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J. SALVAT PAPASSEIT

P R 0 F E S S 1 Ó DE FE

Ens referim a la manifes-

tado deis ideáis artístics de

tot un Poeta amb rnujúscu-

la que fou Salvat Papasseit.

Eli declarava solemnement,

amb aplom d'home de llui-

ta sol i del qual tothom és

enemic — o la majoria, si

mes no amb la indiferencia

o amb l'ironia—el seu ideal

artístic. Sembla que trans-

pua en les seves paraules;

«El Poeta es mou sol

entre les multituts; i és

una maravella en la seva

época per tal que és sin-

cer*.

El posava com a senyera

de les seves realitzacions

poétiques.

«Per a ésser Poeta cal-

drá primerament el desig

de lluitar».

El temps corre, pero, i

avui totes les seves rotun-

des afirmacions — Marinetti

cátala—han caigut ja en se-

gon terme i resten un bon

tros endarrerides. No dubto

gens ni mica que ell — sang

de rebel — n'estaria forca

content que el mon vagi en-

davant, empés per la since-

ritat que ell preconitzaba.

Ell creia amb una constant

avancada dintre l'avancada,

creia en una RENOVACIÓ.

Ell—si visques — tiraría

mes manifestos i cridaría—

amb veu alta —ais joves d'a-

ra, perqué mes endavant es

rebellessin contra de llurs

própies teories i elucubra-

cions

«El Poeta será, dones,

l'home entusiasta».

Gaudiria en veure com

tot el seu castell de crits i

de «Mots Propis» es veu

traspassat i deixat bon xic

enrera amb la terenyina deis

records, placats junts amb

la memoria d'un home esfor-

cat i que en el moviment de

regeneració de l'art cátala

és un puntal precios.

«La manifestado gráfi'

ca, ádhuc moral de qué el

Poeta viu, és la sinceritat».

Quedaran els seus ver-

sos sempre vius i compre-

sos. Un dia, flors d'un ar-

bre estrany, i avui estimats

mes que tots els seus mani-

festos. Els manifestos obren

camí, pero es passen molt

mes rápidament que els

poemesiperden mes promp-

te aquell ¿ust detonant que

dura poc mes que el rao-

ment de l'explossió,

Darrerament ha grillat a

Catalunya un manifest —

groe—molt mes atemperat

que la gama de crits afinats

de Salvat Papasseit. Els d'a-

quest FinuRiSTES, iransició

al darrer, ja SUPERRF.ALISTA.

Infaliblement, també es-

tá destinat a parar el lloc de

les coses endarrerides, llei

un xic pal lida a causa que

un manifest d'avancament

allarga una mica la passa i

contrarresta un bon tros

l'acció normal del temps.

Amb els manifestos ja

ningú no hi creu, s'han des-

colorit i han perdut tota la

eficacia. Calgueren a J V.

Foix — a casa nostra —per a

fer les seves proses. curiosa

anticipació del superrenlis-

me francés? En l'art actual,

art del jo i —agradi o no —

mes cenacular que mai, no

cal argumentado. Els mani-

festos (i les conferencies

propagadores) son mancats

de valor

AGUSTÍ CARRERES

i v a l • • «
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C O N C E P T E D E L P O E T A

Editem de heII nou eldocu-
ment imprescindible per a
compendre la obra de Salvat
Papasseit. Iratper la nulilat
deis capdavmnters de la ferra-
l.'a—general—en la poesía d'a-
que//temos, embesteix el se-
guir , de rernat, de les regles
idiotes.

En reproduir-ho—de la bar-

celonetina *Mar Ve/la* (n.° 4

Desembre 19/9j—creiem afa-

vorirel sector nombrós que

eldisi'java conéixer.

I. —El ritme duna Vida
— una meditadora solitud,
una acció de profeta, un sa-
crifici així— pot ésser una
dansa solament. L'euritmia
és en la dansa, diversa i go-
ridora d'immutablesdestins.
I una filosofía pot ésse,r es-
tablerta per mercé de la
dansa.

Inventar un sistema filo-
sófic contra els ja preesta-
blerts, els uns damunt els
altres, dintre les metafísi-
ques és una solució. No din-
tre de la Vida.—La reflexió
severa del filósof que esti-
ma rarament perqué coneix
el fons del fons del home,
contradiu la veritat, que no
pot existir si no és formosa:
pero el Poeta viu, i no hi ha

cap sistema que valgui una
conjura del Poeta.

II—Per a ésser Poeta
caldrá primerament el desig
de lluitar Quelcom mes
que no aixb: la vocació ma-
teixa.—Nosaltres, per exem-
ple, tenim ciselladors mara-
vellosos empero inútilment
hem cercat el Poeta: Aquest
de mes avall creu en Déu i
no és místic. refusa un ple-
biscit perqué no s'acompa-
nya deis vils trenta diners;
aquest altre no hi creu, ni
en déus ni en plebiscits—ja
s'acosta al Poeta —pero no
és guerrer i tem el judicar
deis homes renglerats per
tal que son prudents. El
Poeta será, dones, l'home
entusiasta.

III.—Un home entusiasta
no podrá definirse ni per la
disciplina ni per sa condicció
dins duna disciplina: ex..
Didac Ruiz.— Les múltiples
facetes son la seva virior. La
dansa ja és així. Será ade-
mes valent, de tota valentía:
Walt Whitman, altre ex.

IV.—El foc és la paraula
i la paraula és: Déu. Aques-
ta trilogía és el pit i la ment

i el brac de tot Poeta. Com
una Arquitectura que es dirá
Miquel Ángel o Leonardo da
Vinci, o Bernard Palissy, o
Ramón Llull, o Goethe: ád-
hud Níetzsche com Crist,
ádhuc Napoleón com Sant
Francesc. El Poeta fa vot
d'Eternitat i quan es diu Co-
lom la magnitut del món
s'és augmentada.—Per aixó
és que els Poetes mariden
amb la lluna, per qué viuen
un món enlaire d'aquest
món. Pero no és llur destí
ni és la voluntat el que mou
els Poetes; és la dansa ma-
teixa, l'optimisme en l'amor,
i en el dolor. Per aixó els
assetjats per totes les dís-
sorts son els afortunáis de
totes les fortunes.

V. —Dir Poeta vol dir
exultament, sentir goig en
copsar el bé de la blasfemia.
El mal no ha existit mai. Al
menys els homes lliures, que
son els homes forts, no l'han

pogut conéixer. Pero exis-
teix la nosa, que és la massa
ignorant de la civil i tat .
Aquesta massa enorme, tota
l'humanitat esporuguida i
tonta, qui viu perqué ha es-
tablert com norma social
1'hipocresía, és co que el
Poeta blasma. Per aixó la
reflexió no té un valor tant
alt com l'optimisme i d'a-
quest l'entusiasme.

VI. — La manifestado,
gráfica, ádhuc moral, de que
el Poeta viu és la sinceritat.
El Poeta es mou sol entre
les multituts i és una mara-
vella en la seva época per
tal que és sincer. En el clos
del seu puny, que no es jeu
mai té el pervenir de tot.
Perqué el Poeta és vate, és
a dir: adiví. — Aquells quí
son al món i no un espai no-
més pero una Eternitat, sa-
ben que quan el Poeta obre
les mans una Era inconegu-
da és comencada.



M a r i o V e r d a g u e r B O
El sifón curvaba su moco

socarrón de níquel. Los lo-
tos transparentes de las co-
pas flotaban sobre el estan-
que blanco del marmol. Una
nota de violín pasaba como
una libélula invisible.

De pronto el café se dis-
locó, se rompió en mil pe-
dazos. Se multiplicaron los
perfiles de las cosas por
unos planos misteriosos.

Era que Barradas con-
templaba el paisaje.

— Hemos descarrilado!
exclamó un pintor clásico.

Y sin embargo flotaba en
la atmósfera la dulzura des-
nudade Renoir y el azul mis-
terioso de Cézanne. Pero
había allí algo nuevo que in-
quietaba a los incautos par-
roquianos del café literario.
Las bebidas se hicieron
amargas, y el licor tomó una
fortaleza imprevista de pon-
zoña borgiana. El azúcar
continuaba a pesar de todo
siendo dulce, de una dulzu-
ra neorromántica, amorosa.

Y Barradas contemplaba
el paisaje y buscaba una si-
lla para sentarse. Pero no
había silla para él. Todas las
sillas estaban tomadas.

Él entonces sonrió, con
su risa ambigua de bonzo.
Y se quedó tranquilo. Yo
creo que no sentía la necesi-
dad de sentarse en ninguna
parte.

Los mozos le miraron
con inquietud. Un hombre
que permanece de pie, aca-
ba por marcharse.

Pero él no se marchó.
El aire adquirió el color

perlado de un agua subma-
rina.

El mostrador adquirió el
aspecto de un teatrito de
guiñol.

Y los mozos se inmovili-
zaron, adquirieron el aire de
caballetes de taller con el
blanco cuadro de sus delan-
tales donde no se había pin-
tado todavía nada.

Entonces fue cuando Ba-
rradas pintó la famosa bote-

lla.La botella más absurda y
más grande de mundo. Una
botella llena del alma de to-
dos los cafés.

Una botella que expuso
luego en casa de Dalmau en
honor de RAMÓN Gómez
de la Serna.

Cristal? No. Agua? Tam-
poco. Mucha literatura eso
sí. Un nuevo cock-tail plás
tico, salido del alambique
de su cerebro. Más que bo-

( *s

RAFAEL BARRADAS ; Botella

tella, espejo poliédrico don-
de se reflejan todas las aguas
y los valores de la vida.

La etiqueta está dentro
de la botella, como la firma
está dentro de todos sus cua-
dros.

Hay dos monjitas.
Un letrero que dice «AL-

MACÉN».
Un almacén de paraguas;

porque llovía en la ciudad
absurda, fuera del café, en
aquel día en que Barradas
pintó la botella.

Y otras muchas cosas que
me inquietan.

Entonces fue cuando Ba-
rradas rompió la botella,

— Con qué derecho?—pre-
guntó iracundo el amo del
café. — Qué crítico puede
permitirle a usted eso?

En el fondo de los lentes
clericales de Barradas brilla-
ba una luz irónica.

Era que él, por adelanta-
do, había ya roto toda la va-
jilla. Y no quedaba nada del
pasado. Cacharros, cacha-
rros. Pero estaba delante el
porvenir.

Y pasó que cuando la
botella rota estuvo en casa
de Dalmau se aproximaban
a ella las- gentes, la miraban
de lejos y de muy cerca, y se
daban golpes en la cabeza y
el cráneo les sonaba como
una tinaja vacía e irrompi-
ble. Alguno parecía que que-
ría embestirle con unos
cuernos invisibles.

Pero la botella era invul-
nerable.



El tretze del Febrer prop passat finia a la se-
va térra, a Montevideo, Rafael Barradas.

No íarem panegíric de qui fou mes conegut
i estimat que nosaltres Vagin aquests fulls com
a homenatge a l'artista sincer, que —malgrat
t'-sser destroQat per la Vida— mai claudica.

Mes que un tribut material a l'Home, prefe-
nin donar quelcom de lánima —únic que resta
— del plorat amic.

Artista per natura, els seus actes es converteixen en dibuixus. El blanc, per, exemple, d'una carta breu li xucla la línea que
equilibra el tot. Heus ací una bella mostra de la realització espontánia.



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
V s e v o i o d i v a n o v E L T R E N B L 1 N D A T N . ° 1 4 6 9

Per damunt del bosc una
fumera s'estén dolcament.

— Companys! trona Oko-
rok, cal destruir-lo!...

Baixant deis carruatges i
prenent llurs fusells, es llan-
cen sobre la via. Els caballs
marxen per l'herba i arros-
segant llurs brides, es po-
sen a escapsar-la.

Els mugics arriben a la
via, es llanc^n sobre els
rails, armen les carabines.
Son a punt.

Els rails gemeguen dolca-
ment. El tren arriba.

Znobov diu dolcament:
— Ens esclafará a tots, i

prou. No li caldrá tirar inú-
tilment.

I de sobte, comprenent-
ho s'arrosseguen tots envers
els arbusts, despullant de
bell nou la via.

El fum es fa espés, el vent
l'esmicola, aquell pero tom-
ba sistemáticament damunt
el bosc.

—Ja venen!... ja venen!...
criden els mugícscorrentcap
a Versxinin.

Versxinin i tot l'Estat
Major, suant, son ajeguts,
plens de vergonya, ais ar-
busts. Vasska Okorok col-
peix la térra amb el puny. El
Xinés s'está a la gatzoneta i
arrenca l'herba.

Znobov, espantat, diu de
pressa:

— Si hom tingues un
mort!

—Per a qué fer?

—Segons el reglament, si
hom esclafa algú, el tren ha
d'aturar se per a redactar el
procés verbal... un paper, a
fi de comptes.

- I b é ?
— Si hom tingues un ca-

dáver. L'esclafaran i s'atura-
ran, i quan el maquinista
sortirá hom l'afusellará. Des-
prés podrem prendre'l.

La fumera s'aixeca mes
espessa. Una pitada.

Versxinin s'aixeca i xis-
cla:

— Un voluntan, com-
panys, sobre els rails, encara
que sigui esclafat. Morir per
morir. Eh? I nosaltres farem
caure el maquinista. De se-
gur abans d'arribar a Trióme
s'aturará.

Els mugics s'aixequen un
xic mirant el terraplé sem-
blant a una tomba.

— Companys! crida Vers-
xinin.

Els mugics callen.
Vasska llancant el fusell

puja el terraplé.
— On vas? crida Znobov.
— Aneuvos'en a fer....

Porcs!...
I les mans juntes al eos

es deixa caure travessant els
rails.

Els arbres semblen respi-
rar, i com una escuma, la
fumera groc-roja plana i sal-
ta al damunt.

Vasska es gira de cara a
térra. Les travesses fan olor
de resina. Vasska hi llanca
sobre, un grapat de sorra

reposant-hi la gaita. Els mu-
gics parlen entre ells amb
remor indistinta, semblant
al vent entre les fulles, La te-
ra rronca sota el bosc

Vasska aixeca el cap i,
dolcament, deixa caure ais
arbusts:

— No hi ha vodka? Tot jo
em creino de dins!

Un mugic, barba d'or,
puja a quatre grapes, amb
un bidó de vodka. Vasska
veu i possa el bidó al seu
costat...

Torna a alear el cap i, bo
i treient-se la sorra enganxa-
da a la gaita, mira els arbres
blaus i les travesses bruñes
que brunzen.

S'alca sobre els colzes. La
cara sembla ésser una sola
arruga groga, els ulls, dues
Üágrimes vermelles.

— No puc!...
Els mugics callen.
El Xinés llanca el fusell

i puja el terraplé.
— On vas? crida Znobov.
Sin-Fin-U, sense girar-se,

diu:
— El pobre... Vasska!
I s'estira al costat de

Vasska.
La cara groga s'ennegreix

i s'arruga com una fulla de
tardor . La travessa geme-
ga . Un home s' arrossega
fins el peu del terraplé, on
els arbusts l'acullen... Sin-
Fin-U no ho sap ni ho veu.

— No puc! companys!
— plora Vasska. arribat al
peu del terraplé.

Sin-Fin resta sol.

El seu cap rodó d'ulls
d'esmeragda, semblant ais
de cobra, palpa les traves-
ses, es destaca i, bellugant-
se, s'alca sobre els rails...
mirant.

Deis arbusts ixen els caps
deis mugics deuUssotjadors
i famolencs.

Sin-Fin-U s'estira nova-
ment.

La cobra d'ulls d'e me-
ragda s'aixeca. Un cop enca-
ra i de nou uns centenars de
caps brunzents el fixen.

El Xinés s'estira nova-
ment.

Un mugic petit, insignifi-
cant, li crida:

— Ei! groe, dóna'm el bi-
dó! I també el revólver, Qué
en farás tu? Eh? Em fará ser-
vei!

Sense alear el cap, Sin-
Fin-U pren el rovólver, alca
la ma con si volgués llancar-
ho ais arbusts i, de sobte,
dispara contra el seu clatell.

El eos del Xinés s'aplana
fermament damunt els rails.
Els pins vomiten el tren blin-
dat. És gris, quadrat, i els
ulls de la locomotora espur-
negen de calera roja. El cel
és cobert d'un rovell gris, els
arbres formen un teixit blau.

I el cadáver del Xinés
Sin-Fin-U, fortament engan-
xat a térra, escolta la caneó
brunzent deis rails.

(Trad. J. R. M. M.)



Les maquines de cer es-
cupen lletres sobre un tel
de formatge blanc; de din-
tre 1'ánima ha brollat un
rajolí de substancia grisa
que s'ha escampat, pródig
per un petit món.

la illusió ha'pujat al ter-
rat amb el muntador de
l'entusiásme vermell. Estem
contents ha cridat pie de jo-
ventut guaitan un i.

el pessimisme esgro-
gueit ha girat cua. A dalt el
terrat fem sardana amb mú-
sica de grills blancs que
trinquen, hstem contents.

el cirerer ha fruitat al
febrer sense por al fred gris i
ha donat el seu fruit roig,
de sang jove.

una poma \erda sobre la
neu ha brillat, sota un sol
d'aram. La poma ha madu-
rat i sha tornat llautó fi,
fret i lluent.

ha f>t la rateta de fora la
finestra estant i un solet
bellugadís, ha mesurat el
sostre llis i la paret encar-
tonada amb paper indecent.

estem contents.
un rosa-blau ha illumi-

nat el regle cantellut de la
vida i hem somrigut enduts
cel amunt, envoltats per un
pus groe i macilent duna
boira glauca i espessa.

estem contents.
hem fet el pont de glassa

verda i ens hem sentit hu-
mitejats de sang fumada
fins a la medulia.

les pessigolles feien sifón
sota l'aixella i hem passat
el pont.

ANTONI PERMANYER.

S U I C I D I
La figura estaba dreta

al turó mes alt d'aquelles
contrades.

Tenia els peus clavats
sobte la roca amb cinc
arrels tébies i fines com
un gas.

Per altra part, les seves
mans sotjaven el buit i els
dits s'estiraven i es clava'
ven sense fer soroll sobre
una materia tova de color
negre.

Només es vela el seu
mantell blanc.

Tots els imbécils tenien
por.

Calía tancar els ulls.
La figura estava dreta

al turó mes alt d'aquelles
contrades.

Dotze gotes d'oli van
regalimar del cloquer.

Dalt del turó es van
sentir grans Halles.

Les dotze gotesd'oli van
emetre prolongacions i
amb tactismes varen arri-
bar a llepar les arrels de
la figura.

De dintre dos forats
lluents van caure gotes
que els imbécils en deien
llágrimes.

Es barrejaven amb les
dotz* gotes d'oli pero a-
questes sempre suraven i
les fines prolongacions
penetraven dintre el Hquid
salat.

Els imbecils estaventan-
cats tots dintre les eases.
Les portes eren grises Les
parets eren grises.

Uns gats negres i gros'
sos canlaven corrent per
les teulades grises

La figura estava dreta
al turó mes alt á" aquelles
contrades.

Una nova gota d'oli va
lliscar del vell cloquer.

Els gats negres i gros-
sos varen callar.

La figura ja no era a
dalt del turó mes alt d'a-
quelles contrades.

Al seu lloc hi havia una
S de fum de llet acabada
de munyir.

A. GUAL

N O T E S
La mort de l'uruguai Ba-

rradas ens priva de presen-
tar, en aquest número, com
era el nostre propósit . 1?
figura del jove pintor gironí
Josep Claret del qui, si a
Déu plau, el número vinent
darem reproduccions de te -
les i un breu estudi de la
sevaobra.

©
Els origináis de Barradas

que reproduim han estat fa-
cilitats per M. Verdaguer i
Ll. Capdevila. L'autograf de
Salvat Papasseit pertany a
la interessantíssima collec-
ció de Miquelet Utrillo (Sit-
ges).

©
SESSIÓ D'AVANTGUARDA. —

Al berenar que ens dona
1'artista ríe hi trobárem
massa pa. Un moment, en
aquell ambient de mal gust
i per obra del programa,
creiérem trobar-nos ais anys

de la post-guerra (fem ex-
cepció de la música: Erik
Satie, Strawinski, Milhaud).

El marinettisme —síntesi
teatral, lirodrama sensitiu —
és avui, de bon tros supe-
rat. Al drama sintétic hi ha el
períll del Guignol («Mortal
angoixa» de M. Cüvillé). Cal
no confondre, pero, síntesi
dramática, i astrakanada
moralitzadora (amb morali-
tat de faula de Samaniego).

Altrament, ti mecenes
creu que —per a fi de festa
—hi ha dret a martiritzar
els convidáis, amb una revi-
falla de sainet, illustrada
d'una música de «Cocoro-
có»?

Multipliquen! aqüestes
sessions á'avanguarda per
tal que el seliecte públie
que hi concorre blasmí l'art
definitivament mort. —M.M.

Suara fa un any de la
publicació del Manifest
Groe. Quin renovellament,
amics.ha experímentat l'am-
bíent?

ENCARA HI HA els músics
negats per l'art, els lieds, i
l'Orfeó. La manca absoluta
de joventut deis joves (n'hi
han de joves?; tots son do-
netes de cabell llarg, mirada
de vedell, i coll de puntes).
La manca absoluta de de-
cissió i d'audácia. La por
ais nous fets, a les paraules,
al risc de ridícul. El sopo-
risme de 1' ambient podrit
de les penyes... etc.

L'únic resultat d'aquest
manifest ha estat, potser—
la desaparició de Jordi i
l'oblit de Rosó... pero hi ha
altres cancons.
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Tota manifestació que té
lloc en una succesió, obeeix
al ritme o mes fonamental'
ment, tota successió, peí fet
d'ésser copsada per l'intel-
lecte, s'ordena segons un rit-
me. I és que l'esperít és, es-
sencialment, una activitat
ordenadora i el ritme no és
sino l'ordre projectat en el
temps. Ritmes primaris que
és caracteritzen peí retorn
periódic d'intensitats equi-
valents, com el de la nostra
respirado i el del llenguatge
articulat. Ritme fonétic que
la poesia no fa sino estili-
zar, portar a la seva máxima
utilització musical.

El cinema, que és una
successió d'imatges, obeeix
també a un ritme específic.
Les frases lluminoses, igual
que les frases musicals, és
descomponen en extensions
i intensitats. Emprem el mot
extensió per analogia, en un
sentit temporal, El temps
d'una escena depén, en pri-
mer terme, del gran interés
que representa en l'econo-
mia general de l'obra. Inte-
rés per a qui? Per a la cons-
ciéncia de l'espectador en

per

J. PA L AU

abstráete. Sembla que, per
regla general, les intensitats
son una economia de temps
en el sentit que com mes in-
tensa és la reacció de la
consciéncia de l'espectador
davant una escena, menys
aquesta ha de durar. Hom
podria dir ací, que el temps
perdut rtpresenta una quan-
títat mes petita que el temps
retrobat.

Música lluminosa és el
cinema, i cal esperar la mes
o menys próxima aparició
deis Beethoven, Mozart d'a-
quest novíssim art. Ara com
ara, estem en un estat em-
brionari, i les sensacions llu-
minoses son lluny encara de
conéixer aquella poderosa i
'•uprema ordenació, que els
sons han assolit en mans
deis genis esmentats.

Ara som a l'alba del ci-

nema sonor, amb dues mo-
dalitats netament distintes:
el cinema musical i el cine-
ma parlat. Si bé tots dos en-
tren en concurrencia amb el
cinema silencios, ho fan amb
orientacions ben diferents.

El cinema parlat es pre-
senta com un desdoblament
mecánic del teatre? Es així
com ho consideren els seus
adversaris, els quals ar.ib
llurs objeccions, massa es
veu que no comprenen el ci-
nema parlat, si no és a tra-
vés de la estética que anima
el cinema actual. Pero, con-
venim que amb tot i ésser
escéptics en el que es refe-
reíx al cinema verbal, cal
ésser prudent i no fer asser-
cions a priori,sempre massa
prematures en el camp de
l'estética.

En canvi el cinema sonor

té el beneplácit de totes les
adhesions. Es que la sincro-
nització del so i la imatge,
mercés el mecanisme, realit-
zará el ballet ideal. La incor-
poració al ballet, de les co-
ses immaterials, del paisat-
ge, será l'apoteosi de la dan-
sa. Imatges i sons, al ritme
de la idea, convergint dins
l'esperit de l'espectador.

S:m lluy encara de tot
aixó La primera temptativa
en aquest genere que veu-
rem ací, será: Sombres blan-
quesP Aquest film que cal
veure i sentir ha tingut la
virtut de provocar un entu-
siasme general a París. Per
primera vegada, el mecanis-
me permet la reproducció en
una saLi submergida dins la
metrópoli, deis sorolls de la
natura, remor de les ones,
parloteig de les aus, i encara
mes: els cants folk-lórics del
indígenes de la Polinéssia.

Aquesta intervenció del
mecanisme en l'elaboració
de l'obra d'art no és la ca-
racterística mes frapant de
la nostra época.
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