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No ens interessa gens ni
mica una biografía. No co-
neixem personalment a Ma-
nuel Hugué, i no voldriem
saber les auques de la seva
vida episódica, ni les seves
teóriques professions de fe
modéHica, ni haver llegit els
seus versos inofensius repo-
sant en una estañen de
Moréas. La seva vida la co-
loquem a l'altura de la seva
vestimenta, que no hem
vist mai i que no tenim ga-
nes de veure.

Admirem a Manolo tra-
duit en figuretes. A les quals
el tópic ja ha assignat unes
fites d'evolució:Rodin, Mai-
llol. I l'aiguabarreig de dos
patrons influenciadors: clás-
sic, gótic.

Manolo espiritualitza
models clássics en {massa.
Es un tros de marbre de
fris habitant en una roca.
Hi ha el misticisme gótic
(«Le Christ et la Made-
leine»), el tecnicisme me-
dieval («L'homme au nez
cassé») d'algun Rodin, esfu-
mant-se en puntes —d'espe-
rit gótic revifat—barroques
i en caps que avergonyirien
una gárgora—grius de cate-
dral—. Simbolismes de Ro-
din (encarnació de senti-
ments: entusiasme, inquie-

tud, melangia...), de Maillol
(modernismes en símbols de

gible —la literatura ha fu-
git —, mesclant-se dos clas-
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renaixement dintre de car-
nositatsrubenianes),perduts
en Manolo. Es realitat tan-

sicismes (hel'lenisme, goti-
cistne), que es refugia en
Unía barroera. Semblen pro-

porcions rodinianes corre-
gides peí dit conónic d'O'
zenfant i Jeaneret.

Hi ha ádhuc, prímitivis-
me, iníantilisme, canibalis-
me. (Cal buscar interpreta-
cions d'home primitiu en el
deplorable despertar de
«L'age d'airain» o en el po-
sat de «L'homme des pre-
mier ages» ?). Es la recerca
de nous clássics de comen-
caments de segle: Després
d'Egipte, l'art negre. (S'a-
bandonen entusiasmes —
d'importació—de morboses
emocions d'Extrem Orient:
inspiracions decimnoníques
en bailarines de Cambodge
derrotades per un folk-lore
pur). Des deis neguits de
Picasso davant deis Tikis i
Sibitis d'Oceania, a les ex-
posicions d'auguris i idolets
colonials. Es la etapa d'a-
questes paraules d'André
Salmón: «Les Encyclopedis-
tes caresserent le Bon Sau-
vage, humain et sensible;
nous autres, avonsutilement
choye 1'honneteCannibale».
La primera post-guerra agu-
ditza el negre de plantació
americana (és 1'época del tro-
picalisme máxim de Blaise
Cendrars)ambgotesde plás-
tica xibxa i azteca. Lobra
de Manolo s'ha empeltat. Hi



ha quedat el segell panxut,
la silueta agresivament in-
fantil, duna divinitat con'
golesa o d'un popular ex-
vot.

Hom ha apuntat—també
— favive. Podrem destriar
línies fugitives, perspecti-
ves borroses, talment com
en les teles borratxes de
Matisse, de Braque.

Panorama de liliputs,
una exposició de Manolo.
Les estatuetes donen sem-
pre la sensació dinacaba-
des. Fusta desbastada. Llot
esgarrapat. Fragancia i bri-
llantor de carns en les figu-
res acarrasclades. La matei-
xa pompositat que trobem
en els quadros picassians
de 1906. (Comparem «Vora
l'aigua» amb «La Chevelu-
re»). Manifestació diforme
de l'obra de l'escultor: Dub-
tem entre la potencialitat
immanent de la «Dona culi-
vada», de «Leda», i el gest
difícil de «Dona a la gatzo-
neta». En el camí cap a un
helienisme narcisista i
blanc («L'ofrena») trobem
«Dona assentada» i «Dona
amb les mans a) cap».

Obra en la que Natura
injecta tipisme. En el camp
de Ceret, verificat en escul-
tura, no hi ha, pero, alego-
ria. Si un cas, caldria cer-
car racialitat, en un silueta-
ri de pagesetes. «Verema-
dora», «Catalana asseguda»,
no arriben a representar ni
tan sois anécdota local, En
el «Llaurador», «Els bous»,

«A 1' estable», el bou té
minea significació de tótem
bucólic amb el seu perfil
d'esfinx.

Gest, moviment, cop-

de les ámplies circumferén-
cies d'un Bourdelle). Tot
queda en una dimensió ci-
lindrica o en pía massís
d'un baix-relleu.
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sats en un moment conti-
nu a l'obra de Manolo. La
cama disposada a encon-
gir-se. El bras a desfer un
are La má a separar-se de
la materia. El gest descriu
un petit cercle (Ben diferent

Una branca del dinamis-
me escultóric de Manolo és
plasmat a un iberisme d'ex-
portació. Es la cursa de
braus (relleu: «Els dos tore-
ros») feta d'esma: el clixé —
magnific —d'un quite desor-

denat. Es el perfil d'efebus
ianqui d'«El torero» que té
en les seves espatlles tot el
sintetisme d'un alegre ga-
lleo. Son dues manóles que
coronen els tipus aspres, de
mantellina i ventall, en ini-
ciar cuchicheos.

No sabríem ende vinar
sentiments trascendentals a
través d'escultures. Hi ha
fredor de models, equanimi-
tat de figures. Els caps —els
reírats —teñen serenor, o
millor, abséncia. Heus ací
un cas en que la forma des-
tilia La cara ha pres el sen-
tit llunyá d'un máscara de
teatre. «L'abracada* ens fa
obrir e's ulls a sentiments
amorosos, en un relleu es-
vait, en el qual gairebé no
endevinem el petó, davant
el cap que ens mira.

Els relleus son el Kodak
de Manolo. A mig revelar o
retocats con si fossin mo-
saics (perqué ens recordaran
tant a Jacques Lipchitz?).
Altra vegada se 'n surten
— independizant-se—en ca-
tarata

Fa molts anys que Mano-
lo ha estat condemnat a un
lloc de l'extrema avantguar-
da de la nostra escultura.
Potser tot ha evolucionat i
Manolo román. Nosaltres el
rellevem d'una cárrega tan
molesta. (També hem pres-
cindit de l'avantguarda).
L'hem convertit, de temps,
en un nostre particular iko-
nos.

R I



P O
La minoría inteliectual

catalana sha col'locat en
diverses posicions en front
de les corrents renovadores
de la literatura. Suprimirem
tots els noms possibles.

INDIFERENTISME . -
Apart de l'indiferéncia, filia
d'un reaccionisme exagerat,
que s'oposa a tot 90 que re-
presenta canvid'horitzonts,
per cap altre rao que un es-
tevisme massa tradicional —
desgraciadament — , hi ha
l'indiferentisme obligat per
la manca d'estudi. L'home
que es creu clarivident, i
ensopega amb l'obstacle que
sempre representa una re-
novació absoluta, i no té
prou esperit de disciplina
per exigir-se a si mateix un
aprenentatge —període obli-
gat, abans de prendre una
decisió —queda en una ig-
norancia frapant i cerca
explicació o bé apeliant a
incomprensió —solució des-
acreditada, equivalen t a
enquistament — o bé diu
que: no interessa.

No es res mes, pero, que
el rovellament de la intel-
ligéncia de tant temps de
passivitat, remugan*: tópics
guimeranians.

I O
INCOMPRENSIÓ. -Al-

íra part de la minoria cata-
lanada posat en joc l'escep-
ticisme racial, i gallejant de
previsió espectativa davant
d'un canvi tan radical, vol
tapar el seu desconeixement
absolut. Aquesta situació
preventiva, de posar-se al
marge a espe-
rar els esdeve-
niments, si bé
pot semblar
un exeniplede
maduritat, no
indica res mes
q u e incom-
prensió i un
«venir de 1'
hort» a m b
agravants.

Altra posi-
ció que és mes
compromesa i

ridicula que l'escepticisme
anterior és la ironía amb
qué alguns han acollit els
nous corrents. Si és expli-
cable — no excusable —
u^ obligat excepticisme da-
vant el desconeixement,
mai no es pot justificar la
bromeía o que, per da-
munt de l'ignoráncia, nos-
tra, a mes a mes, una nul-
litat d'intel'ligéncia. El
menys que pot exigir-se a
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un home es respecte a va-
lors positius. La «pose» de
l'ultravident, del que-ádhuc
ignorant-ho—es permet pre-
dir i jutjar amb sentencies
de pretensions, fa encara
mes llástima que l'indocu-
mentat, o el que es manté
a l'espectativa.

1NTENTS
ESTULTS. -
La llegenda,
massa estesa,
que «els nous
corrents ser-
veixen s o i s
p e r q u é els
aprenents es
tutegin amb
els mestres»,
que encarna
molt significa-
tívament, el

nostre pedant mes il'lustre
—J. Ferran i Mayoral—, s'ha
de bandejar com una dita
perfectament irrissória. Fi-
xant-se únicament amb la
brillantor del contrast de les
dues tendéncies oposades,
obliden la part positiva de
la renovació. No és buidor,
ni estravagáncia, ni única-
ment instint d'apartar-se de
la repetició, la característi-
ca. Per només atendres a

Café

N S
l'estridéncia externa — mal
entesa—ha fracassat soro-
llosament. «L'elogi de la
mentida», i ha tallat els peus
a tot el seguici de nicieses
que havien aparegut en cá-
tala díntre la mateixa col-
lecció.

Únicament ha sabut acli-
matar-se perfectament J. V.
Foix, el sol valor que hono-
ra actualment la parla cata-
lana.

M'adhereixo completa-
ment al pensament de Se-
bastiá Gasch que parlant de
sobrerrealisme diu: «creiem
en l'absoluta necesitat d'ac-
ceptar l'home i de negar la
tendencia». La ínversió deis
termes produeix els efectes
deplorables com el de To-
rres Tríbó, puix que sense
estudiar a fons la psicología
o l'objectivitat de l'home,
no hi ha remotament cap
mitjá huma de conéixer una
escola. Mai no es coneixerá
pels efectes exteriors, que
son els que, en grau mes
elevat, reflexen el «mal d'é-
poca» o siguí la part mes
falac d'una tendencia.

Q U R E R



S E B A S T I Á G A S C H I N - F I Q H T I N Q
En un deis meus darrers

articles de La Vcu, jo cons-
tatava que, de tots els artis-
tes catalans, Joan Miró és
l'únic que ha aconseguit un
auténtic renom universal. I
afegia que els altres pintors,
entestats en el realisme mes
vacu, i precisament a causa
d'aquest realisme mort, son,
fora d'ací, uns perfectes in-
nominats. Aqüestes afirma-
cions han tingut la virtut
d'indignar el crític Rafael
Benet, que es creu amb el
dret de harceler constant-
ment els artistes dits d'a-
vantguarda i llurs panegiris-
tes; que apronta totes les oca-
sions—fins i tot la de la mort
del pintor Llav añera—per a
deixar caure unes gotes de
veri damunt els susdits ar-
tistes, i que nega tot dret
ais seus adversaris per a de-
fensar-se, tot i considerant
absolutament intangible els
artistes que ell patrocina,
els quals no poden ésser ni
esmentats en la Secció «Vi-
da Artística» de La Veu de
la qual—ho ha dit mil i una
vegades —ell és Tamo abso-
lut i l'únicic responsable.

Com que només puc em-
prar aquelles columnes per
a vessar-hi quatre vaguetats,
pero no per defensar-me, i
havent me suggerit Benet la
conveniencia de donar lliu-
re curs al meu ardor com-
batiu en una revista de grup,
aprofito les acollidores pla-
nes d'hélix per a contestar
els articles «La Internacio-
nal» i «Crisi de la memoria,
de l'enteniment i de la vo-

luntat» del meu, a desgrat
de tot, car amic.

En parlar de Joan Miró,
i pretenent refutar les seves
afirmacions, Benet assegura
que no és gens difícil per a
un artista d'esdevenir ínter
nacional. N'hi ha prou amb
trobar un marxant hábil en
el maneig de la propaganda.
Heus ací el tópic rebregat

bles. Un marxant pot, en
efecte, subornar la crítica,
comprar diaris i revistes. la
és mes difícil, pero, que su-
borni colieccionistes, que
compri Museus. I les obres
de Miró figuren en les col-
leccions següents: Gaffé,
Van Hecke, Schwarchen-
berger, i Janlet de Brussel-
les; Vicomte de Noailles,

J O A N M I R O P a i s a t g e

que empren amb una insis-
tencia aclaparaiora tots els
detractors de l'art actual
que vegeten en aquest país.
Heus ací el tópic que ha
emprat sempre aquell pobre
bougre que fa servir el nom
de Joan Sacs per a signar
uns articles deplorables, el
nom d'Apa per a signar
unes caricatures idiotes i el
nom de Feliu Elies per a
signar uns quadros detesta-

Mme. Cüttoh, Kahn de Pa-
rís, i d'altres. I les obres de
Miró figuren en els següents
Museus: de Moscou, de Gre-
noble, d'Art Modern i The
Art de Nova York.

Suposem, pero, per un
moment que un marxant
omnipotent sigui capac de
subornar crítica, colleccio-
nistes i Museus. Fem mo-
mentániament aquesta su-
posicio inversemblant. I bé:

(19 2 7)

jo proposo a l'amic Benet
que envii qualsevol deis
seus mansos poulains a un
centre artístic d'importán-
cia Puc assegurar-li perfec-
tament que el tal senyor
amb les seves inofensives
produccions es veurá en la
absoluta impossibilitat de
trobar un marxant disposat
a fer-li la mes mínima pro-
paganda. Per interessar un
marxant, en eíectejcal abans
de tot la qualitat. I els im-
potents personatges que
patrocina Benet no possei-
xen ni la mes infinitessimal
percel la d'aquesta qualitat.
Miró, per contra, en posseix
a dojo.

Aquest Benet suposa
també, molt gratu'itament
per cert, que Miró s'ha eva-
dit de la realitat -perqué no
la sap engrapar, perqué no
sap imaginar-la, ni tan sois
copiarla d'una manera do-
cumental, i que si fa super-
realisme és perqué li és mes
cómode».

Aixó no és exacte. Que
Benet recordi les obres de
l'época diem-ne realista de
Miró. I si no les coneix que
cuiti a cercar ne I que les
compari amb les teletes
exangües deis seus estimats
naturalistes. Si és imparcial
i si, a mes d'aquella intuició
que ell pretén usufructuar,
tot i negant-la ais demés,
posseix una mica de lluc,
veurá immediatament que
Miró tradui la realitat amb
una penetració, amb una
intensitat, amb una aqüitat
de trac, amb un verisme



esgarrifós. amb un realisme
punyent. com no ho han fet
mai els seus infelicos patro-
cínats, incapacos d'cvadir-
se de llurs mases, insípides,
insignificants, inofensives i
inexistents realítzacions.

Després d'aixó, Rafael
Benet, adopta un to triom-
fal, de vencedor, un aire de
superioritat aclaparadora, i
exclama: «Hi ha molta mes
ambició a superar els obs-
tacles i no a defugir los.
L'artistVdigne d'aquest nom
sap que la natura és un obs-
tacle que cal superar peí
coneixement i que solament
s'arriba a la gran llibertat

de creació, després d'haver
lluitat amb tots els obsta-
cles que la natura i la técni-
ca posen a la sensibilitat de
l'artista. La grandesa de la
imaginació no s'aconsegueix
defugint els obstacles, sino
superant-los».

Exacte. Moit ben dit. Fi-
xeu-vos-hi bé: ... i que sola-
ment s'arriba a la gran lli-
bertat de creació, després
d'haver lluitat amb tots els
obstacles... Exacte. Molt
exacte. Cal superar els obs-
tacles naturals. Es a dir el
que han fet plenament, ab
solutament, Miró i Dalí, els
dos pintors violentament

atacats en els articles que
estic contestant. Hem vist
ja els excellents resultats
aconseguits per Miró en la
seva fase realista, en la qual
tots els obstacles naturals i
técnics foren dominats, ven-
cuts i superats. I tothom
sap també amb quin mes-
tratge Dalí superava la rea-
litat en la seva época natu-
ralista, rica d'aquell impres-
sionant verisme, d'aquell
punyent objectivisme, que
fou ádhuc elogiat peí cam-
Dioníssim del realisme pai-
ral i nostrat: el mai prou
lloat Joan Sacs.

I tothom sap, per contra,

el iracas absolut deis patro-
cinats per l'inefable Rafael
Benet, que no han sabut
mai superar aquesls obsta-
cíes, que encara lluiten tots
per a superar-los, i que da-
vant de llur paisatge idola-
trat ensopeguen invariable-
ment amb dificultáis insu-
perables, filies de les quals
son aquelles obres manses,
insípides, insignificants, ino-
fensives i inexistents, que
ací fan bavejar de gust tot
un escollit estol de babaus
impermeables, i que fora
d'ací farien somriure beatí-
cament.

F R A N Z S T E U R S : L A J E U N E P O E S I E B E L Q E
Le sujet de notre étude

se limite á la litrérature d'
expression francaise de chez
nous, non par esprit de cas-
te, mais pour une raison de
compétence, nous abandon-
nons aux initiéa le soin de
défendre la poésie d'expres-
sion flamande.

Avant de préciser et d'
illustrer nos travauxen nous
servant de l'oeuvre des jeu-
nes, interrogeons, pour la
bonne compréhension, la
directive nouvelle que aous
propose la génération des
vingt ans.

La guerre fut un vertige
inconscient. Des étapes
étaient encoré au départ,
des étapes se modifiaient en
une premiére tentative.

L'attitude nouvelle s'ap-
parentait au résultat avec la
conviction d'un but atteint
par la foi et les gestes ap-

propriés d'
una victoi-
re abstrai-
te. Le sig-
nal quipro-
posait u n
retour con-
fiant s ' est
mué depuis
ei une mé-
moire d e
debut sans
passé, sans
race, fout á
sa projec-
tiónhardie,
inconscien-
te, d ' o ú
l'incohéren
ce favora-
ble sous la
forme d' u-
ne é t o i 1 e

pour les pélerins de l'absolu.

Deux générations sont
simultanees, ce lie dont lame'

F. S t e u r s ,

moire s i-
dentifie á
l'histoire et
celle dont
la mémoire
est un re-
nouveau.
Aprés la
tourmente,
nous avons
assísté á un
r em anie-
ment d e s
valeurs, un
monde a
dísparuver-
tigineuse-
ment au
profit d'u-
ne naissan-
ce regéné-
ratrice.

per F/ouquef

II impor-
te d'attribuer aux jeunes l'o-
frande de forces lucides et
non une réalisation esthéti-

que. Dans la claírvoyance,
l'équilibre devient évident,
la pensée se débarrasse de
la tradition des croyances
contradictoires afin desituer
a l'avant-plan une sensibilité
intelligente.

Les névroses ne consti-
tuent pas l'apport de la gé-
nération récente, elles ap-
partiennent aux générations
sacrifiés ou épuisées.

Des énergies avides con-
curent une ceuvre libéréedes
contraintes de la formule,
de l'impuissance, et cette
oeuvre est l'apport réel de la
jeunesse. Pas de lassitude,
mais une purification op-
portune pour la compréhen-
sion du paysage, renové et
doté d'une éntrgie ascen-
sionelle que les décors et les
ruines ne détiennent plus.

Un fait, nous nous som-
mes dressés entre des rui-
nes et voicí dix ans que
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nous bátissons avec ferveur
et enthousiasme, pourquoi
nos accusateurs opposent-
ils déjá notre tentative aux
réalisations de plusieurs sié'
oles.

Notre sensibilité cérébra-
le seule explique et satisfait
l'esprit et la vie actuéis. La
jeune poésie dénonce une
multitude d e directives ,
mais á la base nous décou-
vrons toujours un sens uni-
que : révéler et non s'adap-
ter.

Des ames éclairent la
route : R . Verboom , la
Courbe ardente; plus pres
de nous G. Linze, L'Ame

double, Les Forces compa-
parees Avis et Forces du
Temps; P. BOURG^OIS,
La Foi du doute, 8o com-
positions lyriques, Roman-
tisme átoi; O. J. PERIER ^;
R. DE LEVAL, Ode a oro-
pos de Londres; P. VAN-
DERBORGHT , Message-
ríes d' Orient; l'aeuvre de
ees précurseurs fut une tran-
sition favorable á l'éclosion
de l'élan plus 'aigu et plus
suggestif de la génération
montante.

En opposition avec ees
premiers délívrés, retenons:
N. Ruet (Prix Verhaeren)
Le musicien de cceur, Mu-
ses mou beau souci, un at-
tardé des décors marchant
sur les traces des poetes de
France; T. Deréme et Cha-
baneíx son ceuvre ignore le
spasme, son charme resi-
de dans la fantaisie et une
forme classique tres puré.

A la suite de N. Ruet

nous remarquons M. Cié-
meur, Images de la mort
etdu Printemps- R. Vael,
Le Tendré Départ ¡ Van
Looy, R. Bodart, et d'autres.

A l'écart, il nous est ac-
cordé de découvrir les créa-
teurs, ceux qui perpétuent
le signal des Verboom, G.
Linze. etc., ils ont nié avant
toute croyance et se sont
tournés vers Demain qui
doit naitre de leur ferveur,
sans consentir a perpétuer
le passé.

A l'avant plan Rene Ba-
ert avec Preequ'ñe, d'un
surréalisme classique; Fran-
cis Andre , Poem.es pay-
sans, dont la fougue lyrique
se preocupe surtout des ac-
tes et des gestes de la víe
quotidienne.

Dans une conférence :
Racine au dancing ou Viro-
nie moderne , je disais :
«aujourd'hui 1' interne do-
mine l'externe, c'est la gran-
de victoire de l'homme mo-
derne.»

Toute notre vie se ra-
méne a une succession d'í-
mages ou d'at'itudes, le
poete cherchera done á
fixer momentanément ees
étapes concretes de la pen-
sée sans se soucier des élé-
ments secondaires conside-
res comme décors.

Le poete Lucien Romain
dans Gestes et Attitudes
pressente et réalise parfois
la synthése lucíde et émou-
vante; il a compris que l'é-
bauche est plus éloquente,
plus expressive que toute
ceuvre parachevée; son ceu-

vre tourmentée fróle déjá
cette vérité qui va jaillir,
elle s'affirme dans le sens
d'un message. Florent Raes,
Au Rythe des tendresses,
reste encoré sous l'emprise
des décors, sa personnalité
se dissimule sous la disci-
pline esthétique, il y a con-
trainte, mais certains signes
nous donnet le droit d'atten-
dre beaucoup d'une ceuvre
nouvelle.

Les jeunes forces qui se
révélent constituent un sig-
nal, pour aimer l'enfant pro-
digue, il suffira de reconnai-
tre la sincérité du sacrifice
consenti en faveur de l'au-
dace et d'adopter loyale-
ment la raison vehemente
d'une étreinte oú l'individu
et l'univers se confondent.

Dans les étapes des dix
derniéres années, la puis-
sance des jeunes s'est déga-
gée du document historique
et bourgeois, leurs appétits
réalisent un equilibre intel-
liigent, lenr vouloir monte
vers l'aigu, vers la ciarte
essentielle.

(1) Un prlx O. J. PERIER vient
d'étre creé á Bruxelles i! sera décerné
par une académie de ¡cunes, á une oeu-
vre d'un auteur de moins de 25 ans. Le
jury se compose de: L. RULOT, L. RO-
MAIN, R. RADELE1, Fl. RAES, J. DE-
LAET, J. NOEL, R. MtíPGdT, M.
THOMAS, Fr. 3TF.UHS. etc....

N O T E S
A l'agost prop passat es-

caigueren cinc anys de la
mort d'un deis darrers veri-
tables poetes catalans: Joan
Salvat-Papasseit.|Fa engunia
de veure que la sola veu que
l'ha recordat sortís d'un ro-
tatiu castellá. Quan será un
fet l'edició de les Obres
Completes (en comptes de
Chesterton i d'altres; en
comptes de tradui'r Mürger,
Hugo i Turguenev) del nos-
tre valor internacional mes
gran?

EL SOBREREALISME
ÉS UNA COSA CADUCA-
DA. «AEuropa ja no sen
parla. Fracassá sorollosa-
ment, perqué el sobrerealis-
me és una cosa falsa» ha dit
— segons Doménec de Bell-
munt — el pintor Domingo.
No ens extranyi que no hagi
sentit parlar-ne; malhaura-
dament el seu timpá l'hi pri-
va.De l'altre no ens extranya
res. Potser teñen rao, pero;
a Europa ja ningú parla de
Miró, Buñuel, Dalí i Hino-
josa. Ara, hom parla de Bell-
munt. — M.

Esperem el dia que desa-
pareixi el deliquescent Mur-
nau! Estem tips de con-
trasts — Innocencia i Esperit
del Mal—, carrincloneria, i
«Art». Vint metres de movi-
ment bo de la camera, no
paguen aquest Calvari.

LMPREMTA CLARET - VILAFRANCA



L'impressionalisme del "Groupe International des Poetes Nouveaux"
Aspiració a la descoberta

d'Euro; a — Occident — per
1' Orient (Orient: hai - kai
quartetes d'Omar Khayam).
Art éssencialment antide
mocrátic, reacció contra els
seguidors de Whitman, Ver-
hacren, Laforgue, Salmón i
Apollinaire; contra dadaís-
tes, cubistes, futuristes i su-
perrealistes. Negant tota va-
lor ais causants de la demo-
cratitzaciódel'art(En aquest
punt, Steurs, Arelt i Mori-
van—-redactors del Mani-
fest, 1928 — pateixen una
manca de perspectiva. L'art
mes recent no és, malgrat
tot el que puguin dir els seus
corifeus, un art demótic
El segle XIX fent un art ex-
pressiu, realista, el posava
a l'abast de tothom. En el
nostre segle creix una direc-
tiva minoritaria, sel' léete
—incompresa per la gran
majoria—, al costat de la
popularista—aventures, por-
nografía, o rosa. El burgés
— la massa — acostumat a
100 anys d'art popularista,
en no compendre una obra
d'art nou s'adona de la seva
inferioritat «que necesita
compensar mediante la in-
dignada afirmación de sí
mismo frente a la obra...
Dondequiera que las jóve-
nes musas se presentan, la
masa las cocea» ha escrit
clarivident, Ortega y Gas-
set).

Tota sensació artística és
una voluptuositat. Aquesta,
pero, no pot trobar-se arreu.
La poesía—diuen aquests
j[oves belgues—és incompa-

tibie amb els afers i la poli-
tica; deu ignorar les banali-
tats de la vida qüotidiana.
L ' ins t in t de superioritat
mena envers un mestratge,
un alliconament delsnostres
amics; mes que un renom
— fruit, mantés vegades,
d'un sistema eficac de pro-
paganda—interessa una in-
fluencia en lapercepció i els
gustos d'un grup determi-
nat. Hi ha, pero, la limitació
del temps que ataca tota
pervivéncía; cal, per aixó,
intensificar la nostra vida i,
per a abolir l'efímer, negar
la duració «dans le sens
d'une fin probable», ta^ca
reservada ais joves que deu-
ran ensínistrar llurs recer-
ques vers el jo inexplorat, la
sola direcció que mostra la
possibilitat d'avenc.

La veritable poesía és
«celle quí emane spontané-
ment des etats d'áme sub-
conscients». (André Bretón:
El pensatnent és infalible;
sónles suggestions externes,
les causants de Terror, la
pose). En cap cas fora per-
més de confondre'l amb el
superrealisme. El superrea-
lista teóric no tracta de fer
art, no pot, dones, imposar-
se normes. Les seves mani-
festacions — escrit, pintura —
son necessáries com les fun-
cions fisiológiques, i com
elles automátiques(Es el cas
de Miró resseguint amb el
pinzell. sense vacil'lacíons,
els traeos marcats en les se-
ves representacions, sense
el risc d'errar, ja que es trac-
ta» estrictament, de calcar.

Apuntem els casos de Ba-
rradas, executant ses obres
mes reeixides en pie orgas-
me sexual, i Chirico pintant
els seus quadros iniciáis sota
la influencia de cólics, mi'
granyes, etc.).

La definido — com a lí-
mit —repugna l'ánima. Mai,
dones, un poema integral,
situat per un títol en l'espai,
en el temps i en els sentits;
la poesía que es limita in-
clou una potencia emotiva
nulia Poesía, per contra, a
base á'impressions — espur-
neigs—breus, que expressen
mes intensament la realítat
—realitat d'un segon, diná-
mica, copsada per la imat-
ge, medi de comprehensió
instantánia ( No oblidem
Epstein: Le réel se moque
du vraisemblable et jamáis
no s'immovilise pour poser
un «portrait»)—simplement
aliniades , «la succession
des images donnant elle-
méme le sens.» ('ex: F. Jam-
mes. Cocteau).

Malgrat aixó, hom exigeix
una harmonía — aristocrá-
tica de Verlaine—i una for'
ma— prosa o vers — pura.
Res de conjuminacions ni
hibridismes (1' exageració
del vers Uíure, per ex., que
toca a la prosa.) Responen,
aquests principis a la anti-
democrácid de la qual mes
amunt hem fet esment.

Posats arealitzar, aquests
tres poetes es presenten un
xic allunyats de la teoría.
En un paral'lel amb la poe-
sia d'aquí, si Aralt recorda
Caries Riba,, Harc Morivan,

en «Marine» i «T. S. F.»,
presenta una sensibilitat
semblant a la del Sánchez
Juan de «Fluid». En el mi-
grat mapa poétic cátala
aquesta escola hauria fet, a
bon segur, mes de quatre
prosélits.

M'interesa presentar a
Catalunya la figura de Franz
Steurs director d'aquest
grup i també de «Cons-
truiré» revista concebuda
díns un ampie internaciona-
lisme. El seu llibre «Étape»
inicia l'obra d'un poeta filo-
sof. Tota la nostra vida és
feta d'ironia,- el pessimísme
ens empeny vers els diverti-
ments, necessaris, per qué la
vida és breu, pero intensa.
«Vivre avant tout, avec puis-
sance» Le cerveau capable
de concevoir et d'imposer
la négation d'une évidence
sera o consideré par nous
comme précurseur d'une foi
nouvelle». El nostre jo és en
evolució constant; les eta-
pes es succeeixen una a l'al-
tre. Cada etapa suposa la
constatació de repetir coses
ja dites; d'aquí que l'essen-
cial siguí «vivre un départ
perpétuel» a la recerca d'eta-
pes noves bastint-se la casa
«au départ de la route».
«LesDélivrés»—el seu darrer
llibre—d'un passat que res
no perpetua, segueixen llur
marxa en la etapa infinida,
l'etapa eterna, absoluta. Cal,
dones, que l'home deixant
d'ésser el vell del seu passat
siguilinfant del seu endemá.

JOAN RAMÓN MASOLIVER
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AG1LITAT DE L'ESPERIT. SABOROSA

fruita deis adéus. Incomparable jóia de les es-

trelles errants: cel ciar, cel fose, blau, blanc,

vert... Consciéncia: llum de les incoheréncies,

LL1BERTAT. Contrast (ni un instant monoto-

nía; mai els grisos morbosos, decadents), vivida

mésela en l'éter.

Creixensa. Tentácols espirituals, —la com-

panyia posa un punt d'íntersecció—tebis, pro-

8
T

dueixen floracions (herba petita penjada en el cingle). I esgarrinx de l'es-

queix. Reacció. Sanitud.

Lluny aquells que es gloriegin —arrapant-se sórdidament—de no abando-

nar un lloc: réptils que no poden esguardar les orenetes maiineres, hostes de

les galeries deis homes bons. Gracia que és oblicuitat. Llencament que talla

l'espai, gronxa una branca i tremola: mes sordament en la danca del volum

repetit, que no pas en el xiscle.

Fal lera d'inclinar-se. Pollancs. Abracades al buid: només la lluminosa

imatge;'el eos ardent pero, fos. Dos bracos que s'allarguen (i ells ho saben!)

sense arribar a encaixar. Dues voluntáis que es saluden. Llur esforc inunda

l'ánima.

Esguard i veu agermanats s'escampen damunt les ales del vent. Eli, guspíreig, frisa

molt mes silencios que els tomballons profunds, allargacats, harmónics d'ella.

Mobilitat de l'esperit. Saboroses fruites del comiat Nombroses vacillacions deis vímets

damunt l'aigua que corre escumejant, blanca, blava i verda, Cultura: máxima ductilitat: ES-

DEVENIR. Desequilibrí (no límit corromput. Mai les tiraníes inmóbils). Donar, entregar, Hen-

ear. Entusiasme: xocs externs, méseles que s'estructuren; tots els batees de l'ésser, totes les

purés albades, la vida, tot l'esforc intens par a no morir, Cullir, rebre, copsar. Adéus, esga-

rrinx, llencament...

Ara: quietud? No, és el respecte de la térra per la tempesta que ha passat. Abséncia?...

Pero, no: és la encongida timidesa de l'espai.

PARAULES FOLLES. INICI
d'una danca

trista.
Corríeu cap els llavis de l'amic
Jo us n'he privat — fatic —

Misteri.

Sotjo l'ombra inquieta. L'ombra, l'OMBRA!
per veure el seu enuíg, o l'esperanca:-
esclava d'un orgull ofés.

Aire.
—On és el vent, i el rou, que m'asfixio;
el gest cau indecís i el cor perdut.
en la tenebra.

Paraules folles. Inici
d'un camí estrellat

sobre la boira freda
d'alta nit.

Ja no tinc ales. Tremolo,
m'esporugweix l'ombra del eos

(un nús d'esgarrifanca
corona l'esperit captiu).

Paraules folles de l'istiu,
fulles,

TARDOR.

*
* #

MÚSICA DE L'AMOR,
i dancem refusant
el gest, continuament.

(Per a tú, per a tú només
la flor del pensament).

Ni roja, ni molt trémula
No sé.

Per sempre mes t'estimaré
dintre l'oblit.

Octubre, 1929

O N I O N O


