors ens havia dit: Canto pel goig que em fa cantar, ens repeteix, més
segura que mai:

Només que cerqui en mi mateixa
no em puc esgarriar,
fidelitat trobaré sempre
al meu mateix cantar;

i així ha estat al llarg d'aquests vint-i-sis poemes on la nostra poetessa arriba al
cim de l'expressió feliç, del despullament i alhora de l'enriquiment líric més absolut.
En aquests versos, on tot sembla senzill, on tot sembla intocat com en un brodat
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perfecte, la nostra llengua retroba la funció demiúrgica resultant del combat del Cos-
mos amb el Verb, com sense esforç, com si fos només el pas alat pel món, sensible
ella camina, somnia, respira i gaudeix. És com si illuminés cada paraula amb
una llum nova i ens mostrés la part- de meravellós que es troba en cada cosa dita.
Però d'aquesta claredat, ella, com tots els veritables poetes, en fa brollar el misteri.
Aquest misteri de perfecció i de naturalitat divines semblant a l'arquitectura de la rosa,
que és tota l'obra de Clementina Arderiu.

En aquest darrer llibre que ens arriba tan pulcrament editat i amb el bell seguici
d'unes litografies d'Olga Sacharoff, —només sentim la seva inaccessibilitat per als més
-,tot el món que anteriorment ell ens havia ofrenat, torna a ésser present, renovat,
fidelíssim i enriquit encara. Presència del inón exterior en les Estampes, jo diria
esguardat amb una mirada tendra i melangiosa, dolçament pensativa, que em recorda
les Sibilles Eritrea i Líbica de Miquel Angel, o el gravat de Dürer quan descriu la
Malenconia; indefugible i precisa com un silenci en la música; o segura i eficaç quan
amb gravetat baptismal evoca la Fe. I esdevé greu i tensa en Sentiment de la guerra,
aquesta part del llibre on la solidaritat amb el dolor de tots es palesa d'una manera
tan viva i tan púdica alhora: adolorida pel sentiment de la inutilitat de la guerra,
per la dallada implacable de tantes vides en flor, aquest sentiment culmina en la
magnífica elegia Un mort, una de les més punyents i niés nobles de les poesies amb
què la lírica catalana s'ha enriquit del nostre dolor:

De mi no fores res, i t'acompanyo
en els camins inútils del record...

i sempre amb la mateixa dignitat i la mateixa contenció es desplega el plany al llarg
de quatre estrofes perfectes. La darrera part del recull, i que li dóna nom, és, em
sembla, la culminació, la síntesi de l'obra poètica de Clementina Arderiu. Ja des de
la Comanda a un argenter, pura delícia de tons, sàviament popular, hi és tota ella,
donant-nos intelligent testimoni de la creació poètica en El poema feliç; deixant-nos
palpitant, amb tota la seva terrible càrrega de tendresa i de coneixença, un poema

d'amor, Fermança, mentres en Canino, ara..., diu la tranquilla certesa de la seva
vocació lírica en plenitud, consciència que culmina en els versos meravellosos de

SEMPRE I ARA, els que ja he subratllat quan remarcava la seva fidelitat al cant...

Resto, però, amb la recança de no haver sabut evidenciar el valor, la qualitat

ònica de la seva obra en la nostra poesia. Finalment i manllevant paraules de

Thierry-Maulnier: Si l'activitat pròpia del poeta no és la de fer néixer fantasmes

en ell per tancar-los en les paraules, sinó la de fer esclatar els fantasmes que la

paraula porta tancats dins d'ella, Clementina Arderiu, amb la claror daurada de la

seva lírica, és una poetessa autèntica ; indefinible i adorable, tan sàviament senzilla

com la més pura i niés bella melodia de Mozart.
ROSA LEVERONI

Octubre, 1947.

Clementina Arderiu. SEMPRE i ARA. Poemes.—Amb cinc litografies en colors per Olga Sacharoff.

Barcelona, 1946.
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DOS POEMES
Goigs fragmentaris de Barcelona nostra

Blanc i daurat en pedra marinera,
nacrat al nimbe en ales de coloms,
se'ns ha clos el goig vell de Barcelona.

Vènia per parlar;
els oficis de Barcelona poden començar?

De les grues solars amb caramells d'albada,
pel xiscle d'esmolet als vidres dels carrers,
el fosc treball estés com una boira,
com un ample salut que s'anés responent.

Si jo fos manyà,
lladrucs de la llima,
guspires de foc
a la mà tindria.
Si paleta • fos,
dalt de la bastida,
maons i maons
al cel posaria.
Si fos mariner,
me'n vaig a la Xina!
Tot arreu del món
amics hi tindria.

El blanc de la bugada es cansa en les façanes.
Abans de la vorera de poruc ja s'ha post.
Ara direm els pobles en el blau de la feina
de ribera al serrat,
els pobles blaus.
La primera o darrera Barcelona.

Juny, en el caire encés de la collita,
juga l'amor a promesa i record.
El seu cos borrós de mare jove;
ciutat com dona, nostra, nostra.
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Com ha passat la sang!

Posaré el meu amor que és tan llarg com les venes
a la boca cendrosa d'aquell infant esquerp
entre la pau humil de les darreres cabres.
Vull besar aquella fam que li afina la passa
i posar un somni lleu en el crani rapat
i el reflexe darrer de la nostra mimosa.

Adéu la. palmera
—al meu cor la palmera—,
adéu palmera d'Horta, la gràcia marcida,
plomell dels Tres Tombs!

Jo t'estimo, ciutat, en ta cendra de boscos,
en el teu herbei ras.
Santa, santa, santa.
El pit et llagrimeja i canten les campanes.

INSOLUBLE
Blancs segadors immòbils en la posta
de tan llunyans, oh ja! car .fresc llebeig venteja
tot el boli d'aquell blat,
d'aquella vostra llum tinc el silenci als llavis.

Al grat de temps i lloc, pro més encara

al pler de blau ventall de les balustres
els deixo, cel i mar, la tardorada.

Cada noia de pas va florint la cretona

i la cançó li escau a la passa lleugera.

Cada noia ha deixat un perfil de moneda.
Més agut, més clavat, com una nova lletra

insoluble al poema.

Qui sol, qui fosc, qui nu sap el vent a les portes?

.JORDI SARSANEDAS

97



ARBRE DE FLAMES
A Josep Palau Fabre

A uns anys ens plantejàvem amb l'amic determinats problemes la solució dels
quals havia de preservar en el futur coses estimades i essencials, i amb elles
salvar-nos nosaltres mateixos. El planteig era fet amb angoixa, amb anhel,

panteixosament quasi, com un pulmó o com una boca mancada d'aire vivificant i
pur. Se'ns feien presents i es redreçaven davant nostre l'actualitat d'aquell moment
tèrbol i la dispersió i el buit que es cenyien entorn. Calia saber què havíem de fer,
cap on havíem d'anar, d'on partiríem, quines directrius podria prendre la nostra
poesia i sota quin signe s'havia de concretar. Donàvem per sobreentén, però, que res
no havia d'imposar-se damunt nostre fins a fer-nos-en esclaus, res que no correspon-
gués a les nostres íntimes exigències i a l'època nova que una revolta dolorosa i sagnant
havia infantat. Volíem, això sí, enllaçar amb el passat i amb la tradició dels nostres
poetes, morts o vivents, sabent amb certitud què podríem acceptar d'ells que ens fos
actual i necessari encara. Volíem mantenir el contacte suprem i essencial, per
damunt la contingència dels homes, amb les generacions més properes, sospesant
seriosament la seva densitat autèntica, i descobrint l'afinitat que ens hi unia ainb una
simpatia d'ordre superior. Vo]íem, finalment, trobar el sender ignorat i qui sap si
pressentit, a través del qual portaríem amb fe la torxa encesa. Per a tals coses,
convenien el missatge i l'obra d'un poeta més que una bandera o l'orientació d'una
escola, per alta i exigent que fos en la seva dignitat i en la seva honradesa. I se'ns
imposaren tot seguit IMITACIÓ DEL FOC i Bartomeu Rosselló-Pòrcel.

L'obra de Rosselló no és extensa, ans -ben limitada; però sota la perfecció
diamantina i cristalina dels seus versos, crema una flama arborada que els vents més
contraris de tendències múltiples abranden amb fúria i amb passió. Hi ha sempre
quelcom de vital i d'insatisfet en aquells poemes meravellosos, alguna cosa que
sintetitza la seva època, que en certa manera pressent la nostra, ambdues a la mercè
de tants corrents succeint-se febrosament en intervals de pocs anys. El poeta recull
el vertigen de la seva generació, i s'enquimera apassionadament pels innumerables
camins que s'hi perfilen, i tots els segueix, en tots reïx i en cap no es queda. Intel-
lectualitzat o vital, neopopularista o poeta tradicional, surrealista o càndid i senzill,
orfebre o clàssic, sempre amb la sensíbilitat tensa i àvida, Rosselló sap de tots els
poetes catalans que l'havien precedit i de tots els que li eren companys en la lluita.
Per això les diverses tendències dels poetes de la seva generació —Vinyoli, Llacuna,
Espriu—, tots ells units per constants que el temps acabarà d'aclarir, es troben
inclosos en l'obra de Rosselló, tan diversa en la cobejança vital i sensitiva del poeta.

Rosselló és també el més apropat a nosaltres. Ens havia donat poemes, com A
Mallorca, durant la guerra civil, la sensibilitat i l'expressió dels quals encara abastem
amb la mà. Però és sobretot la seva mort, que havia pressentida en una intuïció
esgarrifosa per lúcida, el que més de prop ens parla, la seva mort en un sanatori del
Montseny, i el secret que s'emportà amb ell a la tenebra. Aquest secret ens és una
porta eternament barrada, quimèricament closa per sempre, ja que ens quedarem amb
la nostàlgia d'un company perdut que hauria dit més que nosaltres en aquests
moments, i amb l'enyorança del que hauria dit i del que hauria fet en el seu
extraordinari camí poètic. Gom si ens hagués llegat un missatge a mig complir, hem
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sentit la pruïja, sovint, d'acabar -lo o de seguir-ne una direcció, per un desig de coro-
nament i d'obra feta o bé per una necessitat de credo poètic sentit molt pregonament.

Cremat, dones, ofert en holocaust, sacrificat, arbre de flames magnífic oferint -se
en llum en la pròpia mort crepitant, el delicat poeta mallorquí ilumina, informant-la,
bona part del nostre moviment en l'actual poesia, perquè sentim encara molt endintre
i molt en el clima que ens volta aquella niort lenta que cremava, inexorable, a l'en

-torn de la seva figura i de la seva obra. No és en va, per tant, que de molt aviat
sentíssim la necessitat d'agrupar la nostra joventut sota el signe de la seva persona-
litat simbòlica, i que instituíssim els Anncs DE ROSSELLÓ-PòRCEL. Una inquietud vital,
un afany d'exigència, un esperit de selecció i també una necessitat d'enllaç entre tres
generacions encara vivents, eren les nostres divises, el nostre sentit de combat cons-
tructiu. Pels AMICS coneguérem les obres més representatives dels nostres poetes
en la generositat d'una llar amiga, i també per ells aprenguérem a definir-nos i a
saber cap a on, cada ú per camins diferents en aparença, havíem d'orientar el nos-
tre esforç i el nostre afany de cohesió en un ambient desfet i sense nord determinable.

PoEsln, patentitza l'esforç d'un dels nostres, esforç personal, sens dubte, però
que duu clavada en el fons la mateixa necessitat que tots junts, com a generació i
com a grup definit, feia temps sentíem. Més endavant, l'amic, com al final d'una
tasca i en els inicis d'una altra, ens ofereix IMITACIÓ DE ROSSELLÓ-PÚRCEL. Es en aques-
ta obra on es fa més palpable l'intent de dur a terme allò que el poeta mallorquí havia
deixat només en pensament: el títol d'uns poemes pensats i sentits però no escrits
per mai més, obligaren, com una ordre o una exigència, l'amic a coronar-los, acabar-
los, donar-los concreció i verb més enllà de la idea inexpressada.

Creiem que és ben clara l'existència d'un corrent subterrani que per sota la nostra

tasca o a través del nostre esperit ens anima si observem que ARIEL obrí les seves pàgines

a un país i a una cultura precisament amb un poema de Rosselló-Pòrcel. Així, doncs,

amb la preocupació constant portada amb entusiasme i amb fe viva dels problemes

espirituals d'una generació, ARIEL duu involucrats tot el pensament i tot l'anhel de

l'origen. Sota un simbòlic guiatge inicial, s'ha fet possible un desenllaç magnífic, i,

per altra banda, s'ha pogut aglutinar voluntats i aspiracions creadores disperses; i

entenem que és precisament per aquesta indiscutible eficàcia obtinguda que el

nostre punt de partida és bo i que conté una veritat i una fecunditat plenes de sentit.

Avui hem volgut que Rosselló-Pòrcel donés el nom a una nova activitat nostra:

la d'un premi al millor llibre de poemes presentat a concurs. Amb ell no pretenem

adjudicar uns honors a una obra que segueixi una filiació poètica determinada, sinó a

la que assoleixi uns valors més autèntics de contingut poètic i universal, lluny d'esco-

les i de tendències. Hem volgut només, i és molt, que el nom que presidí l'inici de

tantes activitats i de tants somnis, transcendeixi del nostre clos a tots aquells qui es

sentin inclosos en la generació que ens agermana. Volem, també, que a l'obra de

Rosselló-Pòrcel, s'hi apropin d'altres per tal que coneguin la seva significació plena

d'actualitat. Si tantes voltes Catalunya ha perdut homes en plena florescència

-Folguera, Salvat-Papasseit—, que han deixat un fatal interrogant damunt la seva

obra tot just iniciada, ha sentit sempre una tendra simpatia cap a ells i un interès en

perpetuar la seva memòria i el seu treball. Bartomeu Rosselló-Pòrcel, mort molt jove

encara, deixà una obra verge i una via de llum que ha presidit la nostra naixença.

JOSEP ROMEU



Costa i Llobera, i el Classicisme

N una conferència llegida a l'Ateneu, l'any 1904, Miquel Costa i
Llobera exposava el seu sentit de l'obra artística: El vers: veu's
ací la forma poètica. La inspiració sense la forma resta impercep-

tible; la forma sense la inspiració és cosa inanimada. L'equilibri, la
proporció. El mateix any, Maragall traduïa Enric d'Ofterdingen, amarat
del romanticisme alemany. Dues tendències oposades en entendre les
lleis de l'art, perquè Maragall havia dit: suggerir un món en una sola
paraula intensa. I amb aquesta concepció cercava en la paraula com
una flor, un encantament, un miracle. Això el feia innovador.

Costa no fou un poeta popular. El primer llibre de Poesies, publicat
el 1885, passà quasi inadvertit del públic i de la crítica. I mentre
Maragall en els Jocs Florals assolia el títol de poeta d'una terra, les
poesies de Costa, excepte un accèssit guanyat als vint anys, no eren
premiades, ni tan sols mentades en la Memòria del Secretari. L'elevació,
el llenguatge mesurat, l'allunyaven del poble. Més limitat, restà solitari
per aquesta contenció en el cant, per la seva elegància serena. En la
soledat hi ha una dolça malenconia, que sovint es desfeia en aquells
poemes de la joventut, com Maina i L'Arpa, curulls de pressentiments i
misteriosa fantasia. La seva intuïció dels límits i l'harmonia miraven el
món antic d'on prenia els mestres i models, ell mateix mestre i clàssic.
I el seu classicisme el collocava enfront del neo-romanticisme i de la
poesia popular. Durant uns anys deixà de concórrer als Jocs; niés tard
hi torna a precs del pare i els amics i fou proclamat Mestre en Gai Saber.
Premiada llavors La deixa del geni grec, Maragall veié tota la importància
de l'obra de Costa en aquella visió mítica. En el fons ell, com el mateix
Maragall, no creia en l'eficàcia dels Jocs Florals, que qualificava així:
una de les plagues de la nostra poesia. No fou un incomprès. Ell
amà la claredat, la transparència, la justesa. La música en la merave-
llosa tensió dels versos perfectes, i la grandiositat que ehl. volia en totes
les coses, esclaten en el lirisme exultant de Cala Gentil, i altres. 1 és
innovador. Ressuscita velles formes oblidades a Mallorca, com cançons
de gesta, la nova rimada i la codolada, i n'introduí de noves.

En la més important de les innovacions, l'adaptació dels metres
antics al català, hi ha la influència de Giosuè Carducci. La poesia de
Carducci representà la resurrecció de 1'hellenisme a la Itàlia nova. El seu
odi al romanticisme, especialment Manzoni, li havia fet exclamar: «Odio
l'usata poesia ». I havent publicat algunes obres sense cap èxit, es revelà
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amb la introducció de les formes de la poesia antiga, i adoptà la mètrica
llatina. Corri Mossèn Costa, tingué una sòlida educació clàssica. Però
el classicisme de Costa no és una posició extrema de rebellid contra l'art
tradicional, sinó fruit de la seva amor a 1'eurítmia. Davant l'exemple
del malaguanyat Cabanyes, que morí jove, construeix les Horacianes.

La posició de Carducci envers el romanticisme no fou tan sols un
antagonisme en la forma poètica, ans en les idees polítiques i religioses.
Es el món pagà, puixant en la idea de la grandesa de Roma, en contra-
posició amb l'esperit cristià. Ple de L'ellenica vita, imprecava l'art dels
cristians i en la seva exaltació, creà un món d'ensornni sense vida pròpia.
Costa, més progressiu, no podia oblidar la tradició catòlica, i prengué
del món antic la millor part. Coneixia perfectament la literatura italia-
na, i admirava en Manzoni la seva concepció de l'Església naixent.
L'equilibri i aquella puresa que el caracteritzen, li permeten d'enfrontar

-se amb el món clàssic i dur-lo fins a nosaltres.
Malgrat aquestes profundes diferències, Costa i Llobera llegia amb

avidesa les Odi barbare de Carducci, a qui considerava com un clàssic.
Estudiava l'adaptació de l'escola italiana, modernitzada amb nombroses
innovacions del mateix Carducci, que no fou tan original com els italians
pensaven i que, esperit contradictori, no dubtà en usar les formes de la
poesia tradicional rebutjades. Aquestes innovacions volien significar a
Itàlia una poesia nova i revolucionària. Costa adoptà el sistema d'aque-
lla escola sense extremar les seves audàcies. L'única veritable adquisi-
cid de les Horacianes és l'estrofa asclepiadi-glicònica, difícil per a la nostra
llengua. L'estrofa turriana, ja l'havia usat Cabanyes; la sàfica i d'altres
eren admeses. La dificultat que implicava l'adaptació i aquella elevació
del llenguatge fan semblar artificioses certes maneres de dir, i poden
observar-se instants de fredor. En l'estrofa alcaica, la preferida de Costa,
hi ha una elegant fluïdesa. El seu esperit de la mesura i la claredat,
s'acordava en aquest cenyir-se a les formes estrictes, que l'apartava de
la frivolitat tant com de la llibertat tècnica.

El neo- classicisme ressuscità també temes de 1'antiguetat. En
les poesies de textura clàssica de Costa, de qui es digué que no havia cantat
la pàtria, és on hem de trobar aquest sentiment. Fill de Pollensa, afirma
el seu mediterranisme, i en Grècia veu un exemple pels nostres joves, a
qui van dirigits aquells consells i màximes de L'Abella. En ells, que
han de realitzar les altes gestes, posa les seves esperances. Aquí és el
mestre, perquè ensenya i espera. I aquesta esperança es plasrna en la
idea de l'Heroi, resum de les virtuts d'un poble.

JORDI COTS i MONER.
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ALBERT MARQUET

A
LBERT MARQUET ha mort. Era un pintor que pertanyia a aquesta família

d'artistes que practiquen la pintura com un sacerdoci i per als quals totes les

. seves altres activitats, totes les seves preocupacions, el restant de la seva vida,

són d'ordre purament privat i, per tant, deslligades del tot del seu art; artistes la vida

dels quals queda caracteritzada per la seva honestedat artística.

Nasqué a Burdeus l'any 1875; cursà a París, on fou deixeble de Gustave Moreau i

on esdevingué company d'Henry Matisse i Georges Rouault; exposà per primera vega-

da als Independents i a la Galeria Weill on obtingué un èxit falaguer que anà creixent

sense discontinuïtat al llarg de la seva vida; esperit retret i sobri i alhora joganer i

servicial, commovedor, la pròpia timidesa feia que fos difícil arribar a la seva amistat;

es sentia més a gust entre gent senzilla i criatures que amb els intellectuals. Si algun

d'aquests li demanava un dia la seva opinió sobre La Pintura, responia, evadint-se, 

 meva pintura...»—el «jo pinto i prou» de Nonell, dit amb timidesa. Visitava

totes les exposicions, s'interessava per la pintura dels joves i àdhuc en comprava; la

seva collecció particular, que començà de jove, revelava les seves preferències: Corot,
Seurat, Odilon Redon, Renoir, Matisse, Jean Puy, Mauguin, Camoin i, entre els joves,

Waloch, Desnoyer...
El seu gran amic, l'escriptor Georges Besson, el retratava amb aquests signes par-

ticulars: «Marquet no parla mai de la seva pintura, ni de marxants, ni menys encara

de contractes i de cotitzacions. Un profà de l'art podria conviure amb ell durant

anys sense sospitar que fos un pintor. No ha consentit mai en demanar la seva ad-

missió al que s'ha convingut en dir-ne «Legió d'Honor »... Refusà el 1938 d'ésser

designat per a jutjar el premi de Roma; refusà el 1945 el lloc que li oferia l'Institut;

enlloc de tots aquests honors, preferia el joc de botxes, els escacs i el carrer >.

Gran viatger, havia recorregut, pintant, tot Europa i el Nord d'Africa; són famo-

ses les seves teles d'Hamburg, Rotterdam, Rouen, Hendaya, Nàpols, però sobretot

París i els molls del Sena, en els grisos dels quals esdevenia mestre. També coneixia
Barcelona on havia estat en diverses ocasions. Tot l'interessava, tot el divertia:

personatges, ciutats, ports, figures; els mateixos que després pintava amb una emoció

continguda, expressant-se amb justesa i equilibri, amb mitjans tècnicament ben
simples i amb els quals reeixia a aconseguir, no gens menys, una insospitable univer-

salitat tot fent-nos interessar en l'espectacle més banal de la vida per la força de la

seva visió personal del món, tant com pel seu do creador de llums, de colors i
d'espais. Aquests són els elements que utilitza i que tradueix amb tanta concisió en

les seves teles, els elements amb els quals arriba tan fàcilment a meravellar-nos.
París i el Sena han perdut el seu pintor i un dels seus poetes, i el món un artista

original i sensible, el mestratge del qual perdurarà perquè les lliçons del seu art són

sanes i vivents: perquè sapigué introduir nous elements al camp de la pintura i trobà
una manera personal d'expressar-los, de fer-ne una creació del seu esperit.

Albert Marquet ha mort. Ens hi lligava una gran amistat i una profunda
admiració.

JOSEP LLORENS ARTIGAS
Estiu de 1947.
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i
XAVIER NOGUÉS

com a dibuixant i gravador

S EMBLA difícilment concebible que en l'obra d'un artista es puguin refondre tan
perfectament l'equilibri, la pulcritud, l'esperit crític, l'humor, la mesura i el
lirisme com s'esdevé en el cas de Xavier Nogués. Sobretot, i d'una manera

completa, en les seves sèries i cicles de dibuixos i gravats, no perquè en les pintures i
en les altres tècniques no aconseguís resultats tan excellents o més, sinó perquè en
aquelles es manifestà amb més regularitat i constància.

Per aquest motiu, i perquè em sembla haver estat ell el que ha guiat ARIEL a donar
el nom de Xavier Nogués al premi del concurs de gravats que convoca, em limitaré a
parlar dels seus gravats i dibuixos.

Una pila de factors convergien en les obres de Xavier Nogués, però amb tot, crec
que la seva personalitat es pot situar plenament dins un moment cultural que gosaria
qualificar de post-maragallià. I no li dono aquest nom pel sol fet d'existir unes raons
d'ordre cronològic, sinó perquè correspon a una manera d'entendre el món, la vida i

les coses essencialment lligada a la part més personal i pròpia de l'ambient on Joan

Maragall havia viscut i havia contribuït a formar.
Hi ha qualitats en la figura de Maragall que li són necessàriament exclusives, i

que no passen o no poden passar—com a intransferibles —als artistes o escriptors que

vinguin després. Però en canvi, moltes d'altres asseguren unes directrius en les quals

s'ha seguit després més o menys lluny però que marquen un camí que podria arribar

molt enllà.
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Al meu entendre, en el pla literari la personalitat de Xavier Nogués troba corres-
pondències particularment en tres poetes i escriptors: Josep Carner, Guerazi de Liost i

Carles Riba. Però el parallelisme només és parcial. Amb Carles Riba convergeix en
alguns aspectes de la seva prosa, que illustra (el Joan Barroer, dels Sis Joans, l'any

1917), o pensarà ilustrar (Les Aventures de Perot Marrasquí, per a una edició de les
quals havia fet ja alguns dibuixos excellents). La coïncidència amb Guerau de Liost

(només una de les manifestacions de la rica personalitat de Jaume Bofill i Matas), és

més aviat en la Ciutat d'Ivori o en les Sàtires (1927, illustrades per Xavier Nogués),
tan humanes i barcelonines, que no pas en altres llibres, de tema montsenyenc, con-
substancial amb el poeta però tan allunyat de l'artista. Per més que de Josep Carner
només va ilustrar El País de los tontos (1917) i El Giravolt de Maig (1928, amb el
retrat del poeta i els figurins o personatges, que Nogués dibuixà tal com eren), trobo
que amb el] la concordància és molt més ampla. Tan sols es separaria d'aquesta línia
una obra d'excepció com el Poema de Jonàs (1938), rebatejat amb el nom de Nabí.

Obres com les Auques i ventalls sembla, en canvi, que demanin imprescindiblement
dibuixos de Xavier Nogués.

En les altres obres illustrades per l'artista hi ha també, encara que no tan precís,
un denominador comú: la humanitat i l'esperit popular—tan acusats també en totes
les seves primeres caricatures i dibuixos solts —, però recreat i tornat a elaborar amb un
sentit transcendent de veritable obra d'art. Això es manifesta inclús en llibres com
El Patrañuelo, de Timoneda o L'humor a la Barcelona del vuitcents on aquell esperit
és també en la intenció dels editors, encara que potser no presidís la producció literària
en el seu origen.

I arribem, finalment, als dos llibres que es poden considerar escrits per Xavier
Nogués. Consten d'una sèrie de 50 gravats cadascun, reproduint dibuixos en tinta
xina. La Catalunya Pintoresca, publicada el 1919, té com a punt de partida algunes
de les illustracions publicades cinc anys abans a la Revista Nova de Santiago Segura.
Els dibuixos originals es conserven gairebé tots al Museu d'Art Modern de Barcelona,
mentre que els dels 50 Ninots, publicats el 1922, són ara un dels atractius principals
del Museu de Sabadell, al qual foren donats per la vídua de Santiago Segura, l'editor.
Si he dit que Xavier Nogués es podia considerar l'escriptor dels dos llibres és perquè
la idea fonamental i l'ordenació la donen els dibuixos i les locucions populars que en
són la base i el sentit, deixant ara de banda els pròlegs tan diferents de Joan Sacs i
Ramon Reventós i fins les paràfrasis de Francesc Pujols a La Catalunya Pintoresca,

interessants d'altra banda per elles mateixes.
En aquests llibres, Xavier Nogués reforma d'una manera absolutament personal

aquell valor dignificant que Maragall havia trobat i fet remarcar en la paraula viva (el
verb, no els mots) del llenguatge del poble. 1 la ironia és ací en el fons pietat i caritat
humana, bonhomia, mai res sagnant, desesperat o negatiu, i ben lluny també de les
reprovables rebentades o brometa, malaventuradament tan usuals en altres cascos, a
Catalunya.

Difícil genialitat sense estridències, sense pompositats inútils, sense petulància,
i encara no menys difícil perquè aconsegueix donar un sentit transcendent i de perma-
nència a temes que no el tindrien pas per ells sols.

No es pot fer un comentari de les dues admirables sèries esmentades darrerament,
i menys de l'obra completa, si no és detallant un per un els temes amb les seves qualitats
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particulars, en les quals es demostra una seguretat tècnica, un finíssim esperit d'obser-
vaci ó i una força expressiva tan reeixides que en fan veritables obres mestres.

És aquesta superació i transfiguració de l'anècdota humana, popular, un dels més
alts objectius aconseguits per Xavier Nogués, fet que té una altra excepcional mani

-festació—matisada diferentment—en les sèries de pintures decoratives, per exemple en
el cicle del mític i realíssim senyor Esteve de la Casa de la Ciutat de Barcelona.

Les possibilitats d'una actitud més lírica i contemplativa—i les qualitats plàstiques
—arriben més enllà en algunes de les sèries de gravats. En certs dibuixos, ja apunten
elements de paisatge o d'ambientació: arbres secs, vols d'ocells, o els animals més
acostats a l'home, sobretot el cavall i el gos, plenament humanitzats. Aquests temes
s'amplien en els aiguaforts i potser alguns procedeixen —o si més no coïncideixen —amb
els de la ceràmica popular catalana, que Xavier Nogués coneixia prou des del temps
en què pintava porcellanes arnb Josep Serra. El vol d'ocells i les atzavares sobre la
terra nua, ajudaran a suggerir no sols el paisatge sinó també l'aire i l'ambient. Per
això fa intervenir moltes vegades el vent, i en la sèrie d'aiguaforts més pictòrica, enri-
quida per l'ús de resines (aiguafort i aiguatinta), els núvols i els efectes de llum juguen
ami) una gran força plàstica. En ells prodominen els fons de paisatge hivernene,
crepuscular, o de primavera tot just encetada, dels encontorns de Barcelona. Les figu-
res femenines s'hi mouen amb el recolliment i la dignitat amb què acostuma a idealit-
zar-les Nogués, i fins els homes es salven en alguns casos de presentar-se com uns ine-
vitables singularíssims titelles d'extraordinaris nassos i bigotis, Ninots que són una
creació tan humana i personal.

Dins el grup més pròpiament caricaturesc, trobem peces tan representatives com
Els Nans (1910), encara nonellià i l'allegoria dels impotents detractors de La Ben
Plantada, fins arribar a les iròniques sèries gravades a París (1930)) i Olot (1934 a 1938),
on apareix el titulat Europa homes i gossos), on potser apunta per primera vegada un
sentiment amarg, però també aquella delicada apollogia de l'etern femení representada
per uns músics que s'acosten tímidament a una dona nua que jeu sota d'un arbre. I el
cicle admirable perdura encara en les trenta litografies de 1937, i en les darreres puntes
seques i aiguaforts, que arriben fins al 1940.

JOAN AINAUD

Dibuix inèdit de Xavier Nogués per a una edició de Perot Marrasquí, de Caries Riba.

PREMIS ROSSELLÓ-PÒRCEL i XAVIER NOGUÉS

Raons diverses, totalment alienes a la voluntat de

la Redacció d'ARIEL, ens obliguen a dilatar el plaç de
presentació de les obres destinades als nostres premis

de poesia i de gravat fins el dia 30 d'abril de 1948.
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L'ART DE J. F. RÀFOLS
UAN diem: així en la terra com es fa en el Cel, alludim a un paralllelisme

entre les lleis que regeixen allò intemporal i les que menen les coses morado-

res. D'on, que ens astorem de que tantes generacions no hagin tingut esment

de què allò que interessa, en art, no és l'estètica del contingut; no la manera

en que la cosa és feta, sinó la manera en que la cosa s'ha anat fent.

No en va Maurice Denis compta en l'horitzó espiritual de J. F. Ràfols. Aquelles

colors, en un cert ordre aplegades, posant l'accent en el verb, diuen el fonament de la

posició de l'artista, revolucionària enfront del concepte acadèmic. Segles de tradició

litúrgica, de pensament, de convivència amb cortesia, de raça, de poesia, de

sentiments familiars, han forjat la personalitat polida i exquisida d'aquest home

d'innocents ulls clars que astora amb el seu inconformisme els conformats. IHom

se n'astora, com els botiguers del Temple devien astorar-se sota la xurriaca de Jesús.

Salta Ràfols a la palestra, d'una manera decidida, trencant els ponts que l'unien

a activitats diversives, quan ha passat ja molts anys polint la seva personalitat amb la

contemplació i la crítica d'una banda, i amb la rigorosa disciplina del dibuix Inés

precís, per l'altra. Després d'haver-se saturat any darrera any d'aquella manera de

construir en color de Bonnard i de Vuillard, d'aquella manera de construir en retalls de

Whistler, d'aquella manera de construir amb cubs d'espai cristallí, de Vermeer

de Delft, i d'aquelles maneres de destruir, amarga, de Picasso; o dolces dels que,

amb Cocteau i Matisse abandonen llur mà esquerra al tremolós registre de sensibili-

tats, o encara, de Duffy i la seva àgil caliligrafia trenada; Ràfols es tanca al laboratori

de les pastes de color, que seran per ell les botigues. Aquella neta i blava lleteria

de Sarrià, de la bonica ruborosa dels ulls blaus sienesos; aquella holandesa botiga

d'oli, del to pastós i oliós, seran indrets de lluita contra el pes fort de la pròpia

tradició dibuixística. Ho serà encara el monumental i destruit assaig de la llotja roja.

Darrera la lluita (llegiu 1945), vingué l'ordre de les coses. Els fons minerals

condicionant l'arabesc. I fou precisament l'arabesc de les dansaires allò que va eixir-ne,

amb un vigor digne dels càlculs de Seurat. Pompeiana, la dels fons poma, assenya-

lava la victòria en el domini del color fet forma (llegiu 1946).
Com el cavaller de la llegenda, comença a regnar, dominats els monstres. Amb

gest principesc, rebutja l'oli, ara que l'oli, amb tot el seu llinatge nòrdic se li ha

rendit, i es marida, com Francesc, amb Madona Pobresa, feta humils guixos de color

dels infants que van a 1'escoi_a. I és ara, (llegiu 1947), quan 1i és revelada en ple-

nitud la dolça harmonia de les coses que féu posar en relacions perfectes les pobres

joguines d'una nena dintre el caixó d'una ràdio vella, i quan li és revelada tota la
poesia dinàmica de les línies que envolten el gest fredeluc i pensatiu de l'esposa.

Cultura és el residu d'allò sabut i obligat, com ha estat dit i ací no manca res del con-

tingut mental i moral d'un segle que ha visitat el continent de l'art negre i el continent

ignot del subconscient; que ha retrobat la curviliniaritat, línia de Déu de Gaudí, en

els falsos vitralls de Picasso; el classicisme, en les formes closes de l'honradesa d'ope-
rari, en la creació de formes-objecte noves i simples, i l'elegància en el dir sense dir,
de les espurnes incises.

ALEXANDRE CIRICI
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Dibuix inèdit de J. F. Ràfols



El valor de la pintura catalana actual

GENERALMENT, quan hom pregunta quin és el valor de la nostra pintura
d'avui es troba amb dues respostes gairebé totalment contradictòries. Hi ha

un grup que li concedeix un valor molt alt. L'integren els que s'enlluernen

amb la quantitat de pintors i amb la facilitat de fruïció i d'assimilació que la gran
majoria de les teles que s'exposen presenten per al contemplador no preparat. Una
casolana satisfacció —que per altra banda no és pas exclusiva del món de les arts
plàstiques —, els desborda i es declaren encantats de l'actual estat de coses. L'altre
grup és als antípodes dels satisfets. Indignats per la comercialització i per la bana-
litat de l'ambient pictòric barceloní, molestats per la mateixa facilitat que als altres
plau, i que ells creuen uta simple conseqüència de la mediocritat i de la manca
d'esforç per part del pintor, fent remarcar l'absència d'un nucli d'artistes més
agosarats, més heroics, i fins, per què no?, més snobs, el grup dels descontents i dels
protestataris si no és numèricament més fort, ho és per la vàlua de les persones que
l'integren. Tenim un dels millors conjunts de pintors de l'Europa actual, sentireu dir.
I seguidament, La pintura catalana actual no representa res; està perduda. Potser tot
plegat és massa simple, excessivament precipitat. Deturem -nos-hi un moment. Les
exposicions de Mir i de Nogués que hem vist a començaments d'aquesta temporada,
pintors de gran volada i que marquen netament dos camins, dues posicions, fan
aquesta meditació gairebé obligada i actualíssima.

Ara bé: si en proposem examinar el panorama de la nostra pintura en aquests
darrers anys, és necessari fer una operació prèvia. Extirpar de la nostra memòria, si
és que un pietós oblit no ho ha fet, automàticament, l'enorme allau de pseudopintura
que ens inunda. Sense passar per un sedàs molt fi la producció, la visió que inten-
téssim obtenir seria deformada, falsa. Seria injustament depriment. Cal prescindir
de tanta inèpcia, de tanta impotència trista, de tanta pueril presumpció, de tant
esquifit esperit de botigueta passat a la pintura. En prescindir -ne no fem més que
justícia a la pintura catalana, una simple operació d'asèpsia, i ens posem, al mateix
temps, en condicions d'esguardar el panorama general del moment en la mateixa posi-
ció estètica que ho farà, des de qualsevol posició estètica en què pugui estar situat, el
futur historiador de l'art.

Tot seguit hem de formular-nos una pregunta essencial: respon l'actual pin-
tura catalana a l'art del nostre temps? La resposta que s'imposa és, en línies
generals, afirmativa. Si la pintura moderna segueix en essència dos camins, el de
l'art abstracte i el que deriva del moviment impressionista, amb les tendències que el
vitalitzen i el contradiuen, nosaltres tenim un lloc ben clar en cadascun d'aquests
camins. Pocs noms en el primer. Però entre els que tenen pes en el món. La gran
massa de pintors en el segon, que van des dels supervivents de la vella escola olotina
que continuen aferrats a unes fórmules esgotades, fins als pocs homes nostres que han
sentit el cubisme i les seves conseqüències.

1 com a nucli central, dintre d'aquest simple camí, els hereus de la línia de Mir
i de la línia de Nogués. Els Sagarra i els Riba, podríem dir, de la pintura. Els
pintors de la facilitat i de la fuga, de la sang i dels ulls, i els pintors de la condensa-
ció i de les estructures, dels ulls i de la intelligència.
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Hi ha, doncs, una matisació ben evident, unes gradacions per les quals tots els
camps queden coberts. Uns grups són, això sí, m6e poc nodrits que no els voldríem.
Els cercles estàtics són, contràriament, massa nombrosos. Així el panorama general
té un clar accent de grisor i d'apaivagament. La nostra pintura tindrà més baixes
per trist oblit, a la reraguarda, que no per heroica o imprudent caiguda a l'avant-
guarda, i això, com a joves, naturalment, ens dol. A l'avantguarda avui, curiós cas,
només hi tenim capitans. Un aire general de conformisme arran de terra sura a
l'entorn de les nostres sales d'exposició. Fins i tot, i aquest és el problema
francament greu, el veritable perill, cada pintor iio es llença dintre de la seva
direcció i del seu temperament a extreure'n totes les conseqüències, tota la saba.
Les poques excepcions ens alarmen encara més, perquè aleshores la compara-
ci ó ens fa més lúcids. 1 és contra això que batallarem sempre des d'aquestes pà-
gines.

Però aquest perill tampoc no ens ha d'enlluernar. És el fruit d'un moment, i si
el salvem aviat, no representarà més que un parell de dècades dintre del moviment
pictòric contemporani. I no creiem que l'obra de Nonell i dels Quatre Gats, per
exemple, pugui ésser considerada definitivament absent. Recents exposicions de
joves de la nostra edat ens demostren com vibren i aspiren a altres camins.

En el fons, el problema de la valoració de la nostra pintura moderna pateix del
dilema en què caiem en jutjar les nostres coses: o una supervaloració desaforada i
entusiasta, o un derrotisme fora de lloc. També ací estem entre la claudicació i la

utopia.
Cal collaborar tant com sigui possible a airejar l'ambient, cal sotraguejar aquest

món pictòric massa feliç d'ell mateix sense la por de caure en alguna possible, però
no pas massa nociva, estridència; cal demanar als pintors consagrats més ànima, més
esforç i més intelligència; cal, sobretot, salvar i orientar als joves. Però no oblidem,
a l'hora dels judicis desoladors, que si algun aficionat a les estadístiques s'entretenia en
marcar al damunt d'un mapa el lloc de naixement i de formació dels pintors que en
els centres internacionals d'art, i especialment a París, han estat més estimats en
aquests darrers vint anys, aviat la densitat relativa atrauria els ulls del possible con-
templador cap a Catalunya.

Tenim, doncs, en la pintura una de les més rotundes manifestacions de la nostra
personalitat. I també una de les columnes sobre les quals podem edificar la nostra

futura grandesa. Perquè els petits països encara que sense girar l'esquena a cap de

les novetats tècniques del món modern, hem de salvar-nos per l'esperit i per la

qualitat. 1 així com fóra absolutament utòpic i fora de seny voler jugar a Nordamè-

riques, tenim perfecte dret i moltes possibilitats d'aspirar a esdevenir una de les

Florències de demà.
MIQUEL TARRADELL

Octubre de 1947
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NOTES SOBRE LLIBRES
LA DONA i LA CORTESIA A LA SOCIETAT MEDIEVAL

A metamòrfosi que s'opera a la fortalesa del senyor feudal al segle XII i que
n'ha fet al XIII una petita i complicada cort on la dama és deessa i regirla;
1'esterotípia de les fórmules de compliment amorós i la realitat de la vida feme-

nina als darrers segles de l'Edat Mitjana, ja sota l'aura d'una llibertat renaixentista;
l'organització ideal, gairebé jurídica, de la cavalleria al segle XIV, justament quan la
cavalleria ha deixat d'existir com a cosa real en el món de les gestes amatòries; l'evo-
lució en l'esperit de les relacions entre home i dona a través de la literatura eròtica,
satírica o moralitzadora–misògina des d'Ovidi al Roman de la Rose o respectuosa i gai-
rebé idòlatra des de L'epïtre au Dieu d'Amours–tot aquell rnón de gentilesa, cortesia i
refinament espiritual bastit entorn de la dona, als darrers segles de la medievalitat
llatina, no podia ésser narrat, segurament, amb més gràcia que la que trobarem en el
llibre d'Enric Bagué, La Dona i la Cortesia a la societat ,medieval, amb el qual
s'inaugura la sèrie Guió D'OR, sèrie o collecció on, al marge de gratuïtats literàries i
anquilosaments erudits, s'ha volgut reprendre, s'ha volgut obtenir, gairebé diria que
per destillació, un tipus literari, exponent, sobretot avui, pel seu substancial equilibri
humanista, de la superior elevació d'un esperit, d'una cultura i d'una llengua. No
cal gairebé posar de relleu com la referència al món català sovinteja en aquest llibre
escrit per un segur coneixedor dels textos antics de la nostra història literària;
entremig dels castellans i francesos posats a contribució, hi apareixen constantment
citats els dels trobadors, poetes i cronistes de la Catalunya medieval: els Cabestany,
Ventadorn, Vidal i Cerverí; els Eiximenis, Jaume Roig, Bernat Metge; i amb ells
l'esment als personatges que senyoregen amb caràcter de prototípics en la seva
literatura: Tirant i Curial; Carmesino Laquesis; el lulilià Evast, la seva Aloma.

Si alguna objecció li faríem és que poqueja; sentireu tot d'urea, en llegir-lo, que
se us acaba per moments o, quan Inés interessats hi estàveu, que se us ha fos als dits.
Si les notes extenses i justes en els seus comentaris als textos i a les illustracions, us
en compensen, però no prou, d'aquesta parquedat, el llibre dóna en conjunt més que
la sensació de tal, la d'ésser un pròleg on es resumís arnb el màxim encert, i amb una
gràcia en el dir ben estilísticament bagueriana, l'enfarfegament erudit d'un volum
copiós de text i prolix de documents i notes; una mena de Burckhardt o de Huizinga
de la nostra cultura; quelcom de semblant al capital estudi de Jordi Rubió sobre
l'època gòtica, especialment la catalana, publicat no fa molts anys i ja massa oblidat;
el pròleg d'un llibre, amic Bagué, que des d'ara esperarem.

Si hagués de fer una frase d'àlbum per a resumir -ne l'encant, diria d'aquesta
obra que té la suggestió evocativa d'un preludi de Bach reconegut en les notes tren-
cadisses d'una caixa de música.

F. -P. VERRIÉ

ENRIe BAou : La dona i la cortesia a la societat medieval— Guió n'OR; Aymà, editor de Barcelona
MCMXLVII. 120 pàgs. de text, ilustracions í notes amb XIV làmines de fototípia, fora text, reproduint
detalls de peces cabdals de la pintura gòtica catalana.
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