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ment el frese s'estilitza sáviament en una manera que 
poc compte té de la natura. 

Mes ei cretenc se'ns revela com un savi orfebre 
d'una técnica i d'un gust meravellosos, potser podriem 
dir per exceHéncia. 

Un veritable creador de formes, en qué es conjuguen 
els elementa visual, tactilo-manual i mental, amb una 
harmonía i un dinamisme, en llurs moments culmi-
nants, que es complauen decididament ja en el goig 
, :um. , abandonant gairebé del tot el simbolisme 
religiós. 

¿ Com era la vida moral d'aqueixa gent ? Organitzats 
en genos, sota l 'autoritat del cap de familia, la necró
polis és una continuació de la vila deis vius, amb les 
seves tombes familiars ; i el sentiment reügiós divinitza 
la materni tat monoteísticament i antrepomórficament : 
és el cuite a la Deessa Mare, comú a tota l'Asia primi
tiva. Triomfa dones 1'antropomorfisme. Nogensmenys, 
al costat d'aquesta divinitat femenina hi ha un déu 
másele, el qual pren sovint raspéete d'un brau : el 
Minotaure simbolitza una doble noció de déu viril i de 
brau diví, les belles banyes del qual, en forma de lira, 
figuren en el cuite i adornen el palau. Heus ací el palau 
de Minos, el rei de carácter religiós, car ell és el repre-
sentant a la térra del déu-brau ; i és per aixó que 
senyoreja sobre tota Tilla i és cap suprem de l'exércit — 
d'aquest exércit que ha adoptat el carro de combat de 
dos cavalls deis hitites. Inexistencia del temple própia-
ment dit, pero. 

Al costat d'aixó, un gust peí joc atlétic, de significació 
origináriament religiosa, potser : arreu hom practica 
la tauromaquia atlética, i la seva plástica és sovint 
motiu ornamental per ais artistes cretenes. Sentit 
esportiu ben definit, encara una altra manifestació de 
I'humanisme d'aqueixa gent. 

Heus ací un estat social sólidament establert que fa 
possible el desplegament de la gran puixanca de la 
talassocrácia cretenca, la qual exerceix el seu domini 
directament per tota la Mediterránia oriental, i difon 
la seva cultura arreu del nostre món i mes enllá. 

I a iue i íos cretenes tenien interés a escriure : els 
jeroglífica, deriváis deis signes pictográfics, utilitzats 
cap al 2000 a. de J. C , es simplifiquen com a Egipte, 
flns a esdevenir un sistema sil lábic, el qual va reduint 
el seu nombre de signes i dona una escriptura lineal. 
La netedat i el petit nombre d'elements d'aquest sistema 
fgn que s'estengui de tal manera, que els especialistes 
ciiuen que en troben traces fins a la Península his
pánica. 

Els minoenes, d'una intensa vida sensorimotria, d in i -
mics, emprenedors i realistes, pero a l'ensems posse'i-
uors d'una sensibilitat reimada i sensitivament con
templativa, assoleixen una primera sínteai cultural 
meiiterrJ.nia, aquesta vega "a per assimilació i allibe-
rament al mateix ternas de les formules tanmateix 
encarcarades eg pcies i del misticisme nogensmenys 
prese ner deis símbols oriental. 

b) L \ CIVILITZACIO FENICIA 
La talassocrácia fenicia representa la difusió i expan-

sió d una síntesi-simplificació cultu al de la Mediter
ránia de l'Est, operada i vehiculada per un poblé semita 
prietic, enginyós i d'un aspre sentit materialista, per 
tot l'ámbit de la nostra mar. Sínteii-simplificació de les 
cultures occidentaloasiitiques i egipcia i minoica i, mes 
tard, jónica, principalment, elaborada básicament al 
litoral siri i a Filia de Xipre, els quals formen, fins a 
cert punt, una zona cultural, sobretot artí~>ticament. 

Després de la decadencia cretenca, a partir de mitjan 
segon nuTlenari, els femeis son els primers a solear la 
Mediterránia en tots sentits i d'un cap a l'altre, i li 
aonen així una vida económica activa. Origináriament 
agricultors ; fabricants per tal d'alimentar llur tráfic : 
car a ra son sobretot exploradors, comerciants, pirates ; 
posseeixen tota la técnica de la navegació de 1'época. 
Ais volts del 1100 atenyen l'estret de Gibraltar, on 
funaen Gadés (Cidic). (Aqueixa costa els sembla d'una 
térra de conills, i anomenen el país Isephanim, veu de 
la qual deriva Ispánia, primer, i Hispárüa, després, 
segons formulació hipotética d'autors com el professor 
García Bellido). 

Funden arreu colónies i mes colónies : a les regions 
r.vancades, en forma de concessions que comporten un 
uarri per a ells, on ins ta l len llurs magatzems i trafi-
qiegen a la mercé deis privilegis obtinguts ; a les 
r. gions endarrerides, en forma de factories, amb un 
uipósJ,, alguns tallers, magatzems, on toquen térra i 
comerciegen amb les poblacions locáis ; ais llocs favo
rables, en forma de ciutats per establiment o pobla-
ment, sotmetent la població local, governant el país, 
del qual fan una base permanent d'irradiació comer
cial. (Aquesta darrera forma a la Mediterránia occiden
tal, especialment). 

En virtut del dinamisme deis interessos eminent-
rnent mercantils que els mou, llur organització política 
es ben diferent de les societats massives de l'Orient : 
Estats en forma de ciutats, de territori limitat i de 
poca població ; de tipus aristocrátic, governats per reis 
eixits de famílies estimades d'origen diví (reflex orien
tal), per magistrats (a Tir, els sufetes, per exemple), i 
per una assemblea de Vells, pertanyents a les famílies 
de grans armadors i negociants. Tipus d'organització — 
considerada per molts historiadors de les institucions 
com el seu mes antic exemple, la que presenten els 
fenicis — que té un gran esdevenidor durant el primer 
mUlenari a. de J. : en l'ordre poli tic, el de la ciutat ; 
t i l'ordre económic, el de la societat de marxants. 

Esclafades sota els assiris les ciutats fenícies própia-
ment dites (al segle VI a. de J.), Cartago, antiga 
colonia de Tir fundada a la fi del s. IX, en pren la 
continuació en constituir al seu torn un imperi marítim 
i colonial a la Mediterránia occidental : ofereix el tipus 
clissic de ciutat talassocrática, i és la projecció a l'espai 
del sistema d'organització fenicia ; la seva hegemonía 
no acaba fins al s. III enfront de Roma. 

Art compost, híbrid si es vol dir així, i tanmateix 
d'un hibridisme ben propi : una arma d'inspiració babi
lónica incrustada ae motius egipcis ; una copa de metall 
amb l'espiral egea ; una arquitectura de concepció 
egipcia primer, micénica després, i d'un colossal heteró-
clit ; una cerámica i un metall que empren un reper-
tori d'elements de procedencia múltiple, pero amb un 
no sé qué de característic. I les obres deis tallers fenicis 
es troben arreu. 

Religió de carácter fonamentalment agrari —• puix 
que els seus practicants eren origináriament agricul
tors —, potser segregada de les mitologies caldea i 
egipcia : personalització de forces cósmiques ; senti-
m nt rude, ádhuc cruel, exigint sacrificis humans. 

I heus ací llur invent meravellós i transcendental 
com cap : l'alfabet, que esdevindrá el vehicle del pensa-
ment antic i 1'instrument literari del món mediterrani. 
No hi ha dubte : aqueix sarcófag del rei Ahiram de 
Biblos (s. XII I a. de J.) — fet d'una mena de tina 
mas3is~a sobre quatre lleons ajeguts, amb un feble 
relleu d'escenes d'ofrena al rei, de ploraneres, i amb un 
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EL MON LLATI I CATALUNYA 
4. Les primeres civilitzacions mediterránies 

Quatre son les civilitzacions historiques 
que es descabdelien a la Mediterrama 
abans de la romana, com les primeres re-
voiucions de T espiral que iormará la 
dinámica del món llati — sistema intí
mamela , essencial i fonamentalment es-
tructurat d'una successió üe composicions 
bivectorials acluant sobre un subsistema : 
unes valors-forces de nervi semítico-cami-
tic i unes altres de nervi indoeuropeu 
actuant sobre un substrat paleomediter-
raní, (entenent els conceptes de semitico-
camític, indoeuropeu i substrat paleome-
uiterrani com a complexos biológico-cul-
turals) : la minoica, la fenicia, Thellénica 
i l'etrusca. 

Car, en la formació del nostre món glo-
baiment conside.at, estimem civilització 
solament l'entitat histórica que desenvo-
lupa una talassocrácia i realitza una sín-
tesi cultural mediterrania, amb un estü 
vital urbá i humanista. 

a) LA CIVILITZACIÓ MINOICA 
Amb Tilla de Creta com a centre geo-

granco-cuiturai, amó tis elements étmcs 
que ja ni nem a^senyaiat, es üesenrouia, 
entre el 2000 i el 1ZU0 a. de J. C , la civi-
lització anomenada minoica des de les 
excavacions aei savi anglés Evans, a 
Cnossos, la seva capital. Hereva cultural 
en bona par t d Egipte i de l'Asia occiden
tal, és la primera realitzadora d'una vas
ta talassocrácia, descabdellant el seu mo-
vimcnt de civilització longitudinalment 
en la nostra mar. 

Al santuari de Pétsofa, a l'est de Tilla, 
han estat trobades unes estatuetes d'ar-
gila que ens donen una idea deis cretencs 
u aqueixos temps, de raca mediterrania : 
representen uns homes calgats amo una 
mena de botines molt altes i amb un ta-
parot ajustadíssim, gairebé com un es-
toig, i unes dones amb faldilla acampa-
nacta i ratllada, la cintura ben cenyida 
mitjancant diversos tombs d'una faixa 
amb els panys caiguts per davant ; una 
d'elles duu un cosset obert fins a deixar 
els pits a fora, pero perllongat darrera la 
nuca en un coll ampie i aixecat, i una 
gallerusa punxeguda al cap. Gent ben 
esvelta, tant els homes com les dones. 
Tipus, es diria, leptosómico-atlétic, fona
mentalment. 

Aqucixa gent vivia en poblacions cons-
truídes entorn de grans palaus fortiflcats, 
sense obeir una concepció monumental-
ment sublimadora, els quals constaven de 
diversos edificis rectangulars, drecats al 
llarg deis quatre costáis d'un pati espaiós, 
í"?encats graciosament i harmoniosa en 
llurs detalls, nogensmenys. Les cases bur-
geses, de negociants i d'armado-s, eren 
de peídra o de maons, i tenien dos i ádhuc 
tres pisos. Una intensa activítat circu-
lava pels barris deis magatzemistes, olial-
res, fusters, forjadors, terrissai^es. Els 
carrers estaven empedráis amb códols ; 
les carreteres, amb grans lloses. 

Era en un petit Estat que hom vivia 
aquí. Era un régirn urba el que es desen-
rotllava aquí, en qué Thome comengavn 
a viure per Thome i per a Thome. Social-
ment, una estructura aristocrático-mer-
cantilista, humanitzada per tant : el rei 

hi te les proporcions de Thome mortal ; 
uitrapassa, dones, les grans cultures aris-
t^trdUco-agr^ries mstoriques. Destacaua 
pe.sonalitat de la dona. K3 ja ben De una 
cditura humanística. 

JL¿¿ iorm_o amsuques , que hi havien 
comengat estructurant-se en un esquema-
tisme geometrico-din^mic, pioduides a ra 
t n un medi plenament urba, obeeixen 
una observado ue la vida i s organitztn 
amo un bell i ñ naturalisme, amant aei 
moviment, de la llibertat, de la perso-
naliUació, cantre pero ü'una concapeió es-
tiiitz_int. Gran virtuosismo tecnio. üuot 
per una forma i un coior d'un jOios ex-
pressionism^, propi dei upuá que i experi
menta, ivies ta.u, tendencia nugtnsmcnyj 
a disgregar-se en un segon esqucmatiüme, 
aquesta vegada convencionaiment orna
mental i aainamic. Poaem observar-ho en 
la cerámica, i també en la decoracio 
mural. 

Després da la terrisja decorada amo 
moiíus lineáis onduiats i Tespiral que ja 
ncm remarcat a les Giciades, la ceiarmca 
vol donar la illusió del metall. Tot a'una, 
nogensmenys, n'apareix Texquisida moaa-
litat anomenada de Camarés : les tasses 
i copej en son tan fines, que nom les na 
comparaaes a closques d'ou — tal tassa 
envernissada de vermell, el fons de la 
qual imita un calze de nenúfar de sepáis 
negres i rojos i de petáis blancs, és d u n a 
behesa veritablement classica — ; els seus 
grans vasos, de contorn delidós, ofe-
reixen una rica decorado policroma de 
rosetes, lliris blaus, margarides o pal
meres estilitzats en meravellosa harmonía 
amb llur forma. Llavors s'afirma neta-
ment la manera naturalista : un gros 
gerro trobat a Gúrnia duu a la panxa un 
pop d'un realisme aMucinant, amb els 
seus enormes ulls fixos, desplegant els 
seus bracos ondulants, píens de ventoses, 
en corbes, Tharmoniosa varietat de les 
quals donen una intensa impressió de 
vida, de mobilitat. Després, les corbes 
s'encarcaren, les flors s'estilitzen, i, amb 
certs elements lineáis, rosasses i esca-
quers, es disposen en zones ricament 
adornades, pero ben convencionals, ais 
flanes de grans ámfores. 

Quant a la decorado mural, els primers 
rstucs uniformement vermells son reem-
placats per una preparado mes fina amb 
dibuixos al tremp, sigui jaspiats, sigui 
marbrats , imitant certes pedrés. Després 
v>om pinta al frese amb una deco-ació 
floral i adhuc amb personatges L'estil 
naturalista produeix els mes admirables 
frescos cap al 1650 a. de J. C. : el seu 
art , d'un delicat pintorecisme, d'una pe-
netrant i fina observació, evoca de vega-
des el del Japó : a Haghia Triada, un gat 
mssquer, elástic i sorneguer, vigila un 
ele?ant faisá, entre flors irreals i roques 
marbrades ; a Cnossos, una mona blava 
culi tiges de papirus, un ocell blau d'una 
gracia ideal obre les seves ales enmig 
d'en?lantines i lliris blaus ; anuí uns do-
fins guimben amb petites orades ; allá 
un"- peixos voladors blaus, d'aletes s^oc 
páTlid, tallen les ones i es caobussen d !ns 
una trena de bombolles lleugeres. Final-
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V I S I O N S G R E G U E S 
liles 

Quan us lleven, diáfanes, a punta d'alba, d'aquest mar 
safiri, remoras de llegendes, us üisquen regalims turquesa per 
la blanor esjarri/ada de la peil. 1 la mirada — quimérica má 
— fuij cap a vosaltres i es posa, trémula, sobre la corba 
mórcida de la vostra carn. 
Macónos 

Els teus molins — ales al vent — agafen almostes d'aire. 
L'ase pacie a — carrero amunt — gronxa, manyac, com si 
fossin ortsso.s, les feixugues alforges. Fa segles que la mar 
— maragdes i safirs — no es mou d'aqui per veure't ; pero 
ets tj.n blanca, Míconos, que quan prova d'obrir els ulls els 
ha de tornar a cloure, enllueniada. 
Paros 

Paros no s'hi veu, i, l'un darrera l'altre, va encenent els 
llums. La muntanya perfila el seu llom d'ametista sobre el 
esl abrandat de l'hora encamada, i la pupil -la vermella del 
jar va mesura U el vespre. U la parella festeja a contrallum 
damun, l'e^cullera, prop d'un home solitari que juma i un 
vai.e, e^uj somnia enaut per l'estela lluminosa de la nostra 
ba ca i LO cadencia del rem que arrenca sospirs a l'aigua... 
Palmos 

i.a lluna ha posat la gaita scSre la pell eszorronada del mar. 
La nostrj. quida tritura escames de plata, i la má gelosa del 
reco.u va reco.lint les engrunef de Patmos que el molí de la 
distár.c a va molent a poc a pop.,. 
Veh (al Peloponés) 

¿ Quants Lustres fa que t'anossegues peí molí participant a 
l'apai eJlat* e ae naus que no se t'enduen a tu ? D'encá que els 
anys t'han esmussat el neguü,'vas rosegant les hores al café 
del port, amb una pipa pudent entre les dents ennegrides, 
redie.u Les pioeses d'un ful que roda per una América prodi
giosa i remota, mentre a l'adre canto de rada — igual que 
ja vint a ys, igual que fa vint segles — va naixent i morint 
cada aia la mateixa tínia de muntanyes vestint-se i desvestint-se 
de colors. 
Noia (a TAtica) 

Tu —nacre — calcigues el ¿61 amb nervios trepig. Pero tu 
— b orne — que t'hi repenget, mes, ¿ escoltes potser dins el 
ue.it de l.evant la remota caneó d'un vell atavisme ? 
Fiiadora a cavall d'un ase (a TEpir) 

D.uen que un món prodigios crepita i xarbota enllá d'aques-
tes muntanyes que et cloue.i i ¡.'expliquen. Perú tu vas ouidant 
seréname.a. la maternal filosa cap aL jus inquiei, caaell enjo-
gasjac giravol.ant a mig aire entre els teus dits trajeguts i 
l'aspre cami que l'ase ¡einer, el qual el sap i t'endevina, va 
fis onejíint per tu, pas a pas, cap al refugi irisat de la teva 
valí. 
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El_ TEMPS PRESONER 

SONET 

Es com si t'inioqués, Ángel, claror, 
i fos La Sense Nom qui peí gran aire 
d'una imatge vin^ués, de mi r.o gane 
llunyana, ni ael somni o del dolor. 

Com si et demanés llum clara i eslesa, 
els ulls girats a tu en súplica greu. 
oh font que no s'acába com un déu 
proiigant-se en callada amor encesa ! 

Blanquíssim d'ala i ploma : no ets pas tu 
qui jo cercava un jorn per vies llargues, 
ni el teu perfecte eos d'un gesi segur, 

sino aquest infinit que ara m'allarcues 
només amb el teu cálid bes tan nu, 
sense greu jes ni supliques amargues. 

Josep ROMEU. 

R E C U L L L I T E R A R ! 
H. PAROELLANS, Director 
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Entre tants crits estranys, 
que la teva veu pura ens parli... 

Márius TORRES. 

Acabo de llegir un llibre tan breu com 
excel-lent : El descrédit de ia realitat, del 
poeta i assagista valencia Joan Fuster. 
ílitiCilment es podria escriure una guia 
de Tari contemporaní amb menys parau-
les i mes clares. 

Vivim un ambient de desIWusió, d'es-
cepticisme. « Tot el que po.em fer », diu 
Joan Fuster, ce és preguntar-nos si el nos
tre temps podria segregar un art distint... 
Una época térbola produeix un art agre-
dolc, ineisiu, punyent ». Un art bonic 
seria « una traició o una burla al drama, 
al desesper, que pateix Thome contem
poraní ». « Avui, és ciar, Tart és mes 
lleig que mai ». « L'únic gran art deis 
nostres dies és aquest ; no en tenim 
d'altre... ». 

El propi de Tart abstráete és el repudi 
de tota realitat : « Els pintors abstractos 
repudien també — o, si no, no son abs-
tractes — Tesfera de suggestions que, 
per llur compte, exploten contemporania-
ment els surrealistes : ells es desprenen 
no sois de la realitat exterior, pero també 
de la realitat interior ; la del món deis 
somnis tant com la del món sensible... 
El quadre és una superficie plana que 
han d'omplir d'espais acolorits, de punts i 
línies que no son mes que aixó, punts i 
línies ». Joan Fuster arriba a una sospi-
ta desolada: « En el fons, son pintors 
sense i magín a ció ». 

(( L'art abstráete es veu condemnat, pels 
seus propis principis, a no dir res... L'art 
abstráete, mut, resulta només bell — i 
una obra d'home exclusivament bella té 
una qualificació específica : decorativa. 
L'art abstráete és, dones, decoratiu — 
com un estampat de tela, com una catifa 
persa, com bona part de Tart oriental ». 
Considerat així, hern de reconéixer que 
aquest art ha tingut una utilitat : ha re-
novat el renertori deis motius decoratius. 
La seva influencia en la decoració ha es
tat, en general, fecunda ; ha fet autenti
ques troballes de decoració. « Cobra, 
d'aquesta forma, una utilitat nova, que 
no és la que, a Occident, ha tingut i té 
Tart : una utilitat, si es pot dir així, infe
rior, material, de confort ». 

Acatíémic, o'icial, majoritari i pura-
ment decoratiu, l'art abstráete va assem-
blant-se de mes en mes, com a fenomen 
social, al romanticisme de divulgado ; no 
al romanticisme 1830, pie de forca reno
vadora, sino al romanticisme 1860 — el 
deis nostres Jocs Floráis, d'altra banda, i 
sota altres punts de vista, tan benemérits. 
Es un art de repetició ; mentre » el fort 
de Tart viu » ¡c marxa per altres camins », 
« hi ha mes pintors abstractes que mai : 
avui esta de moda l'art abstráete. Ens tro-
bem en el regne deis epígons, sobretot 
havent ja desaparegut els grans mestres 
que encarnaren el zenit del no figurati-
visme : Mondrian, Klee, Kandinski ». 

L'art abstráete ja comenca a teñir 
anys, i si encara sembla nou a determina-
des persones, es tracta probablement de 
persones molt distretes. Es just i saluda

ble qae Tart s'hagi plantejat el problema 
aei valor de la realitat i fins el de la seva 
simpie existencia ; no és bo negar-se a 
comprendre la forca i la legitimitat 
t* aquesta actitud, com fan els qui ata
quen l a r t abstráete des d'unes trinxeres 
ve.les ja preses i superades de fa temps 
¡involuerant generalment dins la condem-
na tot 1 art contemporaní, abstráete o no, 
com si creguessin possible i fins obliga-
to.i un simple retorn al passat). Benvin-
g.¡i Tart abstráete mentre ens digui a l 
guna cosa de nou ; pero si ja no té res 
mes a dir, qae és el que sembla, és fien 
natural que ens cansí. Tothom és lliure 
de pintar com li doni la gana ; nosaltres, 
espectadors, som lliures de desinteressar-
nos d u n a pintura que ja no ens diu abso-
iutament res, ni tan sois s'ho proposa. 

Joan Fuster al'ludeix de tant en tant , 
molt de passada com és natural, la poe
sía. El que ara diré, dones, es cosa meva. 
Jo cree que, própiament parlant, no hi 
ha hagut una poesía tan abstracta com la 
pintura, per la sen/illa rao que no seria 
poss.ble : cada paraula en si guardaría el 
seu sentit propi, encara que la frase no 
en tingues. Jo puc escriure : « blau sis 
fénix candieres plutoni fundes », frase 
que no té sentit, pero blau ' en té, i així 
cada una de les altres paraules. Una 
poes.a íntegrament abstracta seria la que 
jii vt a posaría s i labes o fonemes buits de 
lot sentit — cosa que tindria Tavantatge 
de ser un idioma universal, és a dir, uni-
versalment incomprensible. Ignoro si 
algún poeta ha perdut mai el seu temps 
— segurament no precios — fent aquesta 
provatura : en brindo generosament la 
idea. 

Per poesía abstracta haurem d'enten-
dre, dones, la que només tendeix a una 
certa abstracció, ja que Tabstracció total 
li és impossible. Els dos moments que 
Joan Fuster assenyala a la pintura abs
tracta europea — el de la primera post
guerra i el de la segona — vindrien reflec-
t.ts respectivament en la poesía catalana 
per Tinteressantíssim Salvat-Papasseit i 
pels jo ves qae ara el reivindiquen. Entre 
aquell i aquests, s'estén aquell « hiatus de 
letargía obert cap al 1921 » que Joan 
Fuster assenyala entre una i altra pin
tura abstracta, la deis <c grans mestres » 
o inventors i Tactual deis seus ep.'gons. Es 
d'advertir que el to abstráete — mes o 
menys abstráete, o almenys un cert 
repudi o dislocado de la realitat •—, 
només es dona clarament en els primers 
poemes de Salvat-Papasseit d'aire jovení-
vol — immadur o prematur — i revolu
cionan 'aixó no sois literariament : és 
ben coneguda la seva tendencia anar
quista, que després evoluciona cap al na-
c'onalisme i cap a un cert cristianisme). 
Salvat-Papasseit morí joveníssim, pero 
amb tot tingué temps de donar-nos una 
poesía mes madura, que és la que gene
ralment admirem, i aquesta no té res 
d'abstracta ; tot al contrari, la realitat hi 
és evocada amb un gran amor, en as-
pedes ínt 'ms, quotidians, humus — 
transñgurats per Tamor i la poesia. 

(jxissa a la página 28) 
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Salvat-Papasseit , fins el jovenívol , és interessantís-
s im, com lio és tot cercador de camins nous . Sériosa-
ment repei'lit per certes aspectes — sobretot socials — 
de ía realitat , la seva primera act i tud contra aquesta, 
resulta perfectament comprensible . Seguí el camí de 
í'art mes o menys abstráete rins que s'auoná que no duia 
enlloc ; a lesnores va fer el que fa tota persona raonable 
en acuestes c i rcunstanc ies : cercar un altre cami . 

R<;voltar-se contre la Real i tat — la Real i tat Total , no 
aquesta o aquel la realitat de detal l que pot ser autén-
t icament repulsiva —, revoltar-se contra tota Ella, i 
mes encara negar-la o voler-la ignorar, resulta perfec
tament inúti l . Eppur si muove. La Real i ta t cont inua
ría exist int encara que tots la neguéss im. U n art que 
nega la realitat es nega a si mate ix , com a part de la 
real i tat . 

Les act i tuds negatives son , en principi , suspectes ; 
rrcordem la d'aquells que, Iiavent sent i t parlar de 
<( fall ida de la ciencia », ja celebren temerariament com 
un mérit la s imple i espessa ignorancia de tota ciencia. 
S'imposa una actitud afirmativa, de reconquesta de la 
realitat per altres camins , per camins inexplorats , com 
diu Joan Fuster : « El neofigurativisme actual — el d'un 
Picasso, el d'un Miró, el d'un Chagall — és tota una 
af irmado. Duu implicat el repudi de la mental i tat de 
frigidaire i de les ambicions mesopotámiques deis 
Estats : és a dir, pugna ardidament per la l l ibertat de 
l'esperit. A un temps de revolta, un art de revolta ». 

Es l lás t ima que Joan Fuster t ingui un cert prejudici 
(possiblement personal , i poss iblemcnt justificat) en-
front de Salvador Dalí . D'altra manera no hauria obli-
dat el seu nom entre els deis campions de la gran 
batalla actual contra « les abstraccions i la barbarie ». 
Cree que n'és el mes significa!. No per les actituds filo-
sófiques o politiques que adopta, c i rcuns tanc iá i s i sense 
substancia seriosa ; s ino per la seva actitud de pintor, 
que és el que interessa. 

El peregrinatge a la recerca de la Real i tat (no la 
migrada real itat , quasi sempre falsa , deis realistes 
decrépits, s ino Aquella que és Infinita i Eterna, mes 
enl lá deis sent i ts , darrera els veis del misteri) , és cons-
tant , per bé que serpentejant , al Uarg de l'obra de Dalí , 
tan Hígada a la seva vida (1). Contra l'art abstráete alca. 
ja fa anys , la bandera del sobrereal isme concret , substi
tuida en aquests úl t ims temps peí da l in i sme pur i s im
ple — i ¿ qué millor pot ser un pintor o un poeta s ino 
eU mate ix ? El sobrereal isme concret de Dalí — Joan 
Fuster ho diu i té rao — era una befa de la real i tat , 
tenia « tot l'abast d u n a injuria infligida a la mate ixa 
realitat ». Pretenia u s is temati tzar la confusió i contri
buir al discrédit total del món de la realitat » (son pa-
raulcs del mateix Salvador Dal í , d'aquella época). Pero 
hi h a una diferencia essencial entre ignorar tota rea
l itat , com fan els abstractes , o injuriar la realitat . Qui 
la injuria és que hi creu. Dalí hi creía, i l 'odiava. Acti
tud semblant a la del blasfem conscient . I la fe fa 
mirado- , fins la del blasfem conscient . El que importa 
és creure — ¿ e n qué ? en la Real i tat , e n definitiva. El 
pas del sobrerealisme concret blasfematori al sobrena-
tural isme ha estat donat. I , cosa curiosa encara que no 
pas nova, sembla haver compres molt millor el canvi i 
el seu significat el públie sense maníes que la critica 
oficial. 

Perqué siguí vál ida la reacció contra les abstraccions 
i la barbarie, cal haver comorés , i a fons , la forca i la 
rao que les abstraccions i la barbarie ha?in pogut teñir 
en el just moment . Sense aquesta previa comprensió , 
que implica certament fer-se propia en alguna manera 
la cosa compresa, no t indríem una veritable reacció, 

(1) Dalí és un escriptor magnífic ; la seva Vida secreta (pen
saba en cátala, escrita en francés i publicada en anales) cons-
titueiv un ^els monuments mes curiosos de la literatura de 
tots els temps. Fa veure sobretot l'intima unitaí entre la 
seva vida i la seva obra, i el sentit de les seves evolucions. 

tlel.berada i lúcida, sino una manía , una fóbia. 
L'art abstráete, quan és a lguna cosa, és un art de 

total escepticisme. El nostre racó de m ó n h a estat pas-
a'. a sang i a foc, ha conegut una est imbada ; tot aixó 

ha pogut contribuir al descrédit de la realitat. ¡ Es tan 
mima negar les realitats que no ens agraden ! No és 
MÉre ei mecan i sme de ressent iment total , cosmic — la 
negació de tota realitat . La coincidencia de les seves dues 
i i o r i - e , amb les dues postguerres ho fa pensar : és un 
art de vencuts desi l ' lusionats , encara que alguns deis 
seus partidaris pugum ésser súbdits de pa'isos oficial-
ment vencedors, encara que ho fossin tots. De vegades 
l 'escepticisme i el c in isme es donen mes entre els ven
cedors que entre els vencuts . Aquests de vegades saben 
(o creuen, i potser és millor) que la realitat — certa 
realitat — resulta repel-Ient perqué no és com ells l'hau-
risn volguda. I en els vencuts , ¡ l 'esperanca és tan 
noble 

Continúen 

Joan SALES. 

(ve de la página 27) 
Partenon 

..tenes enlaira com una torxa la teva uUratjada beüesa da-
munt ae vint-i-cinc segles de frenética historia que s'ha pastat i 
s'.ud rompui. sota la pols deis teus peus. 
Olimpia 

.Entre comes elegants i tofes verdes, dormen sota els pins 
aitissims les tex.es malmeses aespuUes, antiga Olimpia, gresoí 
o i es fonien, sota el signe de la sacra flama, les virtuts hel -lé-
niques. 
Del ios 

Dorm. al fianc encastellat de l'aspre Pamas, arruinada 
Delfos. Dorm e.% pau, que grisenca catifa de tofudes oliveres 
t'cmpara la cai^uda al fons de la valí. Peregrins de terres 
llunyanes petaen el teu sol ungit de remot misteri, i en deixar-
ts s estremeixen i es tamben a mirar-te, pensant-se que has 
ressuscitat. 
Tr~s Columnes (Temple de la Marmária, a Delfos) 

¿.ubmergida d'angoixa entre timbes esquerpes delirants de 
siler.ci, la neguitosa mirada, dalerosa de treca, neda cap 
a vosa fres i s'ajeu, com un náufreg, sobre la platja serena del 
•costre fust. 
ftiont Atos 

Eres granítica massa vinguda — Déu sap com — a parar 
a+uí. Ara ets rusc d'una fe pi ofunda que et dona cúpules i 
cántics i zeus de campanes i místiques abelles que liben el 
néc.ar de la solitud. 
Jan n a 

cúpuli blana, minaret al cel, l'antiga mesquita — que no 
en é . la llen^ua grega que temps ha li parlen — s'alca de 
pu tetes per mirarse al llac que, mig despert, mig adormit, 
somnia perfils de muntanyes glauques, esgarrinxades de quilla 
i caricizs ae núcols errains que passen sense aturarse. 
itiont Meteors 

Cántic discordant, estátic deliri morat d'un místic anhel sub
ía rani que malda per heure el cel amb dits informes de pedra. 

Martina ARAGAY. 

(te de la pagina 25) 

f: is de lotus d'estil egipci : obra vigorosa i d'un veri
table sent iment artístic, encara que se li trobi una 
tniació siro-hitita —, amb la seva inscripció alfabética, 
és la prova indiscutible que son els escribes fenicis els 
qui h a n const i tui t per primera vegada, amb llur talent 
pr_¿ctic, s intétic, s impliñeador i adaptador a l 'ensems, 
a partir deis s is temes si l ' labics exis tents potser, un 
s i s i ema de s ignes ne tament consonánt ic i en nombre 
rtduit (aqui 22 l letres capaces Ue representar c larament 
tetes les art iculacions de la Uengua fenicia), que els 
altres pobles mediterranis h a n pogut adoptar fáci lment, 
modificant-lo o augmentant- lo segons llurs necessitats , 
i que esdevé així el primer s istema d'escriptura univer
sal , amb la transcendencia que aixó comporta per a la 
historia cultural de l 'home. 

Humbert PARDELLANS. 
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