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Museu de la Caricatura
i de l'Anècdota
PER IV. A. 'BODFISH I ANGEL FERRAN

La precisió
Si en les coses de la vida no hi ha-

gués una mica de precisió, no sap
ningú on les coses i la mateixa vida
.anirien a parar. Ja s'inicia aquest
itinerari desconegut; el poc més o
menys va envaint-ho tot i, si no fos

-sin alguns homes que lluiten per la
1 precisió convenient i vital, tot faria

un capgirell final i dèfinitiu.
D'un d'aquests homes i per po-

sar-lo com a exemple a les genera-
cions, 'volem parlar.

El senyor a la finestreta. — Mansion Hou-
se.(estació del Metro de la Casa de la Ciu-
tat de Londres).

Giles (a la seva primera visita a Londres).
— Marta, és el Lord Alcalde de Londres!

(Del London OQiaaion)

Ens sap greu d'ignorar-li el nom,
però no ens dolgui massa; en el cas
contrari, i més favorable, un home

-natge seria poc. I voldríem reposar
una estona.

Entrà el nostre amic a una pastis=
seria i preguntà si podrien fer-li un
pastís en fornia d'S.

—Sí — contestà el pastisser —;
però s'hauria d'esperar tres o quatre
dies.

I l'home digué:
—Està molt bé.
I al cap de tres o quatre dies tor-

nà a la pastisseria per veure el pas-
tís, i el pastisser Ii va presentar.
Però l'home digué:

—Oh ! m'ha fet una S manuscri-
ta; i vaig oblidar de precisar-li que
la volia d'impremta !

Aleshores el pastisser li contestà:
—Está molt bé, però aleshores

caldrà tres dies més per fer-la.
L'home hi tornà al cap dels tres

dies i el pastisser li mostrà 1'S que'
li havia fet, la qual el•a tal com havia
ertat encarregada. Aleshores el pas-
tisser digué:

—A quina adreça s'ha de portar?



La víctima, — Voleu venir a casa- i podreu' comprovar la meva posicié i les
meves rendes ?	 -

(De The Humorist, Londres)

—Oh! — digué l'home — ; no cal
que es molesti; me'l menjaré ací ma-
teix.

W. A. BOD;~ ISH

Amor veritat k

Si et convida a ciuelcom i seu si-
lenciós i malhumorat.

Si sempre està dient: "Veuràs,
anirem al cinema, i així estalvia-
rem".

Si comença d'anar mal afaitat i
es fa desagradable retraient-te que
t'agrada massa el dolç.

Si passa llargues estones enume-
rant els teus defectes i les seves qua-
litats, no et preocupis més, Mont

-serrat, ja l'has pescat. Es que pensa
seriosament en el matrimoni.

Ha estat inventada una mena de

llumins que s'enceneñ ficant-los a
l'aigua.

Sembla que ara es fan actius ex-
periments per a inventar-ne d'altres
que s'encendran rascant -los a la
capsa.

En un recent match (le fútbol ocor-
regué un incident sensacional: I;`àr-
bitre resultà ferit per casualitat.

—Parlo (deia a cada moment un
orador interminable) en benefi ci de
la posteritat.

—Està bé, borne, está bé — i'in-
terrompé un oient —; si contintieu
d'aquesta manera, quan acabareu ja
tindreu el vostre públic ací!

—No sé pas el que donaria per
trobar la manera que la meva muller
no gastés tant en guants !

—Compra-li un anell de brillants !

0
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Jordi Traginats
_ per J. Pous i Pagès

ALGUNES VALUOSES OPINIONS SOBRE AQUESTA NOVELLA:

"...Tinc la seva novella per una obra d'art exquisidà, tant per la
forma impecable i castissa del llenguatge, com per la seva forma
intensament dramàtica i emotiva."

L. NICOLAU D'OI,WER

"...Els caràcters, sentits i dibuixats amb sòbria fermesa, viuen i
palpiten, i aquest és per mi el secret principal de la novella i el drama,
infantar vertacleres criatures que ens atreguin més pel que són que
pel que fan, de manera que l'acció tingui per principal objecte reve-
lar-los. En Jordi, el seu pare, la seva dona, àdhuc altres personat-
ges més secundaris, tenen, quiscun a sa faisó, dintre les ordinàries
habituds de la vida casolana en què es mouen, una certa grandiositat
de línies que parla d'una raça granada i forta. L'assumpte és greu i
senzill; l'ambient molt ben illuminat, sense descripcions fatigoses
les escenes capitals, com la de l'incendi del bosc, d'una plasticitat
admirable, sols donada als que troben la fàcil correspondència entre
la visió justa i l'expressió vigorosa i ràpida; la prosa viril, castissa
i d'una perfecta i reposada naturalitat, no trobant-s'hi ni un sol mo-
ment de lluita febrosa amb la forma rebel o la imatge que no es
deixa caçar, i tota l'obra construïda amb 1'eurítmia i l'aplom que
sols els mestres assoleixen."

JOAN ALCOVER

"...una de les novelles més robustes, més sòbries, més reals i més
ideals que han estat publicades en ço que va de segle... La novella és
novella, tota una novella i no altra cosa que una novella. I per això és
tantes coses. L'autor no comenta, no disserta, no divaga. Però com
que narra amb suprem art, suggereix."

MIGUEL, DE UNAMUNO

Un exemplar curosament editat. 3 pessetes

A TOTES LES LLIBRERIES I DIRECTAMENT DE

Editorial Mentora, S. ` A. - Rosselló, 154

BARCELONA
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•£l mestre. — Per què has arribat
tan tard ?

L'alummtie. — Perquè el pare em
necessitava a casa.

El -mestre. — I no podia servir-se
d'algú altre ?

L'alumne. — No, senyor; és que
m'estava ventant tina- palissa.

. El jockey derrottr.t. -- De totes
maneres, no he pas estat el darrer;
hi havia altres dos cavalls darrera
meu.	 -

El propietari. — Imbècil! Si eren
els primers de la cursa següent!

%t %r

Ouan una dona mira un home
amb ulls somiadors, és - que pensa
generalment en algú altre.

*

L'home és l'únic animal que es
ruboritza... o que té necessitat de
fer-ho.

MARK TWAIN

El pintor de retrats futurista (al model,
després d'una recerca inútil entre les teles
a mig fer). — Vol fer el favor de venir a
veure si troba quina és vostè.

(Del Londoa Opinion)

Un gentleman és un home qui mai
no és violent sense intenció d'és-
ser-ho.

MICHAEI, ARLEN

El temps ben aproñtal

Els fills d'un diplomàtic anglès
jugaven a les xarades. L'escena re-
presentava la -tornada d'un cavaller
que, després de nombroses guerres
a Orient en temps de les creuades,
torna al castell conjugal. A la porta
del castell la senyora, contenta i , ena-
morada, dóna la benvinguda al guer-
rer cobert de ferramenta. Aquest
l'estreny contra el seu cor i després
conta les seves aventures, els perills
que ha corregut, els infidels que ha
matat per la glòria de la religió

—I jo, senyor — replica l'esposa
amb orgull, designant una llarga fi-
lera de nines que representen criatu-
res de totes les edats —, i jo, senyor,
no he perdut tampoc el temps !

EL valor de la signatura

Rudyard Kipling fou víctima, en
el Times, d'un mistificador qui hi
trameté un poema titulat La Vella
Guàrdia, signat amb el nom del
.poeta. El poeta no s'hi enfadà pas
i digué simplement :	 -

—Aquest poema és detestable.
—Som absolutament del mateix

parèr, declarà la redacció del Times,
però l'hem - publicat creient que era
vostre.
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Presentació

E1 temps present és pletòric d'esdeveniments. El panorama de les arts,
les lletres, els esports, la música, etc., inspira al cronista noves idees, i a cada
moment floreix més la formosor de tot el que és bell. S'apodera de l'esperit
una ambició inexplicable, i no roman quiet fins que ha trobat, dins de l'esplai
que dóna el goig de concebre alguna cosa, el regraciament de si mateix.. És
un poder extraordinari, és un germen biològic, i observem que dins totes les
esferes hi és ben arrelat. Gairebé no hi ha manifestació nostra que no sigui
afermada per sòlids puntals. Tot revela una puixança evident; i de totes
aquestes guspires, hem vist com es formava un gran caliu.

Entre totes les seves manifestacions en tenien una prova ben palesa, i
és que la nóstra generació s'endinsa profundament en dèries belles i selectes.

Avui comencem una secció fixa d'Escacs, a fi de donar un màxim interès
a tots els que senten l'enlairada febre d'aquest joc de cervell. Procurarem
seguir el moviment escaquista internacional i ens compenetrareis d'aquestes
manifestacions que reclamen i exigeixen un sincer esforç. Així doncs, ja ha-
vent desclòs la cortina de nostre teatre, exposarem el pla de pla secció d'Èscacs
bo i fent constar la simpatia que ens mereixen tots els escaquers.

A cada número publicarem-un article, que podrem clir-ne editorial, i en.
aquest relataren) allò més interessant del dia dins d'aquest moviment. Dins
de l'espai que ens permet no hi enancaran pas les noves, tant de casa covi de
fora, informant de tot ço que sigui d'un interés general. La relació de noves
obres d'Escacs serà feta amb cura i procurarem guiar sobre el més im-
portant. Hi haurà tina secció sols per les partides comentades, i aquestes se-
ran de les millors dins del món dels escacs, nostre o estranger. Un vast

• camp será el del problema, i sols publicarem una selecció rigorosa d'aquesta
formosa branca escaquera, així com els finals, estudis, etc., etc. En tina
paraula, la secció d'Escaés de LA NOVA RI VISTA será la que ens manca en
nostra esfera ja brillant, i confien obtenir la serena acceptació de la nostra
gent preparada.



z	 LA NOVA REVISTA

PARTIDA 1
És una de les millors partides que s'han

jugat al món. És ben digna del gran doctor
Siegbert Tarrasch, viu a Breslau i és doctor
en Medicina. Passa temporades a Munich,
que és on fa les seves obres tan celebra-
des. El contrincant, Dr. Javier Sivelius Par-
takower, eminent - crític i doctor en Dret.
Viu a París i en un torneig celebrat a Ber-
lín jugaren aquesta partida, que és assenya-
lada de les millors de totes les èpoques.
Gambit cl'Albin, contragambit a les negres:

Dr. Tarrasch	 Dr. Tartakower
Blanques	 Negres
P4D	 1	 P4D
P4AD	 2	 P4R

Això és el contragambit d'Albin, d'in-
dubtable correcció quasi sempre.

PXPR	 3	 P5D
C 3 AR	 4	 PçAD

Una de les jugades predilectes de Tarta-
kower. Generalment passa ara en el joc de
negres fer sortir C 3 A D, però les blanques
com a millor resposta fan en 5, C 2 D! i
segueixen més tard P 3 C R.

P 3 R!	 5	 C 3 AD.
P X P	 6	 P X P
A3 D	 7	 — — — —

Un parany ben estès.
CR2R

Si jugues ara C X P? seguia en 8, D 2 R!
(mai C X C?, puix D .l T + ) les negres 8,
P3A.9,CXC!—D4T+, io. Ri D!i
les blanques amb un joc excel'lentuanyen
un peó.

CD2D!	 8	 A5CR
D3C	 9	 DA
Enroc	 lo	 Enroc (llarg)
TiR	 11	 C3C

Las blanques no fan res per a tancar el
pas del gambit, per l'alfil a 6 C, perquè els
camps blanes notadament serien fluixos. Es
fet amb raó.

P3TR	 12	 A3R!
no A X C, perquè les negres després de
1 3 A X C — 13PTXA-en 14CXA,
perden un peó.

A 4 R!	 13	 ----
obliga a les negres que es donin pressa per
pendre P 5 R.

13	 CRXPR
CXC	 14 •	 DXC!
C 3 A	 15	 D 4 A D!

Com han de cobrir el peó 4 A les blan-
ques, sense trencar ni interrompre l'atac?
Potser posant l'alfil a 3 D?

Veus ací un estudi de mestre:
A4C!!	 16	 ----

Una combinació molt elegant!
Cas de fer les negres A)< PA (o bé D X P)
seguèix: 17 , D X A D X D. i8, A 5 A +.
T2D. Iq, T 8 R -!--: C 1 D. 20, C 5 R i
les blanques guanyen!

Si a la jugada 18 les negres fan D 3 R.
1 9, T X D!— P XT. ao, A X P +—T2 D.

21,C5R.—CXC. 22,AXCiles blan-
ques a més d'una situació exquisida guanyen
el peó dama.

Situació després de 15, D 4 A D!

13 x 13

	

-- 16	 A3D!
AXC	 17 PXA
AXA	 18 TXA

Del primer moment, les negres demos-
tren que tenen una posició sólida, ende-
més el peó Rde dama pot ésser molt perillós.

	S 	 19
També era molt bo en 19 fer C 2 D. En

contra això fer en 19, D 4 T no convenia-
a causa de les negres D X P ! (mai A X 1
puix en ao, T 7 R !!) 20, D X P T D i les
negres fan en zo, D 5 C D !!

	

— — 19	 T R i D ?
D4T!	 20	 P6D
P4CD	 21	 D5D
CXPAD 22

Hauria estat fluix fer en 22 P 5 A a causa

	

deP7D!	 zi ..o

	

22	 TXC
D XT+	 23	 RiC
P 5 A —	 24	 P7D
TRiD	 25	 A4A

També A 5 A, en 26, P5C! — T2D!
(cas de D 2 D o bé I) 4 D decideix un
interessant atac, 27, T X P D!! D X T.
28 P6C).27,P6C!—P3TD.28,D3A
i no hi cap salvació possible.

DSC+	 26	 R2A!
No R 1 T, a causa que en a7, P6 A-
A i A. 28, P 7 A ! a fer les negres en 26,
R i A les blanques en 27, P 6 A guanyen
l'alfil.

D S T +	 27	 RxC
P S C	 28	 A7A
P6C1	 29	 T2D
P XP+	 30	 R.

Cas de fer T X P naturalment segueix
D X P D.

P6A—	 3t T4D

P8AI D-{-- 33 AXP=D
D 7 A—	 34 T4CD
D x A+	 3 5 i guanyen les blan-

ques. Una gran partida!



ESCACS	 3

PROBLEMA NÚM. i	 PROBLEMA NUM 2

P. RIERA	 E. E. WESTBURY

Ice%	 %1
rl PI P4.

^^^//4 u ri

9x5	 9x8
Les blanques juguen i fan mat a la se-	 Les blanques juguen si fan anat a la ter-

gona jugada.	 cera.
Aquest problema es una meravella, i de-	 Un problema de posició excel •lent amb

més es molt difícil, sembla que tingui dues	 un joc de final i mats models.
solucions i sols una variant trenca la idea,
És enganyador!

ESTUDI NUM. i

J. Zuntra

 
II

^Jt1

4
5x4

Blanques juguen i guanyen.
Una indiscutible i bella combinació que

dóna una profitosa lliçó en el final de par-
tida.

(Les solucions al número d'abril)



4	 LA NOVA REVISTA

'NOVES
DE LA FEDERACIO

EL. NOSTRE EQUIP

La nostra Federació ha tingut un
gran encert en la formació de l'equip
que representará, a Londres, la pe-
nínsula hispana.- El torneig interna-
cional de juliol d'enguany és un dels
esdeveniments niés grans de totes les
èpoques, dins dels escacs. En aquells
dies es trobaran a la capital británica
gent de diverses races que lluitaran
unes amb altres per endur-se'n el pre-
mi, els eslaus àmb els llatins, aquests
amb els saxons, i uns i altres oferiran
noves vies d'estudi. Nosaltres tenim
plena confiança en el nostre equip,
puix és format per elements experi-
mentats en la treva. En Manuel Gol-
mayo, campió peninsular, posseeix
un joc ple d'inventiva i clarividèn-
cia; sembla que domini al contrari
sois per atracció magnètica; In Va-
lentí Marín, 1'illustre problemista,
ven les partides acabades quasi abans
de desenrotllar-se els finals : la in-
ventiva seva en les diverses variants
fa trontollar l'atac del contrari, i
quan ataca és mestre segur de I'em-
penta ; s'espereu d'ell grans gestes;
En J. Vilardebó, campió de Catalu-
nya, és una guineu de tauler: té as-
túcia i prepara uns paranys que (les

-torben el pla del contrari; pot os-
tentar ami) orgull el títol de campió
de la terra catalana. En Plàcid Soler
és l'elegància i - la diplomàcia: sap
guanyar per la quieta i la paciència,
disposa de les seves figures com per
corrents elèctrics i sap collocar-se en
posicions perilloses. Dels suplents,

En L. Cortès, no sabríem pas si po-
sar-lo darrera o clavant dels altres :
és formidable jugant, és un exèrcit
de sis grans cossos comandat pe- un
intel•ligent estratega; disposa de po-
sicions, té moments que si visqués

-sim deu segles enrera el damnarien
per bruixot. I d'En J. Rey? És tal
vegada el jugador que més simpa-
ties compta en tots nosaltres : sen-
zill i afable però sever quan és l'ho-
ra; és un jugador que davant dei
tauler hi passa l'estona, però guar-
dem-nos de la seva calma; és un mar
tranquil que s'avalota amb la venta-
da; no té salvació el contrincant
amenaçat per En Rey.

Tots hem d'estar orgullosos cí'a-
questa representació riostra, qui èle-
mostrará a fora de casa que la nos-
tra generació encara porta sang per
fer sorgir explosions d'empenta amb
serenitat i entusiasme. Alegren-nos
i a encoratjar-los; són de casa!

El més difícil dels escacs és gua-
nyar una partida guanyada.

En J. R. Capablanca, durant l'any
1926, va fer 34 partides en torneigs
internacionals; va guanyar-ne 14,
una sola fou perduda i 19 restaren
taules. Resulta un 69'1 ufo sobre les
victòries.

Anglaterra fa ' donar lliçons cl'es-
eace 2 la mainada.

V. B. BORT-BARBOSA
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La vèina (veient l'explosió del fogó de gas). — Vaja ! És la primera ve-
gada des de fa mesos, que veig el senyor i la senyora Scrapp sortir junts de casa.

(Del Íudge, Nova York)

Tranquil•litzador

—Em sap molt de greu, senyor
metge — diu la masovera -, que
hagi de fer tant de camí per a venir
a veure al meu marit.

—Oh, no us en preocupeu, mes-
tressa; aquí a prop hi tinc un altre -
malalt i així d'un sol tret mataré dos
pardals

®®

El hon empleat
Mai no arriba tard al treball, ni

d'uíz minut.
No mira mai el rellotge.
No fa clir que està malalt per a

poder fer festa.
No demostra el més petit interés

per les mecanògrafes del despatx
que el podrien distreure.

Mai no se li ha sentit la veu sobre
si es considera mal pagat pels ser-
veis que presta.

No fa niai viatges inútils per a

anar a beure aigua, cjuestio de per-
dre uns minuts.

És fidel a la màxima : -treball, tre-
ball, treball, i no sap quan sortirà.

És el patró.

J
Uf!

Napoleon, en un dels seus mo-
ments de bon humor parlava, amb
un dels seus familiars, Duroc, Sa-
vary o Coulaincourt, de l'eventuali-
tat de la seva mort brutal, sobtada,
sorprenent.

El cortesà s'exclamava:
—Quina desgràcia, senyor ! Oh, el

concert dolorós de lamentacions !
L'univers diria això. E1 món enter
diria allò...

I, amb la boca plena, l'adulador
enumerava els De pro f u-ndis deses-
perats de la multitud.

_amb bonhomia i bon sentit, l'em-
perador contestà senzillament:

—Us equivoqueu. Quan em mo-
riré, diran senzillament : Uf!
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El neguit de la sang
Estava al capdamunt de la Ram

-bla amb el seu cartell d'home sand-
wich ben .penjat.

—Hola, Raiñon ! — li cridà un
seu company. — Portant un restau-
rant ara? Él darrer cop que et vaig
veure anaves amb uns banys!

—És veritat; sempre estic can-
viant; sóc una d'aquelles ànimes in-
quietes...

L'esport cada dia agafa més in-
crement entre nosaltres; preneu, no-
més, el fútbol; vint-i-dues persones
el juguen, mentre 30.000 s'ho con-
templen.

_ .

Una (le Bernard Shaw
Un dels més opulents productors

cinematogràfics cl'Anlèrica es presen-
tà a casa l'autor _de Santa Joana i,
amb un insolent i desdenyós somrís
als llavis, li proposava:

—Poseu -me les manilles, per favor, queara ve la dona i voldria que es pensés quesóc perillós.

(Del Passing Show, Londres)

—Senyor Shaw, jo voldria filmar
algunes de les vostres obres. Les co-
nec: són bones i tinc el que cal per
pagar-les. No hi ha res que sigui
massa bell per a la meva casa i de-
sitjó que vós en siguen l'estrella.

—Senyor - va replicar Bernard
Shaw —veig que sou un artista.
Però, ai las! jo sóc un borne de ne

-gocis... Com podeu veure, no hi ha
res de comú entre nosaltres i no po-
drem entendre'ns mai.:.

Els resultats

Una senyora caritativa que havia
procurat l'alegria d'un dia de camp
a dos nens pobres, els preguntava
quan aquests tornaren:

—I bé, us heu divertit molt ?
—Molt, sí, senyora; hem vist ma-

tar dos porcs i enterrar un senyor!

Un honie ocupat
El poeta Raoul Ponchon vivia

molt retirat. Algú l'invità a sopar.
—No, no! replicà el poeta, no hi

aniré pas.
—Però, per qué?
—No tinc temps.
—Tan ocupat esteu ?
—Sí, sí... hi ha dies que treballo

sense parar.
—Però, -i els altres dies?
—Els alta es dies, no faig res... i

és clar, no tinc rii _un minut lliure.
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Un altre cop li pregunten : -
-Treballeu, en aquest moment ?
—No — respongué — , no, em fa-

ria perdre massa temps. -

fr®

Començaments
d'Henri Béraud

Durant una estada a Rennes, l'au-
tor del Martiri de l'Qbès, el repòrter
de la Rússia dels Soviets, el perio-
dista ' illustre, explicà a alguns col-
legues els seus començaments en el
periodisme, fa uns quinze anys. -

—Un dia — cleia — vaig ésser en-
carregat de fer una nota sobré el pas
de M. Henri Bordeaux per la capi-
tal de la Gironda. El títol fou tot
seguit redactat: "Henri Bordeaux à
Bordeaux". Era clar, però d'una tal
claredat que el secretari de redacció
em pregà de trobar-ne un altre. El
segon títol: "M. Bordeaux clans la
Gironde" no tiñgué pas més èxit.
Calia ésser precís sense repetir dos
cops el mot Bordeaux. Què fer? No
vàreig pas dubtar gaire estona_i,
aquesta vegada, sense sotmetre el cas
al secretari de redacció, vaig fer
compondre el títol següent: "M. Bor

-deaux chez lui ". L'endemà jo era al
carrer.

Les enquestes literàries

La moda de les enquestes no és
pas d'avui, ni tampoc la de les res-
postes espirituals. Jutgeu, si no, d'a-

questa de Victorien Sardou a una
enquesta organitzada pel periòdic
Marzocco sobre la literatura ita-
liana:

"Senyor: Tinc per costum de no
contestar mai a les enquestes, siguin
les que siguin, fetes per un diari. 1
em permeto de trobar supremament
ridícula aquesta moda importada
d'Amèrica. Això és veritable pirate-
ria literària; al diari li surt massa a
compte ja que troba un original de
valor, que no Ii costa res, i estimula
així la curiositat del lector. Però
l'autor hi fa una trista figura. Així
és que trobareu just que jo m'abs-
tingui i contesti tan malament una
demanda feta d'una manera tan ama-
ble i cortesa.

Agrait, etc."
El Marzocco publicà íntegra aques-

ta resposta.

* # k

Luttrell deia a Rogers: "Si hom
hagués escoltat sempre els homes de
bon sentit, encara menjaríem glans."

11*

Charles Marriott deia a un amic
1'enclemà d'una reunió durant la qua]
el primer havia begut massa :

—Em sembla que ahir vaig fer
una mica -el bèstia.

-, —Voleu dir? No m'ha pas sem-
blat de trobar-vos diferent que de
costum...

k * :k

L'amistat platònica és l'escopeta
que us pensàveu que era descarre-
gada.
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PÀGINES ANTOLÒGIQUES

AUZIÀS MARCH

PARAL • LEL ENTRE AUZIAS MARCH I EL DANT

...Es obscur com el Dant Alighieri : és difícil coma tot el que éát
alt; i encara té excuses per a tenir menys claredat que el gran poeta;
florentí per ésser el nostre sués íntim en la manifestació de son espe-
rit. Si el poema del Dant és una divina Comèdia, les rimes del nostre
poeta formen la comèdia humana, són en forma Poètica l'exposició de
la doctrina psicològica de la Summa de Sant Tomàs; així com la Co-
mèdia italiana ho és de la ciència metafísica i teològica del doctor
d'Aquino. La Teresa de l'Auziàs és com la Beatriu del Dant; potser
l'existència real de la primera és encara més problemàtica; ningú no
dóna raó d'ella; els historiadors no saben en quina època de la vida
del poeta colocar ses ardentíssimes amors, i ell con f essa que sols f ini-
des aquelles és possible cantar els meravellosos efectes que en l'ànima
causen:

Mentre d'Amor sentí sa passió
d'ell no haguí algun coneixement.

13



194	 LA NOVA REVISTA

Quan he perdut d'aquell lo sentiment
jo bast assats donar d'ell gran raó (i).

Sia coarti sia, la Teresa de N'Auziàs és un símbol com la Beatriu
de l'Alighieri; i el poeta florentí té una gran germanor d'esperit amb
¿el poeta valencià. S'ha comparat molt el nostre poeta amb el Petrarca;
mes hi ha un abisme entre ambdós. El Petrarca és full del Renaixement,
fa mostra gairebé sempre de les gales mitològiques, somnia en la re-
surrecció de la Roma clàssica, trenca totalment la tradició de la Mit-
jana Edat, fora de l'esperit trobadoresc que encara l'informa; i l'Au

-ziàs, al revés, revestit del nostre esperit nacional, cristià i escolàstic,
que repellia els superbiosos assalts del Renaixement pagà contra la
forma senzilla, humana i eclesiàstica, aferrada en nostra terra pels
grans homes qui en el segle xiii foren com els pares de la nostra ci-
vilització, mostra, és cert, coneixement de, la clàssica literatura, mes
amb independència de caràcter no es fa esclau d'ella, i albira la mali-
cia de son restaurament, que correspon a un desen f rè del cos i. de la
pensa de l'hore :

Lo temps dels déus se vol ara mostrar,
car dintre si un Déu cascú vol fer,
e dels desigs on corre lo voler
solemnes Déus a tots veig adorar,
e sobre tots Venus és mills servida,
car nostra carn no coneix altre Déu (2).

Si l'Auziàs canta l'amor no és un cantor vulgar, un troba
-dor (3), com el Petrarca, amb l'avenç corresponent a l'avenç de la

literatura; sembla que als trobadors no els tenia simpatia; és d'una
categoria superior a ells, i- si similitud se troba entre el cantor de la
Teresa i el de Laura, és enterament de f orina i no d'esperit. Els Triom-
phi, espècie de sermons poètics sobre matèries abstractes, l'Amor, la
Mort, etc., tenen analogía amb els cants del nostre poeta; mes aquest
és sempre filosòfic i cristià, mentre l'altre es distingeix per una osten-

(i) Cants d'Amor, LXXXVIII. En l'edició crítica de les obres d'Auziàs March, acura d'Amadeu Pagès: Poesia CXXIII.
(2) Cants d'A?uo,-, LXIII. En l'edició d'Amad.eu Pagès: Poesia LXXV.
(3) En parlar així no volem excloure de l'Auziàs March la influència provençal en l'ordreliterari, general a les noves poesies, fins sensible en el Dant Alighieri ; però, com en aquest,en el nostre poeta l'esperit és enterament begut en la nova i abundosa font de la doctrinatomístin, essent substància de sa substància.
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tació d'erudició històrica i mitològica; l'un, per exemple, parla molt
de l'Amor, mai acaba les paraules; l'altre és cenyit, el pensament mai
no perd la vigor, •i si defecte té, prové de son capficament en la ona

-teixa idea, mes de la qual descobreix sovint noves relacions així com
en son sentiment monomaniàtic ven f àciinient noves situacions d'es-
perit.

JOSEP TORRAS I BAGES
Bisbe de Vich

J. SUNYtER



BEETHOVEN (I)

PEL CENTENARI DE LA SEVA MORT

(26 de març de 1927)

p ARLEM primerament de l'armadura de l'ànima. Del cos. Un cos
edificat amb argamassa. L'esperit de Beethoven té la força per su-

port. Una musculatura puixant i un cos atlètic. Hom el veu, amb la

seva estatura quadrada, camacurt, ample d'espatlles, un rostre ver-
mell fosc, torrat pel sol i curtit pel vent, amb una cabellera negra i
espessa i estarrufada (dicht bewaldete), les celles molt poblades (2),
amb una barba que li munta fins els ulls (bis an die Augen, dens so
weit ging seia erschercklich starker Bart) (3), amb el front i el crani
amples i alts, corn la nau d'un temple, unes robustes mandíbules que
aixafarien nous, un morro de lleó (4), una veu de lleó (seine Lowen-
stimnie) (5). Ningú dels qui varen conèixer-lo no va deixar de remar-
car la seva vigoria física (6).Era la força en persona, diu el poeta
Castelli. Ein Bild der Kraft, escriu Seyfried. I aquesta força no es
desmenteix sinó en els darrers anys, en el moment en què sap l'afer
del tret de pistola del seu nebot, cosa que el va punyir al fons del cor (7).
El mot ciclopi (8) és a posta per a caracteritzar-lo. Hi ha qui evoca
Hèrcules, en parlar d'ell. És un fruit dur, nuós i pedregós, de l'edat

(i) Fragments del volum inèdit Essa.is sir Beethoven, que publicaran ulteriorment les
"Editions du Sablier". Els fragments que nosaltres donem aquí es publiquen simultàniament
a la revista Europe, de París (número del ig de març de 1927). Reservats tots els drets.

(2) Benedikt, 1823.
(3) Ries, 1805.
(4) Per a aquests detalls, vegi's Benedikt, el qual el va veure amb Weber. El con-

trast d'aquests dos homes feia encara més vistent la salvatge energia de Beethoven.
(5) Rockel, 1805.
(6) Rockel (i8o6), Reichardt (i8o8), Müller (1820), Benedikt (1823), Stumpff (1824).
(7) El nebot que Beethoven estimava com un fill va voler suïcidar -se. Els íntims de

Beethoven diuen que l'home no va refer-se mai d'aquest cop mortal.
(8) Reichardt. Benedikt.
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de les Revolucions, que va produir Mirabeau, Danton i Napoleó (i).
Cultiva aquesta força amb vigoroses ablucions d'aigua freda, amb

la cura que té d'anar sempre herí net, amb passejades quotidianes que
duraven tardes senceres, car eixia de casa en havent dinat i sovint no
hi tornava fins a la nit. Això li produïa una gran son, tina son exigent
i de la qual es plany, 1'ingrat ! (2).

Un règim substancial i senzill. No cometia excessos. No era -go-
lafre. No era bevedor (en el mal sentit del mot), com s'ha dit, equivo-
cadament. Amava el vi, com a bon fill de la Rhenània, però no n'a-
busava (tret del període força curt de la seva intimitat amb Holz, 1825-
1826, en què es trobà desemparat) (3). Era Inés aviat menjador de
peix que de carn. Però els plats que pren són més aviat rústecs i vul-
gars, uns menjars insuportables per als estómacs delicats (4).

A mida que va envellint, l'esperit que el posseeix torna les seves
condicions de vida desordenades. Li caldria uña dona que tingués cura
d'ell, car no té tuja llar i fins oblida de menjar quan n'és hora. Però
no hi ha cap dona que es consagri a ell per complet ; i potser la seva
mateixa independència refusa per endavant els drets que semblant des-
interès exigiria.

Tanmateix, Beethoven ama la dona i en té necessitat. El lloc que
la dona ocupa en la seva vida és més gran que el que hagi ocupat, no
dic ja en la vida d'un J. S. Bach o d'un Haendel, sinó en la de qual-
sevol altre gran músic. Insistiré sobre aquest particular. Però per bé
que la seva naturalesa àvida clami amor, i per bé que l'amor hagi
fugit d'ell molt menys del que s'hagi dit (fascina les dones i més d'una
se li oferí), es guardava d'elles i de l'amor. Hom ha exagerat la seva
continència sexual. Certes notes de dietari, que daten del I8i6, tot
provant el fàstic que li causen, testimonien que ha pogut apropar-se
a les Venus passatgeres. Però té un sentiment massa elevat de ?.'amor
per degradar-lo sense vergonya amb tals encontres bestials (vie-
hisch), per parlar com ell. I acaba per foragitar de la seva vida pas

-sional tota mena de sensualitat. Quan l'estimada d'altre temps. Giulet-
ta, sempre bella, ve a oferir-se-li tot plorant, ell la refusa amb menys

-preu. L'home s'escuda en la santedat dels seus records. I defensa el

(r) Shnnpff diu de Beethoven: És de talla mitjana, de forta musculatura, com Na-
poleó, curt de coll ample d'espatlles, amb un• cap gros i rodó.

(2) Carta a Wegeler, novembre de i8or... Proa dissortat que sóc d'haver-li d'acordar
tant de temps...

(3) Cal malfiar-se encara del testimoniatge de Schindler, enemic de Holz, el qual elva desbancar.
(4) Les seves anés belles ' fetilleres ", les cantants de l'Oda a l'Alegria, la Ungec, laSontag, que foren hostes seves, per poc es desmaien en un dels seus dinars improvisats.
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seu art, el seu Déu, contra tota sutzura... Si jo hagués volgut sacri f car

d'aquesta faisó la meva força de vida, què n'hauria romàs per a allò

que hi ha de noble i de millor?... (I).

Aquest domini de l'esperit damunt la carn, aquesta puixant cons-

titució tant moral com física, aquesta vida sense excessos, haurien ha-

gut d'assegurar-li una salut de ferro. Rockel, en 18o6, que el va veure
nu, bányant-se, jugant dins l'aigua com un Tritó, diu que hom li hau-
ria pogut augurar l'edat de Matusalem.

Però Beethoven ha d'arrossegar una feixuga herència. Més que
probablement, disposicions a la tuberculosi, que li vénen de la mare.
(,'alcoholisme del pare i de l'àvia, al qual ha resistit moralment, ha
inserit tares en el seu organisme. De jove ja pateix d'una enteritis
violent. Vénen després la feblesa i la sordària (2). Tot amb tot, no va
morir de cap d'aquests mals, sinó d'un cirrosi del fetge. I encara, en
la seva darrera malaltia, es varen produir diverses circumstàncies for-
tuites que determinaren la mort: la pleuresía dels començos, conse-
qüència d'un retorn furibund, en ple desembre congelat, i sense anar
vestit d'hivern, de Viena al camp, en un carro d'un lleter; quan aquest
primer mal semblava ja vençut, una nova escena de còlera determinà
la recaiguda. De totes les esquerdes de l'edifici, l'única que va colpir
terriblement el seu esperit fou, com és sabut, la sordària.

Però el punt de partença — que seria, per la resta dels homes, un
punt d'arribada —, vers i800, devés la trentena, quán ja ha assolit el
primer lloc al costat del vell Haydn, la seva força sembla intacta i ell
n'està orgullós. Beethoven exalta aquesta força. I té tendència a so-
breestimar-la. Kraft über alles... Hom troba en ell, abans d'hora, quel-
com de l' Ueberniensch de Nietzsche. Si té generositat, una generositat
ben seva, fogosa i apassionada — és que és de mena generós i que
li plau d'ésser reialment liberal, amb els amics que passen priva-
cions (3), del botí que ha conquerit. Però de la mateixa manera podria
ésser sense pietat, i no tenir consideracions de cap mena; i això li passa

(i) Converses amb Schindler, en 1822. Es tracta de la famosa Giuletta Guiccia.rdi.
Però no és segur que l'escena s'hagi produït en 1822. Podria molt ben ésser que aquestaescena fos de l'any 14, quan Giuletta tornà de Nàpols a Viena, brillant com sempre, però
ja "desclassada" i representant un paper suspecte, que les notes de la policia han revelatno fa gaire. Ja la tornarem a trobar.

(2) Potser la sífilis. Escrúpols excessius s'oposen la la divulgació de certs documents
que existeixen en una col-lecció de Berlín: dibuixos que el propi Beethoven hauria lliurat alseu metge. Es tracta d'una malaltia dels primers anys del seu sojorn a Viena i de la qualBeethoven ignorava l'exacta naturalesa. Vegin -se els articles del Dr. Leo Jacobsohn, "ober-artz aní stadt Krankenhaus Moabit-Berlín" en la Deutsche Medizinaische Wochenschrift
(Sonderabdruck, núm. 27) i en Der Tag, Berlín, 1919, núm. 276.

(3) Lletra a Wegeler, del juny de 1801, posterior, per altra part, a la irrupció de lamalaltia que havia de tenir tan pregones repercussions en el seu caràcter.
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en certs moments. No parlo pas tan sols de les seves furioses enra-
biades, durant les quals no respecta ningú, ni els seus inferiors (i).
A vegades prof essa la moral del més fort, la moral del lleó. Kraft ist
die Moral der Mensch, die sich vor Anderen auszeidchnen, und die ist
auch die meinige (2). ("La força és la moral dels homes que es dis-
tingeixen dels altres, i és també la meva moral.") En la seva natu-
ralesa hi ha el menyspreu del feble, de l'ignorant, del poble, de l'aris-
.tocràcia i fins de la bona gent que l'ama i l'admira, un menyspreu de
tots els homes que en el fons és terrible i que mai no arribà a eliminar
per complet. En 1825, encara, escriu:

"La nostra època té necessitat d'esperits puixants que aterrin
totes aquestes miserables animetes busca-raons i pidolaires" (Unser
Zeitalter bedarf kraftiger Geister die diese kleinsüchtigen heimntüc-
kischen elenden Schu f ten von Menschensseelen geissehnn).

En una lletra de i8ol al seu últim amic Amenda escriurà la se-
güent frase insultant respecte d'un home que li romandrà fidel fins
al darrer moment i que es farà conduir, malalt, a una casa veïna de
la casa on Beethoven agonitza, per participar de les seves angoixes dar-
reres (3).

"Els mesuro (taxire, els taxo) , ell i els de la seva mena, només
segons el que em forneixen. Els miro com simples instruments que
faig sonar, quan així em plau."

Aquesta fanfarronada de cinisme de què Beethoven fa prova da-
vant el més devot dels seus amics, la repetirà més d'una vegada en el
curs de la seva vida, i els seus enemics se'n serviran. En 1825, encara,
quan Holz entrarà en relacions amb ell, l'editor Steiner li farà dir
que és massa bo d'ocupar -se de Beethoven; Beethoven se'n desempa-
llegarà després d'haver-se'n servit, com feia amb tots els seus fanauli.
I Holz ho anirà a repetir a Beethoven.

Tals imputacions són desmentides, durant tota la seva vida, pel
torrent de la seva xardorosa humanitat (4). Però cal reconèixer que els
dos corrents: el gran amor i el gran menyspreu, topen sovint en ell i
que en plena jovenesa, quan les rescloses de la victòria es desbordaren,
el menyspren fermentava.

(i) Els criats. Injúries i actes violents. Vegi' j L'escena d'Hogarth, contada per Ries.
(2) Lletra a Zmeskall, vers 1800.
(3) Zmeskall.
(4) Mai, des de la meva infantesa, no s'ha apaivagat el nien zel per servir la pobra

humanitat sofrent (armen leidenden Menschleit)... Mai no he acceptat retribució per això.
No necessito altra. cosa que el sentiment de benestar (Wolilgefül) que acompanya sempre
el bé que hom hagi pogut fer... (desembre 18ii).

Aquesta passió de caritat es desenrotllarà més tard, quan l'home haurà sofert. (Vegi's
especialment el període 1811-1812.) Per ara, aital passió jau -a l'ombra.
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No idealitzo. Perdoneu, les ànimes tendres. Pinto l'home tal com
el veig.

I aquí copsarem el sublim a la manera antiga, quan veurem que
el Destí el puny, com un nou Edip, en ple orgull, en ço que té de més
sensible, en la seva força, en la seva oïda, en l'instrument de la seva
superioritat. Hom creuria en el mot d'Hainlet

...And that should teach us
There's a divinity that shapes our ends
Rough-hew thenz Irow we will (i).

(I això ens ha d'ensenyar que hi ha unza divinitat que faisona el
nostre destí, sigui corn sigui que nosaltres l'esbossem.)

Ja que nosaltres podem, a un segle de distància, jutjar la tra-
gèdia, prosternen-nos! Diguem : "Heilig! Heilig! Beneïda la dissort
que t'ha punyit! Beneïdes les teves orelles tapiades !..."

Però no n'hi ha proa amb el mall : calen, també, l'enclusa i el fer-
ro. No hi hauria hagut tragèdia, i sí solament un simple cas vulgar,
si el Destí només hagués trobat un home feble, un fals gran home,
per abatre's damunt d'ell. Doncs bé : el Destí trobà un altre colós com
ell, que se li abraonà al coll (2), que es barallà salvatgement amb ell,
tota la nit fins a l'alba — la darrera — i que sols tocà d'espatlles a
terra quan fou mort, però que després de mort és dut, corn a vencedor,
damunt l'escut. Beethoven és aquell que féu de la seva misèria tina
riquesa i de la seva infirmitat la vareta mágica que desparia els ro-
carns.

Tornen al seu retrat, en aquesta hora decisiva en què el Destí
entra en joc. Assaborim lentament el plaer cruel del combat que sos

-tenen, damunt l'arena, la Força sense nom i l'home de morro de lleó!
Bis qui canteu la guerra i les curses de braus, que febles són els vostres
titelles al costat d'aquest duel d'herois, d'aquesta lluita entre una gran
ánima i el seu botxí!

Aquest Uebernzensch, damunt del qual es congria la tempesta
(els cims criden el llamp), roman assenyalat, com si fos de veroles, pels
caràcters morals del temps: l'esperit de revolta, l'atia de la Revolució.
Des de l'època de Bonn, aquests caràcters s'han afirmat. D'estudiant,
Beethoven ha seguit a la Universitat, en 1789, els cursos d'Eulogi
Schneider, el futur acusador públic del departament del Baix Rhin.

(I) Hamlet a Horaci, escena darrera.
(2) Beethoven a Wegeler, i6 de novembre de i8oi.
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Quan arriba a Bonn la nova de la presa de la Bastilla, Schneider lle-
geix a la càtedra uns versos inflamats que solleven l'entusiasme
dels seus alumnes. L'any segiient, el Ho f musicus Beethoven es subs-
crin al recull de poesies revolucionàries anib el qual Schneider llança
al món vell la provocació heroica de la democràcia que arriba:

Menysprear el fanatisme, rompre el ceptre de l'estupidesa, com
-batre pels drets de la humanitat, ah!, això no ho pot pas fer cap ser-

vent dels prínceps. Cal que ho facin ànimes lliures, que prefereixin la
mort als afalacs, la pobresa a la servitud... 1 sàpigues que, "entre"
aquestes ànimes, la meva no serà pas la darrera!... (1).

Qui parla? És ja Beethoven? Aquestes paraules, que són de
Schneider, Beethoven se les ha fetes seves. Però el jove jacobí, que
més tard tindrà prou temps per a canviar les seves opinions polítiques,
per bé que mai no canviarà les seves conviccions morals, porta amb
arrogància aquesta orgullosa professió de fe republicana als salons
de Viena, entre l'alta societat, on, des dels seus primers èxits, tasta
sense contemplacions l'aristocràcia que el cluc en palmes.

Oh, la flor i nata d'un món que està finant! Una tal societat no ha
estat mai més delicada, no ha tingut mai tanta finor, no ha estat mai
més digna d'amor (a manca de consideració) que en aquells moments
que precediren el seu últim dia: el de l'arribada dels canons de Wa-
gram. Una tal societat recorda el Trianon. Però que superiors són, per
llur amor a la cultura, a llur princesa exiliada, a la filla de llur Maria
Teresa, aquests grans senyors de Viena, a l'alba del segle xix! Mai
cap altra aristocràcia no ha gustat amb més passió les beutats de la
música i no ha tingut més consideracions als que li'n portaven el be-
nifet. Hom diria que vol fer-se perdonar l'abandó en què va deixar
Mozart, llançat a la fossa comuna. En els anys que van de la mort del
pobre Wolfgang a la de Haydn, l'aristocràcia de Viena s'inclinà da-
vant de l'art i festeja tant com pot els artistes, orgullosa de tractar

-los com els seus iguals.
El 27 de març de i 8o8 assenyalarà l'apogeu d'aquesta consagra-

(i) Karl Nef: Beethovens Beziehungen zur Politik (Sonniogsblat der Basler Nach-
richten, i, 8 i i5 de juliol de 1923).

En aquest mateix any de 1790, la primera gran composició de Beethoven per solo,
cors i orquestra, la seva Casttata sobre la mort de Josep II celebra, en l'estil melodramà-
tic de la Revolució i no sense grandesa, la lluita hercúlea de l'home que venç el monstre
Fanatisme.
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ció, el coronament reial de la música. En aquesta data Viena celebra
el 76' aniversari de la naixença de Haydn. L'alta aristocràcia, a la
qual s'han barrejat els artistes, espera, a la porta de la Universitat, el
fill del carreter de Rohrau, que arriba amb la carrossa del príncep Es-
terhaszy. I Haydn entra a la sala al so de les trompetes i dels timbals,
en mig de les aclamacions. El príncep Lobkowitz, Salieri i Beethoven
van a besar-li la mà. La princesa Esterhaszy i dues grans dames es
treuen els abrics per a embolcallar els peus de l'ancià, que tremola
d'emoció. El deliri de la sala, els crits i les llàgrimes d'entusiasme són
més forts del que pugui resistir l'autor de la Creació. Haydn se'n va,
tot plorant, al mig del seu oratorio i des d'un cap de la sala beneeix
Viena.

Un any més tard, les àguiles de Napoleó han pres Viena i Haydn,
qui mor en la ciutat ocupada, se'n duu el món vell dins la seva tomba.

D'aquest vell món, però, que estén tan noblement els mantells de
la seva aristocràcia als peus dels artistes, el jove Beethoven n'ha co-
negut el somriure afectuós, i l'ha menyspreat. Beethoven rebrega el
mantell.

Beethoven no és pas el primer pagès, com aquells del Danubi i
del Ròdan (els dos primers, Gluck i Rousseau) que veta com la noblesa
orgullosa s'esforça a plaure-li i que es venja, damunt d'ella, de totes
les vexacions sofertes, durant gèneres enteres, pels homes de la seva
classe. Però mentre el "cavaller Gluck" (el fill del boscatà), gat vell de
naixença, sap agermanar les violències permeses amb ço que ell deu als
poderosos i fins arriba a valdre's d'aquelles violències per assentar la
seva reputació, — mentre el tímid Jean Jacques s'inclina tot farfo-
llant i no es recorda de les diatribes que hauria pogut llançar, sinó
quan ja está baixant les escales, — Beethoven ho diu tot a la cara dela gent, no envia a dir res a ningú i engega el mot de menyspreu ola injúria com bé li sembla, en mig de la societat. Quan la mare de la
princesa Lichnowsky, la comtessa de Thun, la noble dona que fou
amiga de Gluck i protectora de Mozart, s'agenolla als seus petis i lisuplica que toqui, Beethoven ni s'aixeca del sofà i es nega a acce-dir (i)... Ungiu a vilans!... Abusa. Fa el paper de Gran Mogol, cona lidiu Haydn... (2). però en Beethoven hi ha segles enters que es vengen.I com sempre ; es vengen en les persones més tendres. Quanta de bo-nesa no li testimonia la casa principesca dels Lichnowsky! Els Lich-nowsky han adoptat com un fill el salvatge de Bonn, domat amb pa-

(i) Narració de la senyora Von Bernhard (Vegi's Nohl i Kalischer).(2) Els periòdics de l'època parlen del seu to altiu.
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ciència, tot prenent mil precaucions per no ferir la seva susceptibilitat.
La princesa li demostra un afecte d'àvia (és Beethoven qui ho din):
el posaria 'sota una escaparata perquè cap alè indigne no el narcís; i
hom no pot llegir sense emoció la descripció d'una vetllada donada pel
desembre de 1805 al palau Lichnowsky, on uns quants íntims s'han
reunit i volen salvar Fidelio, que Beethoven, després del primer fracàs,
es nega a retocar i està gairebé decidit a destruir; en aquesta reunió,
la princesa, ja molt malalta, s'apropa al piano i suplica a Beethoven,
per l'afecte que ella li porta i per la mare del propi artista, i li arrenca
per fi la promesa, que ella escolta plorant, de no deixar morir la seva
obra anés gran (i). Però uns quants finesos més tard, n'hi haurà prou
d'una paraula que li semblarà contrariar la seva independència, per-
qué Beethoven esmicoli el bust del príncep i se'n vagi de la casa d'una
revolada, tancant la porta amb un cop sec; ja no veurà els Lichnow-
sky fins a llur mort (2).

Príncep — li escriu Beethoven, en pendre comiat d'ell—, el que
vós sou, ho deveu a l'atzar de la naixença; el que jo sóc, ho sóc per in¡
mateix. De prínceps n'hi ha i. n'hi haurà encara a milers. De Beetho-
ven només n'hi ha un (3).

Aquest esperit d'orgullosa revolta fino s'encabrita solament contra
la gent que no és de la seva classe; també es dreça contra els altres
músics, contra els qui són com ell, contra els mestres del seu art, contra
les regles...

—Les regles prohibeixen tal successió d'acords.
—I jo la permeto (4).
Es nega a creure ço que l'ensenyament dicta. Només creu en ell,

en el seu instint reflexiu. Només amollarà sota la pressió directa de
la vida. Els seus dos mestres Albrechtsberger i Salieri confessen que
ell no els deu res: car mai no ha volgut admetre ço que li ensenyaven:
Beethoven ho ha après tot per experiència personal. És l'arcàngel
rebel. Belinek diu, consternat:

—Dins d'aquest jove hi. ha Satan (5).

(i) Paraules transmeses pel tenor Rockel, qui presencià l'escena.
(2) Tot i 'això, ell els estimava; hom conserva paraules de Beethoven que demostren

que el seu cor no els fou desagraït. Però aquest agraïment no acordava a ningú cap mena
de dret sobre la seva llibertat.

Afegim que els seus protectors foren reialment servits i pagats : Dedicatòries al prín-
cep Lichnowsky, de la partitura per a piano del ballet: Die Gescliöpfe des Prometheus;
a la seva mare, la comtessa de Thun, de l'op. i i ; el trio en si bemoll... etc.

(3) Narració del metge del príncep, Dr. \\Teiser (Frimmel: Beethoven, 1 003 : Thayer,
t. II, P. 514).

(4) Ríes.
(5) Czerny.
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Paciència! La llança de Sant Miquel sabrà fer-ne eixir el Déu
amagat. Quan es nega a obeir a raons d'autoritat no és pas que estigui
posseït d'un vanitós orgull. Hom trobava monstruós, en el seu temps,
que aquest jove es sentís igual als Goethe i als Haendel (i). Nosaltres,
que sabent que realment era així, no li ho trobem.

Si és orgullós clavant dels altres, no ho és pas al davant seu. En
parlar dels seus propis defectes a Czerny i de la seva educació frus-
trada, Beethoven diu:

—Tot amb tot, jo tenia talent per la música!...
Des de la seva adolescència fins als setas darrers dies, ningú no

ha treballat tan asprament, amb tanta paciència i amb tanta tenacitat.
.Els teòrics que negligia a vint anys seran represos per ell als quaranta:
els llegirà i els estudiarà; farà extractes de Kirnberger, Fux, Al-
brechtsberger, Türk, Ph. Em. Bach, després de la Pastoral i de la
Sisaf onnia en do menor (2). Quan se li aproparà l'hora de la mort dirà:

—Ara començo a apendre.
Paciència! El ferro comença a despendre's dels minerals en fu-

sió. L'amor gelós de la glòria, mantingut per les seves rivalitats d'exe-
cutant i per les excitacions del públic, no és altra cosa que una erupció
infantil cle la pell. Quan els seus amics li parlen de la fama que tenia
de jove, ell els respon:

—Ala! Quin contrasentit! Mai no he j5retès escriwre per la no-
menada i per la glòria. El que tinc al cor, cal que en surti-; vet aquí per
què escric (3). Tot está subordinat a la vete imperiosa de la seva vida
interior.

Aquesta vida d'ensomni que fluctua a grans corrents pel món
subterrani, cada veritable artista la posseeix, molt sovint difusa i in-
termitent. Però en el cas de Beethoven ateny un gran d'intensitat
únic. I això li esdevé molt abans que les portes de l'oïda, en cloure's,
el bloquegin clavant la resta de l'univers... Quan hom pensa en el mag-
nífic Largo e mesto en re menor de la sonata op. lo n.° 3, en aquesta
meditació sobirana que domina la vasta planura de la vida i les seves
ombres, hom s'esgarrifa de veure que és l'obra d'un jove de vint-i-sis
anys (1796). I ja tot Beethoven hi és... Quina maduresa d'ànima! Si
no ha estat tan precoç, potser, com Mozart, en l'art del bell parlar
harmoniós, ho fou certament més en la vida interior, en el coneixe-
ment i en el domini de si mateix, de les passions i dels somnis! La

(i) Ignaz von Seyfried.
(2) En 1809.
(3) Czerny.
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dura infantesa, les experiències prematures maduraren aviat aquestes
disposicions. Quan penso en Beethoven noi, el veig, com en el dietari
del veí flequer (i), a la finestra de les golf es de casa seva, a Bonn, amb
el cap entre les mans, absorbit en les seves belles i pregones cogita-
cions. Potser canta dins ell el plany melodiós, l'adagio poètic de la pri-
mera sonata per a piano (2). Tot noi com és, ja està dominat per la
malenconia, com ell mateix ho diu en la primera i dolorosa lletra que
obre la seva correspondència (3); la malenconia, que Per a mi és gai

-rebé un real tan grana coro la mateixa malaltia... Però tindrà la sort.
niolt aviat, de poder-se'n alliberar, buidant-la tota en l'art dels
sons... (4).

Que sigui vencedor o vençut, sempre el veiem sol. Beethoven
s'isola, des de la infantesa, amb una força singular, pertot on és tro

-ba, entre la gent, pel carrer, en els salons. Quan la senyora de Bretl-
ning el veu perdtit d'aquesta guisa en les llunyanies, oblidadís de
tot, diu que Beethoven té el raptus (5). Més tard serà cons un gorg on
l'esperit desapareixerà, durant hores enteres, o dies sencers, de la vis-
ta dels seus companys. No provéssiu pas de cridar-lo. Seria perillós.
El somnàmbul no us ho perdonaria pas (6).

La música multiplica en els seus elegits la puixança de concentra-
ció en una mateixa idea, una mena de yoga tota europea, marcada pels
caràcters d'acció i de dominació de l'Occident, car la música és una
construcció en marxa, totes les parts de la qual han d'ésser copsades
simultàniament. La música exigeix de l'ànima un moviment vertigi-
nós dins la immobilitat. L'ull lúcid, la voluntat tensa, un vol planer de

(i) El vell Gottfried Fischer. El seu manuscrit forma part de les Colleccions de la
casa de Beethoven, a Bonn; i Thayer n'lia donat llargs extractes en el primer volum de la
seva biografia.

(2) Aquest formós adagio, abans d'ésser el de la sonata op. 2, núm. 1 (1795, Viena),
havia format part del quàtuor en do Inajor de 1785. Beethoven tenia catorze anys quan el
va escriure. En el seu pensament, era un plany; i hom va fer-ne, amb el seu consentiment,
una melodia que fou impresa amb aquest títol: Dic Klage, amb paraules de Wegeler. (Ve-
gin-se els apèndixs a les Noticies biogràfiques sobre Beethoven, de Wegeler i Ries.)

(3) z5 de setembre de 1787. Carta al senyor de Schaden. Hom en trobarà la traduc-
ció, in extenso, en 1'excelient volum de J. G. Proud'homme : La Joveuesa de Beethoven.

(4) Precisament en el largo e mesto en re menor, del qual acabo de parlar (Sonata
op ro núm. 3), Beethoven havia descrit l'estat d'esperit d'un malenconiós, ainb tots ets di-
versos matisos de llim i d'ombres del quadro de la malenconia. És ell mateix qui ho diu a
Schindler, en 1823. Un altre adagio porta, com és sabut, el títol de: La Malenconia. És el
del sisè quàtuor, op. i8, publicat abans de i800.

(5) El tinc sempre, escriu en i800 a Wegeler. Sag' ihr (a la bona senyora) dass ich uech
.luweilca eineu raptus han. I en iSio diu encara a Bettina: "Això he dit? És que he tingut
un raptos".

(6) El pintor Kloeber, que deixà d'ell un bell retrat (1818) i l'ha notablement com-
pletat en les seves notes, diu: L'he trobat força sovint pel passeig. Erg molt interessant de
veure'l con s'aturava, cera si escoltés, nnirant de dalt a baix, i tot seguit es posava a es-
criure. Hoin n'havia advertit que si el trobava ai.rí, que no se li adrecés mai lg paraula, car
li hauria. estat inolt desagradable.
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l'esperit damunt tot el camp del somni. En cap altre músic aquesta pos-
sessió del pensament no fou més violent, més contínua i més invenci-
ble. Quan té tina idea, Beethoven no la deixa mai que no la posseeixi
del tot. Res no el distreu mentre 1'encalça (i). No és pas per atzar que
el seu joc pianístic es caracteritza pel legato: en la qual cosa s'oposa
al joc de Mozart, fi, retallat i esmicolat (2), així com al de tots els pia-
nistes del seu temps. Tot es lliga en aquest pensament que, tanmateix,
sembla brollar a deus torrencials (3). Ell el domina. Ell es domina.
Sembla lliurat al món per les seves passions. Però, de fet, ningú no
pot llegir al fons del seu ésser el pensament que passa. En aquests pri-
mers anys del segle, Seyfried, que l'observa de la vora, entre la gent.
i a casa seva, car viuen junts, es sorprèn menys de les emocions que
mostra el seu rostre que che la seva impassibilitat.

Era difícil, gairebé impossible, de desxifrar en la seva fesomia
els senyals d'aprovació o de disgust (quan oïa una obra musical);
sempre romania igual, en aparença, fred i tancat en els seus judicis.
L'es perit treballava sense descans, Per dins; l'embolcall animal era
conc un marbre sense ànima.

Vet aquí una imatge de Beethoven força inesperada pels que se'l
representen sempre com un Rei Lear davant de la tempestat. Però,
qui pot conèixer-lo realment? Hom s'ha acontentat sempre d'instan-
tànies...

Quan té trenta anys, el seu pensament frueix d'un equilibri for-
midable damunt dels elements oposats. Si, fora de l'art, deixa volen-
terosament que les seves passions es desenfrenin, dins de l'art els posa
el morrió i tines regnes d'acer.

La seva alegria esclata quan improvisa. Aleshores se les heu amb
l'imprevist del geni; les forces subconscients estan desencadenades i
cal que les domini. Molts mestres músics foren mestres improvisa-
dors; ho eren particularment en el segle xviii, en qué l'art, que con-	 !
servava encara la malleabilitat de les seves juntures, cultivava la vir-
tut de la lliure invenció. Però aquest públic de coneixedors, que aca-bava d'ésser regalat per Mozart i els seus epígons, declara unànime-
ment que, en aquest terreny, ningú no va igualar Beethoven. I tots

(t) Ja insistiren sobre aquesta cacera del dio ble (o més aviat del dimoni) en les granshores de la seva vida.
(2) El propi Beethoven diu a Czerny que ha oït tocar a Mozart, que Mozart tenia "einfeines, abcr zerkacktes Spiel, kein ligato". Czerny afegeix que Beethoven era particular-ment admirable en el legato, i que tractava el piano com un orgue.(3) Hom pot agermanar a aquesta vigorosa tensió de la voluntat el gust constant perla gran variació, així com l'instint de la unitat temàtica. (La Missa en do n'és un exemplepilès : tota ella està edificada sobre el mateix motiu.)
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estan d'acord a dir que, en tot l'art de Beethoven, res no val com la
inaudita puixança de les seves improvisacions (i).

Ens és impossible de fer-nos-en una idea, per bé que pianistes
tan experts com Ries i Czerny ens descriuen la inexhaurible riquesa
del seu treball, el vertigen de les dificultats que plantejava i resolia, la
sorpresa de les seves agudeses, la grapa amb què tractava les passions.
Aquests homes de l'ofici, que estan a l'expectativa, romanen subjugats
el mateix que els altres pel dominador. Sigui el que es vulgui el medi
on hom es trobi, és irresistible: el públic roman commogut. Fora de la
beutat i de l'originalitat de les idees, hi havia quelcom d'extraordinari
en l'expressió. Aleshores Schlosser parla de la seva furor poètica... És
com el màgic de la Tempestat. Evoca els esperits, de les pregoneses
fins als cinis (aus der innersten Tic fe, im dem hochsten Hohen und
tic f fssten Tic fen (2). Els auditors es posen a sanglotar (3). Reichardt
plora a llàgrima viva. Ningú no pot contenir els plors...

I quan ha acabat, quan veu aitals dolls de llàgrimes, arronça les
espatlles, i se'ls en riu a la cara, sorollosament: — Els folis! (Nar-
-en!) (4). No són artistes (com dirà a Bettina). Els artistes són de foc
i no ploren... (A ha, die meisten Menschen sind gerhürt über etzeas
gutes; das sind aber keine Künstlernaturen. Künstler sind feurig, sie
weinen nicht).

Per comble, immediatament després d'aquesta declaració, toca a
Bettine el seu lied immortal inspirat per la immortal poesia de Goe-
the:

Trocknet nicht, Thranen der ewigen Liebe!...
(No pareu d'escoltar-vos, llàgrimes de l'amor etern!...)

Hom no coneix encara gaire aquest aspecte de Beethoven. Hom
no sospita tot el menyspreu que tenia per la sentimentalitat. Hom con-
verteix el que fou un roure en un salze ploraner. I els ploricaires són
els que l'escoltaven. Ell domina la seva emoció:

—Keime Rührung inehr!, dirà a un amic seu a l'hora del cony at :
Fest nud mutig soll der Menseh in allen Dingen sein (5). (Prou erno-
ció! L'home ha d'ésser en tot feria i valent.)

(i) Qui no ha oi;t Beethoven improvisar desconeix la pregonesa i la puixança comple-
tes del sec geni (Baró de Trémont).

Des de i¡90 o 1791, un auditor escriu que el seu joc és diferent de tota manera usual
de tocar el teclat.

(2) Reichardt, 18o8.
(3) Czerny.
(4) Czerny.
(5) Schlosser.
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I veurem com dóna al propi Goethe una lliçó d'insensibilitat (i).-
Si Beethoven deixa filtrar en el seu art els turments que agiten la

seva vida interior, l'artista els domina, no deixant-se mai arrossegar
per ells. Si ell ha estat llur joguina, ara és el moment de venjar-se. Ara
els venç, ara els contempla i se'n riu.

Amb tot el que he dit he descrit l'home de i800, el geni als seus
trenta anys. I hi hem trobat característiques ben marcades, que ve-
xen i tot, i que palesen un abús de la força, però que denoten la força;
una mar interior, una mar immensa que desconeix els límits. Tanma-
teix, hom risca que aquesta mar no es perdi i fongui en els arenys de
l'orgull i de l'èxit. El Déu que ell sent dintre seu, serà per ventura un
L,lucifer?

Jo no escric "Déte", aquí, per fer una imatge literària. Quan hom
parla de Beethoven cal parlar de Déu: Déu és la primera i la més real
de les realitats. Prou que ho veurem seguint el curs dels seus pensa-
ments. Pot mirar-lo com un company de la seva vida, al qual malmena,
com un tirà, al qual maleeix (2), com un tros del seu Jo, o com un amic
exigent, com un pare sever, que bene castigat... (el fill de Johann van
Beethoven ha experimentat prou, de noi, la valor del procediment)...
Però sigui qui sigui que se les hegui amb Beethoven, se les heu amb
ell tot el dia, a tot moment; és de la casa, viu amb ell i no el deixa maï.
Els altres amics passeíi. Només ell resta. I Beethoven l'amoïna amb
els seus planys, amb les seves acuascions, amb les seves preguntes. El
monòleg interior és sempre un diàleg. A tot arreu, i des de les seves
primeres obres, trobareu aquests collotges de l'ànima (3), de dues àni-
mes en una, agermanades o oposades, que discuteixen i lluiten, abrao-
nades, enllaçades hom no sap si per occir-se o per estimar-se. Però
una d'aquestes veus és la del Mestre. Ningú no la desconeix.

Vers i800, Beethoven ho posa en dubte, tot i reconeixent-ho. La
lluita reprèn incessantment. Cada vegada, el Mestre imprimeix da-
munt l'ànima el seu segell candent. I està a l'aguait mirant l'incendi.
I espera... Només és una espurna que s'encén, al buf suau d'Amenda,

(i) Més tard encararem els dos homes i procurarem mirar-los més de 1.1 vora del queho hem fet fins aquí.
(2) Força sovint he ,naleYt el Creador. (A Wegeler, juny de i8oi).
(3) L'allegro del trio op. 9 núm. 3 (1796-1798),—el superb tros del quàtuor op. i8, nú-mero 4, que anuncia Coriolà (r999-1800), — sobretot la Patètica (1798), ofereixen tipus sin-gulars d'aquests "Diàlegs Beethovenians", veritables escenes de drama passional.
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el fervorós amic (i).
Que vingui el vent!.

Ja el tenim aquí!

Però la foguera està a punt i la flama és encesa.
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El mal, que li cau al damunt, entre 1800 i 1802 (2), com la tem

-pesta de la Pastoral (però aquí hom no tornarà a veure el cel assere-

nat) ateny tot el seu ésser i rosega la seva vida social, els seus amors

f el seu art. Tot n'està contaminat. Res no roman indemne.

. Primerament, la vida social. I això no és poca cosa pel Beethoven

de T800!

Imagineu-vos l'esclat cl'un artista que, en cosa de cinc anys, ha

ofert al món les deu primeres sonates per a piano (i, entre aquestes, la

Patètica), les cinc primeres sonates per a piano i violí, els vuit primers

trios, els sis primers quators (i, d'un sol cop, en tala toia llançada als

peus del príncep Lobkowitz), els dos primers Concertos per a piano i

orquestra, el Sèptuor, la Serenata !...
I jo cito només les més cèlebres, les obres la llum de les quals, al

cap cl'un segle, no ha palllidejat gens. Podem representar-nos el tresor

de poesia i de passió que aquell geni jovençà va vessar-hi? La gràcia

melodiosa, l'humor i la fantasia, les furors desencadenades o els som-

(i) Un jove teòleg de Curlàndia, un dels dos o tres amics que ell estimà més (escriu
Beethoven). Visqueren junts en 1798-1799-

(2) Beethoven tenia una oïda excellent fins a l'època a la qual anem a entrar. L'home
estava orgullós de la seva extraordinària finesa i de la seva precisió... Un sentit que he

posseït en el grau vés perfecte, d'una perfecció com pocs músics l'hac posseït mai!, escriu
en el seu testament desesperat de Heiligenstadt (6 d'octubre de 1802).

Els primers símptomes de sordària apareixen des de 1798-1799, però febles i intermi-
tents. L'orella esquerra fou la que primer els va sentir. En i800 la sordesa esd.evé crònica
i progressiva; amb ella es presenten certes dolors de l'oïda i una malaltia del ventre que
tingué el seu període agut durant l'autumne i l'hivern de 1800-i8oi. Beethoven arriba a
desesperar-se. Es sent extraordinàriament debilitat per la diarrea. Ha hagut d'abandonar
els seus grans projectes de viatges musicals, que esperava fer en 18oi, a través la meitat del

7nón. Desitjós de guarir, consulta nombrosos doctors de Viena. En maig de i8oi, el cirurgià
Vering, a qui Beethoven s'adreçà després d'haver vist ja molts de metges, les receptes
dels quals es contradeien, reïx a aturar la diarrea i a calmar -li els dolors; li dóna un
tractament de manxiules als dos braços, ço que li impedeix, cada vegada, d'utilitzar les
mans durant dos dies. Beethoven es sent millor; però persisteixen les boniors d'orelles i
l'oïda no millora. Ja no sent els sons elevats dels instruments o de la veu. Quan va al teatre,
s'ha de collocar molt prop de l'orquestra per oir els actors. Però el seu joc de pianista no
sofreix encara de la seva infirmitat; i dissimula el seu mal fins 1802, tret a alguns íntims
amics (Amenda, Wegeler, potser Breuning). Tanmateix, hom comença a adonar-se'n, i hom
ha de tenir compte que ell no ho conegui, car s'enfurisma de veres. En 1802 ja no sent
els sorolls llunyans, la música dels camps (les ressonàncies de la qual perllongarà en la
Pastoral). Pies, tot passejant al seu costat, comet Fa imprudència de fer-li notar una flauta
que sona, en mig del camp. Beethoven no la sent i se'n nostra terroritzat. (Aquesta escena
és anterior a l'octubre de 1802, ja que el testament de Heiligenstadt l'esmenta.) Nosaltres
seguirem pas a pas "la Ilum que es va fonent ".

Les noticies precedents són tretes de les lletres de Beethoven a Wegeler (juny i no-
vembre de i8o1) i a Arrenda.

14
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nis ombrívols que hi abocà? Tot un neón nou, com prou ho compren-.
gueren els seus contemporanis, sobretot els joves (r). Com dirà Lluís
Schlosser : L'heroi musical, el geni del qual, desencadenant l'infinit init
interior, ha inaugurat una nova era de l'art. (Der Tonheros, dessenx
Genius durch die Entfesselung der inneren Uytendlichkeft Bine nene
Kunstara geschaffen f en hat... )

Hoin s'explica que aquesta música per a piano i per a orquestra
de cambra (car el geni fogós de Beethoven fort prou pacient per no em-pendre la conquesta de la gran simfonia sinó després d'haver domi-
nat completament la Kammzmermusik) assolís una popularitat sense pre-
cedents. Abans dels trenta anys, és reconegut cons el més gran de totsels compositors per a piano; quant a la resta, hom no troba qui se lipugui comparar, fora de Mozart i Haydn. En els primers anys del nousegle, la seva música és executada per tota Alemanya, a Suïssa, a Es-còcia i a París (1803). Als trenta anys és ja el vencedor de l'esdeve-
nidor.

I ara, veieu-lo, aquest vencedor, aquest Beethoven de trenta anys,
gran concertista, artista brillant, que és el lleó dels salons, que fas-cina la joventut, que suscita entusiasmes, i que menysprea aquest mónelegant, vibrant i refinat, del qual necessita, tanmateix (Beethoven haviscut sempre entre aquest món, des que era un petit Hofmmzztsicus; iquan surt de la seva pobra llar familiar, o ara, a Viena, de la sevagarçonnière mal arranjada, és sempre per respirar l'atmosfera mésaristocràtica d'Etiropa i les seves embriagueses); el Beethoven a quila bona princesa I,ichnowsky ha polit amb paciència llevant-li moltescoses brusques, però que duu el coll estirat damunt la seva formosa
corbata blanca de tres volts i que, de cua d'ull, vigila, orgullós i sa-tisfet (un xic inquiet, però), l'efecte que produeix entre els seusoients (2); el Beethoven qui dansa (com dansaria ?); el Beethoven quimunta a cavall (3); el Beethoven de bon humor, rioler i escandalós (4),que sent la joia de la vida, que posseeix una gràcia i una elegància ama-gades (força amagades, i amb tot, aquí són, escolteu !), coses totes ques'expressen en aquests trossos de música magnífica: el Ritterballet de

(i) Els músics joves s'amaguen per desxifrar la Sonata Patética, que els velis pro-fessors tenen en interdit. Compren secretament cada nova obra de Beethoven i hi gustenplaers prohibits, que cap altra música no els ha proporcionat. (Records de Moscheles.)(2) Retrat de Steinhauser, i8oi.
(3) El comte Browne Ii regalà un cavall. Beethoven va muntar-hi algunes vegades;però se n'oblidà ben tost. Un criat li va furtar el cavall (Ries).(4) Aleshores era obert i tolerant en les discussions. Del que no Ii plata se'n reia debon cor... Sovint reia de secrets pensaments que tenia i que no comunicava a iaingú. Els quil'envoltaven no discernien gairebé mai la causa d'aquestes explosions que li eren familiars(Sey f ried).
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Bonn (1791), la Serenata de 1796, les exquisides Variacions: Vieni

asnore 1791) sobre una dansa russa (1795-97), sobre un aire de la Mo-
linara (1795), les saltadores danses alemanyes (1795-97), valsos i

Laendler embriagats de llur venturosa joventut... No ens el figurem

pas com un home insociable! D'aquesta societat anib la qual topava,

no se'n podia estar! Mesurem amb això el que deu haver-li costat, més

tard, de privar-se'n.
Per ara, ell en frueix. Ell és el favorit d'aquella gent. Però sap,

noi pobre i plebeu corn fou, com són precàries la favor i l'afecció que

en rep. Coneix la ironia d'aquella gent, ironia o malvolença (el mal-

pensat es decanta a creure en la malvolença dels altres i no va errat)

i veu que els seus nobles admiradors espien les seves fallides, les se-

ves ridiculeses i les seves febleses; sap que per molt que l'estimin (hom

coneix aquesta mengi, d'amics !) d'avui a demà l'enviaran a passeig.

Remarqueu que no té contemplacions amb ella; ell no en té per ningú,

car, per naturalesa, li és impossible; preferiria rebentar a estar-se de

dir la veritat a la gent. Si té Mecenes sollícits, compta (oi més!) nom

-brosos gelosos, enemics, rivals als quals ha ferit mortalment, concer-

tistes fracassats, collegues amargats (i), tabolls que ha desemmasca-

rat i fins una colla de joves artistes que ell no está disposat a afalaear.

Beethoven és dur envers els que li exhibeixen llurs pàllides produc-

cions. I no té cap habilitat a fer-se una clientela de deixebles submisos.

(Un o dos deixebles professionals, i prou) (2). Ningú no fon tan poc

com ell ço que avui en diem un "Mestre estimat"...

El trobem sol damunt la corda tivant; i al seu dessota., els badocs

que esperen que faci un pas fals. Ell no en té cap cura, tan segur es

sent de la integritat del seu cos. I,11 sol contra tots, si cal! Això li

plau. Li agrada jugar amb el vertigen. Però ara ja, ara que és un col-

pit pel destí ?... Imagineu l'home clamant la corda tensa i que tot d'una

es sent defallir! Qué farà? Confessar que ja no hi veu? Estrenyerà les

dents, i mentre li resti una lluïssor als ulls, seguirá enclavant.

I la imminència de la nit que arriba exalta en ell la furor crea-

dora...
ROMAIN ROLLAND

(A. M., trad.)

(i) Vegi's, en els Records de Ries, el duel grotesc de concertista amb Steibelt. En
asseure's al plano, Beethoven pren la partitura de violoncel del quintet de Stcibelt, la rosa
. l'inrevés damunt del pupitre, toca amb un dit els primers compassos d'un tema burlesc,

i improvisa. Steibelt se'n va indignat i no perdona mai més a Beethoven aquesta facècia.
(2) Sempre tingué aversió al professorat.



EL RIU

Cinta d'argent, camí fluid, espill
d'estels i aurores, llisques i t'emportes
el pensament que només és un brill.

En néixe' et planys. De res no t'aconhortes,
fins que fines impàvid en la mar,
imatge de les gèneres ja mortes.

Et planys i rius i t'extasies, car
la vida és dol i benaurança i festa.
Del recomenç etern ets l'exemplar.

Pollen dels núvols ets en la congesta.
Germines en l'allau o en el penyal
i neixes en la deu fresca i xalesta.

T'esmunys i t'esllavisses, que el foncial,
bressol o tomba, ja t'atrau o et mima.
corprès de ta puresa virginal.

1 aleshores esclata ta veu prima,
com un vagit en cambra de nadó,
quan l'aigua, folla, salta i regalima.

El món inert amares de saó,
fas esclatar la flor dalt de la branca
i, lliure, t'embriagues de claror.

Llangueixes, presoner, quan en llur tanca,
traïdores rescloses o aiguamolls
esmortueixen ta alegria franca.

a•
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Però salva el teu urc els trencacolls
i tornes al teu llit, que és ta quimera,
oblidadís de preses i de tolls.

Adalerat corcer que treu brumera,
galopes tant com pots i te'n vas lluny,
ver la plana joliva i riallera.

I el teu delit manlleva un altre encuny
quan un meandre dolçament t'avisa
que no cal córrer així, car tot s'esmuny.

L'ànima teva ja no riu ni frisa.
El f reu que ressonava i el torrent
són visions de ta memòria grisa.

Ara tot és repòs i llanguiment.
Ara el cel és més clar dins les sutzures
del ten fangar. Viure t'és un turment,

car retardes el pas i quan murmures
ho fas com desgranant oracions.
Tes ànsies, com tes aigiies, no són pures,

tenen ferments de plors i passions.
Ara enyores els salts i les follies,
gelós del firmament i els horitzons.

I com que el fat ja t'ha comptat els dies,
moribund t'arrossegues vers la fi,
dolorit pels fatics i les falsies.

I el mar, sepulcre ingent, t'obre el seu si,
vas d'arnor i de pau on s'anihila
tot el dol i el plaer del teu glati.

1 et fons allà en la serenor tranquila.
Quines dolors o delectances hi heus?
Adéu, congost, afrau, poblet i vila
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que el vèieu corre' infant als vostres peus
Adéu, ciutat! Ses venes fecundaves,
oh riu, i ella et donava sos trofeus

Totes les terres eren tes esclaves
i tu eres llur anhel de llibertat,
amb tot l'esplai de tes riberes blaves.

I eres el geni de la malvestat
si et prenia la febre sanguinària.
Però tu mors, perquè tot mor, lligat

al pal del seu destí. Ta mort precària
fa germinar la vida novament.
Tot ressuscita en tu, cant i pregària.

Fines, neixes i vius en tot moment,
sempre igual i distint. Ets la musica
que el silenci palesa, viu i ingent.

Ets la saba del neón, sadolla i rica,
símbol i imatge del recomençar !
Neixe' i morir són ton secret, la plica

que serva el mot inútil d'explicar.
Sempre distint i sempre igual, t'emportes
al gorg etern el teu etern cantar,

gràvid de totes les angoixes mortes.

ALFONS MASERAS



LLIÇÓ DE COSES
(i III)

ELS SOMNIS DE LA TIA

A la sala gran ressonà forta la veu de l'arno, perquè el seu germà
el sentís :

—Tothom a dormir!
1 després, molt baix, a les dones:
—Res de comentaris ni d'enraonies, que ell no pugui malpensar.

A dormir, a dormir...
I tot dient-se que s'havien portat com uns coquins, desaparegué,

moix.
Teresa donà el darrer cop d'ull a les portes, com feia sempre

abans de ficar-se al llit.
Les dues noies seguiren la tieta que portava la menuda mig ador-

mida al braç. Per aquella nit d'enrenou sobtat, dormiria amb ella, a la

cambra de les fadrines. Li deien així perquè hi dormien la tieta i les
nebodes, en tres alcoves de renglera, com tres capelletes de verge. Era

una cambra alta de sostre, llarga desmesuradament, no gaire més
ampla que un corredor, recent obrada per aprofitar una llenca de casa

que penetrava com una falca entre dues cases veïnes. Havien tingut

la idea d'obrar-la de nou quan Rosalia anà a viure a casa el seu cunyat

en morir la mare d'aquella, però no s'havien decidit fins que les noies
grandejaren, després de la primera comunió. La disposició de la cam-
bra, que no donava per més, amb les alcoves petites a la mateixa ban-
da, com el tríptic d'un altar, els havia fet molta gràcia a tots. Allí
s'aponcellaven Marta i Roser, i allí es mustigava Rosalia amb el seu
bri de vida secreta que no existia sinó de nits.
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En embolcallar la petita dintre el seu propi llit, tingué un pensa
-ment egoista: Ja em deixarà dormir? No hauria costat gaire de tras-

lladar-li el llitet al costat del d'ells, també.
Llavors s'acostà a Marta i Roser, tendrors rosades vora el llum.
—Què teniu ? — va dir-los —. No us clespulleu de pressa com les

altres nits ? Sembla que no goseu a enraonar...
En efecte, no gosaven. La imatge de l'oncle surava davant dels seus

ulls. Roser, la mitjana, es debatia en angoixosa incertitud. Era una ob-
sessió a moments pietosa, a moments impia. La sensació, en conjunt, era
desagradable. Adés veia el foraster en mig de resplendors fantàstiques;
adés el veia malalt i esparracat com un pobre que tots el dijous deia l'o

-ració assegut al primer graó de l'escala. Temps enrera, sobretot a l'èpo-
ca de la primera comunió, que havia fet junt amb Marta, les dues cor

-rien a fer-li almoina, perquè els havien dit a l'escola el preu meravellós
de la caritat i vivien en tina ànsia interior tota pietosa. Però així que
es trobaven clavant la faç grotesca i purulenta del pobre, li deixaven
]a moneda a la gorra, que ell posava a terra mentre resava amb els
ulls clucs enlaire, i fugien. Ini sentien grat de no haver-les mirades,
com si s'avergonyissin de la repugnància que hauria descobert als
seus ulls. I hati ien acabat avergonyint -se de la caritat mateixa. Ara
feia temps que hi davallava Janet, més decidit. Si hagués depès
d'elles, haurien renunciat a la caritat, que la mestra els pintava com
l'escala resplendent del cel, per tal de no sofrir la visió d'aquell rostre
repugnant. El seu petit cor de dona ja es revelava així. Sabut és que
la dona renuncia als gaudis més sublims si per a copsar-los ha de tra-
vessar l'escorça de l'enuig o de la pena.

Roser veia l'oncle dolç com la caritat i alhora repulsiu com elpobre. Eren aquelles ganyotes que li havia vist fer a taula i un brill
sinistre dels seus ulls; però era més, molt més, l'esguard enemic de
sa mare que se li havia clavat al cor. Sinó que després... aquella dol-
cesa... Què havia passat després? La bona impressió era incapaç d'es-
borrar la dolenta.

Marta es trobava en un estat semblant al de sa germana, peròno tan contradictori. El primer moviment fou de simpatia; després seli havia encomanat la reserva dels grans; després una alegria, tambécontagiada, però que no li acabava de deixar el cor tranquil. Li sem-blava que tots hi haurien guanyat si l'oncle no hagués vingut. Erapossible que fos ric, com creia haver endevinat després, però coneixia
que havia portat un estrany desfici a la casa, ella el sentia dintre el
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seu pit d'adolescent i se'n neguitejava. Així es revelava en ella la ten-

dència a 'no voler sofrir que en la tieta arribava a un grau màxim.

En veure-les preocupades, Rosalia els amoixà les galtes amb

una mena d'entendriment. Les volgué tranquil-litzar

—Però que no ho haveu comprès, a la fi? No haveu entès les seves

paraules ? Vosaltres sí que teníeu un oncle a Amèrica i no ho sabíeu!

—Sí que ho sabíem! — va fer la petita, innocenta.

—No comprens el que vull dir — exclamà Rosalia, calmosa. —

Quan es diu l'oncle d'Amèrica, vol dir un oncle ric. Ja ho haveu entès

que torna ric?
La gran somrigué maliciosa. Pensà en el canvi sobtat que havia

remarcat a taula.
—Jo sí que ho he comprès — afirmà contenta d'haver endevinat.

—Jo em creia que havia tornat pobre i malalt — digué Roser —,

però després ja no sabia si era veritat o no.

—Ni malalt ni pobre. Allò era farsa. Ell és així, l'oncle Andreu.

Ja veureu com hi riurem. Diu que sempre n'ha fet d'extravagàncies

d'aquestes.
En veure-les en camisola, com dues jonquilles palpitants, s'hi em-

badalí. Li semblaven més resplendents que les altres nits, com si tina

polsina de la riquesa que havia portat l'oncle ja els daurés l'existència.

—Filletes — exclamà — no us queixareu pas de la sort, vosaltres.

Com si no fos prou d'haver nascut en casa bona, ve un oncle i us

porta un segon dot.
—Qui sap per qui serà — respongué la gran, més ardida, de la

seva alcoveta estant.
—Per qui ha d'ésser? — saltà Rosalia. — Vell i solter, a qui vo-

leu que ho deixi? No serà pas per a mi, no. Ja sou dins del llit?

—Sííí — respongueren dues veus fredelugues, rialleres.

Rosalia apagà el llum i es colgà. Les seves darreres paraules li

zumzejaven a les orelles. "No serà pas per a mi, no!" Ella mateixa, ni

ningú, no hauria sospitat mai la riquesa, la diversitat de ressonàncies

d'aquells mots.
—Per qué no será per a tu? — va fer una veueta maligna, eixida

del seu propi cervell per a turmentar-li el cor.

—Va, calla, calla — féu Rosalia, irritada —. Si no m'hagués en-

gruixit d'aquesta manera i ell no hagués tornat tan vell...

Els seus pensaments conscients no tingueren altra virtut que tur-

mentar-la més.
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—Si tu mateixa reconeixes que hi ha una possibilitat, dona — li
respongué la veueta maligna.

—Sí que hi és !—afirmà Rosalia, joiosa com d'una troballa —. És
clar que hi és. Ni ell ni jo no som morts. Entre dos vius tot és possible.

Dintre aquesta darrera pensada hi era tota ella, la conscient i la in-
conscient. I abrandada la seva petita vida interior per aquell diàleg,
ja no tingué repòs en tota la nit.

JOAN PUIG I FERRETER

(Fragments d'orla obra en preparació)

(y l 1t	 \ 	 t t¡

E.-C. RICART



CLAUDE MONET I L'IMPRESSIONISME

SOBRE LA NOSTRA ÉPOCA

L A magnitud sobrehumana de la guerra de 1914-1918 crea, quan

hom es disposa a estudiar qualsevol manifestació de pensament o

d'art dels anys que immediatament la precediren, un miratge d'un illu-

sionisme tan gran que fa l'efecte que sota la seva acció les coses es tras-

posen i desplacen. Des del punt de vista intellectual, la guerra ha es-

tat un fracàs absolut i aquesta ensorrada ha transportat a una llunya

-nia que sembla remota les coses que es produïren en els anys anteriors

al conflicte. La nostra mentalitat pueril i impressionable té necessi-

tat de creure que la guerra ha dispersat tot allò que formà part -

més o menys essencial — de l'època que la féu possible. Ens fa horror

de pensar en aquells anys feliços i lamentables, i per això ens sembla

que ens en hem realment allunyat. Ens revolta gairebé penetrar en la

seva zona d'ombra per esbrinar-ne el seu contingut i conèixer-ne en

detall la seva marxa. Ens costa poc de veure-hi un ambient de com

-plicitat. )els nostres pares ens inspiren, espiritualment parlant, des-

confiança i els esperits rasés agosarats d'avui neguen la seva filiació

amb una impertinent audàcia.
És probable, però, que aquesta posició sigui insuportable. No

entra pas ara en el nostre objecte fixar la situació espiritual de la nos-

tra època. Potser ho intentarem més endavant a propòsit de l'escrip-

tor Thomas Hardy. Però és un fet que la guerra no ens ha tornat ni

més savis ni més ignorants, ni més dolents ni Inés bons. Ens ha con-

vertit simplement en uns espasmòdics i histèrics desorientats. Avui

tothom té el seu sistema d'interpretació dels misteris d'aquest inón i

de l'altre, i el que no és amb Lenin o amb Maurras és un fidel d'algu-

na religió positiva. A l'hora de judicar, però, el que no és providen-

cialista està dominat per la més incontrolable espontaneïtat — que no

és més que la forma més subjectiva i medullar del providencialisme.

És natural: si neguem el fet que som fills de les generacions anteriors,

renunciem al dret de judicar des d'un punt de vista objectiu normal.
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Deixem d'usar l'única escala de valorització de què podem servir-nos
amb una utilitat provada. Per criticar, per pensar, per dialogar, cal
donar certes coses per establertes. Quan s'ha parlat de tot, el millor,
encara, és acceptar com a base el lliure joc de les forces de la tradició.
Però si no sabem el que volem, difícilment compendrem el que volgue-
ren i el que volen els altres. La nostra facultat d'observació esdevin-
drà purament sensorial, elegant en el casos millors, baixament sexualen la generalitat. Correrem el risc — i aquest risc és característic dela nostra època — d'ésser unes persones molt intelligents i perfecta-
ment equivocades. Avui no tenim cap cosa prèvia establerta i per aixòla vida de l'esperit té les mateixes vanes característiques de la temp-
tativa sexual. Aquesta classe de temptatives són un drama per la im-possibilitat de rompre la solitud que comporten, per la impossibilitat
de dialogar. En la vida diària, el reflex d'aquesta situació de neguit id'insolidaritat dóna al comerç intel-lectual dels homes d'avui, un aire
grotesc: com els personatges de la pensió de l'humorista anglès, sidiem que ens sembla que demà farà bo, el nostre company respon quetroba les cols de Brusselles delicioses.

Hi pot haver el risc que us ,prenguin per un esperit anacrònic,
però probablement és necessari fer un esforç per compendre l'èpocaa la qual ho devem gairebé tot.

Pot semblar extravagant que oliem que l'impressionisme repre-sentà en pintura el mateix que el que representà en política el procésDreyfus i el realisme en literatura. Però no ho és pas i la fórmula potésser útil, car així com els pintors impressionistes treballaven per im-posar la realitat vertadera contra la pintura de la realitat oficial, en elmoviment polític això es produí en l'ordre de la veritat històrica i enel moviment literari igualment en l'ordre de la veritat humana. Arabé: els elements d'aquesta fórmula constitueixen en la nostra culturauns elements tan sòlids i tan vivents que, fins ara, no hem trobat resmés important per substituir-los. En poesia soni tuls fills inconfusi-bles del romanticisme més desenfrenat i del panteisme còsmic. La po-
sició creacionista dels neoclàssics està completament 

abandonada i elque s'anomena la poesia pura, que ara té tanta fama, és la placa re-gistradora de la melodia sideral, o de la bonior sentimental. El poetaés el sismògraf d'una natura presa en brut i en bloc, ole la realitat noantropoformitzada ni composada, sinó presa com un gran animal. Elspoetes avui estan tan preocupats amb els afers de la veritat i de larealitat, que si poguessin triar demanarien tornar-se grills per tal de
confondre els seus sorolls amb els panteixos de la bèstia bruta. Per
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altra part, no hi ha ningú que escrigui novelles que no sigui un ene-
mic de la literatura noble i partidari del realisme. Tothom va al dar-
rera d'allò que Zola — Zola! — portà d'una manera matussera a la
descriptiva: el document humà, la vida, l'observació de la realitat. I
el millor esperit que hi ha avui en pintura es deu exclusivament als
impressionistes; és, diríem, el darrer reflex d'aquest moviment enor-
me i gloriós. Car només cal tenir ulls per veure que la pintura poste-
rior a aquell moviment és, encara que s'anomeni ella mateixa cons-
tructiva, una pura regressió i una decadència continuada.

CLAUDE MONET

El pintor Claude Monet no fou pas solament un dels més grans
creadors de l'atmosfera de llibertat que avui es respira en el camp pic

-tòric. roti el creador, sobretot, d'un ordre nou. Car així com Rafael
d'Urbino és el més gran pintor que ha existit de la realitat oficial,
Claude Monet és un dels més grans pintors que hi ha hagut de la rea-
litat tot curt. La llibertat, a les seves mans, no fou pas un fi en ell ma-
teix, sinó que li serví per donar -li sobre el món exterior i sobre la
pintura considerada com un instrument de ,possessió aquelles idees
que li permeteren fer la pintura més bona que potser ha estat mai
creada. La seva vida es compon d'elements que tenen una significació
essencial.

Els seus pares s'oposaren que fos pintor. Ini oferiren de comprar-
li  el servei militar (cosa que l'any i86o a I'rança era encara possible),
si consentia a entrar en els negocis que la família tenia a Le Havre.
Refusà la proposició i serví a Alger, d'on tornà, al cap de dos anys,
malalt. Aquesta malaltia i la seva persistent negativa d'entrar en els
afers feren que la família consentís, a la fi i de mala gana, que fos
pintor. Posaren només tina condició: que es posés a treballar al costat
d'algun "artista d'anomenada ". L'any 1862, Monet entrà al taller de
Gleyre, pintor de quadros d'història que en aquells dies de l'Imperi
tenia molt nom i que avui està completament oblidat. El xoc entre
mestre i deixeble es produí immediatament. Davant dels quadrassos
del seu mestre sentí tina repugnància invencible: deixà al cap de poc
d'anar normalment al taller i al cap d'un any ho deixà córrer comple-
tament. En el taller de Gleyre conegué Sisley i Renoir i dirien els biò-
grafs que un idèntic judici sobre l'obra del mestre fou el primer lli

-gam fort que uní aquests tres homes considerables.
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El que l'entusiasmava era el paisatge i, com diversos altres artis-
tes joves del seu temps, adorava a Corot i a Courbet que havien co-
mençat la pràctica de pintar a ple aire. El que el descobrí a si mateix
però, fou l'exposició cl'Edouard Manet celebrada l'any 1863. Algunes
pintures d'aquesta exposició li posaren davant dels ulls una nova ma

-nera de pintar, manera a la qual s'adherí de seguida. Posteriorment,
la descabdellà anib tina amplitud que Manet no pogué somiar mai.
La qüestió de si Manet o Monet fou el creador del que s'anomena la
tècnica impressionista ha estat discutida moltes vegades, però la pre-
gunta sembla haver estat contestada definitivament per Mr. Théodore
Duret — que també ha mort fa poc! —, l'autoritat anés competent
que ha existit potser sobre la matèria. Mr. Duret diu que els quadros
de Manet que feren tant d'efecte a Monet, contenien les característi-
ques essencials de la técnica impressionista. Aquesta tècnica substi-
tueix el convencionalisme de creure que la llum i l'ombra són dos
elements oposats per una interferència de tonalitats i suposa que les
ombres no són tina manca de llunl, sinó una llum menys intensa; trae-
ta finalment de copsar la realitat entesa d'aquesta manera mitjançant
la desintegració del color sobre la tela, desintegració que troba en laretina de l'espectador el punt de fusió real i completa. Noti's tot pas

-sant que la pintura originarla d'aquestes idees ha d'ésser per força detendència més "clara" que la produïda amb les idees contràries. Peraixò, abans que la paraula impressionisme fos inventada, els impres-
sionistes admiraven a Fortuny perquè Fortuny feia — com Mr. Du-ret digué el Sr. Pere Inglada — la pintura clara. Manet fou el primer
d'usar aquest procediment, però de fet no s'adherí pas a la manerad'una manera incondicional, i és per això que M. Duret diu que "enels treballs de Claude Monet l'impressionisme trobà la seva fórmulamés completa i que aquest pintor pot ésser considerat com el veritablecreador de l'Impressionisme ".

Monet exposà al Saló l'any 1865 i l'any següent fou encara ac-ceptat. Però a mida que la seva personalitat s'anà desenvolupant fou
més sovint rebutjat que admès, i a la fi les seves possibilitats d'exposi-tor oficial quedaren pràcticament reduides a no-res. Això és el que elporta a organitzar amb els seus amics exposicions independents. Laprimera es celebrà l'any 1874 i contingué un gran nombre de teles de
Monet, entre elles una pintura que portava aquest títol : Impr*essi oiz :Soleil levan.t. El tíol donà peu al Charivari per publicar un articleridiculitzant els expositors. El Clrarivari els anomenava, per fer bro-ma, impressionistes i aquest adjectiu, que nasqué com una crítica pe-
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jorativa de sentit grotesc, tingué després la fortuna que tothom sap.
Els mateixos pintors ridiculitzats l'acceptaren cona a bandera a la seva
tercera exposició collectiva celebrada l'any 1877 a la Galeria Durand-
Ruel. Molts artistes que prengueren part a la primera exposició no
eren pas impressionistes; però l'any 18i7, recluït el grup a una vin=
tena de noms, foren gairebé tots ortodoxos: entre els expositors, al
costat de Monet hi havia uns quants homes que llavors eren obscurs:
Berthe Morisot, Cézanne, Pissarro, Sisley, Guillaumin, Renoir i De-
gas. Encara que Manet fos l'element fort del grup, no prengué pas
part a les exposicions. Degas, en canvi, hi prengué part, malgrat no
ésser impressionista i a despit d'haver-se oposat a l'adopció del nom
del grup que per carambola havia donat el Charivari, amb tota la for-
ça del seu esperit càustic.

Les dues primeres exposicions impressionistes crearen un inici
d'hostilitat que a la tercera de l'any 77 explotà d'una manera violent.
Foren acusats d'ignorància completa i hom demostrà científicament (!)
que no sabien ni dibuixar, ni pintar, ni tenien cap idea clara sobre
el que feien. Davant dels quadros l'espectador reia sorollosament o
s'indignava rabiós i apoplèctic. L'exposició s'acabà com aquell que
diu a cops de bastons i paraigiies i l'opinió general considerà l'obra
impressionista com indesitjable. Començà llavors per als pintors del
grup un veritable calvari econòmic i tingueren treballs per mantenir
el cap a flor d'aigua. Monet, tot i haver estat sempre ajudat per Ma-
net i Duret, passà una època de vaques magres. (,'exposició de l'any
1883 fou el fet, però, que marcà el canvi de direcció del vent i una
dotzena d'anys més tard l'aire de la prosperitat es trobà completament
domesticat.

Monet visqué gairebé tota la seva vida als afores de París i es
pot dir que el seu taller fou el Sena. Hi ha una pintura per Manet,
que representa el pintor i la seva senyora sota la tenda d'un bot del
riu, que es titula L'Atelier de Claude Monet. L'amistat d'aquests

dos artistes fou gran i a l'obra; de antin-Latour que és al Luxem-
burg ï que es titula: Un Atelier aux Batignolles es pot veure Monet

formant part del grup que rodeja a Eduard Manet. E11 fou qui l'any

-1890 prengué la iniciativa de la subscripció pública per comprar

l'Olympia i regalar-la a la nació. Monet féu dos viatges a Holanda,

un a Noruega, diversos a la Mediterrània i passà un cert temps a

Venècia. Vingué a Anglaterra la primera vegada l'any 1871 i pintà

recons dels parcs i del Tàrlesis. Pels voltants de 1890 començà la

pràctica de pintar una sèrie de teles del mateix assumpte (de vegades
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deu o dotze) vist en diferents situacions atmosfèriques i en diverses
hores del dia. La primera fou aquella dels Haysiclas i entre les al-
tres hi ha els Poplars de Giverny, les de la catedral de Rotien, i les
del brollador del seu jardí de Giverny. Durant els anys 1901 i 1904visqué temporades a Londres i hi pintà tres sèries: una del pont deWaterloo vist des del Savoy Hotel, tina altra del pont de Charing
Cross vist des del mateix lloc i una tercera de la casa del Parlament
vist des de la riba oposada del riu. Londres i la seva atmosfera ri-
quíssima tenien per a Monet una atracció especial. A Venècia, onl'any 1908 visqué diversos mesos, també pintà d'aquesta manera. Fi-
nalment, a Giverny, on tingué el domicili durant els últims trenta anys
de la seva vida, pintà les darreres sèries: el Bassin aux Nymphéas,
els Arceaux Fleuris (1913) i el Saule Pleureur (1918). La pri-
mera, gràcies a la influència i a l'amistat de Clemenceau, fou compra-da per l'Estat francès.

. Per la formació pictòrica dels homes del moviment impressionis -ta, aquesta sèrie de fets s'han de tenir probablement presents: En undels viatges fets a Londres anib Sisley, Monet s'enamorà de Turneri aquesta influència és visible a la seva obra. Manea, pel seu cantó, por-tà al moviment el coneixement que tingué de Goya i del Prado. Els
holandesos són, a més a més, sempre presents al moviment. Per altrapart el món intellectual francés actiu visqué de 187o a 1914 sota l'ac-ció de les idees de la filosofia alemanya. Finalment Mr. Duret fouun dels ,primers turistes occidentals que anaren al Japó i a la: Xinaamb intencions artístiques. Els impressionistes veieren a Amsterdamles primeres estampes japoneses arribadès a Europa. El movimentimpressionista ens sembla tan francès perquè té naturalment la finesai el. 'bouquet" de la raça, però, demés, indiscutiblement, perquè fouun moviment que aprofità elements de sentit tan concèntric.Com a ciutadà, Monet tingué la mateixa noble naturalitat de lesseves idees. Així corn Cézanne fou un conservador estret, intoleranti provincià, Monet fou uñ liberal acabat, tolerant i comprensiu, com -pletament estrany a les petites misèries de la repugnant fatina artís-tica, amic de la vida i de la llibertat. Refusà tots els honors i visquéallunyat de la comèdia oficial. En temps del procés Dreyfus marxà alcostat de Zola, de Péguy, d'Anatole France i de Bernard Lazare

contra tot el partit reaccionari desencadenat.
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L'IMPRESSIONISME

Per què els pintors impressionistes ens semblen tant bons? Per
què són els que ens satisfan d'una manera més completa? Per què
quatre pintors de mala mort han esmicolat completament el prestigi
tradicional de l'Acadèmia i han fet baixar almenys d'un noranta per
cent la importància d'Itàlia com a país de mestratge i d'influència
creadora? Aquestes preguntes les podria contestar, com ningú a Ca-
talunya, Joan Sacs, que és el mestre de tots. El que segueix no són
més que quatre ratlles de diletant escrites amb poca fortuna al marge
de la qüestió. Si les publico és amb l'esperança que Joan Sacs les aco-
llirà àmb la seva habitual generositat i li recordaran potser les nos-
tres visites al Prado i al Louvre de les quals no són més que un record
mal presentat.

El primer que convé fer probablement, és resoldre l'equívoc de la
paraula "impressionisme" que persisteix fins entre les persones més
cultes. Hi ha gent que es pensa que els impressionistes foren uns pin-
tors que es proposaven pintar impressions subjectives — passi la re-
petició — de les coses de la manera que la paraula impressió sugge-
reix: això és, en forma lleugera, ràpida, esborrada, mig embastada,
intuïtiva, deixant-se portar per la irresponsabilitat de la inspiració i
pel cop de colze ben trobat. És tot el contrari. Els impressionistes fran-
cesos són els primers pintors de la història que d'una manera delibe-
rada i en tota l'extensió de la paraula es plantegen la pintura com una
qüestió de possessió de la realitat. Inventen una tècnica que els per-
meti de construir amb els materials del seu art les obres més realistes
que poden. No pinten pas la realitat qualitativa, com ha escrit darrera

-ment el Sr. Capdevila amb l'excellent intenció de fer un gran elogi
del moviment. Pinten simplement la realitat. Aquesta distinció s'ha de
fer perquè la idea del crític esmentat suposa que la bellesa d'un quadro
impressionista prové del fet que hi ha realitats més qualificades que
altres. Això és la idea acadèmica i tradicional adaptada als nostres
temps. La bellesa d'un quadro impressionista prové de la seva veritat,
de no ésser interpretació o subjectivisme, sinó objectivisme i realitat.
Com les grans obres dels vells xinesos, una bona tela impressionista
té un punt de patètic trèmul, us fa una emoció viva, us sembla que
treu un perfum exquisit. Ara bé: aquestes sublims qualitats, en aquest
neón, només les produeix la veritat i el natural. Al seu costat 1'idealis-

15
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me volgut, estilitzat, forrnulístic i fred dels italians sembla la cosa més
insensible i ordinària que hom pot arribar a somiar. Fis pintors im-
pressionistes són millors, no ,perquè en sàpiguen més o perquè en sà-
piguen menys, sinó perquè la base de la seva pintura — que és la ve-
ritat — té condicions molt més humanes que totes les altres bases que
hora ha provat.

El mateix triomf dels impressionistes és el que fa gairebé incom-
prensible la seva batalla. Podem amb prou feines figurar-nos el que
fou fa cinquanta o seixanta anys una posició de lliure examen en pin-
tura, perquè avui com aquell que diu portem la llibertat a la massa de
la sang. Fa només una mica més d'un segle que Goethe i Schiller dis-
cutien epistolàriament la qüestió del que ells en deien la pintura pura i
la pintura anecdòtica. Ho feien com si parlessin de les coses d'un al-
tre planeta pel mer gust d'escriure cartes importants. Avui tothom
està d'acord que la pintura com a finalitat no és ni històrica, ni filosò-
fica, ni sentimental, que no ha d'ésser ni religiosa ni laica, ni lírica ni
dramàtica, que no ha d'ésser encara ni patriòtica ni antipatriòtica, ni
noble ni plebea. La pintura, en un mot, no es pot fonamentar sobre
una qualitat externa extravagant, sinó sobre la seva qualitat intrín-
seca essencial, que és la de reproduir, de la manera més vivent possi-
ble, la pictoricitat del món exterior, això és: la seva realitat. L'única
raó d'una pintura, en un mot, és el seu realisme. I la revolució impres-
sionista ha estat això: treure la pintura de les seves estretíssimes pa-
rets anteriors i posar-la sobre els fonaments de la realitat. Hi ha mol-
ta gent encara que pensen que fent això la pintura ha perdut noblesa
o el que sigui. Hi ha qui considera que pintar la realitat és poca cosa!
Necessiten fer no sé quins jocs de mans per arreglar-la i fer el que
ells en diuen la idealització de la matèria! No veuen que en el tros més
horrible de la realitat hi ha més riquesa i més meravella i més patètic
que en el més fantasmagòric dels nostres somnis. Perquè hom s'ado-
nés d'això ha calgut remoure i agitar les idees, la sensibilitat, el gust.
Aquesta agitació, ha triomfat? De cap manera. Probablement el pú-
blic — que a tot arreu té idees aristocràtiques i maquillades sobre
aquestes coses — ha seguit el corrent de mala gana i només una in-
firna minoria — petitíssima i generalment allunyada de l'ensopiment i
de la imbecil •litat solemne que caracteritza la vida de les sales d'exposi-
cions i dels cenacles — ha comprès el sentit del canvi. Seria per altrapart un error de creure que l'haver arribat a aquest resultat preserva-rà la pintura de caure en posteriors desviacions extravagants. Els úl-tims anys de la vida artística de París — que és encara el centre artís-
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tic mundial perquè els impressionistes foren de nacionalitat francesa
— assenyalen un retorn a l'època anterior i una regressió absoluta.
Diem que és una recaiguda en el passat, malgrat ésser la terminolo-
gia verbal d'avui diferent, car el gest d'imposar una pintura perquè
són trenta metres de Degollació d'Innocents o de Família de Napoleó
és del mateix ordre que imposar-la perquè són dos metres de romanti-
cisme o de qualsevol altra paraula de darrera hora. Entre fer això i
dir que una tela és bona perquè el seu autor té el nas relativament ben
fet, no hi ha cap diferència. El gran principi dels impressionistes, el
que explica la qualitat de la seva obra: mirar la realitat de bo de bo
— s'ha gairebé esvaït aquests últims anys.

Tot això no vol pas dir que d'abans de l'impressionisme no hi
hagi grans obres pictòriques. ]els holandesos primer que ningú, i des-
prés els espanyols, han fet trossos de pintura en els quals la realitat
batega amb una força extraordinària. És cert. Però el que s'ha de
dir és que aquest realisme, demés d'ésser un producte de l'atzar, és
sempre fragmentari. El principi era diferent i el resultat havia d'ésser
diferent. La fragmentarietat s'explica perquè els antics tenien sobre
el món exterior unes idees molt nobles que els portaven a considerar
que hi ha coses més dignes de l'atenció del pintor que d'altres. En Ve-
lázquez per exemple aquesta jerarquia absurda es veu en tot el que
va pintar. Una tela rica és pintada amb els cinc sentits i una tela po-
bra, de qualsevol manera. El cap d'una persona és fet amb una deli-
cadesa microf ònica i els peus, de pressa i corrents i sense cura de cap
classe. Els fons són pura escenografia literària; els primers termes
són cuidats i amoixats. El fragmentarisme és natural i en comparació
d'això una tela impressionista que dóna a tots els elements de la rea-
litat idèntic valor perquè tot és igualment meravellós, per força és
Inés satisfactòria. No ens podem estar de copiar un fragment d'un dels
darrers articles de Joan Sacs: "Tot és pintura en el quadro impressio-
nista; no hi ha categories entre els diversos elements de la composició.
El mateix el fons neutre d'una paret llisa, destacadora o confonedora
de la figura que la mateixa figura; el mateix la cara que el més insig-
nificant fragment de la vestidura, que els accessoris més nimis, tot,
tot, tot es conjuga, tot s'influencia colorísticament i formalment, tot
es relaciona necessàriament i el quadro és aleshores un univers, u,
complet, supervalorat, dens, significatiu, una perfecta unitat expres-
siva com mai ho havia estat. Comparem ara un paisatge impressionis-
ta de valor mitjana amb un dels millors paisatges preimpressionistes
i veurem fulminantment totes aquelles insuficiències que delatàvem en



228	 LA NOVA REVISTA

la pintura preimpressionista i que tan difícils de constatar semblaven
sense el contrastament".

La qüestió de saber si els impressionistes descobriren la realitat
perquè trobaren una tècnica o si trobaren una tècnica perquè miraren
la realitat amb unes idees més completes, és com la qüestió de la ga-
llina i de l'ou, una simple matèria de tesi doctoral. Però la tècnica im-
pressionista és encara un element que fa que les obres que hi foren
portades a cap siguin intrínsecament superiors a les preimpressionis-
tes. La realitat és una cosa infinitament més completa que totes les es-
tilitzacions i esquematitzacions acadèmiques. Un quadro preimpres-
sionista és sempre un compromís : el compromís de voler dir alguna
posa i de no tenir elements per dir-la. El pintor vol explicar quelcom,
però es troba que la realitat és indicible. El compromís en aquesta si-
tuació es fa "arbitrant" la realitat d'una manera extravagant, esca

-motejant les coses per un cantó i escamotejant per l'altre el mutisme
dolorós de l'artista. Per força, els trossos de realisme sortits d'una si-
tuació així han d'ésser un producte de l'atzar. Joan Sacs ho ha expli-
cat molt millor que nosaltres no podríem: "És el cas — diu — que
abans de l'impressionisme, en la representació pictòrica del neón ex-
terior les situacions colorístiques inexpressables, tècnicament impos-
sibles eren tan greus i tan freqüents que no hi ha pas una sola pintu-
ra preimpressionista que no estigui visiblement castigada per diverses
d'aquestes impossibilitats. Això, que en un museu no sembla gaire os-
tensible, això, que els "amateurs" d'abans de l'impressionisme no hau-
rien comprès, no haurien sabut constatar, això, en canvi, ho experi-
mentareu punyentment els pintors, els pintors de tots els temps ante-
riors a l'Impressionisme; ja ho sofriren amb desesperació davant de
llurs obres que ells mateixos es veien obligats a asfixiar, a eixordar, a
atenuar en tals o quals indrets, en la dicció de certs valors massa tè-
nues, en la dicció de transparències, en els exaltaments i vivideses del
color a l'aire lliure, en la dicció de la llum i en fi en l'expressió de les
qualitats més riques i per tant niés eloqüents ele la matèria. La pintura
antiga no podia aprofundir en la matèria, no podia explorar interior-
ment el fenomen. Pel mitjà de la pinzellada dividida, Monet aconseguí
la dicció de tots aquests valors fins aleshores indicibles"... La superio-
ritat intrínseca d'aquesta pintura, qui la podria discutir?

El que fa més difícil naturalment la dicció de la realitat és la con-
fusió de l'espai i del temps, el desenvolupament de l'espai a dins de la
durada. El món exterior no té un descabdellament uniforme, sinó di-
vers; la realitat no és una cosa emmidonada, sinó canviant i les quali-

tat
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tats ,pictòriques del món exterior són diverses a cada moment. El pro-
blema de l'espai-temps fou resolt per la pintura preimpressionista amb
un compromís matusser degut entre altres coses a la inferioritat de la
tècnica. Hom prescindí purament i simplement del temps, i per tant
la realitat que els quedà a les mans resultà una realitat, fora de casos
éxcepcionals, exsangüe. Els impressionistes també solucionaren la
qüestió amb un compromís. Donat el fet que la realitat canvia a cada
instant a través del temps i una tela no pot canviar, decidiren trans-
portar a la tela l'única cosa possible: un instant de l'espai-temps.
Però transportaren aquest instant integralment, sense amputacions
de cap classe, eternitzaren — es podria dir — un moment real. Totes
les arts, de fet, estan condicionades pels instruments del treball i els
esforços de Monet de trencar aquest condicionament pintant una tela
darrera l'altre del mateix assumpte, si des del punt de vista de la raó
ens semblen puerils, des del punt de vista de la passió ens donen una
idea del deliri realista d'aquest home, del veritable vertigen que sentí
davant del neón exterior. Aquestes sèries de pintures potser demos-
tren, més que res, que els problemes essencials dels impressionistes, a
les mans d'una persona que no disposi d'una gran ,preparació intellec-
tual i que no sigui d'un temperament domesticat — per dir-ho cona ho
dirien els anglesos —, es conf ondran sempre amb els problemes de l'in-
finit i per tant seran difícils de carregar. ¿ És això el que explica la de-
cadència que aquests últims anys ha sofert la pintura impressionista?
No ho sé pas. Però en tot cas, després del que acabem de dir, l'elogi
més just encara que es pot fer d'aquest gegant que acaba de morir és
repetir la famosa frase que fou un collaborador de Déu.

JOSEP PLA
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ELS AUTORS

I. - EL RURALISME

A
I de mi! Arribo a la part més àrdua del treball que imprudentment he
carregat sobre les meves espatlles. He començat parlant dels locals on

es representa literatura teatral; he parlat després dels comediants; ara, quin
remei em toca sinó parlar dels autors?

I,a dificultat no sols deriva del terna. Deriva també de la meva qualitat
d'autor dramàtic. Allò que en tot altre terreny podría representar un reforç
de la meva autoritat, en el terreny de la crítica literària representa un afebli-
ment. Es tan paradoxal com vulgueu, però és indiscutible. Un enginyer és cri-
dat per censurar o apreciar l'obra d'un altre enginyer; no hi ha res a dir.
Tothom troba natural que sigui un collega, un borne format dins la mateixa
disciplina, un tècnic de la mateixa tècnica el que revisi l'obra. Igual s'esdevé
amb el metge. Quan el malalt na va per bon camí, quan la familia veu que
en lloc de millorar empitjora, què fa sinó cridar a un altre metge perquè cele-
bri una junta amb el pruner? Em direu que moltes vegades és difícil de treure
l'aigua clara d'aquestes juntes; sovint el vincle professional té la sordesa i elmutisme de la complicitat. És molt cert. Tanmateix, això no altera la tesique he proposat adés. Sempre és el collega el qui és cridat a aprovar o a cen-surar l'obra del collega.

En el fenomen literari i artístic aquesta llei de congruència falla escanda-losament. Basta, en general, que un novellista faci la crítica d'una novella per-què s'aixequin cent veus a recusar-lo en nom de la puresa professional. Tanbon punt un autor dramàtic ha formulat usi parer poc favorable de l'obra d'un	 `^
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company, trobeu algun amic o conegut que somriu mefistofèlicament i ron-
dina: "És clar... Fs de l'ofici ".

No exposo aquesta objecció per rebutjar-la de plano. Hi he pensat prou
per descobrir-hi fonaments, si no sòlids, respectables. La crítica teatral, sobre-
tot en els països on el teatre és un negoci d'importància i on el públic resulta
més avesat que no a Catalunya a obeir les suggestions de la premsa, esdevé
una potència de primer ordre. Cal comptar-hi. Per obtenir una assegurança
contra l'hostilitat, per fer passar bou per bèstia grossa, les empreses tenen
dos cantins : a bé arribar a una intel-ligència explícita amb l'Administració,
o bé arribar a tina intelligència, de vegades explícita, de vegades tàcita,
amb el crític de teatres. Si la nostra intenció fos de fer un estudi del
muntatge comercial de la propaganda, ara m'escauria de fer veure com aquests
dos camins que he assenyalat adés s'entrecreuen i s'entrebanquen. Però, avui
per avui, no vull pas ocupar-me d'aquest aspecte. Un cop subratllada la trans-
cendència econòmica de la crítica de teatres en qualsevol país culte, vull només
establir que una de les fórmules de mediatització més freqüent és la concurrèn-
cia en una sola persona de les dues funcions: la de censor i la de productor d'o-
bres, la de duaner i la d'agent de duanes. Això és claríssim. E1 senyor que amb
la mà esquerra agita un manuscrit de comèdia o de drama i amb la mà dreta
maneja una ploma capaç de perjudicar apreciablement la bona marxa d'una em-
presa, té, en igualtat de mèrits, més probabilitat d'estrenar que no pas 1'es-
criptor de personalitat simple.

Aquesta probabilitat, sens dubte, ens inclina collectivament a mirar amb
certa prevenció la raça deis autors-crítics. Ve a reforçar encara la nostra acti-
tud el fet que l'amor propi, ja prou viu en totes les professions, en les dels
literats agafi amb facilitat proporcions gegantines. Aleshores l'autor-crític
que, teòricament, no és cap monstruositat, en la pràctica pot semblar-ho. El
seu judici pot sospitar-se influït per impulsos estranys a l'estètica; àdhuc es-
sent sincer, no dient sinó el que pensa, imaginem que el seu pensament tre-
baila en una atmosfera massa apassionada.

Malgrat aquest rengle d'inconvenients hipotètics, la raça deis autors -
crítics no sembla pas disposada a extingir-se. I, en general, un hom no pot dir
que la dosi d'equanimitat de llurs judicis sobre les comèdies d'altri sigui gaire
inferior a la deis crítics que no són autors dramàtics. Moltes vegades el crític
pur és un autor que no ha reeixit; aleshores la seva puresa no és inmaculada.
D'altres, no és un esperit prou heroic per despullar-se d'una certa enveja da-
vant la prosperitat econòmica deis professionals que és cridat a criticar. En fi,
en cap actitud humana no manquen motius per jutjar sense serenitat i per es-
criure amb malícia. En principi, potser sí que és millor que el crític de teatres
no sois no escrigui comèdies, sinó que hagi renunciat a escriure-les sense cap
mena de recança; no tingui lligams amb autors, ni empresaris, ni amb actors,
ni amb actrius...

Reconec, doncs, que començo la nieva tasca amb un petit handicap. Faré
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un esforç per rescabalar-me'n. Des d'ara tus vull declarar com no crec que els
defectes que assenyalaré en les obres deis meus collegues manquin en les me-
ves. És molt ilumà de veure la brossa en l'ull d'altri i (le no adonar-se de la
higa en l'ull propi (Jesús, que era un excellent psicòleg, ja ho va constatar).
I bé: si no me n'adono, almenys treballo constantment per adonar-me'n. En-
cara que tingués la desgràcia de trobar que la majoria de les obres que donen
els metas collegues al teatre no són sublims, no cauria pas en la ridícula imper-
tinència de deixar-me prendre per un messies.

Proti exordi.
En el nostre teatre s'estrenen comèdies de moltes menes. Tanmateix no-

niés en dos gèneres arribo a descobrir una fluència contínua que permeti par-
lar de tradició: el drama rural i la comèdia del menestral o del petit burgès.
Les altres branques, si no es pot dir que siguin absolutament eixorques, és
lícit d'afirmar que tenen un esplet esquifit i discontinu.

La pitjor cosa no és pas el predomini aclaparador d'aquests dos gèneres
que clic. La pitjor cosa és que aquests dos gèneres no progressin gaire a me-
sura que el temps passa. Pel que fa al drama rural, no crec que es pugui dir
que el cànon fixat per Angel Guimerà hagi estat renovat. Terra baixa i Maria
Rosa segueixen essent el motlle on es buiden les tragèdies pageses i munta

-nyanes. No fa encara vuit dies he presenciat l'estrena del Neguit de la sang,
drama versificat a la manera de Sagarra, és cert, però concebut encara sota
el patronatge directe de Guimerà.

Ah, Déu meu, no diran pas que la joventut neix assedegada de novetats
i rebutja l'herència dels patriarques! Heus ací un autor que no té trenta anys
i que debuta amb una alena de Terra baixa aigualida i desllorigada. Una flor	 !'
no fa estiu, ja ho sé. Però, dissortadament, no veig enlloc la florida d'altres
pruïges menys tradicionalistes. Mentre en poesia la influència de l'autor de	 i
L'auy mil és una cosa completament liquidada, en el teatre perdura ami) una
certa vigoria. El mateix Sagarra, el nostre tràgic més important, no se n'aca-
ba d'alliberar. Sota els seus versos, d'una qualitat dramàtica indiscutible, un
hom descobreix sovint vestigis de l'exígua ideologia guimeraniana, un gust
encara viu pels caràcters ferrenys i rectilinis, una feblesa per les topades vio-
lents. Val a dir que la personalitat de Sagarra és prou forta per obtenir,
dins aquest marc conegut, notes completament noves i inèdites. Així, per
exemple, en Fidelitat, potser el seu millor drama, els dos primers actes en què
es nua l'acció són més o menys guimeranians ; el darrer acte, en canvi, és
perfectament sagarresc. En L'estudiant i la pubilla, al costat d'un excellenl
segon acte de factura personal i d'inspiració moderna, hi ha un tercer acte
estretament emparentat amb Maria Rosa.

Avelí Artís, un altre dels nostres valors a tenir en compte, ha pagat també
el seu tribut a la tradició de Terra baixa i de Maria Rosa. El marit despòtic de
Seny i amor, na_és també un rebrot de la nissaga ferrenya engendrada per Gui-
merà?	 31
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Honi podria objectar que aquesta persistència dins el nostre teatre d'un
mateix tipus de conflicte no és cap prova d'estancament. Cada teatre nacional
conrea amb especial fervor uns caràcters determinats que són, en definitiva,
els que es donen més sovint o niés intensament al seu entorn; la persistèn-
cia dels caràcters no ha de produir per força una monotonia de conflictes?

Deixeu-me respondre. Sens dubte, si la collectivitat catalana té un carácter
propi, el seu teatre també l'hauria de tenir sense que nosaltres hàgim de fer cap
esforç especial per donar-l'hi. Ara bé: jo dubto que els tipus que he al-ludit si-
guin prou abundants en la Catalunya d'avui per tenir dret a una existència vigo-
rosa dins el nostre teatre contemporani. Més: no crec que en l'època que Gui-
merà va escriure els seus drames hom trobés aquests tipus a cada masia, ni a
cada poble. Guimerà, en ús d'un privilegi mai discutit als autors tràgics, va
construir els seus conflictes a base d'éssers excepcionals. Si a quaranta anys de
distància els nostres collegues senten encara un interès marcat per aquesta ma-

teixa mena de caràcters excepcionals, mentre n'hi ha centenars i milers que

esperen l'autor que vulgui revelar-los, cal atribuir -ho més aviat a un efecte de

llur formació literària que no pas a una suggestió imperiosa de la realitat.

Amb motiu d'tina estrena recent, alguns crítics han exclamat: "Prou tea-

tre rural !" No faré cor al seu crit, però comparteixo força els impulsos que

l'han dictat. Dir "Proa teatre rural !" és poc i és massa. És poc: porqué no
avançaríem gaire si els autors, després d'haver desat la barretina, el gaiato,

el sarró, la vara de freixe, la fona, el porró, etc., conservaven els sentiments
cantelluts clue solen posar en moviment tots aquests estres. És massa : perquè

cap obstacle insuperable no s'oposa a la viabilitat d'un teatre modern, i àdhuc

moderníssim, dins una atmosfera rural.
La modernitat no depèn de l'escenari, ni gairebé del tema; depèn essen-

cialment de l'autor.
CARLES SOLDEVILA
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DEL CINEMA DINS EL SISTEMA
DE LES BELLES ARTS

I

C
AL, fer tina afirmació prèvia: el cinema és una (le les belles arts. El lloc
que li correspon en l'ordinació depèn del nombre de les admeses com a tals,perquè si molts el limiten, hi ha criteris que s'inclinen a ampliar-lo. Els tulsles enumeren així : arquitectura, pintura, escultura, poesia, mímica (o teatre)i música. Altres volen que es doni a la dansa un dret de representació propii directe. La dansa i la mímica tenen un mateix origen, però en el segle que

som s'han diversificat prou sensiblement per a donar independència plena acada una. Hi ha qui no oblida l'eloqüència, al bell costat de la poesia iele la música, com hi ha també qui a vora de la dansa hi senyala l'art de labona educació — la més social de totes les arts — i la gimnàsia, mare detotes les arts esportives.
La primera qüestió -- i no la més fácil ele resoldre — és, doncs, la desituar el cinema en el quadro general de les belles arts. En l'ordre cronològicés, evidentment, la darrera. I encara que ens dolgui, cal reconèixer que és lafilla d'una art tan pobra d'imaginació — ele tan mecánica que és — com lafotografia. Amb tot, aquesta art benjamina és, avui per avui, la més univer-sal, la més rica en eficàcia, la més baromètrica (le totes les arts fins ara des-cobertes per l'home. I és per això que negar-1i interès o llevar-li importància,

és absurd. Aquell somni delirant d'universalització que l'esperanto — tristasupuració de l'orgull humà que voldria fer amb l'invent d'una llengua única,el que no intentaren mai els déus — aquell Somni esdevé amb el cinema tinarealitat ordinària i normal. Les altres arts no podrien, com ho pot el cinema,donar una simultània i múltiple sensació igual a tots els homes ele la terra_La poesia podria fer-ho si l'esperanto no fos — cona hem dit — un somnidelirant. Tot just podria arribar-hi la música, per bé que toparia amb unesdiferències de sensibilitat que són niés sensibles per l'oïda que no pas pels
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ulls. Més aviat unirà els Bornes una mateixa visió que un mateix so. La fonè-
tica i el folk-lore són prejudicis infranquejables, i fan que una mateixa
melodia desvetlli en indrets allunyats sensacions massa distintes. En canvi,
una taula, un vas o un revòlver mouran sensacions molt acostades als ulls
d'un xinès, d'un pell roja i d'un danès. És clar que en això, cony en tot, s'ha
de tenir en compte un cert coeficient de correcció i s'ha d'ometre, de mo-
ment, l'home salvatge. Precisament el grau de civilització marca la capacitat
per un nombre major o menor de les belles arts possibles. Un home que no
és sensible al cinema és un ésser deficient, que no abasta la màgica harmonia
de forces que és la clau i la gràcia de l'estat de civilització, com és un ésser
deficient, en aquest sentit, l'home que no comprèn que lii hagi semblants
seus que pintin, esculpeixin o es preocupin de les relacions de les obertures i
els espais plens d'una façana.

El cas d'incapacitat o d'insensibilitat per l'emoció estètica no acostuma
a presentar-se envers una sola de les belles arts, sinó que es dóna per més
d'una. L,'hotne a qui el cinema no li agrada, és probable que badalli en un
concert o que, llevat del títol, ignori completament la Divina Commedfa. Si
algú cregués que la seva adversió o indiferència pel cinema era indici de re-
finament o de delicadesa espiritual, estaria en un error del més grossos, per
no veure que es tracta simplement d'una deficiència del seu esperit. De ve-
gades és un prejudici religiós o moral el que mou tui ésser intelligent con-
tra les obres cinematogràfiques. El cas llavors és més trist, perquè res ho
és tant com un home que posi obstacles d'ordre estètic a la salvació de la
seva ànima.

La universalitat del cinema fa que sigui d'una eficàcia més rica que les
altres arts belles. Aquesta eficàcia rau en el seu immens poder d'unificació.
Pel cinema, un honre que no es mogui del seu llogarret podrà conèixer les

terres i les races més exòtiques, els misteris de la anar i de l'aire, els fenòmens
que defugen la visió normal, el que és microscòpic i el que és gegantí, els

costums dels animals més petits i la manera de comportar-se dels homes

més salvatges. Pel cinema pot fer-se càrrec de tot el que és d'avui dia i de

tots els tresors i misèries del passat. El cinema és l'art que penetra més endins

en els dominis de la ciència, que ajuda amb més pietat les pobres illusions
de la Història, que pot estalviar més temps als arqueòlegs i que pot arribar

a suprimir — gràcies al ralentidor — els professors d'esgrima.
E1 capítol de l'eficàcia del cinema és massa considerable perquè in-

tentem d'abastar-lo en aquesta primera exposició de principis. Ens duria a

parlar de tot el que }hi ha a dins i a fora de la nostra ànima i del nostre cos.

Només haurem de donar-ne una prova irrefutable : quina altra art hi ha que

serveixi, com el cinema, el mateix als cervells sense imaginació que als cer-

vells allucinats de tanta imaginació que els bull ? Un cervell sense imaginació

s'ensopeix en l'audició d'una simfonia i en tot el que depassi el ritme fàcil

d'una cançó, com no esmenta la geometria d'un jardí de més de cent passes
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o no endevina per què Mallarmé era un home genial. Un bon filin, però, do-
nará a aquest pobre ésser sense imaginació la seguretat que hi ha un més
enllà del seu pis, de la seva dona i de les seves opinions polítiques, perquè
veurà amb els seus ulls panorames, dones i lluites que mai no hauria sospitat.
El cinema comença a tenir una aplicació terapèutica excepcional, perquè alleu-
gereix, si no cura raclicalment, les malures o la impotència imaginatives.
I l'home de l'altra banda, el que no toca (le peus a terra, el somiatruites, el
que sap fer versos i no gosa a penclre el tren, el que creuria que el seu cos
és el centre de l'univers i el que camina d'esma, víctima d'una àlgebra sen-
timental, en quina altra art que no fos el cinema trobarien un camí més pla

-ner per atansar-se a la realitat de les coses? El cinema abasta la vida sense
somnis i els somnis sense vida, els complementa i ajunta; mostra les coses
com són i com podrien ser; analitza i concentra, atura i fa córrer, trenca i
relliga, prescindeix del temps quan convé i aprofita els recons mínims del'espai. La seva puixança creadora és incalculable, perquè el cinema tot just
ha començat i ens deixa entrellucar la vanitat i la intensitat de les seves for-ces, amb la gràcia que són, les seves, unes forces proporcionades a la nos-tra mida d'homes.

Si el cinema és la niés universal i la més eficaç de les arts belles, és
encara la més baromètrica. Volem dir que és l'art que pot senyalar amb més
precisió l'estat d'una civilització i d'una cultura. Per a conèixer una raça,una ciutat, un poble o un home, n'hi ha prou anib saber quina mena de filatsl'interessen. Per l'èxit d'un filin determinat podríem judicar de l'avenç culto•ral, costums i de la finesa espiritual d'un nucli humà o d'uns individus millordel que ho faria un poema, una estàtua o una sonata. La desgràcia més gran(le la Història és, al nostre entendre, que la civilització més afinada de l'Oc-cident — la del poble grec — no hagués conegut el cinema. Segles a venir,
quan els arqueòlegs descobreixin en les excavacions de París o de Barce-lona tin dipòsit de pellícules, podran reconstituir amb una fidelitat sorpre-nent la realitat actual i veniclora de França o de Catalunya.

Abans que el cinema arribés a la categoria d'art bella, les altres artsvivien disperses, malgrat els esforços que es feren per atansar-les. Tot justsi podien aplegar-se en un feix la música i la poesia, o l'arquitectura ambl'escultura i la pintura, o la mímica del teatre amb la pintura i la poesia. Sem-pre hi havia tina o dues de les belles arts que s'escorrien del fil relligador.1 d'aquí en venien les rivalitats i les diferències. El músic no creia en elpoeta o l'escultor donava a l'arquitecte les culpes d'un conjunt mal reeixit.La futura missió del cinema serà la de fer minvar, de mica en mica,aquestes diferències. La reconciliació de totes les arts, filles d'una mateixamare, que és la imaginació, será un fet possible. Perquè el cinema no potpassar-se de cap d'elles. Lleveu-li'n tina sola, i l'obra cinematográfica seràuna obra mancada. Tant li calen els elements de les arts plàstiques com deles arts del ritme, de les arts que eternitzen un moment conc (le les que són
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una successió viva de moments. Cada art bella és una manera d'establir pro-
porcions que puguin perdre's com model per formes noves. El cinema es val
(le totes aquestes maneres diverses. Perquè el cinema és, deixeu-nos-ho dir,
l'art que cerca les proporcions més belles d'un conjunt de moviments, interns
i externs, per a donar als nostres ulls un model de vida. No vol dir que les
trobi sempre. Ho encerta a vegades. Com niés va, més sovint. No és exacte,
perquè no és una ciència. Altrament cal tenir en compte que el cinema, cona
totes les arts, és molt perjudicada de les imitacions. Corri hi ha teles pinta-
des que no són pintura, i trossos de marbre que no són escultura i versos que
no són poesia, també hi ha films que no són cinema. Són només que cel

-luloide.
E1 cinema és una art que només li falta que parlar. Això ha mogut

contra del cinema les ires i les incomprensions més lamentables. "És una
art muda", criden els uns. "Qué voleu que sigui, què voleu que valgui tina
art que sense l'ajut de les paraules no es comprèn ?" afegeixen els més refle-
xitis.

Els que així criden o raonen, demanen que parli un paisatge, un bust o

un arc de triomf ? Si això fóra demanar massa, no ho és també voler que el
cinema parli com un drama o com un poema? Altrament ningú no ha dit,
ni nosaltres ho volem dir ara, que el cinema, amb tot i ser la més universal,

eficaç i baromètrica de totes les arts belles, sigui la primera i la més bella de
totes. Tots sabem, o hauríem de saber, que la més bella de les arts és l'art de
la paraula, però si això és una veritat essencial també està en camí de ser-ho

que de totes les arts belles és el cinema la que pot fer a la Poesia un servei

més durador i més desinteressat, en aplegar a son servei els millors elements
(le les altres arts belles. Ja en parlarem un altre dia.

ALEXANDRE PLANA
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L'AFGANISTAN

UN esdeveniment important en l'arqueologia oriental és la redescoberta
de l'Afganistan, aquesta feréstega regió on ni els anglesos han gosat

endinsar-se, on l'europeu no havia penetrat només que excepcionalment acuita-corrents.
Alfred Foucher, el magnífic historiador de l'art greco-búdic íle la regió

gandària (el Peshawar, en el NO. de l'Índia), aconseguí, fa poc temps, delgovern de l'Afganistan, no solament el dret de residir en aquelles terres, d'es-tudiar-ne, dibuixar-ne i fotografiar -ne els monuments de l'antigor que encara
hi romanen més o menys ruïnosos, sinó àdhuc el dret d'aixecar-ne plans i fins(le fer-hi excavacions. En rigor de veritat cal dir que aquesta concessió foufeta al govern francès i que aquest la delegà al savi indianista, bo i afegint-hicom agregat Mr. Godard. La missió arqueologista de Mr. Foucher és, doncs,la primera que treballa en terres afganes. Els resultats de la primera expedicióarqueologista francesa en aquell país, avui dia gairebé ignot i que per l'arti l'arqueologia occidentals era terra del tot desconeguda fins ara fa pocs mesos,han estat resultats entusiasmadors. L'exposició fotogràfica que d'aquests re-sultats els susdits exploradors obriren en el Museu Guimet durant la tardorcíe l'any 1925 , fou una sorpresa mirobolant per als més exigents coneixe-dors i amadors de la cultura antiga de l'Orient. Reproduccions dels princi-pals monuments búdics i musulmans, però principalment búdics, de. l'anticAfganistan, amb Llurs plans i alçades, precioses, admirablement clares da-des d'aquell bé de Déu cle descobertes exhibides en el primer pis del MuseuGuimet, ens feren conèixer unes obres pictòriques, escultòriques i arquitec-tèniques d'una gran originalitat i d'una grandiositat no sobrepassada ni enl'Índia, ni en la Xina, ni en les grans civilitzacions derivades de la soca indos-tànica. Els principals centres de la cultura afgana descobriren als nostres u11satònits obres meravelloses, a les quals aquest adjectiu escau amb precisió.

jelalabad, Hadda, Bamiyan, Kabul i Ghazni posseeixen antics monumentsgrandiosos i de rara bellesa que ara ens apareixen com tina enlluernadora no-vetat. Aquella construcció que a l'Índia pot ésser sepulcre, monument com-
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memoratiu o reliquiari, la stupa, aquí en l'Afganistan es transforma d'es-
caient faisó sense perdre res de la seva bellesa i agafant sovint més grandio-
sitat. En l'arquitectura de l'Afganistan budista descobrim, ultra aquestes re-
marcables diferències d'estil, un nou sistema de construir, un nou aparell mix-
te de maó i pedra, que és un procediment insòlit en la història de l'arqui

-tectura.
Tan notable com l'arquitectura construïda ho és en l'Afganistan l'ar-

quitectura excavada o esculpida, els grans convents rupestres, vertaderes ciu-
tats monàstiques buidades en la impressionant muntanya rocosa de Bamiyan.
En l'estupefaent roca de Bamiyan no admirem tan sols l'ar`quitectura fora-
dadora, sinó l'escultura major, la més gegantina estatuària coneguda en aques-
tes terres d'Àsia on el colossalisme escultòric és tan freqüent, l'escultura de
major tamany que existeixi en l'Àsia o fora d'Àsia: és, en efecte, davant de
la roca de Bamiyan on restem bocabaclats en presència de les dues estàtues dre-
tes de Çaquiamuní, soplujacles dintre d'immensos nínxols que són la reserva
ombrívola de la mateixa roca on les estàtues foren tallades i on continuen
adherides. Un d'aquests colossals Budes amida 35 metres d'alçada, lo ës 1"al-
çada de dues cases de quatre pisos; l'altre Buda de Bamivan ateny l'alçada de
53 metres.

Ultra aquestes descobertes, la roca cíe Bamivan ens ofereix belles pintu-
res en les celles i en l'interior d'aquests nínxols hiperbòlics.

L'ESCULTURA SÍNICA
M

Tj I,S nonas de l'escandinau Oswald Siren i del francés Jean Lartìgue seran
L cèlebres en els anals de l'arqueologia sinica per llur feina tan reeï.-i-
danient exploradora que han realitzat en les províncies del Nord de la Xina.
Posats al cap de dues missions científico-arqueologistes, ambdós savis orien-
talistes han aconseguit descobrir admirables monuments de 1'eseultura stimea,
obres insuperablement belles i que tenen per torna el valor quantiós d'o-
rientar l'arqueologia de l'escultura sïnica cap a uns notis v-ïaranyS, És lli.
missió Siren la que ha tingut la fortuna de trobar en les provitteàes xineses
de Xansí i de Xantung, una regió de santuaris búdies rupestres, a la manera
del famós con junt de Tuen-Huang, però bona part de les obres de la qual són
d'una vàlua artística molt superior al millor que honi pugui admirar a Tueu-
Huang, i fins i tot comparables, si no superiors, a la millor escultura d les
principals escoles búdiques de l'Índia. I és de remarcar que Pestil d'aques-
ta estatuària no està gaire sinitzat, sinó que serva un estretissimm pareutin
amb l'escultura búdica de 1'Indostan. Aquesta estatuària rupestre, eseul-
pida en la roca, dintre de cambres relativament profundes ., ds una escultura
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adherida a la matriu pètrea de la muntanya, escultura que devia anar acom-
panyada de pintures murals i qui sap si també ella mateixa policromada.
Alterna amb aquesta estatuària un altre gènere d'escultura de baies relleu,
bastant plana, d'un arcaisme o d'un estil arcaïtzant, més típicament sínic que
indostànic, i que contrasta un xic amb l'estil avançat i . refinat de les altres
imatges. L'art escultòric d'aquesta regió fou practicat durant molt temps; els
exploradors lii han reconegut estils que van des del segle v fins al començ del
viri, i després, novament estilitzat, fins al segle xiv.

Com que bona part d'agàesta més perfecta i refinada escultura búdica
de tipus indostàñic data dels segles v i vi, ens trobem que aquesta datació mo-
difica un dels capítols niés importants de la història de l'art extremoriental.
La història de l'art xinès es divideix en dues parts principals, que són l'art
xinès d'abans de la introducció del budisme en la Xina i l'art ja definiti-
vament tocat d'indianisme a partir de la introducció del budisme. L'art sí-
nic pre údic és molt diferent de l'art búdic i del que en deriva. En rebre el
contacte de l'art de l'Índia l'art xinès se'n colorí fortament, i si bé és cert
que després se n'anà descolorint i prengué poc a poc, i en certes branques de
l'art, de manera densíssima, un aire ben xinès, enc que diferent del primer
art xinès, és cert també que l'estil indostànic perdurà sempre en l'art reli-
giós i que amb aquesta reestilització la Xina anà a la conquista artística de
la Corea, del Japó i de la Conxinxina.

Quan fou que aquest art indostànic, tan influïdor, entrà a la Xina? Això
encara és un punt vague en la història de l'art. Abans hom creía que l'entra-
da de 1'induisme artístic en l'imperi celest escaigué en l'any 6i de J. C. La
història o la llegenda reporten clue en aquell any l'emperador de la Xina,
Meitei, rebé de l'Índia una petita imatge del Buda, daurada; aquest any 61
indicaria, doncs, la data de penetració de l'art búdic a la Xina. Però de la rea-
litat ni de l'aparença d'aquest precís exemplar d'escultura res no se'n sap. El
més probable, si atorguem versemblança a aquest fet, és que l'art que repre-
sentava aquella incògnita imatge no tingués repercussió en la Xina, perquè
és el cert que el budisme no es desenrotllá en la Xina fins al segle iii. D'altra
banda la iconografia del Buda no era encara ben constituïda ni en la mateixa
India, en aquella data. En tercer lloc, la primera iconografia búdica (le la Xina
que fins ara coneixíem data del segle v o del vi, i des del punt de vista escul-
tòric aquesta iconografia primerenca és quasi sempre matussera i bàrbarament
amanerada; i . quan no ho és, aleshores pren caràcter xinès, preponderant-ment xinès, més aviat que caràcter indostànic. Hi ha autors que no admetenla pràctica xinesa de l'estil indostànic fins als segles vii o VIII. La reacció
bramànica derrota i foragita el budisme de la gran península indostànica cap
allà els segles v i vi, per manera que és probable que sigui vers aquesta época,en l'hora que el budisme, atacat en son propi país, es refugia en terres es-trangeres, quan penetra en la Xina.

L'art búdic de l'Índia es forma al contacte de 1'hellenisme o de 1'helle-
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nisticisme que hi importa la conquesta d'Alexandre el Gran' Aquestes in-

fluències, però, no són constatades immediatament a la conquesta macedò-

nica només que en la numismàtica. En l'arquitectura i en les arts plàstiques

les influències gregues no són palpables per als arqueòlegs d'avui dia fins

més tard. En el segle i ab. C. hom ja pot parlar d'art greco-búdic, encara

que la iconografia de l'Illuminat no Cristallitzi fins més tard. L'apogeu de

l'art greco-búdic que floreix en la regió del NO. de l'Indostan, el Gandara
o Candahar, esdevé entre els anys 5o i 200 de J. C. i d'allí s'escampa per tota

l'Àsia.
En acabar el segle xix, els arqueòlegs es preguntaven per on hauria pe-

netrat l'art greco-búdic del Gandara i com s'explicava l'enorme llacuna que

va des d'aquest any 200, o des del 300, fins al 500, que és quan comença a

donar fe de vida en la Xina. Hom hauria pogut suposar que la introducció

es faria per mar, el camí més fàcil, tota vegada que les províncies del Sud

de la Xina són veïnes de les del Nordest de l'Índia i donat el tràfec que vi-

dentment hi havia entre ambdues regions; aquesta hipòtesi semblava més
plausible en recordar que l'Himalaia era un obstacle immens per a la comu-

nicació per terra entre ambdós pobles. Però es dóna el cas que l'art indostà-

nic és abundós en el Nord de la Xina d'aleshores i nul en la Xina del Sud

contemporània.
L'enigma semblà resolt quan, entrat ja el segle xx, els exploradors

Gründwedel, Sven Hedin, Stein i Von Lecoq descobriren el perdut anell
de la cadena en els deserts del Turquestan oriental. Allí, enterrades en les
sorres d'aquelles terriblement àrides estepes, hom descobrí ruïnes de diver-

ses civilitzacions extingides, i entre aquestes ruines, gran quantitat d'art, in-

clús pintures al fresc i al tremp, pintures sobre tela de cànem, de lli i de
seda, escultura, manuscrits, etc., etc. Aquella sorra seca i copiosa com la sorra

del desert egipci ens preservà una quantitat enorme d'art i de textos que om-
plien a bastament la llacuna de l'art i de la història extremorientals, que ens

donaven noves de civilitzacions i cultures de les quals hom tenia notícia his-

tòrica, però que hom suposava llegendàries, falses o exagerades, i, en fi, fins
ens oferia poblacions, idiomes, alfabets i cultures de les quals hom no sabia res
absolutament. Aquelles sensacionals descobertes arribaren a produir el com

-ble del meravellament quan el jove sinòleg Pau Pelliot descobrí en una cova

de la regió del Turfan tina tan enorme c1uantitat de textos de llengües i d'alfa
-bets tan diversos, que la secció extremorientalista de la Biblioteca Nacional

de París en resta curulla, i des d'aquell moment els filòlegs de les més antigues
llengües orientals veieren feina tallada per a cent generacions. Alhora neixiein
noves branques de filologia oriental del fet del necessari desxiframent d'a-
quells alfabets, d'aquells idiomes fins ara ignorats.

L'art que hom ressuscità en les ciutats soterrades en els deserts de

l'Àsia Central és un art variat i que mostra un procés de degeneració pro-
vincial fins a conjugar amb el primer art d'estil indostànic conegut fins a-

16
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çuell moment en la Xina. I ço que hom constatava de niés concloent era que
aquest procés s'escorria en la convergent direcció que en el temps i en l'espai
es produí en la Xina en aquells segles remots fins a produir el contacte de les
ciutats pròsperes del Turquestan oriental, o Turquestan xinès, amb l'Imperi
del Mig.

Tots els caps semblaven lligats i tothom respirava amb grans bufecs de
satisfacció, quan tot d'una en el Nord de la Xina, en la comarca de T'ien-
long-xan (prov. Xansí) i en les comarques de T'o-xan, de Yun-nien-xan i de
Xen-t'ong-seu (prov. Xantung), ens apareix aquell cosit de cavernes escul-
pides en la roca amb munió d'imatges, la majoria de les duals són d'un
art tan pur, tan refinadament indostànic, que sovint s'equiparen, si no sobre-
passen, el millor que hagi produït en l'Índia l'escultura búdica i l'escultura
bramànica anterior i posterior al budisme. I aquesta encisadora escultura de
pedra és datable de quan tot just suposàvem L'art indostànic introduït pro-
vincianament en la Xina, quan sabíem, per constatació esgraonada, palpada
pas a pas, com en un film, que l'art búdic de l'Índia havia penetrat a l'Índia
per les fronteres borroses de l'Oest!

No es pot pas dir que aquesta escultura de Hien-long-xan pugui ésser
considerada d'importació si está encara umbilicalment lligada a la roca mare,
pedra xinesa, d'ençà dels origens; si, per haver-ne almenys fragments, les
belles testes que el mercat d'antiguitats extremorientals paga molt niés que
a pes d'or, els antiquaris o els seus agents s'hi han hagut de fer a cops de
mall. D'altra banda el sentiment xinès hi és ja tan palès en aquesta estabi-
lització indostànica... En fi, que la indianització de l'art xinès és un proble-
ma que crèiem resolt del tot i ara resulta que no ho és, de bon tros.

JOAN SACS

LLIBRES REBUTS

J. Lair DUBREuzi,, Charles VIGUIIR i André PORTIER. Objets d'art d'Ex-trènne- Orient: 1 vol. in 4. 0, de 8o pàgs. i 6 làmines. París, Hotel Drouot, febrer1 927. — Es el catàleg de la dispersió a l'encant de la famosa collecció de Mr. Re-né Haase. Conté la descripció minuciosa i escrupolosament analítica dels 691 nú-meros que comprèn aquesta collecció. Trenta set d'aquests objectes, escollits en-tre els principals, s'hi troben reproduïts a la perfecció. La importància del ca-tàleg que ens ocupa serà fàcilment compresa pel lector en saber que la col-lec-ció Haase era formada en gran part amb objectes procedents de la collecció Bing,una de les primeres del món en temps d'aquest col-leccionista introductor de l'artextremoriental a París, alliçonador dels germans Goncourt. El restant de la col-lecció Haase era digne de l'aportació Bing ja que aquell passava justament comun dels més refinats coneixedors de l'art variat de l 'Extrem -Orient. El Sr. Haaseera en efecte un apassionat de les peces d'alt valor arqueològic de l'art de la Xinai del Japó, i particularment del Siam. En la seva collecció hi havia peces de va-
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lor immens escollides entre el millor de la pintura, de 1'estamperia, dels mobles,
de la ceràmica, de la gran escultura de bronze i pedra, laques, voris i esmalts.
Aquest catàleg, com tots els que surten de les mans dels tres experts que el sig-
nen amb llurs noms prestigiosos, és una magnífica obra d'estudi i d'ensinistra-
ment alhora que de delectació. El tiratge és la mateixa perfecció.

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM TENTOONSTELLING VAN OUDE N GERPLAS-

'rIExEN. Fullet in 16° de 24 pàgs. i gravats. Amsterdam, 1927. — És el catàleg
de l'exposició oberta en el Museu Municipal d'Amsterdam durant els dies 8
a 31 de gener d'enguany. Aquesta fou una exposició d'escultura de fusta i vori
obrada pels indígenes del Congo. Les obres deurien ésser molt seleccionades, per
manera que si ens fiem dels bells gravats d'aquest catàleg, hem de considerar
l'exposició que inventaria com una de les millors, sinó la millor exposició d'art
negre que hom hagi organitzat arreu. La conclusió que hom treuria d'aquesta
com de totes les exposicions semblants, és que les obres més impressionants i
més belles de l'art anomenat negre són aquelles que demostren una més directa
influència de les arts dels pobles civilitzats, ço és: que la major vàlua de l'art
negre està en relació al seu major desnegriment.

L'edició d'aquest petit catàleg és tan perfecta i d'un gust tan severament
refinat que esdevé exemplar. Els fotogravats són la darrera paraula de la cla-
redat.

J. s.



LES ESTANCES DE CARLES RIBA

p SICOMAQuIA. — Si els literats sabessin tant de dibuixar amb el llapis com
d'escriure amb la ploma, caldria demanar-los d'antuvi, com a pòrtic obligat

de l'obra llur, que ens fessin, un a un, el retrat de la seva ànima. Com si digués-
sim la reproducció gràfica d'ella, no pas tal com és o podria ésser, sinó tal
cona ells la veteen o deurien veure-la, segons psicología lírica. Tindríem ales-
hores, jo crec, interpretacions curiosíssimes : ànimes en forma de vaixell, de
palau, de jardí, de temple, etc. Per a obtenir la pròpia reproducció psicolò-
gica gràfica, cada autor es veuria forçat a verificar, ben acarnissadament din-
tre ell mateix, un busseig escrutador, fins a resoldre la troballa objectiva
característica de la seva psiquis, segons lirisme. I l'escampament fragmentari,
la dispersió afeblidora de l'anàlisi, guanyaria un esclat imponderable quan
rebés la injecció vivificadora de la síntesi.

Ara bé : cona podria ésser fixada, segons psicologia lírica, l'ànima de
Carles Riba poeta? Jo crec que així: com un castell. Com un castell porta-
barrat, però amb miradors i façanes als quatre vents. Dintre del qual Carles
Riba, edifici (le si mateix, governa, com un rei, la seva host en peu de guerra,
tot el seu poble interior. De tant en tant, afermant ben bé les passes damunt
replans lírics progressius, l'autor de les Estances apareix al portal gran de
l'habitacle. I els soldats, al seu darrera, caminen lentament, dibuixant damunt
les lloses tot un plànol d'hstat Major. Entorn del castell silenciós, però, no
és lliurada mai batalla declarada. La gràcia del bon rei consisteix a fer en-
trades i sortides del castell, de l'edifici humà. Com si diguéssim, a fer inctu--
sions mudes i taciturnes del món líric al món crític, per a retornar sempre,
indefectiblement, al bon recer de pau del món líric. Hi ha poetes que tenen
l'ànima "dona de sa casa". Carles Riba és un d'ells. Creurem, erradament, en
certs moments, que la seva psiquis vol fer-se vividora i caminadora. Però en
va. Sota la diversitat aparent del fons de les Estances, hi ha sempre una suc-
cessió que no falla ni prescriu. L'ànima cíe Carles Riba surt (le casa i torna
a casa. De retorn al castell, cada poema és una mena de cant de llibertat de
l'ànima lliure que es complau a viure closa, senyora i majora del recer casolà.
Menjadora d'illusions, bevedora d'esperances : no li cal res de part de fora
dels murs espessos. Ouan ella se sent més feliç, és quan tot "resta a casa".
Anima feta i dreta, la de Carles Riba. Ànima primitiva de naixença, però
treballada durament i tenaçment per tina voluntat sorruda d'autodomini.
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Ànima de marbre negre, cisellada en angles i en corbes. Castell d'ell mateix,
el cos de Carles Riba tanca una psiquis en forma de castell. Quan l'ànima i el
cos de l'home s'avenen exactament, les Estances marquen el punt d'equilibri.
Quan voltant l'estada humana creix un cos de poeta, l'equilibri s'afebleix.
Quan creix, en canvi, una ánima de poeta, l'equilibri s'enforteix i s'accentua.

Carles Riba és un home cordial i sensual i cerebral, com tots els homes
veritablement homes i com tots els poetes veritablement poetes. I-Ii ha poetes
cordials i sensuals i cerebrals (tota la moderna literatura catalana en vers
podria ésser encabida, lògicament, en una o altra d'aquestes dues classifica-
cions). Hi ha poetes d'equilibri. Carles Riba és d'aquests, amb tendència con-
sirosa. Rebutjo indignat la denominació de poeta cerebral, i àdhuc la de poeta
intellectual, que alguns crítics bàrbars catalans han aplicat a Carles Riba, con-
fusionàriament. L'autor de les Estances és un poeta de pensament i no pas
de cervell, predominantment. Un poeta de joia i no pas d'estoig. Un líric
meditabund. Ni cerebral ni sensual ni cordial: mental. Poeta per reducció.

Com s'estructura i vertebra en ordre la dramatúrgia mental de Carles
Riba? D'antuvi, vull fer constar que, davant d'una obra poética com les Es-
tances, no em sembla cosa de bon gust parlar de classicisme o de romanti-
cisme. Carles Riba és passió, certament, però passió dominada amb el puny
clos i el seny alerta. Podem i no podem, doncs, parlar de caient romàntic o
clàssic. Em sembla, però, que la fórmula d'acord per a resoldre aquest punt
ben de pressa pot construir-se així : Carles Riba, més que no pas "una se-
renitat", posseeix "una severitat ". I, més que un dramaturg, és un tragediant
de les seves idees. Tot el fons ideològic de les Estances és tina conversa grave
i noble del poeta amb les seves coses internes, estadants del cos de carn. Coses
internes, fragments d'ànima dispersos : en suma, consciència d'ell mateix.
Aplegament dels fragments, ánima sencera. "Jo i Psique, la meva ánima":
tot el programa ideològic de les Estances s'enclou en això. El punt de par-
tida i de retorn de la pura raó poética de Carles Riba és sempre la seva ànima.
I el circuit usual de les seves incursions va de l'Amor a la Mort, els dos fra

-telli leopardians, nodrissons del Fat. Per a reposar i eixamorar-se, de tant
en tant, una aspiració car-oberta vers la Joia. Darrerament, però, dins 1'evo-
lució normal, seguint sempre els mateixos plans ideològics, de la poética de
Carles Riba, el nom de la Joia ha estat reemplaçat, magníficament, pel nom
de Déu. El poeta i la seva ànima, havem dit: no ens enganyessin els esclats
passionals que tan sovintegen ("oh bella, oh dea, oh imperial, oh altiva, oh
dona") al llarg de les Estances. Carles Riba és l'enamorat de la seva ànima;
i és en ella que pensa sempre, fins i tot quan pensa en altri. Heus ací plante-
jada la pauta poetitzadora de Carles Riba. Pauta terriblement senzilla, com
veieu! I ara ens caldrà, pacientment i minuciosament, anar copsant els frag-
ments d'ànima i els petits combats quotidians de Carles Riba amb ella, per
a muntar, com cal, el gran combat psíquic i l'ànima completa.

El botafoc líric (le l'autor de les Estances és, gosaríem dir-ne, un
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"dantisme" neutralitzat. Allò que en el Dant és joc de nervis en tensió,

com una triple cohort d'arquers agenollats, que apunten i disparen i en-

certen, en Carles Riba és front ombrós i boca lassa i braços retuts. I una

actitud melangiosa davant la gran parada multicolor de la vida que es des-
plega. Disputa interna, davant la vida, del sentit i la ment. I aquesta gua-

nya tothora. Sovint, el predomini cordial del poeta és tan viu i pur, que in-

tenta fer-se una familia dintre l'ordre de coses abstractes que el domina.

Hi ha versos de les Estances en els quals la jerarquia familiar és concretada
perfectament. I hom endevina que al poeta no li costaria gaire d'establir,
somrient i satisfet, una genealogia de la seva múltiple host interna. Sovint,
en canvi, aquest món intern fa contesa muda dins el silenci. I el maneig
d'abstraccions és tan aferrissat que els fragments d'idea poètica prenen
vida de larves, d'animalons de fauna ignota, revestits de bellesa; com en
un panorama zootròpic de les cruïlles psíquiques. Són els instants del diàleg
entre l'ànima i ell, torbats i destorbats per la visió del món extern. So-
vint, així mateix, el líric canvia de positura mental, i el caire ideològic de
l'instant fa un posat vagarós, esfumat, cona un vel de delicadesa en el record,
corn el lament cadenciós d'una ànima pudibunda. Quina bellesa, aleshores!
Quina joia inefable, quan hom s'adona. que Carles Riba maneja idees, idees
tangibles, que després resulta que són sentiments ! És llavors quan hom
s'adona de l'esforç mestrívol del poeta despullant la vestidura sensual del
pensament. I amb ell tot nu, les idees són com llagues vives damunt l'es-
perit. Hi ha pensaments irreparables. Carles Riba, però, damunt tots aquests
suaus o durs procediments ideològics, excelleix quan defuig la lluita anímica.
Quan eleva a mentalisme, purament, pel simple toc subliminal líric, el vulgar
contorn quotidià de les coses. Sota aquest signe és on troben els seus millors
moments de líric pur.

Després de les idees, les imatges. L'ànima nua és idea poètica. Vestir-la,
és joc d'imatges. Però a la interna columna psíquica no li escauen gaire els
recobriments. Com més nua, més rica. Lliurar-se nua, per a retrobar-se Inés
nua encara. Rebutjar-ho tot, per a copsar-ho tot. En cert sentit, és el gest de
Menalca. Les imatges de Carles Riba vesteixen l'ànima nua sense cobrir -la,
com amb vestits de claror i de transparència. Però damunt d'un fons d'opa-
citat. Hom veu, al dins de les Estances, com tina immensa cortina de vellut
morat, damunt la qual van passant, peu-nues, les imatges en pur contorn, com
en tina interminable geometria d'actituds harmonioses. Focs follets en la te-
nebra, ratlles de guix fosforescent, versicolor, damunt la pissarra sense límits
d'un cel de nit. Això són, per dir-ho en imatges, les imatges de Carles Riba.
Maniquís de vímets ardents, que porten la flama per mantell, i que els cobreix
sense consumir la frèvola carcassa. Vols d'ocells dintre la fosca. Ombres de
les coses sota el sol del migdia, que esborra les coses i oblida les ombres.
Però tot això, sempre, davant del cortinatge comú d'opacitat, i establint amb
ella lligams de delicadesa. Hi ha moments, potser els més característics de la
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manera imatjadora de Caries Riba, que semblen copsar, subtilment, la sen-
sació reduïda a imatge, talment com si fossin esquelets de sensacions. Més
que la companyia que la imatge fa tothora, en la lírica, a la idea, sembla que
facin el record d'aquesta companyia. La imatge de Caries Riba és tan noble
sempre, que, fent concret l'abstracte, amb una grandesa romana, però sense
orgull detonant, arriba a resoldre, ella, una, tota sola, i aguantant-lo sense
defallir, tot un vers, tota una estrofa i àdhuc tot un poema. Molts grans frag-
ments de les Estances són això: una activitat harmoniosa prolongada elegant

-ment i sense flexió. Truncada, gairebé sempre, per una ziga-zaga cruel de
malenconia. Aquest, diguem-ho i puntualizem-ho, és un procediment pecu-
liar i personalíssim de Caries Riba.

Davant del lirisme de les Estances, més que no pas de la sageta clavada
al front, de Hólderlin, escauria parlar de la sageta que dóna voltes a l'entorn
deis polsos i la testa del líric, corn ungint-lo d'una triple corona de vols d'abe-
lles. La batalla psíquica de Caries Riba més que no pas un turment és una
especulació, una constatació, un rosari de contactes harmoniosos i de me-
lodies ofegades cos endins i ànima endins, que el poeta s'esforça a treure
ànima lírica enfora, tan lluny com pot. Partint de l'ànima, embranzicles cí'an-
hel ànima enfora, com els radis curts i llargs d'un llampec glaçat. I aquest
llampec, què illumina ? Quins són els paisatges — paisatge, pedra de toc deis
lírics — preferits de l'autor de les Estances? Considerant, com jo faig sem-
pre, l'obra poética per cada un deis seus múltiples caires o plans, i fundant
aparellaments que m'ajudin a comprendre, em convé dir que en tot poema
hi ha una part d'acció i una altra de "paisatge ". I en dir paisatge, cm refe-
reixo als dos paisatges : el de neón i el d'ànima. Sigui l'un o l'altre, el paisatge
consuetudinari de Caries Riba pot comparar-se, i la comparança em sembla
rarament exacta, a un bosc sota el vent dins el capvespre. El paisatge extern,
però, en les Estances és tractat, demostració evident que Caries Riba és un
líric de raça, a claps, engrandit o deformat per excés de constatació parcial,
i de mala gana. A esquitxos, diríem. I amb solucions de continuïtat. Caries
Riba té una visió telemètrica del paisatge del món. Pel que fa al paisatge aní-
mic, ja és una altra cosa. L'ànima és un observatori d'altitud. I en torn d'ella,
segons el líric, el paisatge fa un radi de visió més o menys ample. Salta el poeta
àgilment de l'ombra a la llum que el volten dins el gran espai anímic que la
mirada lírica descobreix. I els horitzons li fan de trampolins. Caries Riba, pai-
satgista anímic, fa de la visió l'ull de la seva ànima i dóna voltes en torn del
punt fins a resoldre'l en una estrofa o en un vers lapidaris. Tota sortida de
l'ànima, mitjançant la visió, és, per a ell, un guany, però alhora una pèrdua.
Per això, i res més que per això, els paisatges d'ànima, en Caries Riba, de-
venen com la simbolització deis paisatges naturals, i en gradacions de llum i
d'obra i de penombra. Prenent el paisatge de món, poc interessant per al bon
líric (en totes les Estances no havem sabut trobar més que una trentena de
versos de paisatge natural), i passant pels diversos estadis de mentalització,
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per esgraonament fatal i lògic, Carles Riba sap fer -se esplèndidament, i auto-

màticament sovint, un paisatge anímic admirable, per al seu ús particular

Hom no diu mai tot el pensament, fins i tot quan s'ho proposa. Però en la
creació d'aquest paisatge intern, el poeta, creador de mons formidables, entre
clarors i obscuritats exaltadores, troba el "sets" món veritable a descobrir.

S'ha dit que el líric és l'home que passa per la terra portant els elements per
companyia. Aixà serà quan el poeta no és encara prou líric per a crear-se, ell
mateix, els elements. Carles Riba, voltat d'una certa timidesa agressiva, sap
fundar el "seu" paisatge, i els elements que fan joguines, infants terribles,
damunt del "seu" paisatge. Cada poeta és la caixa de cabals de si mateix. El pai-
satge és el tresor enterrat, el món intern a descobrir de cada poeta. L'autor
de les Estances sap descobrir-lo i posar-lo a guany i traduir-lo en benefici psí-
quic ben administrat.

Parlem, per a cloure aquest capítol, d'una de les qualitats o defectes (és
igual) Inés interessants de les Estances: la duresa incisiva de pensament. Em
cal repetir (vegi's Dels poetes obscurs) que jo no he cregut mai en l'existència
dels poetes que no s'entenen o que no es fan entendre. M'agrada comparar al
marbre, del color que vulgueu, la raó poètica de Carles Riba. Poesia de sentit
decoratiu, el fons de les Estances és, sempre, sumptuós i pompós; fins quan
no ho sembla. Orgull — tendresa — orgull: Carles Riba té aquesta òrbita
intellectualitzant ben definida. Diríem que, quan poetitza, guaita els con-
torns i els replecs i les superfícies fent jugar sàviament la mitja-llum o la
mitja-ombra, corn aquell qui trena una xarxa de raigs de llum i de tenebra.
Tot l'esforç per doblegar el pensament, tot l'aprenentatge de la resignació,
delme del bon artista, tot el procés d'especulació mental i d'estergiment sense
malícia de Carles Riba, té per corollari lògic i colofó ritual la creació d'un
vers, o estrofa, o poema castigat, tallat en caires; i, no obstant, palpitant i
tremolós i anhelant, corn les darreres paraules de comiat dels enamorats la
vetlla del dia de llur casament. Carles Riba, com jo i tants altres, és orgullós
per excés de tendresa. Darrera i dintre d'aquests versos psicològics de les
Estances hom veu sempre, nítidament, la lluita del líric i l'ànima. No sempre
guanya ell, és clar. L'ànima, femenina a fi de comptes, es complau—ai las!–
més sovint del que sembla, a fugir i a defugir i a riure's del treball domina-
dor del poeta destre. Hi ha el dolor del crear, caldria que només hi hagués
aquest dolor per al líric. No obstant, hi ha quelcom de més angoixós : la vo-
luptat del dolor, després de la fallida del dolor. L'ànima sap lliurar -se, però
també fugir quan cal. Sap fingir femeninament, amb un gest entre beat i sor-
neguer. I s'escapa i ritu, enc que el líric sigui un mestre. Se'n va vençuda,
però no convençuda. Lassata, sed non satiata. 1 aleshores, dins el vers lapi-
dari com una inscripció, la idea psíquica no és res més que un lent girar-se
estèril de personatges impalpables. Carles Riba és dur, perquè sap el pa que
s'hi dóna. I en paga de la seva energia fonamental, "sent" cona la poesia
va resolent-se en les cruïlles de la seva raó poètica.
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LoGOhrÀQuIA. — No són poetes tots els que fan versos. La majoria d'ells

són prosistes, o pseudo-prosistes, que escriuen en vers. Per a un prosista, les

idees com les imatges són la primera matèria a treballar. Per a un poeta, la

matèria prima és el llenguatge. Dita de Joubert: "Cerca la paraula i trobaràs

la idea". A mi, aquesta fórmula m'ha semblat sempre el mot d'ordre insupera-

ble per als homes que escriuen versos. El llenguatge ha estat sempre (caldria

que hagués estat sempre) el punt de partida del poeta. Al principi era el Verb.

La dual cosa equival a dir que al principi era la Poesia.

Les literatures dels pobles són, en el grau màxim de refinament (tot allò

que no és grau màxim és popularisme, és barbàrie, és infraliteratura), Pobra

dels poetes per damunt dels prosistes. Vers és refinació de prosa. I un pro-

sista és un poeta de bolquers. Al poeta veritable, al suprem equilibrador del

fons i la forma, al "poeta" (noictv), és donada, en tota literatura resolta aca-

dèmicament, la facultat de regir i d'arbitrar la paraula viva, la paraula bella,

la paraula jerárquica. Solament els poetes canònics tenen el dret de matar o

fundar paraules noves. Animen i guien, plantegen i resolen, manen i menen.

Ells són els gerents màxims del negoci de la "bella matèria" parlada i escrita.

La lluita del llenguatge, en Carles Riba, és combat de victòria segura.

Però no fácil. Si el fons de les Estances és obra castigada, la fornia ho és igual,

o més encara. Veurem de penetrar amorosament entre els rengles d'aquesta

batalla i d'esbrinar amb bona voluntat les característiques de la dramatúrgia

verbal de Carles Riba.
Una cosa és el "sentit" de la paraula i una altra la seva "sensació ". Si

els crítics catalans, quan comenten, tinguessin en compte aquesta diferència,
classificarien amb una mica niés de traça. En història literària, interessa, si

us plau, la cronologia. Però interessa encara més el panorama. I és per aquest

que hom destria la palla del boli. Tenint present, clones, aquell doble matís d'ex-

pressió, posarem en clar la doble cara del lirisme. Repeteixo que jo no crec en

l'existència d'una "poesia pura", sinó en la d'un "lirisme pur ". Partint, clones,

de la paraula i del seu doble ordre, trobarem que hi ha un lirisme "expres-

siu" i un lirisme "pur ". Ens interessa aquest darrer, cona a expressió poè-

tica completa. L'altre, paradoxalment, és expressió poètica mancada.

Carles Riba, en l'estadi expressiu, és un líric pur dins l'ordre verbal.

Paraula viva i bella, segons neoacademisme, viuen supeditades a paraula je-

rárquica. La paraula, en les Estances, és tractada amb nans netes i amb seny

preciar. No vibra, no porta aurèola, no ressona ni detona. Clàssicament, una

paraula és una paraula, i res més i res menys. L'inefable verbal no és damunt

ni en torn de la paraula, sinó dintre ella, tancat i barrat dintre ella. En or-

dre neoacademista jeràrquic, una paraula, en el grau més alt de puresa, és un

número verbal, una xifra expressiva. Carles Riba toca la paraula i la fa mou

-re amb precisió matemàtica. Per això les actituds estatuàries del fons poden

traduir-se-li en actituds iguals de forma. I la paraula, en les Estances, li fa

com el ressò d'un so anímic, opacament. Hom pensa per imatges o per idees.
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Hom s'expressa, però, en paraules. L'ideal seria, serà un dia o altre, que el
vers català doni en absolut al fons allò que és del fons i a la forma allò que és
de la forma. Dues disciplines diverses i que no tenen res a vetare entre elles.
Carles Riba sap distingir, en el seu verb, la vibració romàntica i la no-vibra-
ció clàssica. Entre les paraules, com entre els homes, hi ha afinitats electives,
però també discordàncies electives. I cap d'aquests dos ordres, en art poètic,
no és rebutjable. Cal aprofitar-los, doctament, tots dos. Una sensació cordial o
mental idèntica podrà o no podrá expressar-se ainb un sentit verbal iclèntic
Carles Riba comprèn, davant certes posicions intellectuals, que l'actitud més
comprensiva per a traduir-les en niats és el silenci i el deixar que vagin fent
elles mateixes. Per això la paraula, en les Estances, sembla que tingui per llit
coixins de delicadesa i catifes de discreció. Cal molt de geni per a saber sofrir
(fons); però encara en cal més per a contar el propi sofriment al proïsme in-
diferent (forma).

Fixem-nos amb quina cura insuperable Carles Riba fa el joc verbal. Mai
en ell, suprema honradesa d'escriptor, raríssirna entre nosaltres, la paraula
poètica surt tacada d'ironia. Hom diria que els mots de les Estances conser-
ven la puresa nativa de la paraula. Tota la gradació de matisos que va de la
brillantor a l'opacitat en els mitjans expressius és portada a plom fins a l'e-
fecte final del poema. I hom endevina dintre ella el dring metàllic de la com-
plicació volguda. I, al seu darrera, l'ombra de paraula, que complica el matís
retallant-lo, i accentuant-ne la duresa incisiva. Ara es mou amb una voluptat
lenta, ara mostra una riquesa sumptuosa, ara brilla en angles bisellats, ara
crema amb una flameta closa. I encara, més enllà, sovint, hom diria que
Carles Riba, més que amb mots, juga amb ecos de mots. Hi ha versos que
semblen una finestra, des de la qual ham esguardés el pas i la caiguda de les
paraules, com una doble pluja de gotes d'aigua i de gotes de foc; i, del con-
tacte, pren vida un voleiar de fumarelles i de sospirs ofegats. Hi ha estrofes
que sembla que portin una corona de paraules com de semprevives, i a les
mans una garba d'espigues, i al pit un ram de violetes. Hi ha poemes que
semblen vestits amb un hàbit monàstic format amb el patró de tots els hàbits.
Hi ha mots, ells tots sols, que hom diria aclarits dolçament i macilentament
amb el flam d'or vell apagadís d'una llàntia funerària. Carles Riba sap tintar
l'expressió amb mà de mestre i tal com li convé perquè respongui exactament
al moment psicològic que es proposa fixar.

Les Estances són l'obra d'un humanista. La voluptat en el maneig de laparaula el denunciaria prou. Però enllà d'aquesta destresa, hi ha encara els
gronxaments de l'home d'ofici, les coqueteries de literat que jogla amb els
mitjans expressius, aquell adorable "passar-se les paraules per la boca" queno enganya mai. Neologismes hi ha en les Estances, però no en abundor. Més
aviat Carles Riba usa la paraula corrent, però manejant -la bé, per a fer-li do-nar un centelleig insospitat o poc usual. Els comptats neologismes que uti-litza són, però, felicíssims. Accentuant els moments d'energia, abunden, en
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canvi, els monosíllabs. Heus ací un procediment ben senzill, que en mans de
Carles Riba té una precisió obsessionant, fins al punt de fer rendir reflexos
anglesos a la llengua catalana. ] s inquietant! La tendència italianitzant és ma-
nifesta al llarg de totes les Estances. I, en dos poemes de vuit versos en con-
junt, l'italianisme expressiu se li converteix, normalment, en expressió ita-
liana pura. Juga com vol amb l'encavallament. Es fa un passatemps de la pa-
raula trencada, obtenint una sensació de martelleig i d'harmonia monorítmi-
ea molt ben resolta. Ira barreges de jocs de mots bells, amb la simple intenció
deliciosa d'obtenir un vers ressonant o sumptuari o fiblador de la imaginació,
en final d'estrofa o de poema. Tanca la idea dins un capoll de mots, com una
rosa flamejant dins una llanterna de fulles i espines. Resol una estrofa o un
vers com una fórmula de bellesa. Pren la manera usual d'expressió i la ves-
teix amb sedes i amb velluts d'eternitat. Fa voleiar les paraules secundàries
c&m bolves dins el silenci i la quietud i la soledat. Repeteix les síllabes, cerca
paraules on ressonin les mateixes síllabes i les posa de costat per a obtenir
un efecte acústic rar. Fa passar ratxes d'oreig suau entre les draperies dels
conceptes per a agitar-les amb batecs gairebé humans i arborar moviments
fantasmagòrics "sota el velam de la paraula estranya ". S'engronxa de rima a
rima — gairebé sempre, i amb preferència, rima no vulgar — amb un som

-riure a flor de llavi, tallant com un ganivet. Fa pujar i baixar cortines de co-
lors, l'una damunt l'altra, llampeguejant entre la tenebra. Coqueteries d'hu-
manista, joguinetes imprescindibles en tota poètica transcendent, i que, no obs-
tant, la majoria de pseudo-poetes rebutgen càndidament i amb un cert posat
d'escàndol. Caries Riba sap ben bé que un Renaixement comporta, exigeix,
fretura això. Règia disbauxa de paraules belles, fent dosser d'intelligència i
de sensibilitat a la idea i la imatge bella.

No cal oblidar en l'obra poètica de Carles Riba l'ús elegantíssim de la
música i el color. Són, com si diguéssim, la pedra i el metall renaixentista. Hi
ha error en el concepte dels mitjans expressius que tenen els nostres poetes
en general. Malfieu-vos sempre, en principi, de tot escriptor en vers les obres
del qual puguin musicar-se o pintar-se. Í s poeta incomplet. La música, la pin-
tura, l'escultura, l'arquitectura, la geometria, són patrimoni del veritable poe-
ta. No estan fora o davant ell, sinó dintre ell i la seva obra. Quina diferència,
per exemple, de la música del vers dels grans poetes a la música baldera dels
fabricantets de cançons i balades a tant la peça! Músics i pintors d'ells ma-
teixos, els grans poetes! La lluita verbal, en les Estances, es converteix a cada
pas en un "divagar musical en colors opacs ", gosaríem dir, trencat de cop, de
tant en tant, per una incisió afirmativa sense divagacions de cap classe. Espec-
tres de mots a contraclaror, coberts d'un vel de llum i de so. Carles Riba, en
la seva pura raó retòrica, és un líric d'esplendor verbal en colors foscos i en
música grave. Si calgués musicar les Estances, que no cal, car ja es porten
elles, inefablement, la pròpia música, escauria el cant pla, pel que fa al fons.
I pel que fa a la fornia, Bach i Beethoven, la serenitat i la passió, les dues
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amors musicals de Caries Riba, en acordança fraterna, fornirien la melopea
més apropiada per a coixí dels versos que ells han suscitat en hores de solaç
espiritual. En les Estances, les paraules són música, i música veritable.
I aquesta música és tan noble que fins arriba, en certs moments, a donar
qualitat tangible al silenci que separa i envolta les paraules. El silenci, en les
Estances, oh poetes escolars, és una música i és un color. Hi ha tot un so
d'orquestres ignorades dintre les paraules versificades de Caries Riba.

I voldríem parlar, de pas, del miracle del "parlar" i del miracle del "can-
tar". Si el poeta líric domina la paraula, quan escriu en vers, en lloc de dei-
xar-se dominar per ella, parla i canta al propi temps. Escriure en vers és quel-
com més que retallar trossets de prosa, i enganxar-los l'un darrera l'altre, ben
capsats amb una virolla més o menys sonora, que el vulgus ignar, que el vul-
gus prosista, que el vulgus vulgar anomena, pedantescament, "rima". Escriu-
re en prosa és "parlar" per escrit. Escriure en vers és "cantar" per escrit.
Quan hom escriu en vers no ha de fer música. Des del moment que escriu en
vers, la música ja cal que surti tota sola, al costat de la pintura, de l'escultura,
de l'arquitectura, etc. Altrament, el poeta no passa d'ésser un mig poeta. O
un poeta a mitges, que és igual.

Finalment, parlarem del joc rítmic de les Estances. A Caries Riba, sem-
bla que el joc de síllabes iguals, destresa de bon treballador, li porti el vers
següent, pel simple xoc sonor d'unes amb altres. Jo accepto això, però no hi
crec. La part rítmica sembla, aparentment, el costat més ben resolt de les Es-
tances. Crec, no obstant, que és la part més difícil d'elles, i el punt on el poeta
ha sofert i sofreix més.

Hi ha error, també, a casa nostra, en el concepte de la rítmica. Del cha
que vaig començar a escriure fins ara, no he cessat de maldar per a fer-ho
comprendre, en escrits i en converses. Ritme, en poesia, no deu ésser mai un
conjunt de ratlles curtes o llargues que formin vers, mica ençà mica enllà. Els
grecs eren fidels al ritme de llur llengua. Els llatins, amb l'exemple dels grecs,
eren fidels al de llur llengua, igualment. Els catalans, amb la lliçó d'ambdós,
cal que siguem fidels al ritme de la llengua nostra, que ja no té res a veure amb
el ritme del grec i del llatí. No es tracta, ingènuament, d'adaptar al català les
mètriques clàssiques, sinó de fundar, de crear, de fixar les mètriques catala-
nes segons el ritme del català. No hi ha res pitjor que la barbàrie docta, que
l'encarcarament universitari o seminarista. Es tracta de fer cosa nova, i no
d'adaptar cosa vella. Pensem que una cosa és la poesia i una altra l'arqueo-
logia...

Caries Riba, poeta de fons nobilíssim, empra formes nobles. Nosaltres,
però, desitjaríem, per a ell i per a tots, formes encara més nobles. Prescin-
dint (le les velles. El treball de metrificació de Caries Riba, variadíssim i im-
pecablement reeixit, ens fa l'efecte, no obstant, d'una tasca de recerca. Jo
m'apassiono, de tota la vida, per les troballes que puguin obtenir-se. Car elritme, el noble ritme, és, potser, che tota la noble feina del poeta, la niés difí-
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cil de resoldre, i de ben resoldre. Cal que el ritme sigui sempre un treball

vivent, i no pas mort o anquilosat o rutinari. Hi ha versos per a ésser pen-

sats, i a fi de comptes resulten prosa. Hi lia versos per a ésser parlats o can-

tats, i això ja és poesia. Voleu dir que les xifres, les notes, els signes musi-
cal s de la poética segons ritme vivent, no són les síl.labes, entre l'ordre mà-

xim de la paraula i l'ordre mínim de la lletra? Jo us dic, amics, que hi ha

síllabes que esborronen!
Carles Riba, poeta de les Estances, maneja els ritmes tenint en compte

que la paraula és un organisme complet i vivent, com un cos humà. Per això

ens dóna sempre un ritme corpori. L'acceptem agraïts i el constatem. Però
creiem, al fons de nosaltres, que encara hi lla tul més enllà en la depuració

del ritme poètic. Creiem que el poeta, un dia o altre, prendrà les paraules, de
dintre els ritmes, com si fossin fills petits. Els nodrirà, els vestirà, els farà
caminar. I, de sobte, veurà que els neixen ales. Volaran i fugiran. Les cria-

tures s'hauran tornat àngels.

PALINòDIA. — Segon Sistema, jo no puc acceptar íntegrament la ma
-nera poetitzadora i versificadora de Carles Riba. Davant la pura raó poètica

de fillastre autor de les Estances, si jo no vull inhibir-me i callar sorruda
-ment, cosa impossible per tot crític honrat davant un doll tan ample i espès

de lirisme autèntic, no em resta més remei que admirar i respectar. I fer del
respecte i l'admiració una rodella doble, darrera la qual jo pugui trobar recer
per a formular, sense gran perill, els meus ptmts de mira personals, que jo,
individualista a ultrança, m'estimo més que tot en aquest món. Crec que l'o

-bra poètica de Carles Riba, juntament i fent costat amb l'obra poètica de
J. M. López-Picó, marca la ratlla més extrema de l'avantguarda del lirisme
pur a Catalunya. Tot poble que s'estima, ha de saber construir, damunt fona-
ments que no trontollin, el Renaixement propi, quan sona l'hora dels Renai-
xements. Però la gràcia màxima, per als literats, no consisteix a ésser homes
de Renaixement, sinó a ésser clàssics, ja, dins el Renaixement que va for-
mant-se. Fundar una Tradició dins un Renaixement: heus ací la feina de
compromís i el toc de normalitat a ésser plantejat i resolt pels escriptors de
raça. Carles Riba, corn J. M. López-Picó, fixa el punt més avançat, dintre
la literatura catalana en vers renascuda, d'aquest to normal, normal, normal,
que totes les terres del món posseeixen, i que els catalans no tenim encara.
To modèlic, canònic, acadèmic: veritable patró clàssic per als que encara han
de venir, i prendre'l amb les dues mans, i dur-lo a perfecció més perfecta cada
dia, i mai obtinguda ni acceptada del tot. Segons Sistema, el fons de l'obra
poètica (dic fons, no dic matèria: jo no sóc un bàrbar) ha d'ésser un gran bull
d'humanitat completa resolta en estatisme acèrrim. Segons Sistema, la forma
de l'obra poètica ha d'ésser un mer engranatge rítmic obtingut per l'exercici
estricte de la gradació sillàbica. Jo sóc un home de Sistema, tancat i barrat
dins el Sistema, com entre reixes de lluna. Entre la manera poetitzadora i ver-
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sificadora sistemàtica i l'art poètic magníficament renaixentista de Carles
Riba, com de J. M. López-Picó, hi ha concordàncies en la dificultat i contac-
tes de germania disciplinària. Lligant l'obra de l'autor de les Estances i l'ar-
massó del Sistema, hi ha un entrellat de nobles convergències. Carles Riba
és un fadrí expert de l'ofici dur. Catalunya, terra de versaires elernentals,
té en Carles Riba un poeta superior. La qual cosa equival a dir que Catalunya
té en Carles Riba, simplement, un poeta veritable. Valen les Estances per llur
valor intrínsec. Pesen, però, per les noves possibilitats de perfecció que sus-
citen i encarrilen. L'experiment neoacademista del Sistema, repetint-ho i agraïm-
ne el mestratge, cobra vida i s'uneix directament amb l'art poètic de Carles Riba,
com amb el de J. M. López-Picó. Segons Sistema, jo no puc acceptar la tècnica
de fons i forma de les Estances, de la qual, no obstant, el Sistema és fill. Mercès
al Sistema, però, jo he retornat, avui, a l'obra poètica de Carles Riba, per a tro

-bar-hi nous motius sistematitzants, que sense el Sistema no sabria descobrir-hi.
Valgui'm, doncs, l'admiració, si em falla la conformitat. Jo només respecto les
coses clue estimo.

A. ESCLASANS

o
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aventura patològica. Ja que Bernanos ha volgut mostrar la santedat als ulls
dels seus contemporanis jo hauria volgut — observa el P. Tonquédec — que
l'hagués presa a l'estat pur, sense aquesta complicació malaltissa que 1'es-
guerra i pot fer-la mal compendre." Amb tot, conclou amb valentia el je-
suïta: "Bernanos ha obert ardidament, impetuosament una via nova."

Tal és el criteri que sobre Le soliel de Satan sustenta una ploma ecle-
siàstica. Per a fer-nos càrrec de la forta religiositat de Bernanos ccal conèi-
xer la seva pròpia doctrina piadosa i còsmica, primerament exposada en
la conversa que tingué amb M. iErédéric Lefévre — linterviuista penetrant
de Les Nouvelles Littéraires — segonament ampliada en la crítica de críti-
ques que ha fet pública més tard M. Bernanos.

'i' a_*

"Un jove francés nat catòlic i de sang llatina — diu M. Barnanos en
l'al.ludida entrevista — pot anar molt endavant en la representació del vial,
perquè sap el nova de cada una de les forces que es disputen els seus sentits
i . la seva raó.." Idea que interpretem nosaltres com volent dir que la gent
llatina té una visió ben clara dels efectes del bé i els efectes del mal damunt
els homes i que, doblada de cristianisme, té una perfecta percepció de la
necessitat de recórrer a mitjans més enllà de les forces naturals per a ofegar
totes les males passions que l'assalten. No s'atura l'escriptor catòlic de la
nostra raça davant les gosadies de l'expressió; té el ple convenciment que
són necessàries i obraran per contrast. La virtut, la pràctica constant de la
virtut, roman en e lprofund de la seva ánima; ell, en exposar la maldat, será
el primer adolorit, l'exposarà malgrat ell; el sets desig més intens, més vehe-
ment, seria que la realitat no li'n fornís les dades; la realitat les •hi forneix,
ell les recull, però sagnant-li l'ànima; ell les exposa mentre a cada paraula
s'ou un ressò intern com de protestació: i de pregària al mateix temps; Voleu
res més adolorit i alliçonador a la vegada que la Histoire de Mouchette: que
serveix de pròleg al llibre discutit de Bernanos? Aquí podríem repetir el .que
Barbey d'Aurevilly va al-legar en la seva defensa el capçal de Les Diaboli-
ques: "No hi haurà ningú que havent llegit les històries del meu llibre vulgui
començar a viure-les en la realitat ". El catolicisme no es desentén ni es pot
desentendre dels grans mals de la vida i sobretot del mal autèntic de la vida,
o sigui el Pecat. "El Catolicisme — deia Bernanos a Lefévre — no és pas
tina regla solament imposada del defora; és la regla de la vida, és la vida
mateixa. Tota obra d'art que expressa alguna cosa de la vida interior ens
pertany tot justament per això. L'anàlisi profund de les passions suposa la
noció del pecat. Sens ella L'home moral resta un monstre en el sentit exacte."

És a la mateixa interviu on Georges Bernanos així sintetitza la història
literària francesa dels anys darrers de l'últim segle: "L'apologètica esquivava
el més possible el problema del mal, escamotejava els àngels i els dimonis







A PROPÒSIT DE GEORGES BERNANOS

LA ja famosa novella de Georges Bernanos Sous le soleil de Satan ha pro-

vocat en la premsa cristiana i en la premsa anticristiana comentaris de

tota nena. Els uns han sortit a la seva defensa i els altres l'han atacada du-
rament. Cal esmentar, entre els comentaris desfavorables, els de M. Denis
Saurat a Les Marges del mes de juny, titulat Excés dat catlaoli' cisvme litté-

raire, en el qual l'autor, entre altres coses, deia referint-se a Georges Berna-
nos i a la seva obra : "Talent molt gran, llibre molt dolent ", i afegia: "Efecte
de la novella de Bernanos sobre les ànimes piadoses serà fer veure el diable

a totes les persones fàcilment trasbalsades per autosuggestions, si l'Església
no les en priva la lectura". Quina, doncs, será l'opinió contundent de l'Es-

glésia sobre aquest llibre? L'Església sobre aquest particular no ha formulat,

pel que nosaltres coneixem, cap oficial judici, però heus ací l'autoritzada opi-
nió d'un seu prestigiós ministre, el Pare jesuïta Joseph de Tonquédec, qui

en el número de Le Correspondant del 15 del mes de juliol així s'expressava:
"La història de mossèn Donissan no és exactament la història (le la santedat,

sinó el drama de la illusió mística, o, més ben dit, la lluita entre una ánima

sincera, generosa, desequilibrada, poc judiciosa i la illusió; aquesta suggerida

i entretinguda per aquell anomenat "el Pare de la Mentida" per l'Evangeli.

Si el novellista deu esguardar la realitat tal com és, en la seva terrible am-

plitud i en les seves profunditats vertiginoses, em demano amb quin dret

deu separar el cel o l'infern ?" "]gil punt de vista catòlic és l'únic total i l'únic

just. L'esperit del mal, els diables, són una part autèntica de la realitat; hom
pot somriure dels qui veuen llur ganyota arreu; però un cristià no té el dret

de posar en dubte llur existència i llur acció." "La Revelació ens adverteix

que l'esperit maligne està a l'aguait devora nostre; i l'Església ens fa pregar

per a ésser guardats de les seves funestes influències." "La temptació no és

sempre tina embranzida passional; també pot ésser un error." I per això

cal constatar — com din més endavant, en aquest mateix article, 1'exegeta

sereníssim de Paul Claudel i de G. K. Chesterton — clue el mossèn Donissan

tan angoixós "está cona fascinat per la idea del pecat, de les influències del

pecat damunt les ànimes, manca d'aquella pau nués enllà de tot sentit que

Jesucrist ha promès als que el segueixen; però els seus trets no són pas falsos

i no cal veure-hi res d'específicament jansenista o maniqueu." "El que és

desplaent és que aquesta terrible aventura espiritual es dobli d'una deplorable
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que no subsistien més que en les antítesis del Pare Hugo! Calia que Hugo
escrivís la Fi de Satanàs! Hom esperava Baudelaire i Rimbaud."

Ja els tenim aquí, els dos grans precursors! Tenim aquí aquest Baude-
laire que restablí la consciència cristiana de la Caiguda, dins les lletres mo-
dernes; aquest Baudelaire que ens confessà, els darrers anys de viure, la set
i la fam del Sobrenatural que àvidament sentia; que es malfià del mite del
Progrés: "No hi ha altre progrés — ell afirmava, en una época d'illusions
materialistes — sinó disminuir els rastres del Pecat Original."

Ja tenim aquí també Rimbaud, el Rimbaud sense ventura que, després
d'haver dat a conèixer al segle descregut el terror de l'infern, callà per sem-
pre més als divuit anys, com aquell que té una plena convicció d'haver com

-plert ja una empresa formidable; el Rimbaud que amb la seva angoixa cris-
tiana va guiar Paul Claudel vers el camí del temple...

Dos analistes del llot contemporani foren comentats per Bernanos en
la conversa memorable: ens referim a Proust i a Ii reud. "Oh! aquestes bès-
ties raonables i lúbriques, complicades com instruments de cirurgia, polides
com ells, i per les quals el Crist ha mort en va! — exclamava a l'interviu,
en referir-se als personatges del primer — . Jo no clic solament que Déu és
absent de l'obra de Proust; arribo a dir que és impossible de trobar-n'hi ni el
rastre més petit. Jo crec que fins seria impossible anomenar -lo." Per l'actiu
recercador de la concupiscència, el professor vienès teèric de la libido, no
extrema Bernanos el rigorisme, car veta en ell un fort delit de comprensió en
furgar d'una manera terrible i obstinada dins el fons naturalment pecaminós
de l'home aquí a la terra, dins aquest fons que a cada instant reapareix si
no es va ben escudat per les forces sobrehumanes. És talment com la taca
d'un vestit fregada i raspallada que al menor empolsament reapareix amb
fatal impertinència. El mal nosaltres el duent des del Pecat d'Origen, l'aigua
del Sant Baptisme el renta aquest pecat, els altres Sagraments i l'oració ens
preserven de caure o de reincidir, però, quin guerrejar constant per conser-
var-nos en la necessària puresa, quin treball més heroic — dia per dia — si
es desitja no pecar!... F'reud, amb les seves teories, ens dóna un testimoni
minuciós i colpidor de tot el podrimener amb què el Pecat d'Origen va tacar-
nos: un testimoni que ens omple de neguit.

"Creieu que el novellista pot aportar el seu concurs al teòleg ?" — va pre-
guntar Lefèvre a Bernanos — . "Evidentment — s'apressà aquest a respon

-dre-li — .. 1,1 casuista pot cedir a la temptació de raonar en el buit. L'home
que ha rebut el do d'imaginar, de crear, que té el que jo en diré la visió
interior del real, aporta en canvi al teòleg una força de penetració i d'intuïció
d'un interés enorme. El novellista té una missió apologètica. L'escàndol no
el donen novelles com la meva; l'escàndol és d'haver vist, al segle del janse-
nisme, Racine convertit creure, per una paradoxa inconcebible, que ja no
tenia res a dir." "A la novella moderna hi ha manca de Déu, però el Diable
també hi manca. Un cop introduït el Diable, és difícil passar-se che la Gràcia

17
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per a explicar l'home. Mireu, si no: El meu rector de Lumbres és sens dubte
una mena de sant, però és per les seves temptacions, per la seva desesperació
que pot haver-nos estat accessible! L'experiència viscuda de l'amor diví
no és pas del domeny de la novella. Però si jo forço el lector a descendir al
fons de la seva consciència, si jo li demostro, d'una manera evident, que ella
està entretinguda per una Hiena de genialitat ombrívola i ferotge, quin altre
partit resta a pendre més que llançar-se de genolls, si no per amor, almenys
per terror, i cridar a Déu ? La novela católica — retreu del seu amic Robert
Valléry-Radot — no és aquella, que ens parla només de boas sentiments, sinó
aquella on la vida de la fe s'encara anib les passions. Jo voldria expressar per
una imatge el que tinc present a l'esperit — diu Bernanos per acabar — .
Prenem els personatges de Dostoievsky, aquells dels quals ens diu ell mateix
els posse ts. Coneixem el diagnòstic fet sobre ells pel gran rus. Però, quin
hauria estat el del Rector d'Ars, per exemple ? Otiè hauria vist ell en aquestes
ànimes obscures?"

Segurament, insospitades claredats, ens atrevim a respondre.

En la lletra de Georges Bernanos a irédéric Lefèvre — lletra primera-
ment publicada a Le Roseau d'Or, reproduïda als pocs dies en una actuada
edició de La Tour d'Ivoire (i) — el fervor cristià de Bernanos pren encara
major audàcia. En els seus arguments hom percep el ressò de les paraules
(le Lleó Daudet en aparèixer Sons le soleil de Satan: "Demanàveu el novel-
lista de la post-guerra? Aquí el teniu." "La guerra — diu Bernanos, referint

-se als escriptors francesos — la guerra ens ha obligat a una revisió completa
de valors morals. Ls cosa certa, certa en absolut, que ens hem sentit revoltats,
sublevats de fàstic contra la mística que els grans diaris oferien a aquest pobre
poble afadigat: la religió de la deessa França i de Sant Pelut. Aquest fàstic,
en nosaltres lúcid, ha estat sentit obscurament per un gran nombre. La
prova sensible de la guerra havia despertat en moltes ànimes el que jo en
diria el sentiment tràgic de la vida, la necessitat de relació amb les grans
lleis de l'univers espiritual, de fer entrar novament dins l'ordre espiritual el
vast infortuni humà. El problema de la vida és el problema del Dolor".
Després senta el nostre admirat prosista l'objecte de l'art, que, als seus ulls,
no és el joc de sensacions que deixa l'ànima blanca de caixa d'albat o negra
d'abís sense fons assolible o indiferent en la seva grisor perpètua, sinó gi-
rada cap al Misteri lluminós: "L'art—diu l'autor de Sous le soleil de Satan—
té un altre fi que ell mateix. La seva recerca constant de l'expressió és tan sols
la imatge feble, o com el símbol, de la seva recerca constant de I'É sser.

(I) 39, Rue Jonquoy. París, 1926. 40 francs.
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Bernanos surt a la defensa de la vida contemplativa. Res més molest que
la incomprensió de soca i arrel dels estats místics per part dels indiferents i
dels incrèduls en matèries religioses. Si la conversa per atzar se us esgarria
en aquest camp, prestament ells s'atansen a dir-vos, per a palesar llur impar-
cial judici: "Aquestes sí — referint-se a les religioses que acullen amb amor
sia els vellets invàlids sia els nens desvalguts — aquestes sí que són unes
dones admirables!", lloança que comporta una condemna pels àngels repara-
dors tancats al claustre, per les llànties enceses de caritat moral, que tot ho
han renunciat, fins els consols humans que el tracte amb el proïsme pot donar,
fins el commovedor agraïment que de la tendresa pueril o de 1'emocionable
senectud poguessin rebre per a deturar el braç de Déu disposat a fer justícia.
Sense les monges i els frares de vida contemplativa, sense el clergat i àdhuc
les persones seglars que en una forma o altra s'assemblen a aquells grans ar-
tesans de la devoció, l'equilibri del món ja no subsistiria: ells són el contrapès
que dóna potestat a la misericòrdia, fent enlairar la justícia. "El sant supor-
table, si és humanitari — diu Bernanos — , pren aspecte d'exaltat tan prompte
passa els límits del benestar burgès. Car la germana de la caritat, excellent
per a mocar les criatures, esdevé al Carmel, pels uns tina fanàtica, i pels més
indulgents una flor rara i decorativa, un preciós bibelot humà. Llavors qué?
Què ve a fer aquí Jesús crucificat? El problema de la Vida, deia jo, és eI
problema del Dolor; i encara no ho dic bé. Tot el problema de la vida queda
lligat amb el del Pecat. Què és, doncs, el Pecat? Una transgressió de la llei?
Sens dubte, però heus ací una pobra abstracció! Essent així que ho haurem
expressat tot d'ell quan l'haurem anomenat amb el seu nom: un deïcidi. Ja
sé que aquesta paraula és dura. Un Creador somrient a la rebequeria de la
seva critura o frunzint una mica les celles, seria tanmateix molt més cò-
mode ! Però si deixeu córrer quelcom de la definició capital, la redempció no
té sentit, i la ignominiosa agonia del Just no és sinó una airosa ximpleria.
Sobre un tema així, per altra banda, el llenguatge ha multiplicat l'equívoc.
En cap lloc no apareix més clarament la seva essencial poca-solta. Diu ell o
escriu ell: Mal. Aquest mot vol compendre igual el sofriment com el pecat, el
crim com allò que precisament n'és la compensació inefable. L'animal racio-
nal ha obtingut aquest prodigi de tancar en un mateix signe abstracte la idea
del deïcidi i la d'un rabiós mal de queixal. El pecat és un deïcidi, i admeto que
un tal misteri és difícil de sobremuntar: hom no demana pas tant. Però in-
escrutable en la seva essència, aquest misteri es justifica proti en restablir
l'ordre en l'univers moral, en menar a la unitat elements fins llavors irreducti-
bles, en donar al problema del Dolor una solució equitable. Quan el pecat no
era més que una transgressió de la llei, la seva reprensió tan severa era in-
comprensible, però ell és primerament un crim contra l'Amor. El sacrifici de
la Creu no és ja únicament un sacrifici compensador, car la justícia no és
ja sols interessada, no essent l'única ultratjada: al crim contra l'Amor, l'A-
mor respon a la seva manera i segons la seva essència: per un do total inñ-
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nit. On es farà, doncs, la unió del Creador i (le la criatura, de la víctima
i del botxí? En el dolor, que els és comú a tots dos."

A qui ha escrit aquestes paraules, no el podem considerar fet de la ma-
teixa fusta viva d'un Lleó Bloy, de la mateixa fusta empeltada a l'arbre de
la Vera Creu?

JosEY F. RAFOLS

E.-C. RICART



LA RENAIXENçA FLAMINGANT: PAUL AVORT

H I?US ací un deis escriptors més interessants que ha produït la post-guer-
ra: Paul Avort. Paul Avort, flamenc de raça i puríssim i arborat fia

-mingant de cor, és l'introductor de ('avantguardisme teatral a Bélgica.
Dos llibres de poemes, Les sérénades de la drólesse i La dame aux sept

béatitudes, i una peça de teatre, Le Monsieur Un Tel on comment on exploite
une ligue de conducte, és tota la seva obra coneguda. Avort no ha trobat
el seu veritable temperament fins que ha abandonat — per sempre? — la
poesia. Paul Avort s'ha incorporat amb fe al moviment que proclama que
la guerra europea marcà una época nova en absolut, i ha plasmat en el teatre
acuesta convicció. Le Monsieur Un Tel — li retreurem que escrigui en fran-
cès, quan en francés trobem les obres de Charles de Coster, Emule Verhaeren,
Maurice Maeterlinck i tants i tants d'altres ? — és el fruit intelligent del seu
avantguardisme.

En Le Monsieur Un Tel — que ben segur d'aquí pocs dies serà posada
en català damunt les taules del Teatre Íntim — el burgès, agafat en abs-
tracte, hi és presentat amb tina pàtina d'estantissa mundanitat que li fa creure
que ha aconseguit tenir una línia de conducta amb la qual turmenta la jo-
ventut del seu fill; el dia que vol imposar-la a aquest, el fill del senyor Tal,
minyó intel-ligent, desfà facívolament la illusió del burgès que es creu tenir
una línia de conducta. Le Monsieur Un Tel, obra expressionista, és abans
que res destructiva, profundament destructiva; el bell humorisme que dóna
la més alada gràcia a l'enderrocament de la línia de conducta, encara, fa es-
devenir cruel aquest destructivisme. Les notes més agudes de la peça són
l'agilitat — no obstant la seva llargària — la justesa, el cerebralisme passio-
nal, la humanitat dintre la destrucció, Fexquisidesa de to, l'honradesa i la
mecànica, puix que està escrita amb un ritme autoritari que correspon a la
manera de respirar, i per consegüent de tallar llurs frases, de les persones
insuportablement intransigents. L'avantguardisme no és gens incompatible
amb la gran teatralitat de l'obra, tallada amb precisió i realitzada amb mes-
tratge. És, en fi, d'una audàcia sorprenent. Tal vegada ens l'estimaríem més,
però, sense la pantomima (le l'escena final.

El daler artístic de l'autor és cercar la bellesa en el relativisme interior
de l'home — complementari, potser, del relativisme d'Einstein. En Le Ik[on-
sieir Un Tel ha trobat amb fermesa la llei del relativisme. Però Paul Avort
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és un esperit inquiet que vol obrir-se sempre nous horitzons, i poc temps
després d'haver publicat la seva obra—ens ho escrivia en una lletra recent

—constatà que no el satisfeia. Cal cercar la bellesa en els temes positius — ens
deia — i vull abandonar tot el que signifiqui una destrucció. No gaires dies
més tard ens arribava el manuscrit d'uns fragments d'una nova peça. Paul
Avort, certament, ha trobat un camí més veritable, més precís, més modern
encara; el relativisme continua essent la base del seu concepte estètic, però
el sets art destructiu ha esdevingut un art essencialment constructiu. Ha aban-
donat també la llei del relativisme interior de l'home, per a descobrir-ne la
fi, la seva moral, la seva religió. Amb Le Monsieur Un Tel — repetim-ho 

—Avort oferí el relativisme en forma expressionista i destructiva; en aquest
segon període de la seva obra, que l'amistat ens ha brindat l'avinentesa de
poder conèixer fragmentàriament, ens donarà un relativisme constructiu més
nou encara, del tot desempallegat dels prejudicis d'abans de 1914; les seves
noves peces seran més transcendentals i decisives i, a desgrat de l'agudització
de l'avantguardisme, més construirles.

Paul Avort ens ha donat ja una obra de vàlua positiva; molts s'hau-
rien endormiscat damunt 1'excellència de la tasca realitzada i tot al més hau-
rien cercat la seva superació, mai el descobriment de rutes més amples. Aquest
jove flamenc flarningant i ben amic de les nostres coses, per contra, troba
només aprofitable la meravellosa experiència del relativisme i es desplau de
la forma que li ha donat, i ple de fecundes inquietuds vol construir de nou
els seus horitzons.

J. ROURE I TORENT



ELS NOSTRES GRAVATS

PL. N.° IX. — JOAQUIM SUNYER: Nu.

El pintor Joaquim Sunyer es troba ara, sens dubte, en un període
ple de maturitat. Una maturitat, però, com totes les maturitats que no
es maquen, que no es corrompen, que no es podreixen, perfectament
compatible amb una noble i insatisfeta inquietud. En Sunyer és un cas,
sota tots conceptes, verament exemplar.

L'home i l'obra estan dramàticament d'acord.
Llur serenitat és filla de la lluita, de l'experiència, de la set cons-

tant de perfecció.
Pel que fa a la tècnica del seu art, sempre igual, en el fons, però,

pels que el seguim amb una simpatia i una admiració atentes, d'una
mobilitat de renovació, d'una febre de recerca inexhauribles, en aquests
últims temps hom pot constatar un fet capital. Es concreta, sense per-
dre l'estilització que li es pròpia, d'una manera francament i netament
realista, no en el sentit parcial o mutilat del mot, sinó en el seu concep-
te total, que és el que mereix realment el nom i la classificació de rea-
lista.

El Nu que reproduïm, de la collecció del Sr. E rancesc Alvarez,
representa una data dins la pintura d'En Joaquim Sunyer.

Ens ha fet recordar a Corot. Les figures de l'última època de
Corot i els seus paisatges d'Itàlia de la primera època. Hi ha una so-
brietat forta i una dura modelació que no exclouen el tou vagarós i
l'entebionament de la cosa viva palpitant...

PL. N.° X. — JOAQUIM SUNYER: Els neus.

Aquesta composició, de la mateixa col-lecció que el Nu, per bé que
sigui, també, una de les obres més recents d'I;n Joaquim Sunyer, per-
tany, pel seu aspecte, a un període anterior.

És una fina delícia pictòrica. Hi ha uns grisos, en el vestit de la
figura central, gosaria a dir, de tots colors. El petit bodegó pintat al
fons sembla una mena de tanagra de bodegó.
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No cal parlar de la delicada i tendra humanitat del quadro. Els
infants, En Sunyer els pinta com si fossin flors. Darrera dels esguards

purs i 'deis somriures innocents, hom endevina, però, un tel impercep-

tible de melangia...

PL. N.° XI. — MANOLO: Catalana ajupida.

En Manolo — emprem sempre el seu nom estètic de batalla — és
l'escultor més desigual de l'època.

És, potser, tanmateix, el que apunta més alt.
Per això les seves febleses, les seves caigudes, les seves impotèn-

cies es veuen, per contrast, molt més que les dels altres.
Quan Manolo encerta una de les seves petites escultures — pe-

tites vull dir de proporcions materials, naturalment — assoleix un grau
de dignitat i d'acuïtat plàstiques verament únic.

PL. N.° XII. —' JUAN DE LAS ROELAS: Sagrada Família.

Juan de las Roelas (1558-1625) és un curiós i interessant pintor
espanyol de segona fila, que ha pintat obres de primer ordre.

Pertany a l'escola sevillana.
Va apendre el seu ofici a Itàlia, a l'escola veneciana.
Ceán Bermudez, el seu biògraf i comentarista entusiasta, ens diu

que de 1607 a 1624, Roelas anava i venia de Sevilla a Madrid, molt
ocupat en una sèrie d'obres importants que tenia entre mans. A aques-
ta època de la seva vida corresponen els quadros que embelleixen al-
guns dels temples de la capital andalusa.

Ceán arriba a comparar Roelas al Tintoretto i als Palma.
Roelas — ens diu — es distingia per una severitat notable en el

dibuix, per la bona disposició dels grups, per la grandesa de les formes
i dels caràcters, pels seus bons escorços i, sobretot, pel seu colorit ve-
rament venecià.

El Museu de Dresde estatja una bella Concepció de l'artista i
al Museu del Prado hi ha, entre altres obres seves, El Miracle de
Nostra Senyora de les Neus.

La pintura que reproduïm ens mostra un Roelas alhora primitiu
realista, a la manera flamenca i realista renaixentista, a la manera es-
panyola.

Fa pensar una mica amb el Greco i amb Murillo.
I, detall curiós, per una certa perspectiva, la taula que centra

la composició ens fa recordar quelcom de molt modern: un tros de
taula, amb quatre pomes i un gerro, de Derain.



VÀRIA

PER A L'APORTACIO INTEL• LECTUAL DE VALÈNCIA

Sr. Josep Maria Junoy
Barcelona

Honorable Sr.: Un "Eco" d'En Màrius Aguilar alludia la vostra campanya
pro NOVA R1vrsrA, a través de les comarques catalanes.

Seré massa agosarat si, en nom del meu gran amor a la Novíssima Catalunya
intellectual, em permeto de fer-vos memòria de València?

S'ha parlat de l'oblit en qué es tenia tot el que no era eixit de Barcelona,
i amb raó. El projecte de la Catalunya-Ciutat ha fet néixer, sembla, un corrent
d'afecte i de comprensió per a les coses foranes. Aquesta atenció intelligent es-
guarda, però, íntegrament tota la nostra pairalitat? No hem caigut ara en l'ex-
clusivisme d'atendre so•lícitament només allò que es fa en el vell principat sense
tenir en compte que enllà, enllà de migjorn peninsular, hi ha unes terres pairalís-
simes rublertes de possibilitats de tota mena, i que només esperen la fecundació
de la metròpoli espiritual per donar saborosíssims fruits insospitats?

El passat de València parla eloqüentement del que pot donar aquest país
flòrid quan hi torni a córrer abundosa la saba racial.

Un temps de decadència ha fet perdre la consciència de la pròpia perso-
nalitat als homes llevantins; un doble corrent intellectual, Barcelona- València i a
l'inrevés, pot retornar-la ràpidament. Agafeu només un número de la simpàtica
revista Cultura Valenciana que publica la "Joventut Valencianista" del "Centre
Escolar i Mercantil", i hi veureu com el terreny està remogut i ben preparat;
els manca empenta només, per a llançar-hi la bona llavor. Vós i els vostres amics
de LA NOVA REVISTA sou els més indicats per a fer de far guiador d'aquests
homes que van a les palpentes carregats de nobilíssimes idealitats. Una confe-
rència vostra a la capital valenciana podria ésser el començament orientador, se-
guit sense interrupció per un actiu anar d'ací a allà, com fan Lleida i Girona;
i, a més a més, un continu venir d'allà a ací, com encara no es fa enlloc prou
intensament.

El poder donar a conèixer els propis treballs artístics i literaris en una tri-
buna barcelonina és altament encoratjador. Quantes revelacions ens n'esperen
d'aquest intercanvi espiritual!

No us fa pena de veure que filòlegs notables viuen del tot allunyats del mo-
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dern moviment lingüístic? Pensar que gent així, integrats a la comunitat, poden
ésser almenys uns treballadors aprofitables, us ho dic sincerament, em fa un lli

-gament de cor. Molta de la seva feina és en va perquè esmercen un temps preciós
en coses que fan somriure al qui segueix de prop els nostres darrers guanys lin-
güístics i ultra això poden esdevenir en certs moments, encara que només tran-
sitòriament, uns esgarriacries.

El cas del teatre és molt semblant: en tres coliseus de la capital es fa
teatre de llengua pairal, però els autors van a la seva. Els dramaturgs que estre-
nen a Barcelona els són poc menys que desconeguts i si un dia es fa quelcom
d'ací és desfigurant-ho o en traducció. Recordeu l'estrena de Fidelidad.

La possibilitat de l'accés als teatres barcelonins, no estimularia els autors a
enlairar-se per damunt d'un parlar plagat de castellanismes — ho denunciava
Las Provincias — i entrar de ple en la llengua literària?

I el cas d'un gran novel-lista que comença les seves tasques literàries escrivint
en català? Quin honor per les nostres lletres si no s'hagués interromput la deu
vernacla !

I el cas d'un altre fort escriptor — deu fer un any que donà una conferència:
Valencia en el Mundo i el Mundo en València — que és ja una valor positiva
de les lletres espanyoles, segons expressió d'un crític?

Fem ambient, senyor Junoy, que encara que no aconseguíssim una redemp-
ció, la qual cosa és dintre les possibilitats, afavoriríem l'esclat de promocions
noves.

Hem de començar, però, creant un fort nucli intellectual en cadascuna de
les nostres tres branques pairals solidàries i llavors tota la resta se'ns donarà
de més a més. Prat de la Riba — recordeu allò dels cercles concèntrics — ens
diu que s'ha de fer així.

Ara sí que plego, no sense demanar-vos amb molta insistència que vulgueu
perdonar tan d'agosarament, en mèrits del meu amor a la terra que veié morir
l'alt rei En Jaume, i del meu fervent desig que en les tribunes de Castelló,
Alacant i València s'hi senti la vostra veu de noble propaganda a favor de LA
NOVA REVISTA.

Amb tots els respectes, afm. s.
GUILLEM DE VINATE,SA



BUTLLETINS DEL TEMPS

Vi

No ens cal descobrir cap veritat, però sí, i amb sincera urgència, fer
-memòria d'una veritat que massa oblidem: No és el inateix crear una lite-

ratura que justificar un èxit de llibreria.
Ens interessa, certament, l'estudi de les possibilitats del mercat literari

català.; no ens sabríesn considerar aliens a les suggestions diverses que el
tema ha dictat als nostres homes d'empresa. Volem, però, insistir una vegada
més en la convicció que la batalla del llibre no té res a veure amb la qualitativa
valoració del llibre.

I és necessària aquesta insistència perquè a nom de batalla del llibre no
banalitzin el problema baralletes de vanitat o plets verbals dels vagarosos de
l'entusiasin.e o dels dalerosos de la comoditat dels èxits materials, i no l'enve-
rini.0 les venjances dels fracassats de l'esperit. Sota bandera de fira i embria-
gats de multiplicacions de tiratges, ha estat possible, entre altres desviacions,
cl reviscolarent d'una vella rancúnia contra els poetes. Incidència. probable-
ment inesperada i indesit jada, però evidentment proa reveladora de tèrboles
adjectivitats que descoratgen, amb la fàcil acollida que troben, l'esforç de
vint anys de vida literària catalana.

Altre foro l'accent de Josep Pijoan i d'Eugeni d'Ors en demanar Lli
-bres! i el gest de Prat de la Riba en oferir llibres. Si l'anunci no hi era coi

ovni, el ressò d'aquell crit tornava amb profunda i greu escaiença de respon
-sabilitat.

Seria insensat denur.nar al nostre moment que renovés aquells dies. Et
doler i el gest exenm/,>lar dels nostres, corresponen als treballadors de la Bernat
Metge 1 a Francesc Cambó, fundador. La veritable batalla del llibre, és tota
l'obra d'aquests homes sacrificáts perquè els homes de demà trobin els fona

-ments, els nnaterials i els instruments de creació d'una literatura.
L'altra batalla del llibre, la que alludíem en començar, potser no és sinó

la pressa de saltar per damunt del sacrifici i voler a deshora una normalitat
impossible d'assolir encara. I quan arribi, restarà sempre el contrast entre
la puresa vocacional i l'adjectiva explotació comercial de la literatura que al-
ludíem també.
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En una carta d'Adriana Monnier a un jove poeta, referides totes les
cbservacions a la literatura francesa, diu: "no hi ha més de cinquanta per-
sones que vulguin llegir els joves poetes i encara els demanen l'aportació
d'una tendència o d'una fórmula nova. Evidentment hi ha una élite de... dient
tres o quatre centes persones per la ciutat de París, unes cent per provín-
cies, unes cent per tots els paisos estrangers. Aquestes sis centes persones
(que el miralleig de la illusió fa semblar mil dues centes) no esperen que un
poeta sigui mort per trobar-lo gran. Tenen, si sués no, ulls per esguardar i
orelles per entendre. Eren, els anys 1913, 1914, els lectors de les Cinc grans
odes de Paul Claudel i de les Odes i oracions de Jules Romains. Però ni
aquesta mateixa élite no és al corrent de tot; cal que la selecció prèvia hagi
estat feta per la. petita Societat dels cinquanta que estimen les revistetes,
sobretot si són ignorades, i que s'hi subscriuen a desgrat de les probabilitats
de fallida als primers números. Aquestes cinquanta persones representen,
certament, tot el que la humanitat pot donar de millor..."

L'exemple dels poetes ha estat reportat perquè és contra d'ells que, d'una
manera directa i de vegades nominativa, s'han dirigit els nostres empresaris
de lectura. El mateix que dels poetes podríem repetir de tots els escriptors
que assenyalen una renovació literària, que fan avançar la literatura.

No classifiquem ni jutgem. Els butlletins del temps registren simple-
ment les dades recollides. Amb un marge natural d'error, àdhuc en aquelles
prediccions que semblen més segures.

II

Excepcions a part, la curiositat global catalana per les coses de l'espe-
rit no anava gaire més enllà de l'expressió verbal i sentimental de la His-
toria de las Escuadras de Cataluña.

Naturalment, també ens havia arribat el cinematògraf i Xènius des-
orbitava l'èxtasi menestral amb ardides trajectòries a les quals costava un
xic d'avesar-nos.

Mentrestant, Ramon Reventós, amb una finor que tot just ara podem
començar de valorar, aprofitava les aportacions cinematogràfiques i els re-
sultats de la informació viatgera de Xènius, per tal de tonalitzar, si calia
des de L'Esquella de la Torratxa, i per animar, al dia, una traducció senti-
mental i verbal de la Historia de las Escuadras.

Avui, Víctor Català intenta les màximes possibilitats d'una expressió
cinematogràfica literària a l'abast de la nova menestralia. Xènius, deslligat
de les nostres curiositats, deixava sense resposta l'àvida cerquera de les pro-
mocions jovenils que li demanaven una trajectòria inés ampla encara.

Un altre desorbitador l'ha substitut, fresc i infatigat després de saltar
de Stendhal a Dostoiewski a Gide; de l'avant guerra a Dadà, sense renun-

p
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ciar a. cap de les benestances d'una catalanitat essencial prometedora de la
més autèntica menestralia 1930.

Ramon Reventós saludaria amb enterniment el geni literari de Josep P?'a.
Algú ha insinuat: -- Ja teníem el geni literari de Russinyol!
—Exacte, poden respondre — . Però la diferència, i enseres la garantía

d'una continuïtat millorada, és aquesta: Russinyol no escriuria una. Història
Dadà de les Esquadres de Catalunya, i Josep Pla, sí.

Paraules. I molt niés. Tot un estil. Tota una generació a• l'endemà de
la guerra. El veritable noucents, embriagat d'atzar i presoner d'embulls gra

-maticals (específicament ,pronominals, millor): jo, tu, ell...
Una sinceritat cruel banalitzada amb dites de volguda distracció. Igual

que aquí, a la jove Castella., a la jove Itàlia i a la jove França.
I entremig el llampegueig d'aquesta. pregunta: — I després?
—Més tard, ja eompendràs,... s'inhibeix la tombarella cínica i aelapa-

roda d'aquests escriptors nous, i entre ells Josep Pla.
No tots, però.
Hem assenyalat a Catalunya l'obra. de Millàs-Raurell, plena d'altres /re-

guntes, fibladora d'aquesta pregunta immediata: — I ara mateix?
Cercadors de la recerca, esperadors de l'esperança, desitjadors del desig

(fórmula de 1l/larcel Arland) hi ha entre les darreres promocions, dels vint
als vint-i-cinc anys, joventuts que volen desentranyar el sentit de la vida.

La Fe o el suicidi. L'endemà de Dadà i del sobrerrealisme. La nostra
inquietud, diu Daniel-Rops.

Notacions i assaigs. Queden enrera les modelacions que podien invocar
un classicisme. Llisquen Freud i Proust i no deturen els corrents, que dis-
solen les millors figuracions, ni la reflexió d'un Massis sobre l'art de novel-
.lar, ni la sàtira de Romains sobre l'home que es cerca, ell mateix, ni la fide-
litat del record de Jacques Rivière que Ramon Fernandez exercita.

Novella? Teatre? Abúlia. Cyit de lirisme mental rastrejador d'equilibri,
tersecució de la veritat personal, allucinació dels fantasmes d'una vida millor
ï d'una personalitat millor.

Reacció? Ja Izo peni dit: La Fe o el suicidi.
Aquestes últimes constatacions fugen ja de l'obra de Josep Pla. La de

Millàs-Raurell, n'és tremolosa. La dels novíssims (esmento una, vegada més
ercinsiva^nent i deliberadament J. V. Foix), esprem tràgicament i deforma
la inconciliació dels dos extrems del dilema.

Esperits massa enfeinats perquè els escaigui el mot avantguarda, cri-
dador de la victòria sense noses: Tota la producció última. és sorollada d'a-
questa feina de record i d'assaig sota l'engany de blasmar les comoditats deis
decàlegs o amb l'excusa d'acceptar-ne només la comoditat peresosa.

Hom comença de deinanar esperits disponibles, caminadors a una fi
sense prèvia deliberació d'obstacles. Altrament l'avantguarda perilla de tor-
nar-se una simple previsió d'arribada.
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III

Ofrenar una font a la memòria d'un poeta: Homenatge de música i si-
lenci; permanent i mudable; present i renovat; útil i gratuit. Companyia, dis-
creció i exemple.

Joan Alcover, ciutadà de la immortal ciutat: Per la gràcia humana de
la vila que t'ha volgut consagrar una font, allibera'ns d'aquesta voluntat de
ruina que permet a les nostres viles les estàtues mutilades i els monuments
profanats. No tenim fonts, nosaltres, i ens avesem a fer música de l'afalac
i silenci de la rancúnia. Hem oblidat les fidelitats i mudem d'herois segons
patronatge d'aquesta història nova de cinematògraf, en la qual l'espectacle
enlluerna la tradició.

Orfes de companyia de discreció i d'exemple, viurem come en colònia,
desí esomiats i innominatsP No serà així, només que ens resti una font i
l'aigua concerti la teva memòria, Joan Alcover, amb el joc de lag inquietud
i del repòs que és el doll d'aquesta vida.

IV

En dubtar de les virtuts literàries del districte cinquè no he volgut
menysprear cap de les ¡possibles qualitats essencials del barcelonisme.

Per tal de sincerar-me, si calia, goso d'insinuar un petit programa de
barcelonisme integral en oposició a les arbitràries emulacions dels districtes
urbans. No faig, amb això, sinó seguir el programa de parisianite que Va-
lery Larbaud proposava als lectors del Navire d'Argent en el número de
juny de 1925.

I a partir de l'enumeració dels carrers de la ciutat que conserven les
llums primitives, dels carrerons se use sortida., de les palmeres que enjoien
els jardinets interiors de les cases velles fins arribar als hostals del divwité
que han habilitat espais per als automòbils, cm deturo a les variacions del
gust al Forn de Sant Jaume, a les vetllades de la post-processó al carrer de
Ferran i a la cadira de la llibreria Verdaguer de la Rambla a la qual era
agradat de reposar el senyor Milà i Fontanals.

J. M. LÓPEZ-PICÓ
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nnteni UN MONUMENT A JULI GARRETA

La campanya iniciada a Sant Feliu de Guíxols, per a aixecar en aquesta
clara tintat mediterrània un monument que perpetuï la memòria del composi-
tor Juli Garreta, és de les que més mereixen ésser arreu secundades i que tot

-hom hi presti el seu ajut. Juli Garreta és un dels homes que més han estimat
la nostra terra i més han fet per a enaltir-la, i, pel mateix, és del tot digne
d'aquest homenatge pòstum.

Hom coneix arreu Garreta com el compositor illustre de tantes sardanes,
que han fet sentir les més pures emocions; mes la feina persistent de dignificació
de la nostra dansa que el mai prou plorat autor de Juny anà portant a cap, jorn
darrera l'altre, escapa sovint i no és proti considerada. I aquí, precisament, ra-
dica la màxima força de l'obra del malaguanyat compositor.

Garreta trobà la sardana un f olk-lore i la deixà convertida, musicalment
parlant, en una valor universal. Un compositor, per eminent que fos, menys
arrelat a l'esperit de la terra empordanesa del que Garreta ho era, hauria pogut
produir, agafant els mateixos elements tècnics, sardanes que fossin als llindars
de la perfecció; però, a mesura que més s'hi aproparien, és més que probable
que s'anirien allunyant d'aquell esperit empordanès, sense el qual la sardana fóra
una dansa freda i mancada d'ànima. Garreta, en canvi, pogué deixar-nos un
grapat de sardanes, la major part d'elles difícilment igualades, no sols perquè
fou un home extraordinàriament ben dotat per a la música — intuïtiu, com li
digué Pau Casals, la seva intuïció meravellosa és tal volta, un cas únic —, sinó
també perquè sentia i vivia intensament la sardana i en ella amava l'Empordà
com un fragment del tot, per ell i per tots més amat encara. Aquest comarca-
lisme sá de Juli Garreta, retret a la seva quotidiana tasca de rellotger, a SantFeliu de Guíxols i aprofitant els lleures per a sentir i crear la més bella música,avui que tant es parla del comarcalisme, ens apar d'una altíssima valor sim-bòlica.

Fruits d'això són les admirables sardanes de concert, és a dir, poemes d'unagran intensitat musical per a poder ésser donades als públics més selectes, però
sense deixar mai d'ésser sardanes i, pel mateix, no trobant-se desplaçades enressonar, triomfants, per les velles places de les viles empordaneses: a Torroellade Montgrí, sota la boirina minsa del Ter, presidint la festa el roquetam, queimposa, de la triple muntanya ; a La Escala, cíe cara a la meravellosa visió delgolf de Roses o a Calonge, en la petita airosa plaça, airejada pel ventijol fi quebaixa de les Gavarres. Una sardana d'En Garreta, tant hom la sent bella aquí,com en el Palau de la Música, en l'esclat triomfant de la llum i en l'ambient,ressonant encara, de les més extraordinàries composicions musicals.

lis per això que creiem un deure que tots secundem la campanya pro-mo-
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nument Garreta, a Sant Feliu de Guíxols. Allà, de cara a la Mediterrània que

li inspirà un dels seus millors poemes simfònics, voltat dels magnífics arbres

que enjoien la dolça i fina Gesòria, camí de Sant Telm i dels meravellosos re-

cons que hi ha entre Sant Feliu i Tossa, l'inoblidable creador de Juny rebrà

l'homenatge que més ell amaria, perquè fóra en l'ambient que més grat li era.
Tothom té el deure de contribuir amb el seu òbol per tal que això sigui ben

tost una realitat. — J. G. R.

tlunm PIN I SOLER, VUITCENTISTA?

Cronològicament, sí. Potser també ho fou pel seu temperament, per l'estil
i peculiaritats de la seva obra. Però, intellectualment parlant, com superà els
defectes del segle blasmat per Léon Daudet!

Cap home no pot desempallegar -se completament de l'ambient en el qual
viu. L'obra d'un escriptor té quasi únicament per pare el propi temperament
i per mare l'època que ha viscut.

Potser per la superació que representa és per què, precisament, les influèn-
cies rebudes del medi en el qual va viure se'ns presentaven com a defectes,
com a tares. El que en altres, dins la grisor pròpia de la literatura d'aquells
temps, se'ns presentava com a cosa natural, en ell, per una llei de contrastos vi-
víssims, ens sobta. Acostumats com estem a les excellències, no sabem fer-nos
càrrec de per què tota la seva obra no és ben bé d'ara i del gust d'ara. I així,
en general, egoistes com som dels nostres guanys culturals d'última hora, som
una mica injustos amb ell...

Cal pensar en les correnties que en aquells temps predominaven. Natu-
ralment no pogué per menys d'ésser un home del seu temps. A un home com
ell se li pot retreure com un defecte, per exemple, l'haver combatut a peu i ca-
vall la present unitat lingüística? L'esperit de comprensió és una gran virtut.

No tenint cap dubte, doncs, a afirmar que quan el temps aclarirà moltes co-
ses, ell apareixerà en el futur amb tota la seva importància per damunt dels petits
tics i defectes de la seva obra, com un home qui s'ha avançat a la generació
d'escriptors qui l'envoltava. — J. M. B.

rimin" L'ENDEMA DE LA PINTURA MODERNA

El motiu, l'argument, no té importància, quan es tracta de pintura, car
aquella deriva exclusivament de la interpretació. No gens menys, és també se-
gur que mai cap artista o aficionat no es podrà sostraure a l'atracció que damunt
d'ell exercirà el tema.

Les preferències dels pintors per diversos gèneres marquen una època en
la història de les arts plàstiques, i tot contemplador futur preferirà sempre una
tela en la qual, demés de totes les qualitats pictòriques que la fan bona, trobi
ben paleses les característiques de l'època en què va ésser produïda.

Els pintors s'han sentit diverses vegades atrets vers els assumptes religio-
sos i històrics propis de tots els temps. D'aquí que en les obres cabdals provi

-nents dels segles passats s'hi endevinin tot seguit sensibles diferències acusa-
dores de l'època en què foren executades. En elles es noten sempre les influèn-
cies a què estava subjecte el pintor. Unes vegades és el misticisme que omple
el quadro el que ens diu que aquest va ésser fet en una època d'austeritat i de-
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voció. La sumptuositat i abundància d'altres ens parlen de la superficialitat de
l'ambient on la vida del pintor es descabdellava.

Fins i tot els cubistes, volent accentuar el menyspreu per l'objecte pintat,
han caigut en el vici que deien combatre. Què són si no deixes romàntiques la
formidable' quantitat de pipes, guitarres i ampolles de què es serveixen per a
bastir llurs especulacions pictòriques? I és que, sense adonar-se'n, han seguit els
cubistes el corrent que mena l'art cap a una expressió d'humanitat que és el
distintiu principal de l'època moderna, i han cregut que aquests objectes pro-
saics que veiem cada dia eren merexeidors d'ésser enlairats a la categoria d'obra
d'art.

No cal triés que recordar els temes preferits pels pintors mitjans del se-
gle passat. Quan no feien quadros d'història, artificials i enlluernadors, s'en-
tretenien en escenes de "saló" d'un romanticisme dolent i carregat. Bona part
de la baixa qualitat d'aquestes teles prové de la poca indentificació amb el seu
temps. Mancava als autors la saba bona que és l'aire pur, i llur obra ha mort
corsecada.

No es pot regatejar als impressionistes el mèrit que suposa l'haver huma-
nitzat l'art, ja que varen ésser ells els que en encarar-se amb el paisatge sen-
tiren tota la humanitat senzilla i pregona que la naturalesa traspua, ço que els
menà a trencar amb un passat de pintura raquítica i artificial. Aquest lligam
del pintor ami) la terra ha persistit fins avui, encara que moltes vegades no
s'hagi fet el que pròpiament se'n diu paisatge.

Convé remarcar la preferència pel suburbi, mostrada per nombre de pin-
tors moderns. És que, de mica en mica, i seguint la trajectòria iniciada, s'a-
costen aquests a la pintura urbana que un dia privarà. Sembla que els artistes,
individualment, segueixin a contracor aquesta direcció general (le la pintura.
Cada dia surten concepcions noves. "Més difícil, encara !" sembla que diguin
els pintors, tot esperant veure a qui sobtarà una idea més atrevida i absurda.

El sobrerrealisme, que defensen a peu i cavall els pintors francesos de dar-
rera hora, és per ara l'últim graó d'una escala que vol pujar la pintura als
núvols sense pensar que un cop portada a regions tan enlairades es fa impos-
sible tota discussió. El pintor mateix — segons ells — és sols un instrument que
no fa sinó obeir els moviments espontanis que surten del niés pregon de l'à-
nima.

Compte — diem nosaltres — amb el subexpressionisme! Hem de pensar
que tota la història de la civilització és una lluita constant per eliminar els ins-
tints primaris. Figurem-nos que ens deixéssim portar per aquestes teories en
la vida de relació social! Nosaltres no hi podem fer més. Sempre que tenim
davant un adepte del subconscient ens fem a la vora per instint de conservació.

Hem pujat amunt, quan potser l'expressió més aguda de modernitat es
troba arran de terra, car ens falta encara l'obra en la qual s'hagi fet matèria
artística de l'anècdota del viure actual. Els vestits que portem i les cases, els
vehicles i les màquines de què ens servint, estem segurs que desapareixeran
sense haver trobat el seu pintor. Els cubistes — i això demostra que han sentit
aquesta preocupació — prou n'han fet d'assaigs amb aquestes coses; però tots
'd'una manera fragmentària i parcial.

I ara diem: a l'endemà de la pintura moderna, corn es mirarà la gent aques-
tes obres? Quan s'hagi extingit el ressò de la veu dels apologistes incondicio-
nals de la pintura que ara en diem moderna, què s'hi veurà en aquestes obres
incompletes que nosaltres hem acceptat en la febre del moment? Temps a ve-
nir, i tant si volem com no, ens lligaran ami) el passat. Nosaltres en reneguem

18
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del passat. Però cal reconèixer que els anys de pintura que ens han precedit han
deixat tina obra que, bona o dolenta, es relacionarà un dia amb la nostra.

A l'endemà de la pintura moderna ens posaran al costat del passat més
proper; al costat de Manet, Seurat, Toulouse-Lautrec, Rousseau i altres pintors
que en el seu temps copsaren amb una gràcia meravellosa les vibracions d'un
París suburbial i pintoresc, de cafès -concerts i barraques de fira on es divertia
una multitud ingènua que gràcies a ells viurà eternament.

És endebades que els preceptistes secs i àrids ens atabalin repetint que tot
això és literatura, car els homes sensibles estimaran sempre als artistes que
encertin a acoblar la puresa de l'ofici amb l'amor a la realitat de cada dia. 

—A. A. T.

nwiui UNES ILrLUSTRACIONS DE "SHUM"

És dins la cella on "Shum" ha sabut donar forma al seu art, i, adalerat
d'inquietuds, sempre freturós (le superar-se, humil, les seves mans terriblement
deformades han infós la vida a les figures que dibuixa. "Shum", avui, és un
caricaturista cada dia millor, que sap traduir les angoixes humanes en aquells
ninots expressius i còmics traçats amb simples i segures ratlles. "Shum" no tenia
idea (le què cosa era la pintura, i fa ben poc, agosaradament, valentment, em

-prengué la realització d'uns retrats a l'oli; hem vist al darrer que ha pintat i
no ens hi pensem gens a afirmar que supera la seva millor caricatura. Ha abas-
tat amb honradesa l'art sense haver passat pels estudis.

Gairebé en edició de bibliòfil, que fa honor als obradors d'En Joan Sallent,
de Sabadell, Josep Donday ha donat una intelligent traducció d'El fantasma de
Canterville, d'Oscar Wilde. Uns simpàtics dibuixos de "Shum" ilustren la ver-
sió. "Shum" penetra la fantasmagoria i l'humorisme subtil de Wilde t el dibuix
agafa una expressió més madura en perdre la simplicitat de la caricatura; és
un estil nou en ell, tot i veient-s'hi la mateixa vigoria del seu tremp, que sig-
nifica un notable avenç. Dibuixos decoratius, suggestius, optimistes, són l'obra
amorosa d'un artista pur; alguns, com la noia embolcallada en llum, l'encontre
del fantasma i Miss Virgínia, el retrat d'aquesta deliciosa donzella, la fantasia
de la falsa portada i àdhuc la testa d'Oscar Wilde — bella harmonia de l'es-
perit i la plàstica—tenen un deix d'aquell repòs de tota obra reeixida.-J. R. i T.

ininn1 MARIA-TERESA VERNET: AMOR SILENCIOSA

L'escriptor ha penetrat l'ànima de l'home — liorne, sexualment — fins el
més amagat recó; cap caire, cap passió, cap inquietud no han estat negligides.
En la literatura universal hi trobem la perfecta, la precisa psicologia de l'home;
gairebé estan descrites ja les emocions possibles. L'ànima de la dona, molt més
complexa i rica, potser no tan franca, no està encara ben explorada pels lite-
rats. Tot el que acorda a la dona el segell personalíssim de la seva psicologia,
múltiples subtileses tal vegada esfumadisses, ha restat impermeable a la mirada
escrutadora de l'escriptor.

I és que sembla que la literatura, fins ara, sigui un patrimoni exclusiu dels
homes; són homes quasi tots els escriptors del món, i raríssimes dones han abas-
tat la fama. Són els homes els que han dictat les normes de les lletres i gosaríem
dir de les genialitats artístiques ; les dones que han escrit han seguit les rutes
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fressades pels homes — moltes, han cobert el seu nom amb un pseudònim mas-culí. — S'ha pogut descriure sense fallida l'ànima de l'home; s'ha pogut des-criure tot el que ha estat possible penetrar de l'ànima de la dona. Però el mésrecòndit de l'ànima femenina, allò que només pot saber la mateixa dona, no haestat mai dit, perquè les escriptores que no han volgut abandonar la seva con-dició sexual no han tingut la coratgia de pintar el niés íntim de la seva vida,les passions, les inquietuds, les emocions — lleus, brevíssimes segurament -que un instant o altre han afuat el séu cor.
Aquestes breus divagacions ens les ha suggerides Autor silenciosa, la no-vella de Maria-Teresa Vernet. Té trossos de gran valor, aquesta primera obrad'una noia. Ls més apreciable encara la seva profunda humana feminitat. Maria -Teresa Vernet és joveníssima, i podem esperar molt d'ella. Hem de desitjar,però, que l'experiència i la maduresa que li farà produir novelles superiors noli entelin la valentia d'Amor silenciosa. — j. R. i T.

tJnoorI, MILLÀS-RAURELL : LA CARAVANA. Edicions Diana, 1927.

Mai com ara, davant d'aquest recull de proses, no havíem comprès tantaquesta preciosa ànima de Millàs-Raurell ; aquesta ànima exacerbadament sen-sible i delicada com una llaga finíssima en carn viva. En aquest llibre, i en elformidable estudi dramàtic La Llotja (quaderns de 1926 de La Revista)— on el cas psicològic del protagonista és tractat amb una poderosa originali-tat — se'ns palesa la superioritat excepcional del temperament literari de Mi-llàs-Raurell, que no dubtem a qualificar — junt amb el nom de Puig i Ferre-ter — com la personalitat activa més intensament interessant de la nostra pro-ducció pròpiament literària d'avui. Aquesta inquietud espiritual de l'autor dePrimers, amatent tothora a la vibració Jiterària del món i a la percepció mésafinada de la vida, resta justificada per tota la seva obra, impulsada per unafuga vehement d'anar endins en la creació, per la pruïja d'un daler insatisfet,esperonant.
Les pàgines de La Caravana, tenen una perfecta valor d'unicitat dintrela nostra prosa de caràcters, dintre la nostra literatura psicològica. Damuntd'una documentació humana minuciosa i complexa, d'una riquesa sentimentaldepuradament emotiva, Millàs-Raurell es lliura amb precisió a un anàlisi inci-siu del paisatge anímic—del subconscient, dels estats anormals, de les vides ín-fimes.—Aquest anàlisi a voltes és resolt valentament en brut, i llavors el xocde les paradoxes interiors bategants, ens fa estremir; d'altres és acomplertamb una agudíssima finor d'intel-ligència, perfilada d'intuïcions extraordinària -ment subtils. Generalment, però, aquests assaigs de veritable dissecció psicolò-gica tenen una terrible profunditat anímica, i ensems un pregon sentit de pie-tat. L'autor apar que faci una vindicació implacable, davant del món, de lesànimes febles; com si el seu llibre fos una ofrena expiatòria de les miquesd'humanitat oblidades o maltractades per la vida. La màxima sensibilitat essentgermana de la feblesa, Millàs-Raurell, sembla donar satisfacció a la protestainexpressada de les tràgiques intimitats de mantes existències indefenses. L'ele-gia i la sàtira hi van de companyia; el fel i l'amargor s'hi graduen, en ma-tisos de clarobscur imponderables. La comèdia humana, l'àcida filosofia delviure, són, en les lliçons experimentals de Millàs-Raurell, un encrueliment deprotesta, en nom de la caritat feta per ell als seus personatges, al fer-los sortirele llur fatal silenci sense venjança. Les pàgines de Millàs-Raurell, en aquest
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aspecte, tenen sovint una tremenda causticitat de gran escriptor psicòleg; po-
dríem dir que les figures que ell anima, amb aquella tristesa tan plena de sentit,
són realment siluetes en dolor. Una dolor latent en el fons (que és tota l'obra
de Millàs-Raurell) de les seves evocacions enormement suggestives; un fons
teixit en una penombra esquinçada, de tant en tant, per una claror punyent.

Ultra aquesta pietosa voluptuositat en amanyagar els caires sofrents de
les ànimes, Millàs-Raurell planteja també, en els seus casos, apassionats pro-
blemes mentals, transcendents jocs de consciència, i àdhuc arbitrarietats enfo-
cades amb una lògica estricta. Esmerça, per a fer-ho, un àgil cerebralisme re-
flexiu, servit singularment per expressions imatjades, sovint d'una bellesa de
pensament estremidora. L'autor percep, gairebé d'una manera hiperestèsica,
amb un instint meravellós d'anatomia psicològica, els recons més invisibles, les
divisions més indestriables del complex humà. I el seu llibre, apte sois per a
una mena de sensibilitats, és d'aquells que fa vial. Fa mal, però, al cor, i d'una
faisó dolcíssima; encomana la tremolosa tendresa d'una adolorida fruïció.

En fi, La Caravana és, sintetitzant, tina antologia, homogènia i diversa
alhora, d'ànimes vistes per dins.

Confessem que havem passat llargues estones contemplant admirats, el re-
trat fet per Ferran Callicó, que precedeix el llibre. Hi ha, certament, en aquest
dibuix aprofundit, tot el Millàs-Raurell. — O. S.

iiiiitni MOSSAN JAUME COLLELL

Abans de tot, és la característica, alta personalitat de Vich. En aquest clos
qui el veié néixer, s'hi troba, a tot, pler, com el fill en els braços de la mare,
com el tresor en la pau sedosa de l'estoig. El cor del Mestre ha estat tostemps
la fornal abrandada d'amor, vers la levítica i ferrenya Ciutat; tant en dies de
gaubança com en hores de dissort, allà en el fons del seu ample pit ha llambregat
viva la llàntia vermella. Ni l'udol del temporal, ni la fiblada del desengany, ni
l'ofrena fortament temptadora, no han pogut arrabassar el veritable fill d'entre
els braços de l'antiga Ausona. Mossèn Jaume Collell, abans de tot, és vigatà de
pura raça; la seva figura ja ha esdevingut amablement típica entre sos com

-patricis. Si el sobtem en sos passeigs pels nostres carrers, ens meravella i se'ns
emporta el cor aquell seu aire patriarcal, aquell caminar lent, solemniós, li

-túrgic gosaríem dir, aquella testa venerable, privilegiada, qui irradia fulgències
de bonesa arreu... I, en el camp de les lletres, com s'ha desplegat la seva ac-
tuació? Hom podria dir que el geni del doctor Collell hi ha florit tots els temes;
nosaltres, però, si ens fos donat estudiar-lo, ens fixaríem principalment en els
tres caires majors: poeta, orador sagrat, periodista. Per a acreditar-lo de fort
poeta serien suficients les tres composicions La gent de tany vuit, !Montserrat
i Sometent, poesies que li valgueren el títol de Mestre en Gai Saber; en quiscuna
d'elles hom hi observa un nervi sostenidor formidable, un regust pairal que
enamora i una força emotiva insuperable. Certament, de la seva poesia nosaltres
escolliríem la que va de cara a l'Englantina. L'autor deis llibres Floralia i Redall
ha estat el ver devot de la nostra primera institució floralesca, en ella hi
té conquerits vuit premis ordinaris i l'ha presidida brillantment en dues
anyades... Ara, si el cerquem dins l'esfera sacerdotal, hom troba de seguida
l'activíssim i zelós difonedor de la divina paraula. Els seus sermons, sempre
sòlids, ardorosos, ben cenyits, han meravellat i commogut els auditoris més exi-
gents; han fruït de fama grandiosa, tanta, que gosaríem dir que l'insigne ca-
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pellà ha predicat en les solemnitats religioses de més compromís i que són po-
ques les esglésies de Catalunya on no hagi vibrat la seva veu robusta i atractiva.
I, premiant tan bella i positiva labor apostòlica, en l'any 1896, a proposta del
Cardenal Sanxa i del Prelat català doctor Morgades, fou cridat el docte apo-
logista a prendre part, com a representant hispànic, en el Congrés Internacional
antimacònic de Trento, on presidí la tercera secció i hi esdevingué célebre el
seu discurs L'oració coso arna poderosa contra. la Maçoneria.... Tan admi-
rable com els dos caires apuntats ho és la seva vida periodística, d'una intensitat
í puresa exemplars. Per a fer-se càrrec de la magnitud de la seva producció i
nombrosíssinia varietat de temes, caldria recórrer els vint-i-cinc anys de la pu-
blicació setmanal La Veit de Montserrat, de primer, i els vint-i-quatre anys dela Gazcta de hiela, després. De la seva ploma prolífica han brollat seguidament
magistrals lliçons de sociologia cristiana, sana filosofia, biografia, poftica, ca-
tecisme ciutadà, bibliografia, etc. Una collecció de llibres contenint els articles
de l'eminent escriptor constituiria tina biblioteca consultiva d'una valor incom-
parable. L'article planer, sucós i orientador del canonge Collell ha estat cons -tantment l'ànima del periòdic vigatà... Heus ací l'home que, avui, apareix a nos-
tres ulls tot radiant de claredats de triomf, encimbellat sobre pedestal de bron-ze, la testa coronada de llorer i sa clestra, trémula i feixuga, empunyant la plomaviril i fulgurant. Verament, seixanta anys de vida periodística és cosa que, amolt alta veu, ens parla de bravesa, de clignitat, de mèrits, és una ruta que es-glaia als Inés valents. L'illustre Ardiaca de la Seu ausetana celebra enguany lesnoces de platí amb el periodisme, i un succés així no podia passar desapercebut
o fredament. Un publicista benemèrit, des les planes de La Veu de Catalunya,va llançar uns mots efusius d'iniciativa d'homenatge, clesprés han ressonat d'en -tusiasme fins les fibres niés íntimes del sentiment de Catalunya. Ara, darrerael Cos de Periodistes, qui porta la davantera, hi sabem també la simpatia de totun poble. — P. V.

'inUini LA PINTORA CLOTILDI, P. FIBLA

l̀ots els que aquí s'interessen per les coses d'art, i tots els que estimen la
bona pintura i no coneixien res d'aquesta nova artista, han restat sorpresos en
contemplar la seva exposició a les Galeries Laietanes. I certament no n'hi haviaper menys, puix que cal declarar que es tracta, realment, d'un "cas" dintre dela nostra pintura. Crítics com Joaquim Folch i Torres. Rafel Benet, i Carles Cap-devila, entre altres, ho han dit ben clarament en els seus judicis.

D'En Folch són els següents comentaris:
"El to, d'aquesta pintura, com a color, s'agermana amb el més alt que haproduït la nostra gent moderna. Nonell i Mir i Raurich han fet cantar com ellala paleta, i encara a estones ella els depassa en intensitat colorítica. Les har-monies són a la pintura ço que és el verb a la llengua. La paraula nova que neixa l'escalf de la inspiració poètica, és l'equivalent d'una nova harmonia de colors

D'harmonies noves, aquesta pintora en caça en abundor, i per aquesta sola virtut,el seu art mereix una reverència.
Improvisa; és veritat. Davant la visió de la realitat suscitadora, allá van elsseus ulls i la seva ánima trescant pels camins de l'iris infinit de la vida."
La pintura de Clotilde Fibla és bella, és franca i és forta; i ho és per l'excel-

situd del color i per la qualitat intrínseca de la matèria de què es nodreix. I ésbella i distingida — d'una alta distinció — per l'enlairada sensibilitat que cada
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un dels seus quadros desenrotlla, pintura tota ella que ens parla a l'esperit i ens
parla als sentits.

És pintura "masculina"? És, tal vegacla, "f'menina" ? És la pintura d'un
esperit selecte — home, dona, què hi fa? — que quan pinta esdevé un esperit
superior. Té la fortitud dels grans pintors que fan pintura "mascle" i tota la
sensibilitat femenina. El que no té, és res del que podríem dir-ne "pintura fe-
minista".

La pintura de Clotilde Fibla no obeeix a l'instint, ni a la casualitat; qui
resol tot aquest conjunt d'harmonies reveladores d'una extraordinària bellesa tan
fondament sentida i tan feliçament exterioritzada, és la visió interna, el tem

-perament i el "saber fer ".
I tot això es manifesta d'una manera tan concreta i clara en veure els seus

quadros, que l'espectador se sent necessàriament suggestionat per aquell davassall
de color que crea ritmes, formes i harmonies de bellesa. — J. P.

mtetttt DR. TORRAS I BAGES: L'ESGL. SIA 1 LA CASTRDAT, textos re-
collits i comentats sota la direcció del P. Josep M. Pijoan, S. J. Biblioteca
'`Horitzons ".

No podia, certament, la novíssima "Biblioteca Horitzons" inaugurar amb
una obra més noblement oportuna la seva col•lecció. És una sortida de mestre.
Un cop serè d'alta audàcia.

No tenim però la pretensió de donar ni la més mínima idea d'aquesta abra
amb els nostres quatre mots d'avui. Es mereix una recensió molt més important.
No mancarem de fer-la.

Sigui'ns permès, mentrestant, d'assenyalar al públic la seva extraordinària
importància.

És el elit posat exactament damunt la llaga purulenta de l'hora estupefiada i
alhora epilèptica que vivim.

Chesterton ens ho va dir bé prou en aquella famosa frase seva contundent
que fou la pedra angular del nostre interviu:

"We shall have to defend the ideal of chastity."
Hem de defensar tots l'ideal de la castedat.
Castedat, dignitat i bon gust — i caritat, ja no cal dir-ho — coincideixen,

altrament — i avui més que mai — d'una manera perfecta.
La carn, en la literatura especial freudiana que avui la profana i l'explota,

ha perdut diríem la seva forma, el seu esquelet, la seva raó.
És esdevinguda tina mena de gelatina inanomenable de descomposició. -

J.-M. J.

atattttt L'EXPOSICIÓ DE "LES ARTS I ELS ARTISTES"

Algú ha sostingut que Catalunya és, a hores d'ara, el país on pot sortir la
millor pintura i la millor escultura contemporània. No és pas el xovinisme més li

-mitat l'inspirador d'una afirmació així, sinó l'assiduïtat a seguir exposicions i a
mirar revistes estrangeres d'art modern, al servei d'un criteri sòlidament fona

-mentat en el coneixement dels clàssics de l'art, sense ignorar, però, cap de les
aportacions de darrera hora.

El que caldria, perquè l'art català arribés a aquesta situació privilegiada,
ja no és afer dels artistes, solament, sinó del públic. El dia que hi hagi prou
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compradors per assegurar econòmicament la vida sense estretors a tants i tants
artistes dotats com tenim, i aquests darrers, per tant, puguin treballar amb in-
dependència i sense traves, no dubtem que l'art català, a desgrat de les modes
dictades a París, sigui reconegut, més que no pas ara, el més interessant i va-
luós, en conjunt, dels contemporanis. (Tasca, doncs, de mecenatge intelligent.)

Des de fa pocs anys ens manca aquella Exposició de Primavera que tant
servia per a una apreciació de conjunt. Ara aquesta apreciació de conjunt hom
se l'ha de fer mentalment, per bé que força l'ajudin les exposicions collectives
cona la del mes passat a les Galeries Laietanes: la de "Les Arts i els Artistes ".

No representa aquesta entitat, absolutament, el que hi ha de millor en l'artcontemporani a casa nostra, alguns noms que no es poden negligir en restenfora; però és la que aplega més valors positives, perquè ja es fundà amb ellesi n'ha absorbit d'altres amb l'ingrés de l"Agrupació Courbet" i el niés novelldel "Saló dels Evolucionistes ". Per això, amb tot i els noms que en resten fora,i els de dins que no han exposat, l'Exposició de "Les Arts i els Artistes" perella sola ja pot donar una impressió sobre un important sector de l'art català.Fer la crítica detinguda d'un conjunt de vint-i-quatre expositors vessariadel marc d'una d'aquestes curtes "Notes"; per força haurem de reduir-nos aun inventari de noms seguit de breus comentaris.
Rafel Benet, pintor doblat de crític, i, per tant, amb base teòrica al serveid'una inte•ligent preocupació. — En Ricard Canals ha exposat el retrat millor,potser, que li hem vist, el cap del qual, sobretot, és una acabada perfecció. -Julià Castedo, del "Evolucionistes": pintura estructurada, nítida, potser unamica massa i tot, honrada i iotelligent. — Joan Colom: paisatges del Baix Em-pordà tractats amb càlida "verbe", rics de color i de llum, i dibuixos coloritsa l'altura de les pintures. — Feliu Elias: divisionisme, objectivitat absoluta, ala manera dels holandesos; res de concessions a la fuga ni a la traïdora facilitat:subjecció al tema i técnica conscienciosa; abscència d'improvisació i de "trolnpe-1'oeil". — Jaume Guàrdia troba en la pintura al tremp, fresca i ingènua, l'ade-quació del seu temperament. — Quina llàstima que Manuel Humbert sigui tanescàs a produir, Incisiu, concís, tan fi que se'ns escapa, és el dibuixant més sen-sible que tenim a Catalunya. — Francesc Labarta ha pintat un dels paisatgesmés espontanis i un retrat vibrant de color, tot dintre aquell coneixement dels

secrets de la tècnica. — Lluís Mercadé: hipersensible, sap impregnar de poesiaels seus paisatges. — Jaume Mercadé s'esforça lloablement a jugar el color Inésque abans, sortint-se de la monotonia dels grisos sords. — Joaquim Mumbrú no
ha superat, aquesta vegada, la seva producció anterior. Segueix el seu esforç
per enriquir la matèria. — Josep Obiols o el pintor de la gràcia: dues figures ben
harmonitzades. — Iu Pasqual, el mestre dels paisatges esclatants de llum i decolor, resolts amb técnica prodigiosa. — El Marian Pidelaserra d'ara, després
d'un allunyament prou llarg per enyorar-lo, ens ha semblat ben lluny del Pi-
delaserra de les teles del Montseny i de París. Tanmateix, és aquest el que pre-ferim i el que enyoràvem. — Enric C. Ricart, expressiu, viu, lúcid. — Josep F.
Ràfols, complexa personalitat d'arquitecte, escriptor i dibuixant, i quant a aixòdarrer, observador fidel i agut. — Joan Serra, sortit dels "Evolucionistes": pin-tar dotat del qual parlaríem tan bé que se'ns retreuria l'amistat que amb ell te-nim. Esperem, però, fer-ho amb motiu de la seva pròl ima exposició. — Josepde Togores és el mateix que veiérem a can Parés, de paleta més rica, la qualcosa l'acosta més a l'equilibri que mancava a la seva pintura, tan vigorosa de forma
— transe Vayreda, preocupat actualment per la llum : claredat italiana de pri-mitiu.
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Enric Casanovas, l'hellenitzant de l'escultura catalana, conserva el seu lloc.

Llàstima que només hagi exposat aquell capet de noia, graciós i simple. —

Joaquim Claret: figuretes de la darrera exposició, un xic maillolesques. — Josep
Dunyac: dues figuretes molt representatives, de les quals triarem, sense vacillar,
la de bronze. — Pau Gargallo: artesà entremaliat de gran traça i domini de l'o-
fici de forjador. — Josep Viladomat: conjunt d'escultura important amb el qual
es col•loca, de cop, en primer rengle. Llarg camí recorregut des del barroc de les
primeres exposicions dels "Evolucionistes ". Influència italiana? Tant li fa: té
prou temperament perquè sigui completament absorbida i no minvi gens d'origi-
nalitat a les seves obres.

Pere Inglada: tota la finor i la gràcia japoneses que reprodueixen gairebé
diríem el moviment mateix de les esveltes bestioles que cada any l'Inglada ex-
posa a "Les Arts". —J. C.

iiiwu TOMAS GARCÉS: EL SOMNI. Les Edicions d'Art. Barcelona, 1927•

(,'acceptació (le les formes populars, baldament cenyides i transformades,
implica sempre un cert perill d'inèrcia: el perill de crear un eco massa fidel,
on la pròpia substància lírica tendeixi a agrisar-se. Per evitar-lo calia un doll
de lirisme ben autèntic i personal. Tomàs Garcés ja no ha hagut de vorejar-lo
gaire en el seu darrer llibre. Abans, la felicitat contemplativa del poeta trobava
en les formes che la cançó popular, més o menys estilitzades, un motllo expressiu
adient. Els elements del paisatge, les pròpies passions idílliques s'arrengleraven
dòcilment en la tonada tranquilla. L'humor musical que generava els versos re-
queria uns ritmes simples i clars: el poeta semblava com un adolescent enlluer-
nat que ritmés el pas amb una cançó de joia o de recança lleu, encara més dolça
que la joia. De vegades deia adéu a les coses perquè, en la visió emocionada del
record, hi guanyaven una claror Inés pura. La melangia es posava al volt de les
coses com un halo daurat:

Boireta del matí
eznboira'7n la mirada.
Ets dolça com l'oblit.
Adéu, la vinya clara!
Que lluny, l'alè del mar
i els brucs de la munta nva!

Però la visió, senzilla i amable, s'adaptava sempre a aquest ordre tranquil,
a aquesta melodia acompassada.

Ara, la visió s'ha enriquit, l'humor musical es ramifica en formes fines i si-
nuoses. Germinació lírica i expressió verbal s'acorden, potser, amb un maridatge
encara més íntim. Així, El Somni ens ofereix solucions fonnals delicadíssimes:
(le vegades un vers s'esmuny amb vol vagarós a la fi d'un poema, però sense
cloure'l, més aviat allargant-ne el ressò ànima endins, com una impressió flotant,
fosa amb el mateix teixit del somni:

ai, que no mor la sentor de les roses
i duc als llavis el record d'un bes,
talment la pols daurada d'un ala. fugitiva!
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Altres vegades un vers lliure trenca la inèrcia dels assonants i n'apaga i n'en
-tristeix tot d'una la música, espesseint encara el vel elegíac. O bé la mateixa to-

nada indecisa es posa al servei d'aquella clara mitologia del paisatge a què el
poeta ja ens tenia avesats (La mar, niés enllà del port — s'12a desfet la cabellera),
aquella mitologia de formes tot just insinuades, tot just suggerides amb una pin-
zellada subtil :

quina remor feia la conquilla pàllida
quan el seu cinyell desnuava l'alba?

Libre on es besen la gràcia i la tendresa, El Somni no és gairebé niai infidel
al dring autèntic d'aquestes dues virtuts poètiques essencials. L'esquema imagi-
natiu no es revela en una cristallització freda: gairebé sempre és agombolat de te-
bior lírica. En poemes com El riu, aquesta ardor crema amb meravellosa intensi-
tat, i a través d'una forma tota austera eleva la visió graclualment, fins a un màgic
i lluminós simbolisme. — M. M.

iiuimi EN TORN DE LA PREMSA COMARCAL

Prat de la Riba hauria volgut que a cada ciutat i vila de certa importància
aparegués una gaseta duent per títol el nom sol i llis de la localitat; per exem-
ple: Manresa, Vilafranca del Penedès, Sitges: tot evitant els afegitons disgra-
ciosos, com és ara: La Campana. de Manresa, El Crit V ila f ranquí, El Ressò
de Sitges, o bé les denominacions filles de gran pensades: L'abrandanzent,
Scriptoriunt, Idearium.

El format, els tipus d'impremta, sense que haguessin cl'ésser calcats, havien
de respondre a una mateixa norma del gust: l'elegància dins la sobrietat.

L'aparició de nombre de publicacions durant els darrers tres anys ens ha
fet recordar mantes vegades l'esmentat projecte, oi rasés havent constatat com
se n'allunyen per llur nom i per llur tasca. $s ciar que la concepció d'En Prat
enfocava una Catalunya més organitzada i senyora dels setas dominis espirituals.
No gens menys, hom podria assajar honestament aquell projecte o fer-lo servir
de pedra de toc.

Havem parlat de la part, diríem, externa. I del seu contingut? És evident
que cada una de les referides gasetes hauria de servar un to peculiar, de faisó
que, sota el simple esguard, hom experimentés de seguida la sensació d'una
determinada vida ciutadana activa i profunda, fortament destacada i alhora uni-
ficada amb les seves semblants.

Dos perills han amenaçat sempre els periòdics forans: l'estret localisme i
l'exhibicionisme ultrancer. Si n'agafem un grapat, veurem que o bé pequen els
uns per curtedat de Lluc, a l'extrem d'esdevenir inintelligibles per al lector no
covilatà, o bé pequen els altres per excés de projecció. Els primers no saben
eixir de les íntimes bandositats i els segons, tot pretenent apartar-se'n, es situen
fora de llur òrbita natural. I és així que el degustador de premsa comarcal ben
sovint exclama: — És tina llàstima : tis cauen dels dits !, o bé: — Quina cosa
més descentrada!

Escau aplicar a la premsa forana el precepte suara recordat per Caries
Soldevila: què és preferible: la formació d'un petit nucli, ferm, intelligent i ben
orientat, en lloc de l'escampament d'una influència entre les masses?

Nosaltres ens declararíem a favor dels dos fets junts. Creiem que no hau-
ria d'ésser incompatible la permanència d'un petit nucli intelligent amb 1'escam-
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pament de la seva influència entre les masses. Estimem, a fi de comptes, que
un periòdic forà ha de treballar ciutat endins, vila endins, amb un decent pre-
domini, en lloc de ciutat enfora, vila enfora, sobretot quan la formació espiri-
tual de les contrades es troba en el període incipient.

Josep Pla ha fixat ja el seu criteri sobre el que haurien de contenir les
correspondències foranes damunt els diaris de la metròpoli. Dins el mateix sen-
tit caldria orientar els periòdics comarcals : estudis i reportatges sobre la in-
dústria i l'agricultura de la localitat; enquestes respecte als oficis desapareguts
o en minva, tot propugnant per a llur reanimació; desvetllament de l'amor al
llibre, a la música, a la pintura i al teatre; incitar al millorament pedagògic;
recercar dins els arxius municipals i parroquials els documents bàsics de la
història a fer o a refer; crear un fogar intern, amb gran poder d'atracció, i
alimentar-lo de dia i de nit.

Una conversa amb un jove i ja ililustre editor ens ha refermat en l'exposat
pensament. El nostre amic ens contava, bon tros estranyat, que en els pobles
que tenen major aparença de distinció intellectual, amb revista de gran volada,
és allà on es venen menys llibres; en canvi, molts pobles sense mica de vernís
extern absorbeixen una quantitat de llibres insospitada.—És que es preocupen
— afegia — de la feina prèvia de l'endegament interior.

Vers aquest endegament cal enfocar la premsa comarcal. Tota altra direc-
tiva anirà a parar als camins sense sortida i malbaratarà un temps preciosíssim
difícil de recuperar. Renunciem, doncs, a les excentricitats. Escriptors de gran
o petit perímetre, sentim-nos ben bé escriptors de la terra que ens aguanta i
sapiguem comprendre els nostres deures imminents. — S. S. i F'.

tunnu L'ALTAR A SANT SEBASTIA I SANT ROC AL TEMPLE DE
SANT FÈLIX, DE SABADELL

L'Humanisme, que és l'estètica informadora de l'obra fins avui realitzada
per l'Antoni Vila Arrufat, crea dia per dia nous elements; clou de mica en mica
el vast treball sintètic que l'artista s'ha projectat des d'un començ ; hi ha la
laboració constant per la dignitat de l'obra, hi ha l'interès personal que enca-
mina les virtuts analítiques vers una direcció clara i definitiva, hi ha, en resum,
el tràfec biològic, el dinamisme integre de l'activitat artística que es desenvo-
lupa en formes arquitectòniques per dret propi.

La solució va apropant-se poquet a poc; el secret sembla aclarir-se per mo-
ments; en tant, noves proves arriben de dia en dia i un avenç mensurable vers
la convicció final ens és plaent de trobar-hi; l'humanisme de Vila Arrufat és
avui una veritat i una força que viu al cor mateix d'una obra excessivament
reclosa, sembla que cerca de respirar d'una vegada l'aire que els nostres ulls viuen.

Primer que tot hi ha, en el present, el fet importantíssim d'haver-se inau-
gurat al culte el nou altar que el Gremi de Fabricants de Sabadell ha erigit a
la santa memòria dels màrtirs Sant Sebastià i Sant Roc, patrons elegits per la
tal entitat industrial, en una de les naus laterals del temple de Sant Fèlix, la
direcció del qual s'ha confiat a l'Antoni Vila Arrufat; així l'obligació de tra-
duir pràcticament els múltiples assaigs obliga a descobrir fins on les possibili-
tats artístiques d'En Vila són una realitat i no solament una promesa.

S'ha obert, doncs, el camí que es traçava, emparat d'un vel esmorteidor,
som ja dins d'una àrea en la qual és possible el moviment sense traves ni preo-
cupacions.
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És interessantíssima la posició d'equilibri existent entre Vila Arrufat, di.
rector i Vila Arrufat, pintor; les glòries com els defectes en ambdues posicions
es neutralitzen de faisó meravellosa, la resultant no altera en res el ritme or-
denat que domina en les components, per tant, no obstant les petites deficiències
que hom pugui trobar-hi, plana dominadora la seguretat.

En aquesta obra, corn en tota construcció sigui de l'ordre que sigui, hi ha
un complex arquitectònic que duu en la seva projecció com en la seva assimilació,
un lligat de valors que seriats estableixen un to jeràrquic al qual deuen subjectar -se
els elements de relació, siguin dinàmics, siguin estàtics; el conjunt crea una auto-
nomia estètica dins del tramat general, promou un complex regit sistemàticament
per l'eix central, que en aquest cas present, ve determinat pel nervi arquitectònic
de l'església en la qual s'ha construït el nou altar.

Així es planteja de cop i volta el problema de l'ordre dins la unitat cons-
tructiva; Vila Arrufat en aquest punt ha fet prevaler el concepte de personalitat
per damunt del concepte d'ordre; ha creat a base d'un determinat estil, prescindint
del to general; aquest acte de, podríem dir-ne, indisciplina arquitectònica, ha estat,
però, tolerat en tots els altars construïts abans d'aquest, per això creiem que no ha
afegit cap mal nou al temple de Sant Félix, si tant voleu, ha dignificat l'atreviment.

L'estil neogòtic del temple de Sabadell és deis més adequats pel desordre,
en intentar cenyir-se al to general hom es troba forçosament dins un seguit de
contradiccions que tornen els resultats insubstancials i ridículs. Aquest perill haurà
estat segurament el motiu que haurà induït l'artista a crear-ne un de nou.

Un dinamisme espiritual assegura l'estabilitat a tal diversitat d'aspectes
com ofereix l'altar de Sant Sebastià, cara a cara als altres abans construïts; la
comprensió espiritual de l'estructura, l'ordenació seguint pas a pas les lleis li-
túrgiques, l'estricte compliment dins la mateixa llibertat que aquestes deixen als
punts més severíssims, aquest respecte que fa que l'artista es doblegui cons

-cientment a la gravitat de la llei, són mòbils prou valuosos per dibuixar netament
una posició solidíssima.

Una orientació clara vers el classicisme italià amb gennanívola amistat vers
Ingres es declara en el trast general de la pintura d'aquest altar; el primer i segon
retaules presenten característiques oposades; en el primer, que compon el marc
de Sant Sebastià, hom hi veu la joventut i la maduresa al mateix temps, àngels
proveïts de dolçor i de gràcia aguanten la corona del Sant; Verges majes-
tuoses i d'una solemnitat monumental acompanyen la forma viva, arquitectònica
i concreta del Sant Sebastià; vet ací com es presenta un contrast harmònic de
cruesa i de dolçor en el colorit, de corporeïtat humana, forma tancada, i d'agili-
tat divina, forma oberta, en el concepte i en el traçat definidor.

Sant Roc, animador del segon retaule, crea un canvi, un pas sobtat va de
l'un a l'altre; hi ha també en aquesta pintura, harmonia, una harmonia sòbria;
color i forma constitueixen un travat sòlid, intrencable.

És, doncs, en el conjunt de l'altar per on es trenca la unitat, la força massa
viva, plenament autòctona de quiscuna de les pintures n'és la causa; és el topar
de la dignitat de Ronia amb la dignitat de Grècia en el punt representatiu deis
elements biològic i dinàmic, és que l'artista sofreix internament aquesta lluita
titànica entre la gravetat i la gràcia, entre la força i la dolçor.

L'estil en què s'ha realitzat l'altar, prescindint ja del valor pictòric per se,
és tal com enunciava en començar i a l'igual que l'obra tota de Vila Arrufat
fruit d'una síntesi de tradició i d'aventura, en la qua] respecte a l'una i altra
hom hi veu una palesa limitació.

Ha prescindit de les noves descobertes de l'Art Nou, de les concepcions
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de Le Corbusier i Ozenfant i Chareau de les de Dudok i Offenbach de Scheibe
i Poelzig, i també dels clàssics; ha tractat els materials, en especial el ferro,
d'una manera lineal, geomètrica quant a l'aplicació tècnica i fervorosament román-
tica quant al to decoratiu individual. Bis ornaments hi són, doncs, esquematitzats
en llur aplicació, florits i aglomerats en el concepte.

Té aquesta manera (le fer els seus avantatges i inconvenients, tot ço que
guanya en estilització, que és com dir en personalitat, es perd en robustesa i fins
en alguns punts en gràcia; enyorem les obres del clàssics, però enyorem niés
encara les obres art nou que es pot clir que tot just viuen un període incubatori;
enyorem Brunelleschi i Giotto, de la mateixa manera que respectem Mallet-Ste-
vens i Mendelssohn i admirem al nostre Gaudí.

El millor resultat de l'obra d'En Vila haurà estat el conciliar d'una faisó
tan elegant el sentit pràctic i el sentit de bellesa; la movilitat per damunt de l'es-
tatisme, el ritme per damunt del raonament jeràrquic.

Enric Monjo ha estat un collaborador eficacíssim a l'obra de Vila Arrufat.
L'escultura de Sant Sebastià és d'un lirisme humà dins la personalitat tècnica
que acusa, les proposicions totals són veritablement el fet lògic d'una suma (le
funcions així intelligents com sentimentals ; seguint l'exemple d'altres bones
èpoques, s'ha construit en bronze 1'imatge del Sant, aconseguint així treure
l'agredolç de la policromia imperant la severitat austera de l'assonància del to
considerat com a única funció i individualitat.

Ens plau fer present, a Inés, el gran encert en els relleus de l'ara i de la
confessió i encara les portes de la mateixa; les cortines de domàs que consti

-tueixen el dos litúrgic de l'altar, les estovalles amb meravellosos brodats seguint
el tenia tradicional dels cèrvols i els canalobres i encara la creu, joia perdurable,
que justificaria per ella sola a un valor de primer rengle. La casa Bechini, a qui
han estat confiats els treballs en ferro i d'emplaçament d'aquest altar, ha com-
plert d'una manera magistral el seu comès, l'agilitat i la gràcia d'una brodadora
sabadellenca ha servit per a acabar d'arrodonir les perfeccions de l'obra.

Ens plau de remarcar aquesta obra que pot molt bé ésser nascuda del re-
naixement litúrgic que els "Amics de l'Art Litúrgic" fa pocs anys han iniciat
i seguit amb notable empenta i bon sentit. — j. D.

nnnio! ELS CONEGUTS D'IGNASI IGUSIAS

Potser aquest Joan Montaner que signa les cròniques de "Barcelona estant"
a Pàtria, de Manresa, tingui raó: no tots els que seien al banquet a honor d'Ig-
nasi Iglésias són entusiastes de la seva obra.

És molt probable i àdhuc ho podem justificar personalment. Però tanmateix
totes aquestes mancances no tenen res d'extraordinari ni cal tenir-les en comp-
te. Tothom, qui més qui menys, ha tingut enemics, i majorment, quan hi ha una
obra donada a discutir.

Precisament cal constatar el fet de trobar aplegats en un banquet, menjant
el pa de la cordialitat, a tots, fins aquells que l'han rebutjat més pejorativament.

Tots els de la generació del noucents, amb raríssimes excepcions, poden ésser
classificats amb aquests que senyala Rovira i Virgili, "que amaguen la incapaci-
tat cordial i la mancança d'esperit col-lectiu sota un vernís de fals aristocratis-
me". No saben el que és la vibració popular. Han suprimit el poble amb un
gest d'altiva superioritat, i són condemnats a vibre entre les facècies de ter-
túlia i en el silenci gris i fred de les sales d'Ateneu. Acostumats a aquesta gri-
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salla, fins algunes poden permetre's el luxe de menysprear la gran amistat col-lectiva i anònima del poble. Alguns perquè la ignoren; altres perquè són inca-paços de sentir-la. Ve, però, un moment que envegen aquesta companyia cálidai coratjosa i els és impossible fugir-ne. Heus ací el miracle de la vibració dela multitud.
La nostra joventut intel-lectual hauria de pensar en això. Hauria de pensarque al poble no se'l crida ni se'l guanya amb facècies ni amb poses de capmena. Hauria de pensar que, per moltes coses essencials per la nostra collecti-vitat, ens cal el poble i ens calen boines que tinguin a prop seu el poble, i elfacin vibrar en l'hora oportuna. I per sort o per desgràcia, el noucents hadonat a Catalunya uns intellectuals de "camera" que no tenen amics ni cone-guts entre la multitud ; no passen més enllà d'uns centenars d'amistats. Això

no ens interessaria gens nii mica, si no tinguéssim raons extraliteràries perfer-nos-en adonar i insistir sobre aquest motiu. Així Ignasi Iglésias ha pogutdir a la multitud que "podria servir de sòcol als poetes per poder abastar es-trelles".
Els coneguts d'Ignasi Iglésias són una multitud, són tot el poble. Ell noels coneix d'un a un, però coneix la seva ànima. L'amistat va d'esperit a esperiti vibra en les mateixes inquietuds. Que el discuteixin o - no, que neguin l'altvalor de la seva obra, però el seu nom és capaç de fer sortir flama, a una horadonada, a l'esperit de tots, i àdhuc encendre la dels seus enemics irreductibles,si és q ue Iglésias pot tenir enemics irreductibles.
No blasmem els literats de laboratori, d'arxiu o de biblioteca, però ensinteresen homes que puguin unir en una mateixa vibració els sentiments col.lec-

tius de la multitud.
Els amics del nostre dramaturg són els que ploren l'absència d'Angel Gui-

merà... Cal que, tinguin o no vocació d'ésser bornes de multitud, els nostres in-tellectuals pensin en aquesta gran amistat de la col-lectivitat, que pot eternitzarla seva obra i donar un alt valor espiritual a la seva raó d'ésser corn a home icom escriptor. Que un dia no puguin ésser acusats, per salvar una obra literària,de negligències covardament egoistes i sobretot de lesa itnportància essencial.
La literatura per la literatura no ens interessa. Tenim raons "extraliteràries"que ens obliguen a prescindir -ne. — J. G.

unneu J. ROIG I RAVENTÓS: MONTNEGRL'. Editorial Catalana.

Tchekow fou metge - com el nostre J. Roig i Raventós — i novel-lista,
millor encara, contista.

J. Roig i Raventós és més aviat novel-lista. I dic novel-lista, no pensant enla llargària dels seus escrits, sinó per l'alè d'acumulació i per les fortes braçades
d'ambient.

El metge escriptor pot tenir gran avantatges per a novel-lar. Té, però, dosperills que el sotgen. D'ésser massa clínic, o — per a dissimular — d'ésser massa
distret.

Aquets dos perills En Roig i Raventós els ha salvat admirablement.
Ho ha resolt amb un doble gran lirisme: amb un gran lirisme descriptiui amb un gran lirisme de bondat.
En J. Roig i Raventós, altrament, és un escriptor de partit pres moral. (A

hores d'ara, això, en un escriptor fort i important, és una veritable audàcia i
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constitueix una bella originalitat). Es dels pocs escriptors que no es deixa coac-
cionar per la satanofília de] moment.

En la seva novella La Flama vivent — una obra mestra en el gènere 
—d'una manera molt directa, i, d'una manera menys directa, però molt ferma i

decidida, també, en la seva última obra Montnegre — on les qualitats de l'ob-
servador i de l'artista i del moralitzant assoleixen un grau extraordinari d'u

-nitat—, l'autor ha posat dues monjoies definitives.
)els defectes d'aquest autor són fills d'unes qualitats tan nobles que no és

possible, gairebé, de censurar-los. Altrament aquests defectes poden ésser — i
seran sens dubte — reparats. Aquesta superació marcarà sens dubte la fita mà-
xima de la seva afirmació ascensional.

Les qualitats morals no són, no poden ésser mai, un destorb per a una
obra d'art. Cal enriquir-les més encara. Cal fer de la seva bellesa parcial una
bellesa total.

Aquest és el secret del grans mestres, dels veritables grans mestrés. -
J.-M. J.

nnnin UN PAISATGE DE L'IU PASQUAL

Aquest camí de Sant Privat que exposa l'Iu Pasqual a les Galeries Are-
nyes (n.° 9 del catàleg) és potser la tela en què més vivament i líricament hem
sabut veure recollida i expressada la qualitat essencial del paisatge català. Tot
en ella — les plantacions, la gràcia sinuosa del camí, les cases i les muntanyes,
els homes i les coses — tot i essent profundament pictòric, arriba a una zona
d'expressió lírica poc freqüentment envaïda per les possibilitats estrictament
pictòriques. Contemplant aquesta tela i cercant per a ella un equivalent estètic
en el nostre record, revivíem la gràcia viva, eterna i flamejant d'aquella carre-
tera de l'Índia que Rudyard Kipling descriu — millor fóra dir: "fa cantar"--
en el seu Kina. -- V. S. de S.

'alluni LA NOVELLA I PUIG 1 FERRETER

És encara roent la discussió sobre la novella que abrandà les mil i una re-
vistes de París. El llibre que ara acaba de publicar Henri Massis—Reflexions
sur l'art du Roman — n'és una bella i irisada guspira. La novella realment no-
vella és condemnada a desaparèixer? La substituiran els prosistes que la pre-
nen solament com un motiu per cisellar belles imatges, per crear vagues re-
yenes, per allucinar-nos amb suggestives sensacions il-lusòries ?

Massis presenta la qüestió corn un conflicte entre l'art i la vida. Duel
montrttós i que ens costa treball d'imaginar que existeixi. Tanmateix, si el
conflicte existís, qui venceria ?... En novella, almenys, el geni es decanta cap
al costat de la vida. Als noms d'un Balzac, d'un Dostoiewski, d'un Tolstoi...,
quins noms d'artífexs de la prosa hi podríem oposar? Un Baudelaire, un Flau-
bert?... Nones estimats, noms idolatrats si voleu. Però quina feblesa més fe-
menina no hi endevinem a l'enfrontar-los amb els altres! Sentim, involuntària-
ment, que aquells són els noms eterns. Les seves creacions s'entronquen amb
les dels clàssics. Un mateix corrent de vida circula per les seves obres.

Aquests, en canvi, tenen alguna cosa (le brillant i de fugitiu com una
moda. La prosa lírica és en realitat una creació ben moderna. La més bella flor
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del modernisme, potser. Tanmateix l'estetisme dels que no poden escriure, perexemple — oh, admirable i frágil Paul Valéry ! — "la marquesa acaba d'anar-se'n", no podrá ésser la seva mort ?... L'estil que no pot sortir dels hivernaciesno sembla pas tenir la immortalitat assegurada.
Però, per què creure que aquest conflicte ha d'ésser mortal? En Ilor_ decreure en un duel, no cal creure Inés en una conciliació? La novella modernaideal será la que aconsegueixi ajuntar la vitalitat, la humanitat que hi aportael geni d'un Balzac, d'un Dostoiewski i els refinaments dels artífexs.
Diem això ja pensant en el nostre cada dia més admirable Puig i Ferreter.Pocs novellistes hi ha avui dia que canalitzin en les seves novelles una majordeu de vida: problemes morals i socials, crisis de la consciència, moments d'e-xaltació, follies metafísiques... Cert que en els seus llibres hi ha algunes p à-gines que encara no queden del tot, artísticament, ben resoltes. Però pensem enels seus millors moments. Pensem en els capítols darrers, per exemple, d'Elstres allucinats. No hi ha realment, com ha dit Manuel de Montoliu, una bellesapoemática
Però és el propi Puig i Ferreter qui, potser inconscientment — ell és uncreador, més que un teoritzador — qui en el pròleg d'Una mica d'ainor ha revelatla seva pròpia estética. "És — pregunta — que veritat i beutat han esdevingutirreconciliables? Veritat no és beutat i beutat no és veritat en l'ordre superiorde l'esperit ?" Doncs bé, en fondre misteriosament la veritat i la beutat, hi ha totel secret del seu art. Tot el secret — podríem concloure — de l'encís que dema-nem a la novella moderna.
Però ens trobem que no demanem ni presentem res de non: topem amb elsclàssics. — D. G.

tiitniu J. NAVARRO COSTABELLA: SAMUEL. (Història d'un bon depen-dent, lladre i màrtir). Biblioteca Catalònia.

Aquest és un altre llibre que fa mal, i això amb una absoluta violència decolors, on el realisme de la realització és justament impulsat per una intencióidealista. Psicològicament Samuel, potser no és superior a El passat, cendra l'altranovella d'En Navarro. El fons, els personatges, són diferents. El que és igual,però, és el tràgic sentit del viure, el seu pessimisme vibrant de coïssor.
Samuel és l'encarnació de l'angoixa terrible d'una ánima sotmesa a les

més agres misèries, als niés mordaços vituperis de la vida, que assoleix la su-;peració del seu sofriment en una mena de beatífica transfiguració, talment com
si es desprengués d'una nosa fatal i malastruga i s'encelés en una solitud feliç,
deslligada dels nexes humans.

En aquesta obra d'avui, el contrast entre les ànimes dels protagonistes és
encara més accentuat que en l'anterior. Les baixeses, dels uns, les febleses delsaltres, lii obtenen una mena de rabejament hiperbòlic, que impressiona el lectorper excés. Bis processos psicològics, tot obeint al desviament inicial i deliberatde les ànimes, són a voltes bruscos i contradictoris. Apar que voldríem veurecom era l'esperit de l'autor, en anar creant, en cada moment, els seus prota-gonistes, amb totes Ilurs inquietuds i cobejances.

Però, ben mirat, això no cal. Les figures de Navarro Costabella són per-sonificacions febroses d'un fèrvid sentiment de revolta, enfront de tota injus-tícia, petita o gran; d'aquí aquella força crua amb què els seus personatges esmouen; i d'aquí aquell voler restaurar aquest ordre íntim de les profundes co-
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ses trasbalsades, amb la solució d'un individualisme pregon, que en la figura

masegada i sacrificada de "Samuel" esdevé una mena d'espiritualisme pato-

lògic.
Les creacions de Navarro Costabella, gravades en sang, en tenebra, en

passions esclatades, tenen una humana lividesa de llàgrimes i revelen una in-

mensa comprensió d'afecte a l'home. Per això elles ens fan estimar poderosa-

ment l'autor, que es llança a redimir, amb un gran i pur anhel de bellesa i de

transcendència, les vexacions a la pobra timidesa dels dèbils. — O. S.
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J. SUNYER

AQUEST NÚMERO HA ESTAT SOTMÈS A LA CENSURA GOVERNATIVA
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