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Un aspecte de la
personalitat de Maragall

AIREBÉ cada volum d'obres completes que (Biblioteca Selecta, edita, dóna

peu a reflexionar sobre un moment de les nostres lletres ja passat i a vegades

encara no ben bé històric; perquè hi ha autors i èpoques que ens són tan actuals com ho

foren fa cinquanta anys, i tots els problemes que sotjaren el cor de l'escriptor i l'ambient

que respira la seva producció viuen molt aprop dels nostres sentiments i del nostre clima

més actuals.
Es aquest el cas de Maragall com a home, com autor i com a personalitat potent

situada dintre un temps i a voltes enfront d'ell.

Certs poetes queden a l'emparança de la seva poesia, a l'altre costat d'ella, com si

aquesta els escudés i a la vegada els definís, de tal manera que per la sola lectura

arribem a la coneixença de l'home i no necessitem del contacte directe per a comprendre'l.

En la poesia de Maragall passa al revés: adquirim una riquesa de cornprensió molt més

gran de la seva lírica quan hem comprès i estimat l'home en tota la seva complexitat

anímica í poderosa. D'aquí que l'interès per l'home en ell mateix i en funció al seu temps

sigui tan profitosa. I ho és no solament perquè fem amistat amb un dels autors amés rics i

més estimats, sinó pel que descubrim que hi ha d'actual encara en ell i en la seva època.

Qui consulta les seves pàgines autobiogràfiques escrites en les dues edats més critiques de

l'home, és a dir, als vint-i-cinc i als cinquanta anys, hi veu el salt meravellós d'una

naturalesa passional i rica, des d'una inestabilitat mig anàrquica i mig descreguda de

tot fins a una serenitat i un equilibri difícils, assolits per un esforç tenaç tan personal

com determinat per la vida mateixa en les seves innombrables sorpreses i els seus factors

imprevisibles. El primer Maragall viu divorciat de tot i dubta d'ell mateix. El

Maragall de la maduresa creu en ell i en allò que accepta, i afirma constantment.

Entremig hi ha vint-i-cinc anys emprats a construir i sostenir gla pròpia piràmide,

aquella arquitectura que el caracteritzava, tan harmoniosa, tan lumínica, però que

ocultava tanmateix els trofeus d'una lluita constant per véncer la personalitat més
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pregona. S'han comparat sovint Goethe i Maragall, dos volcans de magnituds distintes,
l'un a Weirnar, l'altre a Sant Gervasi. I res izo ens diu millor que els seus epistolaris
i alguns articles la lluita que Maragall sostingué durant tota la seva vida, i el triomf
final, gairebé definitiu, de l'equilibri damunt l'anarquisme. Erupcions periòdiques
d'esclat més o menys sorollós i de durada no massa llarga s'anaven succeint en el
transcurs dels anys i delataven el ferment volcànic apassionat d'aquest home magnífic.
La lacònica però expressiva frase d'Ibsen, «sigues tu mateix, s'havia clavat, al centre
vital de la personalitat més pura i sense suborn de Maragall, personalitat ofegada
lentament però inexorable per una sèrie de factors que van lligats a la vida del gran
poeta i que, a pesar de tot, mai no acabaren de desaparèixer absolutament.

La Providència fou molt propícia a Maragall. D'un horne jove descregut i decaigut
moralment, en féu una de les primeres figures de Catalunya. potser la més càlida
d'humanitat i dolcesa, i l'anà preparant lentament i tenaçment a ben morir: « Vull que
m'enterrin amb l'hàbit de sant Francesc... i descalç, digué en els últims moments de
la seva vida, no gaire temps després d'haver escrit el Cant espiritual, l'últim crit de
rebellió de l'íntim ferment volcànic i vitalista que izo el deixava. A més d'aquest fet,
pensem en el que suposen altres poemes i certs articles: no altra cosa que rebrotades
periòdiques d'una íntima manera d'ésser molt personal, aquella que en determinades
cartes escrites en la joventut li feien execrar amb un menyspreu profundíssinz els
desordres i els tumults d'una classe treballadora orba i amorfa, i aquella mateixa que
l'obligava a enfrontar-se, quasi amb violència, amb una burgesia aferrada a unes
conviccions que de tan establertes havien perdut eficàcia. Recordem la impressió que li
causà la coneixença parcial de l'obra de Nietzsche i el solc profund que deixà en els
seus poemes, car Maragall, en una afinitat electiva potentíssima, vibrà davant l'exaltació
nietzscheana de l'individu i la voluntat, de la vida i l'instint en llibertat sense coacció
de traves morals de cap mena. I aquest nodriment, rebut d'Alemanya per a la seva
personalitat més autèntica, imforma el sentit d'algún article i dóna esperit i cariz al seu
Serrallonga i al comte Arnau de la Primera Part. Després, quan l'esposa i els fills, la
seva responsabilitat de patrici i la posició social que ocupava, l'adquisició cada volta
més forta de principis i la influència d'una societat que l'anava encerclant anaren
posant un «tap de roses> damunt la boca del volcà de Sant Gervasi, el poeta s'anà
equilibrant i suavitzant fins a fer-se una urna d'armonies i de llum. Però izo cregués
ningú que tot s'havia acabat: el (tap de roses., saltava impensadament enlaire quan
una de les reaccions subterrànies, motivada per aneu a saber quines causes, feia
trontollar el bon to burgès del nostre poeta. I si Arnau s'anava redimint perquè el
rnón i la societat assenyalaven discretament amb el dit el panteisme i el nietzscheanisme
de Maragall i ell se n'apartava una bona mica, Adelaisa, la gran apassionada, rebia
tota la fam de vida i el terrible vitalisme més ocult de Maragall; Arnau s'havia de
damnar, però Maragall no abandonava la seva íntima concepció de la vida i l'exaltació
dels sentits, i les donava a Adelaisa, no conformant-se en la claudicació.

És a partir de l'any 9, en els dos últims de la seva vida, quan la lluita és més
dramàtica i més pregona. La Setmana Tràgica, les consegiiències que se'n derivaren i

f

allò mateix que suposava, i la socialització que anava dominant la vida pública, les
ormes noves de política i la centralització de les institucions catalanes de cultura en un

uniforrnisme tan contrari al seu temperament, produïren en l'ànim de Maragall un
sentiment de revolta traduït en formes diverses La tornada al caos, L'església cremada,
El rapte de la Gioconda, i després un desencís davant de tot plegat: ' Què Inés puc
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veure? Què més puc fer en aquest món ?   1 llegiu també les cartes, tan plenes de
desencís, adreçades, entre altres, a Pere Coromines sobre les directrius de la joventut
de llavors.

Devia ésser un ponent dolcíssim, potser ja fred i melangiós, aquell que per la
finestra illuminava la figura delicada de Maragall en el retrat que reprodueixen les
OBRES COMPLETES. El poeta té uns ulls tristos i un somriure cansat, com si
s'acomiadés. La seva fina mà subjecta les solapes alçades protegint el seu cos delicat.

Tota la llum interior li va fugint per la mirada plena d'excèlsior.

JOSEP ROMEU

La literatura anglesa d'avui
ENS PLAU d'oferir als nostres lectors un breu estudi sobre els literats joves
de l'Anglaterra actual, escrit expressament per a ARIEL. El seu contingut fa
meditar força. Sorprèn la palpitant actualitat dels problemes que registra,

fàcilment aplicables a la nostra literatura jovenívola.
Una secreta relació espiritual uneix les joves promocions europees de la

postguerra ; matisant llurs personalitats collectives amb idèntics problemes,
excessos, vacillacions, bo i dolent, i obligant-les a rendir un aferrissat tribut a

l'esperança, en llurs ardents i responsables funcions de mantenidores d'una flama

viva que res no pot aclaparar en el penós fugir dels dies i nnalgrat les lamentables
mutacions ideològiques d'aquests anys catastròfics.

Aquestes semblances, a pesar del caràcter problemàtic i difícil amb què s'han

d'associar a través d'aquest estudi, ¿no fan pressentir, en una joiosa hora no
llunyana, l'unànime ressorgiment conjunt d'uns esperits, (si bé dispersos en

múltiples països), predestinats a salvar l'etern i pur concepte europeu de la cultura,

a atènyer la veritat i a destriar definitivament el blat de la cugula?

H
E d'assenyalar que aquest breu resum no pot aspirar a res de complet; tot al

més, servirà de llista dels autors més destacats, o, més ben dit, dels que ens

ho semblen, la lectura dels quals aprofitaria a aquells que s'interessen per

la literatura anglesa.
El problema amb què, a Anglaterra, ha d'enfrontar-se tot esperit cultivat és: on

són els escriptors anglesos del futur? Als nostres dies el nivell de la cultura literària

és alt, o relativament alt, però és tina cultura sense força creadora. Tenim una

plètora d'autors que, si bé ens entretenen, resulten superficials i realment no gens

creadors: el tipus de Gerhardi, la mena d'autor que hom llegeix al bany, per falta

d'altra cosa més interessant a fer.
Molts dels més vells i consolidats autors resten ara en silenci. Eliot no dóna

senyals de vida; Shaw, el Gandhi de la literatura, ha començat a preparar-se per

morir no escrivint més. Alguns dels nostres autors estan més enllà de l'abast de la

nostra vista; i sembla com si els escriptors més joves, els quals haurien d'avançar cap

al centre de l'escena literària, estiguessin inactius. Ben pocs dels joves autors, les

obres dels quals llegim sovint, semblen tenir talent, i, molt menys, geni. Dos dels

més brillants autors de la generació jove, un exemple resplendent per a tots, són

Philip Toynbee i L. P. Hartley, el quals estan ben afermats com a autors de
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l'esdevenidor. Aquest últim ha estat escrivint durant un temps considerable, però no
ha aconseguit ésser reconegut fins en aquests darrers temps.

Els autors novells, que semblen haver-se format en una escola literària, sofreixen
sobretot d'una manca d'imaginació i d'una real força creadora. Sovint són ineptes
per a crear, des de l'interior llur, quelcom que tingui vida pròpia. El drama, on la
separació de la cosa creada i ]'autor és importantíssima, està estancat. En l'escena
londinenca s'imposen les represes–al Phoenix estan fent «The Relapse» (La
Recaiguda) –, les traduccions i els éxits comercials.

Però dins la foscor hi ha dos llumeners: Ustinov n'és un, guionista de films i
dramaturg lloat per tothom. Té només vint-i-set anys i es troba entre la colla jove
d'escriptors ja afermats. L'altra gran figura és Louis D'Iacneice, poeta i escriptor
radiofònic, del qual les dues obres més sobresortints són «Christopher Columbus» i
«The Dark Tower». Llevat d'aquestes dues, gairebé totes les obres publicades
darrerament són novelles curtes d'un tipus un xic estrany. Els autors joves de la
postguerra (per a nosaltres, tot és d'avantguerra, dels dies de la guerra o de la
postguerra) prefereixen escriure articles curts que, més que novelles, vénen a ésser
fragments de reportatge sense cap trama. Aquests articles tenen afinitats amb el llibre
de text i el tipus de film «travelogue» : prescindeixen de l'acció. Podríem
comparar-los encertadament amb l'obra de Gissing, escriptor del segle dinovè, dotat
d'un sentiment agut del caire desesperançador de la vida.

Aquests escriptors recorden vagament, en la meva opinió, els «costumbristas»
castellans i, encara que s'ocupin de la mateixa observació de maneres i de costums,
llur mèrit literari és molt inferior.

L'autor jove típic és un obrer de fàbrica o un soldat, el qual –tan alt és el nivell
de la cultura literària–sap escriure en un excellent estil, clar, senzill i efectiu, i té
el do de poder assolir moments de visió agudíssima d'una realitat sorprenedora–un
campament dins la jungla, els capricis d'un torn, infants durant un bombardeig.
Tanmateix, sap descriure, sota el nom d'introspecció, el que passa dins la seva ment.
En realitat, ningú no s'hi interessa. Els editors americans, aclaparats encara més
que llurs collegues anglesos per aquest estat de coses, ho atribueixen a un desig de
l'autor de confessar-se a algú i a l'efecte catàrtic de registrar les pròpies divagacions
mentals. Podríem, també, atribuir-ho al vivíssim interès per la Psicologia, el qual
encara continua; però, a fi de comptes, cal reconèixer que hi ha entre els nostres
escriptors d'avui una veritable incapacitat de crear.

Es clar que hi ha poques persones que sàpiguen escriure una novella: Edgar
Wallace, dissortadament, no té cap progènie espiritual: només podem esmentar
Graham Greene com a capaç d'escriure una novella provocativa d'una manera
intelligent. Els seus conceptes catòlics i el seu estil enginyós donen una gran força
als temes que tracta. Tot i que ell també basi la seva obra en la descripció de la
realitat entorn nostre, no persegueix la descripció pura, a la qual els autors joves són
excepcionalment aficionats. Cal admetre que llurs obres, considerades tan sols com

j

a descripció són obres bones, sovint tan bones potser com «Dubliners». Però aquests
oves escriptors s'assemblen tots: llurs comentaris són interessants, però no són

literatura, i, en realitat un precursor de l'escola, Christopher lsherwood, ha canviat a
poc a poc de l'observació de «Good bye to Berlin» a l'estil de «Prater Violet», El
decaïment de la literatura imaginativa, però s'ha accentuat extremament. N'és un
exemple, Stephen Spender en «European Witness», quan descriu els seus viatges per
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Alemanya i el que va veure-hi; així, l'autobiografia d'Augustus John i la popularitat
de Salvador de Madariaga. «Horizon» ens revela que T. S. Eliot va considerar que
els dos millors llibres de 1947 foren de tema religiós; Augustus John n'escollí tres
sobre literatura; Arthur Koestler, treballs sobre afers internacionals i psicologia.
Veritablement, hi ha un decantament devers tina literatura realista, per bé que
autors tals com Dylan Thomas, Walter de la Mare, Roy Campbell, Nigel Balchin,
Evelyn Waugh, Charles Morgan, i molts d'altres segueixen escrivint amb la mateixa
pulcritud que ens hem avesat a esperar-ne.

Però han de fer competència amb Bertrand Rusell, el filòsof; amb Toynbee,
l'historiador, i amb una allau d'excellents llibres sobre història, ciència, filosofia i
economia. Aquesta és una oposició forta: malgrat que el 10°/0 dels novicis de
l'exèrcit no saben llegir, hi ha a Anglaterra un alt nivell de cultura general que es
decanta més cap als fets i a la història que a la ficció: d'aquí el gran nombre
d'aquells que saben escriure en un estil sorprenentment bo: d'aquí la falta d'interès
per la literatura pura. Cyril Connolly, el tsar dels poetes i editor del dinàmic
«Horizon», opina que estem prop d'un nou període de barbarisme; d'altres, més
esperançats, pronostiquen una edat d'or. La veritat, no la sabem; però tots estem
esperant ansiosament per veure de quin costat bufarà el vent. Actualment vivim de
l'art del passat; hom el produeix, el llegeix, l'examina i el registra amb gran energia i
saviesa. La qüestió és; com serà l'esdevenidor? I per què queda la literatura enrera
quan la música està en millor estat ara que no ho ha estat des de fa molts anys? I tindrà
cap efecte la resurrecció religiosa que veiem en les obres actuals? Tot això queda
per a veure; de totes maneres, un canvi —sigui un millorament, sigui un
empitjorament—és ineludible.

C. M. THOMPSON
Traduït per P. Rusell-Gebbett

Londres, febrer de 1948.

Vinyeta d'Albert Ròfols C.
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Sisè Centenari
Sai che'n mille trecento quarant'otto,
il dí sesto d'aprile, in l'ora prima,
del corpo usciò quell'anima beata.

A
QUESTA és la data certa de la mort de Laura. El mateix Petrarca l'ha
consignada en un dels Sonets, i la deixà anotada al marge d'un manuscrit.
Feia vint-i-un anys que, el mateix dia i a la mateixa hora, el poeta la va

descobrir dins l'església de Santa Clara d'Avinyó; era un Divendres Sant, i l'honesta
Laura devia estar amb el seu marit, el senyor de Sade. La jove senyora despertà en
la imaginació del galant un amor que esdevingué el motiu de tota la seva obra
poètica: el Canzoniere en primer lloc, els Triomfi i la part de l'Africa, l'ambiciós
poema llatí, ara oblidat.

La bella i púdica Laura vivia en la societat d'Avinyó, en companyia del seu marit,
per a qui fou muller fidel i fèrtil, al qual donà onze fills. Conegué el poeta, que
trobava en les festes de l'alegre ciutat, i la història es debat encara –com una
xafarderia que els segles no satisfan –per escatir el cas que li feia. El poeta, per la
seva part, lamentós i admirat de les virtuts de l'enamorada, escrivia els versos i es
lliurava, per joc o desviament, a altres amors ben terrenes, de les quals hagué dos filis:
Giovanni, que li donà no poques inquietuds, i Francesca, que restarà per consol de
la seva vellesa.

Però la crítica literària, que vol cercar en els textos més que la veritat autèntica el
testimoni dels sentiments de llurs autors, deslliga la persona física de Laura de Noves
d'aquesta Laura literària que informa el Canzoniere. Laura no té altra existència que
la de dona que ell canta; i, a través d'aquest cant, no es descobreix ni s'articula cap
novella amorosa. L'amor pren una consistència literària per l'anàlisi dels sentiments
de l'autor, en l'amor i les seves manifestacions, per la forma de dír-los, amb franquesa
i art; i aquella amada inefable serà, per al poeta, el mirall on es reflecteixin els afectes
a la persona, als llocs, a l'ambient i a la cultura que componen la pròpia vida.

Aquella dona que el poeta conegué, realment, el Divendres Sant de 1327 dins
l'església de Santa Clara es despersonalitza per gràcia de la poesia i per tornar-se
l'amada ideal–l'immagin donna–, la figura que li calia per a acomplir el seu fi de
poeta: a ella s'adreça des d'aquell moment.

La figura de Laura viva no serà mai clarament definida; el lector no la veurà pas
en un retrat complet, sinó que haurà de cercar-la en les delicioses vaguetats de la
bellesa: els ulls, els cabells i les mans; a vegades descrita amb minúcia, però sempre
tendint a la despersonalització i a la idealització.

Li occhi Bereni e le stellante ciglia,
la bella bocca, angelica, di perle
piene e di rose e dolci parole,
che fanno altrui tremar de meraviglia,
e la fronte, e le chiome, ch'a vederle
di state, a mezzo di, vincono il sole.
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Descrivint així la persona, pels seus vestits, pel pentinat, per alguns objectes, pels
actes, el poeta donarà fins una noció del pas dels anys; però sempre. la nota dominant
de Laura serà la serenor, la tranquillitat de l'esperit, que es pot dir que és la justificació
i la causa de la bellesa, com si l'esperit se li traslluís.

Així Laura reuneix les qualitats de la perfecció en el cos i en l'ànima: el pudor i
la castedat amb una bellesa extrema, que el poeta canta amb respecte, sense sensualitat
ni desigs, en una creixent elevació. Amor frustrat pel deure i la virtut? Hom podria
admetre la interrogant i, en l'afirmació, l'home dubitatiu que ens donen els biògrafs,
es lliuraria valentament a una allunyada contemplació de bons records i sublims
esperances. Malaguanyada, la vida, si es donava per contemplar un amor impossible!
En canvi, l'home vacillant. però ambiciós com a poeta, conscient del seu art,
restaurador dels antics i capdavanter dels del seu temps, sap salvar d'aquell primer
encís tan sols els elements artístics i literaris que per ell mateix o per la pròpia
introspecció li proporciona: els coratges i temences que sent, i le'n fa la causa. Vet
aquí com Laura esdevé mite, i com a mite presta el seu nom equiparant-se al llorer i
a Dafne (lauro)) o bé omplint: el paisatge de la seva serenor (l'aura soave.) I és la
càndida cerva o la nova angeletta, i tot d'afiguracions que, amb una mica més de
passió, potser no se li acudirien.

Laura morí i, ni sebollida, la figura ideal no deixa el poeta. Es més: la mort,
amb la separació del cos i de l'ànima, permet d'apartar la forma física de l'essència
espiritual que, en vida, ja la dominava. El cos fou el vel —la roba, la matèria gràcies
al qual se'ns feia visible—; però res més. I ara, assumpta al cel, dins el cercle dels
enamorats i els poetes, l'esperit tot sol, niés humà que no fou en vida, s'acostarà al
poeta per consolar-lo i induir-lo al penediment i al bon camí, fins a la serenitat i tal
vegada fins al mateix cel des d'on el crida. Apunta, a mesura que el poeta es fa vell,
el tema de la mort com una suprema alliberació de les errors passades i de la vida
present, en la solitud de l'home caduc que ha conegut els desenganys i la vanitat del
món, frustrat, malalt, sense família, ni amics, ni protecció.

Quaranta-set anys dura el cant de Laura, des del 1327 que la va veure fins al 1374
en què el poeta moria, amb una continuïtat que el traspàs de l'amada no ha interromput.
Laura es supera en humanitat i puresa després de la mort; però és la mateixa, ja viva
o morta. 1 Petrarca, durant tot el temps, tendeix a la perfecció i a la conformació,
dins una fe cristiana puríssima (encara que no massa vehement)) que la mort de Laura
no fa més que accentuar.

No es pot dir que la vida de Laura fos gens gloriosa: era una dona com tantes en
el seu temps i el seu medi, sense res d'excepcional sinó la bellesa, i convivia amb el
marit que li fou donat — potser per conveniències socials —al qual no pogué oferir un
veritable amor. Tampoc ell no sabé comprendre tota l'abnegació d'una muller tan
casta, i és possible que ni arribés a estimar-la. Les relacions de Laura amb el poeta
són escasses, o, almenys, no estan registrades: poc li arriba de la glòria d'ell, ni ell
la hi ofereix perquè en participi, puix que el poeta la prenia tan sols com un model:
«Laura és un model del qual el pintor està enamorat, no pas com a home, sinó com
a pintor, menys ambiciós de posseir-lo que de representar-lo». diu de Sanctis. La
vida, doncs, li negà els goigs de L'espòs i de l'amant.
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La mort no li dugué, tampoc, gens de notabilitat: moria com tanta gent en una

epidèmia de pesta. Va ésser enterrada el mateix dia de la seva mort en l'església de

Sant Francesc, sota la capella de la Creu, que pertanyia als Sade. Fora el clos

familiar no es devia notar la seva pèrdua, i el marit es casà de nou al cap de set

mesos, sense esperar el terme del dol. El seu record es va perdre... Havia passat

més d'un segle quan hom va descobrir una sepultura amb ossos i una capsa de plom

lligada amb filferros contenint un sonet en italià i una medalla amb el rostre d'una

dona. Portava unes lletres: M. L. M. J., que van ésser interpretades com dient

Madonna Laura mortajace. El sonet no és de Petrarca, puix que en aquells dies es

trobava a Itàlia: devia escriure'l algun amic imitador. I quan, uns anys després,

passant per Avinyó, el rei Francesc 1 de França visità aquelles despulles, els féu dreçar

un sepulcre de pedra, en el qual restaren esculpits versos llatins i italians i l'epitafi

que el mateix rei li dedicà. Llavors la pretesa tomba de Laura esdevé meta de

pelegrinatges; però la tomba desapareix Inés tard sota la turba revolucionària.

L'any 1813, un anglès féu erigir una petita estela a la memòria de Laura dins el jardí

del convent dels franciscans; però aquest monument anà a parar al museu... El

discutit i admirat retrat de Laura que pintà Simon Martin, de Siena, amic de Petrarca,

que ell lloà en un sonet, està perdut. Un fresc que hi havia a Avinyó, on sortia el

rostre del poeta en la figura de sant Jordi i el de Laura en el de la donzella, a més de

mancar de valor com a document, quan el va veure Moratín (que ho anota)) ja estava

llastimosament esborrat... Per tant, tota imatge gràfica o testimoni de Laura-persona

resta esvaïda per sempre. No queda res d'aquell mirífic vel que cobrí l'esperit que,

en veritat, fou el culte del poeta i allò que se'n manté.

Pels dies que Laura morí el poeta era a Verona i no conegué la notícia fins el 19

de maig següent, trobant -se a Parma. Llavors l'escriu miniiciosament en un manuscrit

de Virgili: «He notat aquest succés per a trista recordança...», però el veritable

record de Laura i la seva autèntica personificació és en el Canzoniere, on es converteix

en la figura ideal que el poeta cercava i que els lectors han reconegut en els versos

perfectes; és aquesta figura que ara ha complert sis segles de vida.

És la figura que rememorem en el dia d'avui per la bellesa, la virtut i el reflex

del propi millorament i la idealització que s'hi troben. Ell l'animà i els poetes

successius la recullen i comprenen, car, d'una manera o altra, no cerquen més

que expressar aquesta elevació del pensament. Així aquell home vacillant, però

ambiciós com a escriptor, en tingué consciència clara en posar en els seus versos

tot el seny i la perfecció de què era capaç; adés ho feia convençut del seu valer

com a artista; adés amb el seu dubte d'home que els segles han curat de desmentir,

tal com ell mateix preveia:

Forse avverrà che'l bel nome gentile
consacrerò con questa stanca penna.

OSVALD CARDONA

6-IV-48.
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Per invocar Sant Jordi

O RNE país, desavesat de mites,
amb tos fills exhaurint-se
en un pàllid dolor. Massa medites
sàviament en un vague futur... ¡Oh, endinsa
en els ulls del crepuscle la llança roent
perquè es desvetlli la carn eixarreïda
i els que ara pugen només tinguin esment
que fou un somni aquest bocí de vida

que, a poc a poc, supura en nostre cor,

talment el temps fos una ardent ferida!

JOAN BARAT

49



AURORA PER VOSALTRES

Una boca o una flor,

la mínima delícia que les hores atura,

la vesprada sordament remorosa

per on un cor abasta la vida cada dia,

cada dia us invita

amb gracioses sofrences

a la més dura pulcritud lloada,

a una mort que és la vostra,

a un cel on els somriures son benignes.

Els homes, però, ombrívols,

en cofurnes eixorques i en tempestes d'ira,

quan la llum decandeix a llurs mans de misèria

blasmen astorades paraules,

símbols de reverència

o divina grandesa.

amb odi caut i angoixa posseïda

mentre vetllen llurs somnis

com si encara l'amor fes rutilar algun rostre.

Quina victòria us cerca

sorrudes llàgrimes, afamades rancúnies?

Si quan la vida s'obre,

dolç infant, blanca veu,
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ja designis obscurs arrabassen les mares

abocades a uns ulls

que conegueren la pròpia defallença,

per ventura podríeu

ignorar la mentida més cruel i envilida?

Un jou, però, us espanta.

No us espanta la terra

com no us espanta el núvol,

ni tan sols el deliciós terror de la sang que vigila;

però terra i sang dicten

la llibertat perduda,

aquesta llibertat que defensàreu

com un ultratge a la casa dels amos.

I si els fronts desemparen

la memòria del déu,

del país que intentàreu com asna rosa antiga

deshabiteu llur infamant paraula,

llur púrria maleïda,

perquè una aurora vindrà pròxima i forta:

l'aurora per vosaltres,

la que espera,

la que sempre heu cregut que haurà de néixer.

JOAN PERUCHO
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Del foc
M

'HAtocat presenciar un incendi. La visió de les flames ha confirmat
l'opinió favorable que sempre he tingut d'aquest important element que és
el foc. Com altres vegades, el triomf de l'aigua sobre el foc m'ha semblat

injust, barroer i, fet i fet, transitori. Ningú no ein negarà que un incendi o una
foguera en plena acció són molt superiors, des de qualsevol punt de vista, a un
incendi o una foguera apagats per l'aigua. L'aigua només és bella quan és clara.
¿Voleu una cosa més horrible que l'aigua bruta? El foc, per contra, és sempre un
bell espectacle. La flama pot presentar-se amb colors diferents, però sempre és pura,
sempre és foc i res més. El fum és fastigós precisament perquè és el producte d'una
combustió imperfecta, rnoltes vegades per culpa de l'aigua. La noblesa del foc ve de
la seva absoluta substantivitat, de la seva altiva independència. No suporta barreges
ni associacions. L'aigua ; en canvi, té una tendència plebea a barrejar-se amb la terra.
El fang, ve't aquí la gran sutzura! Si la pedra és noble i entera, ho és pel seu origen
especialment igni.

Quan la Terra era tota de foc és quan va aconseguir una unanimitat impecable.
El refredament ja veieu on l'ha menada. Han anat apareixent formes de vida de la
més amena varietat. entre altres l'home: a base de terra i saliva. I tots podem donar
testimoni que els resultats han estat ben de doldre.

Si el sol és un gran triomfador, és gràcies al seu estat d'esfera encesa; la lluna,
en renunciar al foc, va caure en la servitud i ara ha de viure de reflexos. La Terra
encara pot anar perquè conserva un nucli de foc a les entranyes: encara té l'ànima
de foc, l'ànima que l'aguanta.

El foc que sovint esclata a la superfície em sembla terra redimida i alliberada.
Sempre amunt. Es diria una aspiració del cel o una arrel d'estrella. Penso que la
flama és la imatge més aproximada de l'esperit. Si ens crema i ens consumeix és
perquè nosaltres som un conglomerat de matèries impures, amb un tant per cent esglaia-
dor d'aigua. Estic segur que els esperits s'avenen amb el foc i que hi viuen com el
peix a l'aigua. Per això és tan inversemblant la concepció d'un infern de foc.
Es el cel que deu ser un immens, perenne i dolcíssim flamareig. El Paràclit va
escollir el foc per a manifestar-se.

El triomf de l'aigua sobre el foc és, com deja, transitori. Algún dia el carro de
foc que va endur-se'n Elias passarà també a recollir-nos.

L'aigua és cosa jussana; el foc, cosa sobirana. La funció de l'aigua sembla ser la
neteja; però de fet tot ho solla i ho empastifa. I això per causa dels amistançaments
que admet i cerca (el seu nom ja justifica l'excepció de l'aiguardent). En els països
pròdigs en incendis (com ara Xile), es diu que són els bombers amb la seva aigua allò
que fa els estralls més irreparables. Els incendiaris, en el fons, deuen ser gent
idealista i amorosa–amor ardent, flama d'amor, cor flamejant –que amb un gest
sublim (per bé que subrepticia transformen les matèries més vils – calçotets, paperam,
llanes i cotons – en immenses pires que s'enlairen en una «ànsia d'infinit ».
Llàstima que més tard els incendiaris s'afanyin a cobrar la pòlissa de l'assegurança.
Però cal que siguem condescendents amb aquestes videtes de terra i aigua.

Hi ha el capítol dels fumadors. Els fumadors, practicants d'aquest petit culte
del foc, són, en general, bones persones. Les religions primitives – bàrbares i
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admirables com la mare natura— tenien el foc com un element important del seu
ritual; i per a algunes el foc s'identificava amb la divinitat mateixa. Els fumadors
pertanyen a una mena de religió civil i casolana, molt estesa, segurament catòlica.
Si la paraula «llar» ha perdut gairebé tot el seu contingut com a representació de la
casa o la família — perquè en els pisos moderns només hi ha lloc per als escalfapanxes
simulats —, la pipa personal ve a ser el substitutiu del foc familiar, un «Ersatz» de la
llar a l'abast de les persones modestes, una xemeneia de butxaca.

Abans les viles comptaven la seva importància demogràfica per «focs»; i les
ciutats industrials de la meva infantesa tenien altes xemeneies fetes precisament
de terra cuita, que és la terra prestigiada pel foc. Ara hi ha l'electricitat, que és un
agent massa subtil i esmunyedís, el qual, malgrat el seu poder considerable, es
resigna a transitar pels filferros com un sòrdid funàmbul sense ombrella.

Tornem a l'aigua. L'aigua és servil i es presta a tota mena de jocs. Un
brollador o un joc de brolladors tenen més gràcia que les aigües estancades o corrents,
que han trobat o busquen la seva jeia. En canvi no hi ha res més canallesc i més
trist que els anomenats focs artificials. Jugar amb foc sempre ha estat difícil i perillós.
Per això les armes de foc són tan mortíferes. I, de les guerres, ja no en parlem.
Poques coses més indesitjables, almenys des d'un punt de vista sòlidament burgès,
que un capità d'infanteria en campanya donant l'ordre de «foc ». Per mala punteria
que tinguin els soldats, sempre hi pot haver morts i ferits a l'altra banda.

El poble diu: «El foc té aturador, que l'aigua no ' . La dita alludeix a la
tendència vertical, celeste, del foc, en contraposició a la tendència horitzontal,
reptilínia de l'aigua. Gràcies a les lloables aspiracions del foc, el públic pot gaudir
dels incendis com d'un espectacle. Tothom sent una forta atracció per les
flamarades. Els infants es senten fascinats per les fogueres i s'hi acosten, a risc de
socarrimar-se. Els incendis sempre congreguen multituds; i els bombers són en molts
països voluntaris—tant com els mateixos incendis — perquè senten la crida atàvica i
l'atracció religiosa del foc. Si la carn a l'ast és tan gustosa és gràcies a les virtuts
que comunica la flama. Això podria justificar el foc del purgatori, però és un altre

argument contra les suposades fogueres de l'infern, puix que els condemnats, per

definició, no poden esperar res, cap millorament.
El foc lliura les seves bondats als homes; però no es deixa tocar. Es sagrat, és

tabú per naturalesa, no pas per decisió dels mistagogs. L'aigua, en canvi, tolera tota

mena d'extorsions: el xipolleig, la natació, la navegació i els banys de peus. I fins i

tot els peixos —ja és sabut—hi campen com a casa seva; i àdhuc n'usen i n'abusen els

més minúsculs i estòlids protozous.
Enterrem els cadàvers per tal de tornar la carn al seu origen. Jo penso que

s'haurien de cremar. No pas per higiene, per estalvi o per deturar el creixent

problema urbà dels cementiris; sinó com un acte de fe a ultrança en la resurrecció de

la carn. 0, en un altre sentit, per donar una seguretat plena a l'esperit que acaba,

finalment, d'alliberar-se de la terra i de l'aigua, per donar-li seguretats—dic —contra

qualsevol intent de reencarnació a darrera hora.

I nosaltres, els catòlics, com els protestants, hauríem d'ésser els primers a admetre

la incineració dels cadàvers. Entre altres raons, per no córrer el risc que algun

agnòstic maligne ens assenyali amb el dit i ens cridi, entre rialles: «Mira-te'ls! Fins

ahir els han rostits de viu en viu, i ara senten escrúpols de monja de cremar-los morts! >
JOAN OLIVER
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EL CAS INÈDIT DE MARIA CLAVÉ
E N la pintura i la poesia modernes tenim exemples per a demostrar totes les

cabrioles possibles de l'esperit: des de la precocitat extrema (Rimbaud), fins
a la follia (Van Gogh, Artaud), passant per l'exhauriment (Mallarmé, Valéry),

l'amor en totes les seves formes (Eluard, Cocteau), l'eufòria, el tedi, etc. Com si
l'esperit fos posat a prova, amb tots els seus recursos— angoixes, joia, egoisme,
crueltat, luxúria, etc.—per veure què en subsisteix i fins a quin punt resisteix...
Evidentment, des de fa un segle, l'home està sotmès a una mena d'alquímia
intempestiva i allucinant, que compromet la seva existència mateixa damunt la terra,
la seva condició de home. Com si només després d'aquesta prova atòmica pogués
justificar la seva existència o hagués de desaparèixer.

Baudelaire, Van Gogh, Rimbaud, Picasso o Artaud no són tant un poeta o un
pintor com l'instrument i la matèria d'un experiment terrible que la naturalesa ha fet
en ells per a nosaltres. En cada un d'aquests cossos, un producte es destilla,
alambinadíssim. En cada un d'ells l'home és posat a prova. Els ingredients, sempre
en quantitats explosives i irresistibles per a nosaltres, hi són sembrats en proporcions
diferents, quan no són diferents. I el producte és un tresor inestimable que ens
acosta a l'or, que ens diu que l'or està en nosaltres més que no pas fora nostre (i és
per això que la veritable alquímia tot just ha començat. Comença, de fet, amb la fi
de l'alquímia medieval. Però Ramon Llull, Arnau de Vilanova o Roger Bacon ja
buscaven sota l'absolut de l'or, l'absolut de l'or humà, i la seva alquímia era una
fuga dels motlles que els empresonaven).
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Avui, enmig d'aquesta tempestat, en aquest pèlag asfixiant i ultrasaturat que és
sovint París, ens ha sobtat el cas veritablement gloriós de Maria Clavé, mare del
pintor Clavé. Una nova cabriola de l'esperit, una facècia imprevista, ens era
reservada en l'obra d'aquesta dona que, a l'edat de seixanta anys i mig, impossibilitada,
s'ha posat a dibuixar per entretenir-se i ha acabat meravellant-nos. Aquesta
puerilitat total del seu gest—que és la del seu traç—és el que més compta per a
nosaltres, car tot, avui, sembla massa volgut, massa fabricat. La innocència sembla
difícil de reconquerir, hi ha un cansament general, una opressió atmosfèrica d'artifici.

Maria Clavé— Maria, mare d'En Clavé, com signa ella— dibuixa acompanyant la
mà esquerra amb la mà dreta. La gaucherie és, en ella, un fet natural, no una manera
o un estil. El resultat és aquesta mena de poesia en colors que té tota la gràcia i el
candor del dibuix infantil, però carregat amb l'espera de tota una vida. Com si la
infantesa hagués trigat en ella seixanta anys a emergir o com si rebrotés, però més
potent, més anhelant, més joiosa que mai.

Deixant a part el valor intrínsec d'aquestes obres i el que se'ls pugui concedir en
el futur (entre les de Maria Clavé se'n troben algunes on el sentit del color i de la
composició podrien ésser envejats per qualsevol pintor d'avui) el que ens hi interessa
és el valor de testimoni. Car si avui girem els ulls cap a aquesta mena de coses i
tenen més poder en nosaltres que molta saviesa plegada és per un desig de puresa, de
retrobament, que, malgrat tot, no cessa de perseguir-nos. Si la paraula poesia centra
totes les nostres activitats és perquè ens sentim voltats d'una prosa espessa que caldrà
que un dia o altre ens espolsem definitivament del damunt. Si preferim sentir
l'esguard admirat que ens pot venir a través d'un d'aquests dibuixos més que no pas
la contemplació d'una obra mestra és a causa d'aquesta xarxa iminensa de mirades
vergonyants que acaben entelant-nos la visió joiosa de les coses. El cas de Maria
Clavé sembla confirmar les nostres possibilitats de miracle.

Salvar l'infant que hi ha en nosaltres és la primera condició per a salvar 1'horne.

París, 1948.	 L'ALQUIMISTA

La vinyeta que il•lu,tra aquest article ha eatat tramesa ezpresaament des de París, per a AnIEL.

FILMS ITALIANS
OTHOM està convençut que el cinema avui dia, precisament perquè és un
article de primera necessitat per a les masses, representa una de les indústries
actuals més poderoses.

Si la influència del cinema és bona o dolenta sobre les multituds, no és el meu
propòsit escatir-ho. El que és evident és que les multituds no poden prescindir-ne.

Els americans, que treballen sempre amb l'ajuda de les estadístiques, han arribat
a la perfecció fabricant el film comercial, el film que s'adapta a un nombre més
considerable d'espectadors. Aquests films comercials, tècnicament admirables, que
serveixen el gruix més sòlid de la clientela mundial, acostumen a ésser artísticament
pèssims. I són més dolents com més els directors els volen vestir de transcendència,
com més s'intenta disfressar-los de qualitat. Es horripilant l'abús que les cases
productores han fet, i fan, de les més indigestes i abominables novelles roses, servides
per formidables actors — malaguanyats per als papers que representen—i realitzades
amb un esforç tècnic que esparvera.

De tant en tant, enmig d'aquesta putrefacció de caricatures de la humanitat, els
directors i productors executen —per quedar bé amb llur consciència —un film



d'autèntic valor, que no acostuma a ésser comercial i que representa una massa feble
minoria al costat de la massa tenebrosa de banalitats o de pura beneiteria.

Com que els americans, com ja s'ha dit, obeeixen l'estadística, quan obren així és
que tenen llurs motius. Ara bé, jo cree que el gust de les multituds no és
incommovible i que els productors americans, per por –molt justificada –d'un possible
desnivell econòmic, no s'atreveixen a atacar un gust que ells mateixos han creat, i
segueixen, cada vegada més, produint un cinema humanament i artísticament infecte,
vestint-lo, això sí, amb gesticulacions transcendentals.

Contra això, la vella Europa– empobrida, torturada i confusionària –ha començat
a reaccionar, després del desastre. I de totes les reaccions, en nom d'un sentit més
humà, més sincer i més viu del cinema, i en definitiva més artístic, potser la que fa
més impressió, la que té més aires de croada amb unitat de pensament, és la que
duen a terme determinats productors i directors italians, els quals, després de la
guerra, intenten dir una paraula nova en el llenguatge deis films.

En la meva darrera estada a París he tingut ocasió de veure –en versió original–
els films italians més notables d'aquesta darrera modalitat que han passat la frontera, i
que han estat acceptats amb entusiasme pels crítics més fins, tant d'Amèrica com
d'Europa. Gairebé totes aquestes produccions italianes, degudes als directors
Alessandro Blasetti, Roberto Rossellini, Vittorio de Sicca i Luigi Zampa, tenen un
clima comú: el de la guerra i la resistència, i són tractades amb el realisme i la
sinceritat d'un documental.

No s'imposen per cap nou prodigi de tècnica, ni delaten sumes fabuloses
esmerçades en l'execució, ni presenten vedettes sensacionals, amb uns ulls i unes cames
per a trasbalsar el món.

No hi ha res d'això en aquests films. Fins i tot l'escenografia costosa hi és
estalviada, i els exteriors autèntics, captats per la fotografia més sensible, formen
la majoria dels mares on es realitza l'acció.

Alguns d'ells com Paisa, Roma città aperta, de Rossellini, i Sciuscia, de V. de
Sicca, són d'una profunda amargor, d'una descarnada brutalitat, no mancades, però,
de la més intensa poesia i del més emotiu verisme, i vénen a ésser una utilíssima
fuetada sobre el greix mental de tants espectadors avesats a la coca-kola i al senti-
mentalisme buit.

La tendència d'aquests films, si més no, pot fer un positiu servei higiènic sobre la
immensa badoqueria que han creat el materialisme, l'egoisme i les fortunes fàcils de
la guerra i la postguerra. En aquest sentit només, la fresca brutalitat que respiren
tals produccions ja és una reacció sana. Ja és un crit de bona fe, damunt tantes
cuixes en tecnicolor o tants casos de psicoanàlisi convertits en deliqüescents plates de
crema i prodigats abusivament pels productors americans.

Però, deixant de banda la part moral, aquests films demostren que, amb una
simplicitat d'elements, però amb una fina i maliciosa direcció, es pot arribar a tot i
es pot suplir, amb avantatge, les grans màquines dels studios americans, no sempre
reeixides del tot.

De tots aquests films, fins ara, només s'ha presentat a Barcelona Quattro passi fra
le nuvola, de Blasetti. Perfecte, per al meu gust, dins la seva simplicitat, i, malgrat
ésser el menys característic de la sèrie, porta ja una gran alenada d'aire pur en les
sales fosques dels nostres cinemes.

A mi, m'interessaria que la part del nostre públic que ha sabut apreciar Monsieur
Verdoux (el millor film americà, per tants conceptes, d'aquests darrers anys) pogués
meditar sincerament davant la projecció de Sciuscia o de Paisa.

No sé si això serà possible, però valdria la pena.
JOSEP MARIA DE SAGARRA
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L'escultura catalana contemporània
(acaba ment)

RES factors contribueixen a dificultar el judici objectiu sobre les generacions
més pròximes i, concretament, la que s'agrupa entorn de Rebull: la manca d'una
perspectiva suficient damunt del temps, la incògnita gràvida del futur i el conei-

xement escàs i parcial de l'obra de moltes figures la dispersió de les quals, obligada per
la fi de la nostra guerra, ens obliga a reconstruir el panorama de l'art català com qui re-
construeix una porcellana esbocinada, suplint amb records, suggerències o imatges de
segona inà la llacuna de les peces fora del nostre abast directe. La situació relativa
dels més importants es pot afirmar, però, que no ha estat modificada: alguns havien
arribat a la plenitud de la personalitat –Rebull –però altres –Fenosa, Maragall, Vila

-domat–l'aconseguien durant els anys d'allunyament: per això ens costa reconeixe'ls
quan els imaginem lligats i encara pròxims als seus punts de partida.

Prenent per centre Rebull, una línia avança de la síntesi al realisme–Maragal l ,
Viladomat, Llauradó –i una altra a l'expressió –Granyer, Fenosa. En acusar el
predomini constructiu del volum damunt del ritme i la tendència expressiva i en
enfrontar-se amb inconegudes realitats humanes, Maragall a Venezuela i Viladomat a
Andorra han envigorit les seves formes de deu anys enrera, aprofundint-ne el contingut,
donant-hi densitat vital; en l'obra de Llauradó la vibració humana s'ha exterioritzat
amb ver.isme qualitatiu, realisme de superfícies tàctils que entronca insensiblement
amb els millors accents d'iberisme del segle xix, fins i tot pel seu domini tècnic. La
doble línia expressiva– satírica i incisiva en Granyer, lírica en Fenosa–no enclou, en
canvi, tants matisos. (Fora de la nostra àrea, però declinant-hi, els castellans Ferrant
i Yepes omplirien potser el buit: l'un amb mordacitat intellectual, l'altre amb poètic
irrealisme). Però Granyer i Fenosa–illustradors a més de coroplastes–marquen amb
fites prou interessants i personals aquesta àrea de la nostra escola contemporània. Un
nom, lleugerament anterior en la cronologia, cal posar després d'aquests: Marius

Vives, l'apreciable personalitat del qual s'amaga excesivament en les fórmules de taller

de Maillol. En un segon cicle d'artesans ungits per la gràcia s'esglaonen en joventut

tres noms: Ros, Badia i Pierrette Gargallo. Si amb el retaule ceràmic de la nova

església d'Hospitalet, Solanich s'elevava a les delicadeses de certs florentins del segle

xv, Ros transcendeix l'artesanat en triomfar del peu forçat dels relleus laterals del tron

montserratí. Amb Badia, deixeble de Manolo, l'escultura es matisa d'orfebreria i

amb Pierrette, potser per la conscient intranscendència del seu accent, s'atempera la

poca fortuna de l'aportació femenina a l'escultura catalana; però les seves obres són el

fermall delicat que centra l'espai entre els formats abans de la nostra guerra i els apa-

reguts després. La darrera de les generacions incorporades no sembla haver de

defraudar les nostres esperances ni desmentir la teoria general sobre l'escultura

catalana; és massa aviat potser per a incloure en la mateixa escala valorativa noms

que es troben encara en l'òrbita evolutiva d'una adolescència, febril d'inquietuts;

se'ns presenten però amb la inateixa complexa diversitat de tendències que dintre una

unitat de to marquen l'existència d'una escola; els noms de Vallès, Gusils i Boadella;

Saumells, Julià Riu i Elisenda Casas, no poden deixar de figurar-hi. Cada un a la seva

manera, cerca i es recerca; fidels al seu temps, són fidels cada un a ell mateix.

FREDERIC-PAU VERRIE
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Jaume Mercadé i les coses
A sensacional exposició de joies, orfebreria i pintures de les noces d'argent de
Mercadé, ha tingut la virtut de fixar una vegada més la faç de Catalunya.
Són molts els pintors que s'encaren amb els nostres camps, les nostres

muntanyes i els nostres pobles; però són escassos els que saben veure-hi allò que
constitueix l'essència de llur síntesi, d'una atmosfera definida, introbable a la resta
del món. Mercadé pot ésser comptat entre aquests pocs.

Pàllidament començà, el 1922, a estudiar les nostres coses amb un ull estructurat
per l'herència del gran reivindicador de la concreció mediterrània, contra les
dispersions atmosfèriques de l'impressionisme nòrdic; aquell Mistral de la pintura
que fou el provençal Cézanne; però en aquesta tasca no negligí la collaboració de la
disciplina geomètrica i lluminosa creada per un altre mediterrani del nostre cercle, la
del cubisme de Picasso, filtrat pel seny català a fi de segregar-ne la tortura atàvica i
conservar-ne, només, un sòlid nimbe per a les coses autèntiques, reals i perennes.
El pa, pa i el vi, vi, com diria Francesc Pujols, cada cosa ella mateixa d'una manera
tan pura que sembla excloure'n tot ferment de corrupció a fi de fer-ne quelcom de
perdurable. Per aquest mecanisme, cada masia, cada carrer de suburbi, cada recó
d'hort o d'ametllar, era convertit en un arquetipus de la terra. Les coses deixaven
d' ésser unes coses en algún indret de Catalunya, per passar a ésser les coses
de Catalunya.

Una lenta rubor vingué a acolorir les estructures en els anys següents, i els colors
de les majòliques populars vingueren a refrescar els panorames, retaules per al culte a
la terra, amb aquella mateixa sabor dels plats de l'Aragay, els frescos d'en Galí, o els
nens de l'Obiols anant a les escoles de la Protectora, però amb una mica més de
malícia parisenca. L'intelligisme començava a fi ltrar-s'hi, quan els jocs d'un Gide o
d'un Giraudoux ja no eren massa distants de la Barcelona senyora i intelligent dels
anys del D'Ací d'Allà en gran format.

Si Mercadé va descobrir les coses en els feliços vints del nostre segle, més tard
les coses l'han descobert a ell. Eren els rostres i les figures els heralds de la
reivindicació de la força interna, que venia a imposar-se als seus ulls, àvids només,
fins llavors, d'espectacle i d'intelligència. La vida hi penetrava, en els grans retrats
de l'època de la guerra civil; i més tard ordenava la nova visió del món d'aquells
bodegons inoblidables dels 12 mesos de l'any. Si el seny fou estructura, la passió
ha estat sempre color, i, en les teles del 1947, veiem inflamar-s'hi el mateix incendi
cromàtic, que arbora en greu coincidència, el gran Miquel Villà. La nostra joia és
immensa, en adonar-nos que aquest triomf cromàtic no és un desig personal de cridar
l'atenció, sinó el fruit d'una evolució collectiva on podem assenyalar la nova tendència
de Mallol Suazo, manifestada ara fa dos anys, i la pintura d'un Sanjuan, un Esteve,
un Oliveres, un Sirvent, un Congost, una Núria Picas, un Ràfols Casamada, un Roda
o un Jordi Mercadé. I és immensa la joia perquè veiem com l'estructura ha estat
prou forta per a resistir l'invasió de passions cromàtiques infinitament més
enèrgiques que les de Monet o Sisley, sense tremolar. La gran descoberta de la
pintura catalana, que tot just comença a cristaHitzar, podrà ésser aquesta llei nova,
la d'una pintura que per primera vegada podrà passar a l'extremisme cromàtic sense
perdre el rigor constructiu, superant les banderies d'Ingres i de Delacroix, dels
cubistes freds i dels fauves flonjos, en benefici d'un intelligisme total.

ALEXANDRE CIRICI
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Apunt inèdit de Marcel Martí



I PREMI ROSSELLÓ-PÒRCEL DE POESIA

Reunits el dia 6 de juliol de 1948, els senyors Salvador Espriu, president, Rosa Leveroni, Joan

Vinyoli, Josep Romeu i Joan Triadú, secretari, per a jutjar les obres presentades, fan públic el següent

veredicte:
1.—El jurat acorda, per unanimitat, agraïr a L'Alqui.ntista la seva valuosa collaboració i considerar

fora de concurs el seu llibre LABERINT, per la reconeguda condició de fundador de la Revista que

ostenta el seu autor.
2. —EI jurat, examinades les onze obres presentades, acorda per unanimitat, declarar desert el

1 PREMI. ROSSELLÓ - PÒRCEL.
3.—El jurat acorda, amb tot, per unanimitat, fer constar que l'obra del senyor Jordi Cots i Moner

titulada FIDELITAT mereix especial menció per la seva importància, qualitativament superior a la de

la resta d'obres presentades. 	 El jurat veuria amb satisfacció la publicació dels onze poemes de

l'esmentat recull.
4.—El jurat fa públic el seu agraïment a tots el concursants, per llur collaboració al Premi, instituit

a la perdurable memòria de Rosselló-Pòrcel.

I PREMI XAVIER NOGUÉS DE GRAVAT

Reunits el dia 5 de juny els senyors Enric C. Ricart, president, Josep F. Ràfols, Josep Llorens Artigas

i Alexandre Cirici, secretari, per a jutjar les obres presentades, fan públic el següent veredicte:

1.—El jurat lamenta l'absència del senyor Pau Roig, qui per motius de salut no ha pogut prendre

part a la reunió.
2. —EI jurat accepta els vots per escrit del vocal absent, senyor Miquel Tarradell.

3. —El jurat acorda excloure obres dels senyors J. Mas Mascaró, Joan Palà, Julià Riu, Ramon Rossell

i Carme Serra, per excedir les mides indicades a les bases i dels senyors Antoni Riba i Marcel Martí per

repetició de tècnica.
4.—El jurat acorda procedir a la votació entre les obres restants, que són les següents: Punta seca

d'E. Alcoy; Punta seca de Juli Boleda; Punta seca i aiguafort d'Enriqueta Calsina; xilografia de Montserrat

Casanova; xilografia d'Enric Cluselles; aiguafort de Marc Farell; punta seca d'Alfred Figueras; litografia

d'E. Garcia Tur; litografia i punta seca de Josep Hurluna; punta seca de Marcel Martí; lavat litogràfic de

Nicolau Miralles; punta seca i aiguafort de Josep Morató; aiguafort de Jaume Pla; aiguafort i punta seca

d'Antoni Riba; aiguafort de Julià Riu; aiguafort de J. A. Rodriguez Roda; litografia de Sanjuan; punta

seca de Carme Serra; aiguafort de J. Tersol i . Artigues i aiguafort i punta seca de Pura Vilella. 25

obres en total.
5. —EI jurat, aprova el sistema de votació consistent en votar tres obres cada membre del jurat,

per ordre de preferència, concedint 7 punts a les obres votades pel lloc primer, 3 punts a les obres votades
pel lloc segon i 1 punt a les obres votades pel lloc tercer.

Per al primer lloc Josep Hurtuna, litografia, obté 3 vots (21 punts); Montserrat Casanova, xilografia,

1 vot (7 punts) ; Carme Serra, punta seca, 1 vot (7 punts).
Per al segon lloc Montserrat Casanova, xilografia, obté 2 vots (6 punts); Josep Hurtuna, litografia,

1 vot (3 punts); Carme Serra, punta seca, 1 vot (3 punts); Jaume Pla, aiguafort, 1 vot (3 punts.)
Per al tercer lloc E. Alcoy, punta seca, obté 2 vots (2 punts); Montserrat Casanova, xilografia, 1 vot

(1 punt); Jaume Pla, aiguafort, 1 vot (1 punt); Enrie Cluselles, xilografia, 1 vot (1 punt).
Fet el recompte de vots, resultà la següent puntuació:

Josep Hurtuna	 24
Montserrat Casanova	 14
Carme Serra	 10
Jaume Pla	 4
E. Alcoy	 2
Enrie Cluselles	 1

Es concedeix per tant, el I PREMI XAVIER NOGUIS DE GRAVAT a Josep Hurtuna per la seva
litografia representant un gerro florit davant d'una finestra.
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