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H É C T O R V I L L A - L O B O S : O meu maior desejo
e ver a música hespanhola
livre de influencias: influen-
cia francesa, influencia alie-
má, influencia italiana». Es-
panyaesunpaísintensament
musical. Tot canta en ella.
La música espanyola actual
es ressent de la formació
estrangera deis seus conrea-
dors. El fenomen musical
espanyolinteressaria inten*
sament si els artistes es for-
messin nacionalment.

* * *
En les sevesproduccions,

Kartista pot adoptar dues
posicions: aprofitant el camí
deis antics, la tradició, o
marcant un procediment
singular que pot degenerar,
si mes no, en maquinismes
i avantguardes. I l'art no és
mecánica sino misteri. No
es pot basar en el que mor,
ans al contrari, en el que
tingui una valor constant,
humana i, per tant, en el
llegat del poblé—del terri-
tori on vivim — prescindint
de nacionalismes: tornar al
poblé, després d'haver-hi
marcat el nostre tempera'
ment, el que ens oferí. Amb
una punta d'ironia, podríem
dir: Escriu totes les errades
de la música popular; aple-
gant-les en una obra, sorti-
rá la composició espanyola
mes perfecta. Potser hi hau-
rá qui llegint aixó cregui el
folklore la base de la músi'
ca. Res mes fals. La dada
folk-lórica no expressa l'áni-
ma del poblé; és tan sois
una variant de la composi-
ció i, per tant, no pot so-
breposar-se, ni igualar, a

l'artista —tenint el desavan-
tatge d'ésser un simple ob-
jecte, cosa morta, L'harmo-
nització de melodies popu-
lars no té cap valor artísti-
ca. De mi diré que, havent
publicat mes de cent com-
posicions populars brasile-
res, mai no ho he fet sota el
meu nom. El músic ha de
copsar Tánima, el mode de
fer del poblé amb les seves
imperfeccions que responen
a la seva esséncia (els acords
de guitarra, per ex., en la
práctica son variables, sola-
ment serven invariable !a
primera nota; han fet ma-
lament Albéniz i d'altres en
repetir acords infal lible-
ment perfectes). En resum:
fer música d'ánima nació-
nal, o millor territorial,—
dones si prescindissim de
territorialismes despareixe-
rien Alemanya, Franca, Es-
panya i la sola figura intan-
gible fora Bach —pero apro-
fitant del poblé tan sois el
que hi hagi d'universal: hu-
ma, emotiu.

Es l'us d'aquest procedi-
ment el que diferencia cla-
rament el grup rus deis «5»
- que mai admirarem prou
—del jove grup «des S'x».
Els russos, en pie segle XIX,
es giren d'esquena a les fe-
bles produccions europees,
escriuen música russa, na-
cional i mai folk-lore, pero.
Per contra els Six son des-
lligats de tot nacionalisme;
llur nacionalitat diversa els
en priva. Mes carregats de
prejudicis del que creuen,
únicament tracten de fer-se

la propaganda. Com a grup
té valor la seva lluita contra
teatralismes i romanticisme,
i la importancia que donen
a la música simfónica. Pero
no passen d'ésser un inofen-
siu ramat d'imbécils, excep-
tuant Honegger, valor abso-
lut, i Milhaud, de tant en
tant.

* * -JÍ-

JO no he aprés res d'Eu-
ropa. En els cinc anys que
porto ací—fent moltes esca-
pades al meu país— podria
dlr que no he escrit cap
nota; abans de venir desco-
neixia en absolut el movi-
ment europeu de Debussy
enea. Malgrat aixó, després
del meu primer concert a
París, la crítica volgué tro-
bar-me influencies strawins-
kianes. Aixó em revoltá i
vaig provar—amb el «Sacre
de Printemps» a la má, i
compás per compás —a un
conegut crític parisenc que
no hi navia res de comú.
Strawínsky és mecánic i
cerebral i a mes li manca
una noció exacta deis sons.
Teóricament, és molt bo;
pero, en la práctica, és un
fracás: soviategen els in-
drets intocables. Ambdós,
pero, tenim certa afini-
tat: el populáosme. Jo vi-
bro íntimament davant la
música primitiva. En els tres
anys que he conviscut amb
els indis del meu país—la
barbarie; aquesta barbarie
que amanyago en el meu
intern —me n'he saturat. El
popularisme de Strawinsky
és de segona má; es basa en

una «ánima russa» imagina-
da a París, on viu deis vinti-
cinc anys. Els temes, per
aUra part, son trets de Bo-
rodine, de Rimski i de Mus-
sorgsky, ádhuc (tal el cas
del «Sacre») Strawinsky fi-
nirá en els arxius, com a
documental; la seva obra és
mancada d' elements hu-
mans (com en trobem en
Beethoven,. tan alemany,
surant filosofía p ir tot
arreu; com a Bach, de molt
el músic mes gran, el músic
pur amb un abús, pero, de
misticisme; com a Mozart.
mes feble que aquells, pero
conreador de la música per
la música. Amb la forca de
Bach i la profunditat de
Beethoven hauria estat, sen-
se discussió, el músic mes
gran de la Humanitat) per a
persistir. Encara que no
hem d'oblidar els moments
emocionáis de «Petrushka»
i certs indrets del, per altra
banda, molt dolent, «Edi-
pus-Rex».

Jo, mai no he volgut és-
ser considerat com un mú-
sic «modern». Schónberg,
com és ara, és a qui mes
detesto. En ell no hi ha
emoció de cap mena. No
és gens artista; és estricta-
ment un científic susceptible
de satisfer les élites intel-
lectuals i els snobs. En
aquest i en la majoria deis
casos, és palesada la hipo-
cresía del púbiic, deguda a
moltes causes. D'una part,
l'obra deis crítics (en Músi-
ca, qualsevol innominat té
dret a opinar); el pes afros



de la tradició artística, d'al-
tra part; i, per damunt de
tot, el pedantisme del pú-
blic. Aquest gran pedantis-
me irrespirable de París i
Nord-América. La gent en-
cara creu en l'art com a fun-
ció diferent de la vida ordi-
naria; és així que hi exigei-
xen notes de serenitat i ele
gáncia. Un cas ben ciar l'he
observat al Brasil: per Car-
naval la gent va pels carrers
tocant instruments dispars
i en tonalitats díferents; alió
és una bella bogeria de sons
i tothom hi disfruta. Pero,
aquells mateixos senyors
— d'americana o paltó—van
a un concert i demanen un
art abillat de jaquet o casa-
ca (Beethoven)i no accepten
mai l'art en paiama que tant
els agradava a la placa. Son
aquests prejudicis histories,
aquest gust «constant», el
mes oposat a l'obra de l'ar-
tista, que sois demana sen-
sibilitat. Per aixó. m'ha fet
bona impressió el públie
barbeloní, que sap aplaudir
les coses mes distanciades.

Per a mi l'orquestra i els
cors son elements insubsti-
tuibles. Pero la música de
la meva raca mai no hauria
d'ésser executada per pro-
fessors germánics. L'orques-
tra alemanya pren suport en
l'automatisme. Els músics
es limiten a tocar estricta-
ment el que diu la partitura.
Hom no hi veu ni ombra
d'humanitat, per manca de
sentiment i d'iniciativa par-
ticular. Tot és matemática
pura: el cop és donat al punt
marcat en el paper, pero
l'executant l'espera amb ne-
guit i ho dona a temps per
bé que amb tanta por que
ho dona fluix. Jo dones, pro-
poso sempre al professors
d'orquestra de donar lliure
interpretació a l'obra—que a
cada audició es re-crea. La
meva bacchetta és simple-
ment un fre, mai un crono-
metre. Benvinguda l'errada
que l'executant ha cregut
necessária: el cop de bombo
a destemps. Per aixó, pero,
cal teñir un temperament
llatí. Els cors son el mes im-

portant, si hi ha musicalitat
és degut a ells. Els cors,
com a orfeons, teñen una
importancia educadora for-
midable creant una sel'lec-
ció musical, un públie fi.
Pero és el cas que els or-
feons han fracassat i els cul-
pables son els compositors
que els proporcionen les
obres; els harmonitzadors
de cants populars, educats
a l'escola alemanya (el cas
deis harmonitzadors deis
«Sirgadors del Volga», rus-
sos educats musicalment a
Italia). Mentre el repertori
deis orfeons—i malaurada-
ment veig que és aquest el
cas de Catalunya—sigui a
base d'aquestes simples har-
monitzacions, els orfeons
serán innecesaris i estúpids.

* * *

Voldria per finir parlar
un xic de música espanyola.
Sense parlar de la mes jove
que conec molt poc (la «Sin-
fonietta» de Haffter, per ex.,
potser encara una miqueta
magra), vuli constatar que
el que mes m'interesa és la

Zarzuela; des de Chapí a
Vives conec els seus conrea-
dors. Es ací on trobo l'am-
bient que havia copsat en
els canconers populars que
han publicat moltes regions
espanyoles. Llástima que no
s'hi hagin dedicat músics
de mes empenta. Finalment
hi ha un músic enorme: el
gran Falla; molt influi't per
Debussy, pero fent-ho amb
gran elegancia. Malgrat tot
voldria fer un retret al meu
amic: és de trobar-lo massa
internacional, massa influit
per l'escola francesa. En
aquest punt Albéniz, tot i
éssent molt mes feble que
Falla i malgrat la seva técni-
ca, calcada de Chopin i
Schuman, és molt superior;
és essencialment espanyol.

La riostra revista, que presenta, r«r
primera vegada a Bspanya, Villa-Lobos
—mercés ais coneixements del vlolli-
nista Ramón Borras Prim—demana al
compositor brasiler aprofltant la eeva
estada a Barcelona, un arricie. En col-
Iaborar-hi manifesté gran Interé» en
que es publiques en cátala; J. R. M. en-
carregat daquesta tasca en suri res-
ponsable.

Ombres blanques
En la nostra atmosfera

carregosa i imbécil deis «tal-
kies», Ombres blanques es
un brollador d'oxigen en ho-
ritzó de palmes oc-ániques.

Van Dyke ha fet de bell
nou les maletes cap a les
Sandwich. I, amb el carne
raman, s'ha emportat aMon-
te Blue i a Raquel Torres.
Sha esdevingut una segona
versió de Moana. Ombres
blanques figurará en el «te-
tramorfe» de les documen-

táis (Moana, Chang,Herba,
O. B.).

Es l'encís del Pacific, el
simbolisme plástic d'un na-
turalísme abstráete. Es l'en-
tusiasme envers uns cos-
tums i una natura ideáis.
Tot encabit en un scenario
que evita repeticions i pre-
para paladars.

Hi ha tesis en mig de
parlandes de flors. (No po-
den faltar romanticismes en
«arxipél'lags de l'amor»). Ja
no sentim contrasts entre
Civilització i Salvatges.Moit

menys, enveges de paradís.
El moviment rápit del

film no s'entrabanca en apli-
cacíons sonores. {L'ecran es
independent del fonos).
Llástima gran que el docu-
mentalisme de la música in-
dígena hagi estat embrutat
per una instrunientació or-
questral. Els cántics encara
poden dominar el metall,
pero no copsemacompanya-
ments de dances sino a tra-
vés d'un ritme d'instruments
europeus. Endevinem l'ac-
cent de íes guitarres hawaia-

nes d'entre les mans de pro-
fessors nordamaricans.

Remarquem una direcció
espléndida de cinema silen-
cios: Uns primers termes en
els quals el xiulet és com la
fogonada del tret. Una am-
bient brillant (el llac, el
bany). Comparació sintéti-
ca de cultures: de les perles
i les senyals de foc a un
coin del cel'luioide on repo-
sen, el cap d'un ídol i l'esti-
mada nadíua. En la factoría,
una porta, que afegeix a una
salvatge uncígarret. C.M.C.
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No son cases; no és el meu carrer. Sota una xarxa de cordes
inútils, sentó el brogit de la mar que no veuré mai mes. Faig un
esfon? mortal i arribo a entendre els mots gruixuts que al fons d'un
túnel sense fí es diuen un home amb brusa de pintor i N'Alexandre
Plana ven^ut sota el pes de les arrecades A. B. que li pengen de les
orelles. Damunt la pell de paquiderm que cobreix el cel, per sempre
hi ha pintats cavalls negres i pneumátics amb llur funda.

Perqué m'he pintat la fac. de negre, la fornera, amb un quinquer
a la má, em mira gelosa. Pero sé que ignora les practiques libidino-
ses del tintorer i que ara faran un sostre a banda i banda deis carrers
que no deixará veure mes les estrelles. Les parets de la tintorería son
peludes i, a mitja nit, si les palpeu bé, hi trobareu amagats ulls de
noies adolescents. Eis de Taprenenta, que eren blaus com la combi-
nado que va estrenar la Dolors peí seu sant, els tinc jo. Quan dormo
me'ls poso damunt el ventre.

Hi ha cavails per portáis i finestres. Hi ha enagües vermelles al
cap del carrer que tapen la nuesa de Gertrudis. Darrera Gertrudis hi
ha el mar i damunt el mar flota la perruca que penjava del portal de
la Vaqueria. El perruquer, sota el dosser argentat que dona entrada
a la llóbrega botiga, somriu sarcástic. La seva dona, amb un bigoti
postís, que li penja mes del costat dret desempolsa les testes decapi-
tades de les seves tres filies. L'anell que porto a la má dreta pertany
a la segona. En forma de segelí conté, dibuixant una E (es déia
Elvira) el seu cordó umbilical.

J V F O I X
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S O B R E E L D I S C Ó B O L O D E M I R Ó N

PRINCIPIO. - Puede
considerarse un estudio de-
finitivo del arte griego, he-
cho o por hacer: según el
punto de mira. Reseña de
conjunto de descubrimien-
tos, estudio detallado de
elementos, de componen-
tes, es cosa que se ve fre-
cuentemente. Una valori-
zación—en sus nuevos va-
lores y significado—es obra
que está por hacer. Con el
porvenir de dar una visión
completamente distinta del
clasicismo helénico.

Innecesario es hablar de
la influencia de Grecia en
Roma. A su apreciación
como teorema sin demos-
tración, agrego una nota—
muy ligera y sin importan-
cia—sobre un detallito que
prueba lo decisivo de esa

Discóbolo de Mirón (Museo Nazionale.-Roma)

influencia, localizándola en
un pequeño momento.

TEMA.—No es descono-
cida la existencia en Roma
de varios ejemplares o co-
pias helenísticas del Discó-
bolo de Mirón: en la sala de
la Biga del Vaticano, otro
ejemplar en el Museo Na-
zionale, un fragmento—de
notable consideración — en
el mismo Museo.

El saber cuándo fueron
traídos a Roma, sería dato
útil para establecer cronolo-
gías respecto a mi tema. No
hay investigación en él, sino
elemento a sumar a otros
para rellenar la teoría—co-
nocida—del helenismo ro-
mano.

En el vestíbulo del Mu-
seo Capitolino, en sitio de
poco relieve, está la repre-

sentación de un gla-
diador en actitud de-
fensiva. Al poco resal-
te puede, una mirada
más detenida, dar la
sensación de cosa grie-
ga. Sin embargo pron-
to indicios claros con-
vencen délo contrario:
la espada que empuña
— el mango — no es
griega, el escudo —elip-
soidal — tampoco, las
flores y las hojas que
brotan del suelo no son
helénicas. La sensa-
ción primitiva ha par-
tido de un algo: el des-
nudo. Un desnudo grie-
go. Dentro de la pos-
tura forzada que man-
tiene, se transparentan
una serenidad — pala-

bra imprescindible — y un
quietismo muscular—repo-
so del músculo—, que sólo
se puede ver en las obras
del primer clasicismo.

No es la hipertrofia de
prolongación helenística, no
es la exageración de un altar
de Zeus en Pérgamo. No es
tampoco elmúsculo rebusca-
do y en «pose» de los roma-
nos. Es puramente griego.

La cabeza —que pudo ser
añadida luego: la unión con
el tronco es notoria—nos
da esa misma sensación de
helenismo. Los arcos su-
praorbitales están frunci-
dos, las cejas están contraí-
das. Es el «pathos», la sen-
sación del dolor que tiene
la escuela de Scopas. Más
detalles hacia Grecia.

A detalles — ajenos
figura: escudo, espa-

da, etc. — debemos re-
currir para situar la
estatua en Roma. Y
sin embargo han sali-
do al paso elementos
suficientes para consi-
derarla griega. Coordi-
nación de elementos,
dónde?

Fácil será, al obte-
ner la cronología exac-
ta de producción. En-
contrar la fecha, loca-
lizándola en el tiempo.
Adriano, emperador
viajero, estuvo en to
dos sus estados —los
dellmperio—y siempre
encontró en ellos algo
agradable. Al llegar a
Grecia todos los plá-
cemes anteriores Sebo- Gladiador combatiendo (Museo Capitolino.-Roma)

la

rran. Queda en el de su via-
je a la Hélade una impresión
mixta: al lado de la alegría,
sensación de disgusto, de
envidia. Había visto de cer-
ca el clasicismo y sentía que
este no fuera romano. Solo
había un medio de que el
clabicismo puro radicara en
Roma: llevar Grecia a Ro-
ma. Lo hace y crea una es-
pecie de neo-aticismo, de
neo-clasicismo en la gran
ciudad, con elementos mix-
tos — griegos y romanos —.

FIN.—Esta nota puede
explicar un porqué se en-
cuentran obras romanas
con características griegas.

La semejanza tan esen-
cial de línea la podemos ver
en los dos esquemas que
ilustran estas páginas.
MANUEL BALLESTEROS GAIBROIS



U N C H 1 E N A N D A L O U (Film de Luis Buñuel i Salvador Dalí)
El que hom ha dit o po-

dría dir:
Realització a gran dis-

tancia del superrealisme (a
lamateixa que, en radi dife-
rent, «L'étoile de mer» de
Man Ray), amb un control
inamagable; completament
artística o literaria (espera-
va, Luís, eJ teu últim film re-
sultat d'aquella actitud, pe-
ro, per dissort, ets encara
«dentro de ese peligroso te-
rreno»). Que quatre perio-
distes imbécils han cantat
victoria en trobar un argu-
ment per a us del públic.
Que la técnica és esplendi-
da i el decorat, pobre. Que
un gran actor—huma-i una
noia grisa—humana —viuen
una vida humana, potser
amb un punt d'art. Que la
gent que anava disposada a
fer brometa va sortir defrau
dada: alió era massa nor-
mal i massa interessant; les
quatre rialles que es senti-
ren foren válvules de segu-
retat. Que les sessions fo-
ren un éxit económic. Bé.
I qué?

Buñuel, en obrir la cinta
amb la seva calma ja apai-

Torso del «Discóbolo de Mirón»

vaga els qui anaven per fer
bronca. Tota la obra és una
cosa punyent; totes les es-
cenes son assimilades ávi-
dament. Ens oprimeíx aque-
lla lentitud torturant — a-
questa banda haurien de
passar-la sense música; par-
lo amb la experiencia de la
prova privada —de máquina
de poblé. Buñuel és el botxí
implacable que ens cargóla
mes i mes, imperturbable.
La mesura, la ser^nitat de
la piimera escena ja ens fan
temer la seva crueltat. Jo
també he portat aquest
gran coJl de cases i els meus
ulls son foradats de l'extrem
de fora. Baixava, aleshores,
a tot tren, camí d'un san-
tuari—«Virgen de Arcos»—
que ja coneixes i els ulls em
van quedar penjant de les
cordes (ja fa dos anys que
he copsat els ulls d'aquella
noia, fadigats, amb la clara
color café, que tant m'agra-
da de mastegar). Aquella
souplesse, en caure, des-
vetlla les filies del metge.
Pero la vida és dirigida per
les coses intranscendents i
la vorera estreta en ajun-
tar-nos, un instant, darrera
els dos amics, influí per
sempre mes. Per qué, el
guignol de les mans inde-
pendents? Tot el públic pen
ja de la dona euforiada,
aquella dona incomprensi-
ble pels oficinístes pero que
té un no sé qué de contor-
bador de llurs instints. I la
sang que desvetlla l'erótic.
Aquella noia —vulgar classe
mitja — ja l'havíem trobat

sense que calgués cap pri-
mer pía; amb una alternati-
va automática entre femini-
tat i collegi de monges. Hi
ha un moment que sembla
decidir-se, pero no; és l'es
tira-i-arronca etern. Tots
heu conegut Carmes, pero.
(Quin «proustisme», malgrat
elsautors, en aquest film).
La riostra joventut no és
equilibrada; quants de dub-
tes i desespers! ¿Relaxarem
uns llacos tradicionals i en-
trarem en una escola o bé,
lluny de l'infáncia, patirem
sempre aqüestes hipocresies
i indiferentismes esgota
dors? El carpo amaga un lí-
quid i voldríem fer desapa-
réixer l'americana dins el
nostre eos, ja, invisible.
Pero tota pose és perduda
moments abans de desvet-
Uar-nos. Etapa d'una edu-
cació religiosa o escolar en
la qual hom és sotmés a la
consciéncia. ais deures. Ja
fa molts anys que no veiem
el Fleury (i aquell pasme i
agitació instintiva davant el
premi que, ais set anys, m'o-
feria un ayo. Després Tin-
gres i mai mes gosar a mi-
rar-me els ulls). Davant
l'home de principis, so-
cial, s'alca l'automátic,
no corromput per preju-
aicis de cap mena. El Dr.
Jekyll i Mr. Hyde que
tots portem en nosaltres.
Segons 1' aspecte triat,
haurem de prescindir
d'unes coses o d'altres.
En el moment que in-
tentávem sospesar, dia-
cotomitzar. 1' he renc ia

deis nostres avantpassats,
ens hem trobat amb un al-
tre element tot diferent: el
subconscient. Cap a on
mirar? Aquesta crisi ja hi
ha qui l'ha resolta, pero a
base de carregarse ¡amb una
mort, la de l'home cons-
cient: el salt emocionant de
la nit: de sobte, un salt d'al-
cada —en sentit horitzontal,
pero—pujant el cor al cer-
vell; la mort de bruces que
ens empassem esglaiats.Per
qué ens persegueix sempre
aquell gran sexe? Impres-
cindible, potser, en les nos-
tres relacions? No; el món
no es capfica per cap vida
interior, per les novel'les
individuáis.

He dit res?

JOAN RAMÓN MASOLIVER

Nota important. — A fi de
comptes no hi cerqueu In-
teligencia, Subconscient ni
el pes deis prejudicis. Sapi-
gueu, per sempre mes, que
es tracta d'un film de sub-
versió moral Estrictament:
d'INCITACIÓ AL CRIM.

Torso del «Gladiador comballcndo»
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RODOLF LLORENS L'ARISTOCRACIA EN L'ART

Hom espera cada día la saturado de la Premsa.—
Temps del Tercer Estat. Deis noms: obrer-treballador socia-
lisme-comunisme, en qué la democracia vol ésser un fet.

Aquest temps ha intluit foreosament en l'Art.
Després d'anys de campanya contra l'analfabetisme, avui

tots sabem llegir i escriure. Quasi tots llegim els diaris; i la
majoria llegeix —a mes—revistes i llibres —a dojo les edicions
económiques —, i molts d'aquests, per inercia, es senten des-
prés d'algun temps, crítics, inteHectuals, artistes i pocs son
els que s'escapen d'ésser, si no artistes, almenys intervinents
en el Camp de l'art—la premsa local nombrosa tempta—.

Tots tenim la nostra instrucció.La Imprem-
ta és assequible a totes les butxaques. I es fa
art per al públic.

La democracia en l'Art és un fet. (?)
Hom no sap on acaba el Camp del Folk-

lore.— El nivell de la cultura general ha pujat.
Donat que el nivell del que entenem per Art
no ha pujat —ha baixat?—ens trobem en la gra-
ta pregunta —tots—de si fem Art, siintervenim
en l'Art, si som literats, si som artistes,....

Alguns—pocs—obrant racionalment, natu-
ralment—fatalment—,.han fet pujar el sentit de
la paraula Art a mida que pujava el nivell ge-
neral de cultura. I sabent—qualsevol— escriure,
i fent-ho amb una certa desinvoltura, i amb
una bibliografía no de catáleg, es troba tan
apartat de «l'Art actual» com els analfabets
anys enrera de l'Art de llur temps.

Cosa tant en rao té la virtut de fer-nos rebel'lar. Que una
«meta» sigui assenyalada, corre, arribar-hi i trobar-se amb la
cinta d'arribada igualment Uuny és desesperador.

El millor és creure que aquí és el veritable final de tra-
jéete. Solució magnífica i digna de Mióme. La paraula Folk-
lore, pero, ve a desbaratar-ho. Ha pujat el nostre nivell in-
teliectual. Ha pujat el de l'Art—encara que el neguem —i ha-
vem d'admetre, per tant, que ha pujat el signiíicat de la pa
raula Folk-lore.

Hem corregut, pero com que hem corregut tots alhora —
l'Art se'ns ha escapat—, ens trobem que totes les nostres
performances literáries, critiques, artístiques, cauen de pie
dintre del «Camp del Folk-lore» —com hi queien anys en-
rera,— en un pía molt mes ac&démic.

Ens creiem saturats d'obres d'Art i només és Folk-lore.
Ens creiem artistes i no som mes que aficionats —en el sentit
pejoratiu de la paraula—. Ens creiem crítics i sois som folk-
loristes.

evolució-prügréa normal
no renovats

Sois resta pregar ais qui sempre s'han dedicat —cons-
cienment — al Folk-lore—si és que ecara no s'han adonat del
canvi —, que en comptes de recollir romansos, recullinPremsa,
En comptes de recollir llegendes i contes, recullin llibres. En
comptes de cromos,estampes i calcomanies.recullin quadros;
de canconetes, poemes simfónics.

La Revolució francesa crea un Napoleó L—L'invasió
de profans dins el temple de l'Art tot fent el seu cercle un
«Camp», l'intent de democratitzar l'Art, ha fallat. Sois ha
servit per refermar la seva aristocracia intrínseca.

Tot el que l'Art ha guanyat en quantitat ho ha perdut en
qualitat. •

L'Art s'ha sotmés a la moral, a la política,
al corriere — al Públic — . Sois porta admiració
de pretérit, de models, de cosa feta, de mu-
seus, per a declarar-nos ¿mpotents per avencar.

S'ha de reconéixer—s'ha de confessar—
que l'Art per ésser-ho, ha d'ésser cosa de po-
quíssims, d'escollits, de casta, de cenacle.

Un veritable artista no es pot improvisar.
Cada dia necessita mes deis estudis veritat i
cada dia queda mes a segon terme els dons na-
turals tan bescantats. La inspiració té gairebé
el significat de mite.

Quan mes avancem, mes alt han de pujar
el artistes per no caure en la categoría d'aficío-
nats. I el límit-crec jo —és un oo.

Lleiideogénica: la paraula Art és de poca
extensió per la gran comprensió de qualitats

que conté. Entre les essencials, la d'aristocrácia. Es ciar que
no ens referim, en parlar d'aristocrácia, exclusivament ais
artistes ríes, si bé cal teñir en compte que per ésser artista
de bo de bo, cal comptar amb una regular renta, dones el
veritable Art no rendeix generalment cap utilitat ni una. El
veritable Art está per sobre del públic —el pagano —i l'artista
també és un home i ha de viure. Es difícil, avui, de compagi-
nar activitats artístiques amb un ofici qualsevol—malgrat les
8 hores —,

Sóc partidari de l'aristocrácia mes rabiosa de l'Art.
Filantropisme. - P e r demócrata—que a la fi sóc -era

sap greu haver de confessar el fracás de la democracia en
l'Art i proclamar la seva aristocracia.

Haver de canviar la paraula tan artística d'Art per la pa-
raula Folk-lore —tan casolana—és una cosa trágica.

Jo seguiría deixant-ho tot com está. Dient Art de tot.
No fent cas de realitats encara podrem viure satisfets de
nosaltres mateixos, perqué com a Folk-lore «deunídoret*.


