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EL VALOR TEMPS EíVTtrXONITINGUT DE LES ARTS DITES f IGURATIVES 
EL TEMPS EN EL TEMPS 

En examinar els problemes sobresortints de la pintura 
i l'escultura contemporánies, observem que son uns pro
blemes formáis i uns problemes de contingut, i que, 
com sempre ha passat, en el fons uns i altres son una 
mateixa cosa, perqué í'home tendeix a dir de maneres 
iguals els continguts iguals i de maneres diferents 
els continguts dif erents. Aquesta correspondencia biu-
nívoca entre les maneres d'expressar-se i els continguts 
permet estudiar l 'art adés des de l'un, adés des de 
l 'altre deis dos ingredíents, sense que aquest pas sigui 
il'legitim. Podem comprendre l'evolució de les formes 
sensa parlar-ne, només a l lud in t els continguts, i vice 
versa. 

Un element de contingut com a valor signiñcatiu és 
la relació de l'obra amb el conoepte de temps. El patró 
temps és un valuós terme de comparació per a un essaig 
de laboratori de les formes plástiques. Ens referim al 
valor temporal del contingut, no ais valors temporals 
propis de la forma pura de tota obra plástica, que 
evidentment també existeixen, perqué cap obra no pot 
ésssr compresa instantániament, sino captada lenta-
ment al llarg d'una visita durant la qual la sensibilitat 
de l'espectador la recorre en un cert sentit. 

Prenent com a panorama general de fons del nostre 
assaig el llarg període que compren des de l'época 
románica ñns avui, observaren! com el contingut propi 
de les arts dites flguratives es relaciona de maneres 
molt diferents amb el factor temps dins d'un periode i 
dins d'un al tre. 

LTNTEMPORALISME ROMANIC 

La plástica románica viu en un món intemporal. No 
se'n pot dir futur ni passat, perqué aspira a l 'eternitat. 
Les Síves formes obeeixen aquesta concepció, i psr aixó 
tendeixen a perdre tota contingencia. Son formes abso-
lutes, sense edat, sense hora, ádhuc sense lloc. L'actitud 
frontal és l'expressió de la voluntat de convertir els 
personatges en signes d'una escriptura. Adhuc els per-
sonatges histories surten de la seva existencia temporal 
per a assumir un paper d'entitats representatives. No 
és la persona la que es presenta, sino la personalitat. 
Cada gest és un senyal permanent, no és l'expressió 
d'un acte singular i efimer. Les ombres, marca de con
tingencia, desapareixen. Desapareixen els paisatges que • 
localitzen les coses, l'esnai que les treuria de l'abstracció 
topológica. Tot és a primer terme, en un primer tsrme 
que no és enlloc ni mai. 

Es l 'art d'uns homes que proven de participar de la 
v r ' a del Mes Enllá, de portar un bocí de cel intemporal 
rhntre el clos deis seus edifleis aíllats del món contin-
T'nt. Tota la geometrització heráldica de les formes, 
totes les deformacions conduents a la inscripció perfecta 
i e les figures en uns mares arbitrarás, neixen d'aquesta 
intemporalitat fonamental. 

LA CONTINUITAT CAP AL FUTUR 

Es ciar que a l 'instant en qué la cultura deixá d'ésser 
el privile?i d'una a-istrocr-cia monástica, l'abstracció 
intemDoral pod.'s- difícilment sobreviure. El món per-
fecte sobrenatural que expressava l 'art va ésser compren 
caria vedada mes com Eetapa final de la cursa de la 
vir<a. Així' va desenvolupar-se el sentit temporal con-
tinu, optimista, fluid, de l'art gótic, en el qual home i 

tota la naturalesa es trobaven entreteixits en la gran 
tapisseria d'una existencia histórica que arrencava de 
la Creació per a acabar a la Gloria. El grand speculum 
del món que apareixia a les catedrals gótiques responia 
a aquest sentit d'un temps segur, indefectiblement, 
deciaidament orientat cap al futur. No sois el sentiment 
i el drama de l'existéncia podien entrar a integrar 
aquesta tapisseria, sino ádhuc les mes humus anécdotes 
deis homes, de les bésties, de les flors o deis objectes 
inanimats. Cadascú hi entrava amb la seva cara, bonica 
o lletja, amb el seu carácter i la seva edat. 

La continuítat gótica cap al futur va ésser minada 
peí mateix dramatisme que havia nascut d'ella. L'etapa 
gótica va accentuar, al segle XIV, el sent 'ment, 
tenyint de melanconia el seu primer optimisme ra-
diant ; i a mesura que ana descobrint la natura i el 
dolor, va tendir, d'una banda a un aferrament a la 
vida, i de l 'altre cap a un naixent pessimisme. Així, a 
través de la melanconia del di doman non c'é certezza 
deis florentins, un vel d'escepticisme o de desinterés 
tendí progressivament a separar Í'home del futur. 

EL TEATRI PRESENT RENAIXENTISTA 

L'art figuratiu del Renaixement consisteix d'una 
manera essencial a centrar les coses en el present. Tota 
la cárrega dramática del passat i del futur, com de les 
llunyanies de la naturalesa, la immensitat sideral o la 
petitesa del detall botánic, es redueixen a una repre-
sentació unitaria, present, simple, sintética, conven
cional. Tot és portat en un quadre. Tant l'escultura com 
la pintura, obliden tot alió que no sigui la presencia or-
ganitzada, de tal manera que per la perfecció de les 
síves estructures closes resumeix en ella tota l'existén
cia. Les vides deis personatges s'hi redueixen a una 
unitat d'acció i de temps, com l'espai a una unitat de 
lloc sense continuado ni pels costats ni per dalt ni per 
baix. 

D'un ar t arrelat fora del temps peí costat de l'eter
nitat, havíem passat en un ar t de cara al futur. 
D'aquest, en un art també fora del temps, pero peí 
costat del present. Totes les estructures formáis del 
Renaixement en deriven, condicionades a la necessitat 
que tota cosa es clogui en si mateixa i que tota inesta-
bilitat sigui a m u l a d a en el si d'un equilibri. Adhuc la 
gratui'tat fantasiosa deis gruteses neix del buidament 
de tota significado de qué son objecte tots els motius 
plástics a part i r de l 'instant en qué la seva existencia 
es redueix a un present pur. 

L'OPERA BARROCA DELS CLAROBSCUR3 

Pero forgosament havia de produir-se un aprofundi-
ment d'aquest present. Havia de concebre's un món 
cada vegada mes espaiós a partir de la presencia. I 
així es va formar el món dilatat cap a la llunyania 
infurta, de l'época barroca. Les visions del paisatge i 
del mar del Lorrain, l'avinguda central de Versalle-, 
sen avengos cap a l'horitzó mes llunyá, com els sostres 
jesuites amb l'arquitectura i els núvols oberts en un 
trau vertiginós cap al zenit son una formidable pro-
fundització vertical. 

(Continua). 

Alexandre CIRICI-PELLICER. 



LES ULTIMES PROMOCIONS POETIQUES 
(ve de la página 14) 

...Com ell, Joan Teixidor (Olot, 1913) 
desemboca, pero després del seu encontré 
amb la tragedia, en l'austera meditació. 
El príncep — al qual van precedir, abans 
de 1939, Poemes, Joc parti t i L'aventura 
frágil, i en 1948, El cami deis dies — 
resumeix la pregonesa d'un cor indefens 
i la clara conformitat amb qué s'accepta. 
La mort del fíll li dicta versos colpidors, 
extenuants : 

L'üs de la vida ens feia febles, 
1 escás plaer que hem colllt. 
Perú ell vivía, sense futur, 
el que és dolc 1 és terrible. 
No demanava res. 
Aixl el véiem com un emendará, 
com la llum des de la valí de 1 ombra, 
com l'edat d'or des de la térra obscura. 
I era la mort, la seva mort només. 

Joan Vinyoli (Barcelona, 1914) s'uneix a 
Teixidor i a Espriu en la renuncia a la 
brillantor verbal, pero la seua severitat 
s'amoroseix amb el palsatge, amb el sím-
bol, amb un tendré pressentiment de 
Déu. De Primer desenlia? (1937) a El 
;allat (1956) passant per De vida i somni 
i Les hores retrobades, hi ha la trajec-
tória d'un apurament líric i la narració 
d u n a peripecia humana penetrada de 
certeses : 

Amb els ulls encesos cal entrar 
dins la nit del misteri, 
perqué el sagrat, aixl com Taire 
que bat ais ulls, penetri fins al cor... 

Un accent de clara feminitat, l 'aporta 
Rosa Leveroni (Barcelona, 1910) a la poe
sía d'aquesta generado : apassion-v_a i 
continguda, una sobria elegancia de dic-
ció es compagina, en els seus versos, amb 
el sentit del cant i la viva sinceritat. Mi-
quel Melendres (Girona, 1909) i Pere Ri-
bot (Sant Joan de Vilassar, 1908) creen 
una poesía sacerdotal, teológica, noble 
d'estil, clara, com clara i noble d'estil é 
la de Joan Sales (Barcelona, 1912) en 
Viatge d'un moribund, densa de trémules 
savieses humanes. Reñnament sensual i 
líric, gust de la forma, hi ha en Josep 
Janes i Olivé (Barcelona, 1913), i for?a 
emotiva i discurs insinuant, en Josep 
Boix Selva (Barcelona, 1914), l 'admirable 
traductor de Milton. I podríem continuar 
citant noms, diversos en qualitat i en in-
tencions, per a completar el panorama de 
la poesía catalana que la guerra va 
ferir : Lluís Casáis (Sabadell, 1912), Ignasi 
Agustí (Llicá de Valí, 1913), Osvald Car
dona (Barcelona, 1914), Oleguer Huguet 
(Reus, 1914), Lluís Gassó i Carbonell (Bar
celona, 1916) Lluís Palazón i Bertrán (Bar
celona, 1914), David Sanahuja (Barcelona, 
1915)... Les liles son, també, presents en 
la conjuntura literaria de 1936, portant-
hi, a mes de la flamarada mortal de 
Rosselló-Pórcel, una labor aplicada, ple
na de destreses, en la qual perdura, di-
luit ja en noves aspiracions, e' mestratge 
de l'Escola mallorquína. Miquel Dolc 
(Santa María del Camí, 1912), amb El 
somni encetat, s'inicia sonoros de pai-
satge, de record popular, d 'adolescencia 
íensible ; les Elegies de guer-a, després, 
li eixamplaran el vers cap al dolor i la 
tensió, fins a aténver-hi moments éé viva 
grandesa. Poesía d'arrel meditativa, pero 

vestida de cálid sentit de la natura, la de 
María Villangómez i Llobet (Eivissa, 1913) 
— Terra i somni, Elegies i paisatges, 
Els béns incompartibles; Els dies — 
és d'una dócil perfecció formal, subtil en 
el matis, gerda en la paraula, amb sordes 
tnelangies o joioses plenituds. Com a ma
llorquína cal considerar Celia Viñas i 
Olivella (Lleida, 1915 - Almería, 1954), 
vinculada a les Ules durant bona part de 
la seua vida, senzilla i musical en els 
seus versos. Lloren? Moya (Binissalem, 
1916) — inclinat a les solucions refinades, 
de preciosisme cenyit, pulcre —, Miquel 
Gaya (Sant Joan de Sineu, 1917) i Bernat 
Vidal i Tomás (Santanyí, 1918) son, en
cara, tres poetes que se sitúen en el pont 
amb les promocions mes recents. Xavier 
Casp (Carlet, 1915) es renova els modes 
poétics al País Valencia, des que en 1943 
publica Volar... La seua obra lírica es 
continua amb La inquietud en calma, Jo 
sense tu, ¿ On vaig, Senyor ?, Aires de 
caneó, Goig, Esparces i Bracat : la predi-
lecció conceptual, la perpetua fuga cap a 
l 'abstracte, no arriba a desplacar-hi el 
fervor emotiu, i troba una eficac. versió en 
la paraula brillat i la forma escrupulosa. 
Uns anys mes tard apareix, també ací, 
la poesía de Joan Valls Jo rd i (Alcoi, 
1912), que, en L'home vol ésser ángel i 
Presoner de l'ombra, cobra un to perso
nal dens i panteixant. 

Un fet, ja indicat, sense precedents en 
les lletres catalanes és la presencia d'una 
poesía, persistent i sólida, creada fora de 
les nostres fronteres. Les circumstáncies 
han portat molts poetes catalans a alla-
rar-se, mes o menys duradorament, en 
altre ¡ terres, i la consciéncia de la sepa-
ració, donat que hi havia miijancat l'in-
fortuni col-lectiu, será totalment distinta 
a la que, a vegades, trobem durant la 
Renaixenca. Car l'emigrant d'ara ja no 
és l 'emigrant verdagueriá. L'enyoranca, 
quan hi aflora, pren tota una altra qua
litat. En clima d'exili han estat escrites 
les Elegies de Bierville de Caries Riba V 
Tactual producció de Josep Carner ; han 
acudit a la I rica escriptors procedents de 
les mes diverses activitats, com Antoni 
Rovira i Virgili, Agust Pi i Sunyer i mos-
sén Caries Cardó ; ha madurat l'obra de 
Pere Quart i de Gassol, ha crescut la de 
Ferran Canyameres i la de Joan Sales. 
Noms inesperats romanen encara en la 
llunyania geográfica, poc coneguts peí 
lector de l'interíor : des de Mercé Rodo-
reda, la novel-lista, revelada, ara, artífex 
de bells sonets, ais prestigis nous de Ra
món Xirau — L'espill soterrat — i Manuel 
Duran — Ciutat i figures... Agustí Bartra 
(Barcelona, 1910), el mes destacat de tots, 
havia publicat, en 1938, Cant corporal ; 
una antología del seu treball posterior ha 
aparegut, en 1955, a Barcelona, recollint 
poemes deis lUbres L'arbre de foc, Már-
sias i Adila i Réquiem —, i encara li 
devem exceHents traduccions de lírics 
nord-americans. Una veta whitmaniana 
hi ha en l'origen d'aquesta poesía opulent 
i revoltada : un pes de consciéncia social, 

(passa a la página 20) 
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La Llum venia cTOrient EL M0N LLATI l

 CATALÜNYA\^\^ <V. de ia Pági„a m 

A la Nuria Picas, tot mirant el retrat que ella 
m'ha fet i proci'rant descobrir per qué és tan bonic. 

La llum va venir d'Oñnt. Amb l'or pal-lid deis mo-
saics, amb la mangra madu a deis frescos, amb l'atzabeja 
cruel de les laques. El primer tros de llum, el darrer boci 
de llum, el primer mot, l'últim so venia d'Orient. 

Ulls grans i quiets ens miren des d'Orient. Boques 
fines i tancades ens parlen des d'Orient. 

I tu, de tant temps exilada, enyorosa, demanes, exi-
geixes una mica de sol. 

Potser vas venir fa mol's segles en un « forfait » a 
través de moltes races, de molts pobles, a través de planes 
immenses i rius cábalosos, cap a la quieta, ordenada i 
molt prudent térra nostra. 

Per les teves oracions a Vishnú, a Ninimsina, a Isis, 
a Artemisa, vas aprendre Virdre, el desencant i el can-
sament. Pero giraves, enverada, els ulls al gregal per 
demanar-li, sempre, un buf de follia. I pintaves cares de 
sant de mirada rodona i fiza, amb cúpules de Kiev i 
barba assíria, amb mantells de tribu de Levi, amb una 
creu sobre la cota de malíes. Pintaves mans que no es 
tanquen per posseir, mans que creixen com una branca, 
perfumades i atorgadores de silenci. I ulls prodigiosament 
oberts. 

I vet aquí que amb el teu poder de bruixa has fet un 
mirall. Un mirall d'un blau dolorós, amb negra atzabeja 
d3 laques que tanquen secrets perillosos, amb mangra de 
vitrall que filtra llum daurada. I cada cop que m'hi miro 
veig els meus ulls engrandits, la meva boca tancada i 
poruga, el meu ñas que endevina estranys perfums d'áloe 
i de cámfora. I veig a través deis meus propis ulls de 
córnia blava l'enyor deis teus. Enyoranca de qualsevol any 
primer, quan tot acabava d'arribar d'Orient : la Bona 
Nova, el color vermell, la cúpula, Vare de mig punt, la 
genuflexió i el res. 

I si em miro en el mirall que m'has donat, jo també 
me n'enyoro, com si veiés en él meu propi rostre quiet, 
expectant, el record d'una llarga renuncia, a través de 
generaciones i generacions, al poder .del somni. 

Maria-Aurélia CAPMANY. 

PETITES CANC0NS DE L'ANY 
7. — NEU A EIVISSA 

Equivocáis els cóps 
per figueres de moro. 
S'enfonsen blanament 
els camp envers un nord 
subtil. Germana freda, 
sal, cale, flors d'ametller. 

II. - PRIMAVERA 
DIFÍCIL 

Maig, encara mes bell 
amb la malenconia. 
Verdones i resplandors 
per a un cel alt. Un brot, 
vell i sol, cap endintre. 

III. — VORA 
La mar, vasta, existeíx, 
és amada. Son veles, 
rems, abracades. 
Pols amb el sol, térra 

lendins, 
i eamins de repós 
que, com el mar, s'estenen. 

IV. — OCTUBRE 
INTERIOR 

Tardor profunda, 
sabor d'eternitats ! 
Vent d'esperit i pluja 
per carrers d'infantesa 
i en la futura fossa. 

María VILLANGÓMEZ LLOBET. 
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voiupar. AI centre de Tilla s'aixequen le? 
primer es construccions de Cnossos, en 
contacte amb els actius ports de Test. La 
cerámica pren un motiu decoratiu impor-
tat de les Ciclades, que de mica en mica 
es difon per tota la Mediterránia : Tes-
piral, element d'una estética geometrit-
zant pero dinámica ben particular. 

feró les Ciclao.es representen sobretot 
el pont entre Creta, Grecia i Asia Me-
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guts d'aquest darrer lloc cap a Tany 3000, 
els qui, amb el coure, ni navien dut una 
vida rica i de gran ámbit. Fins al 2.500 les 
Ciclades exerceixen una veritable talas-
socrácia. 

Segons sembla, el país de Troia fou po-
blat per primera vegada quan les inva 
sions del tercer miTlenari ; la cultura que 
s'hi desenvolupá primerament fou la 
del coure. Entre el 2.500 i el 2.000 
s'hi construeix segons una arquitec
tura que adopta el pía del méga-
ron rectangular de llar fixa i amb 
vestí bul. segons els arqueólegs tradicio-
nalistes, aquest pía és introdu'it a Grecia 
per pobles nórdics, i dona, mes tard, el 
temple clássic. La cerámica pren forma 
de cap o de eos humans, molt estilitzats. 
El conjunt demostra una civilització lu-
xosa, encara que bárbara, ben rica en ob-
jectes de tota mena. La regió, pero, está 
en continua agitació peí pas de bandes 
vingudes de Trácia i de terres del Da-
nubi. De vegades aqüestes invasions son 
tan fortes, que provoquen reaccions ben 
llunyanes : aixó explicaría el reflux deid 
hitites dins Capadócia, cap al 2.500, possi-
blement la primera invasió d'indoeuro-
peus que cau sobre TEgeida i Asia Me
nor. 

L'alba de la civilització a THéMade té 
lloc amo l a r n b a u a , cap al 3.500, d'unes 
tribus segurament origináries de la Rús-
sia del sud i de les planes del Danubi, 
sense, pero, ultrapassar el golf de Co-
rint. Son camperols que ignoren el me
tan, pero que fabriquen una bonica ter-
rissa de tons vius. Les invasions que afec
tan aquest sector de la Mediterránia, al 
tercer miTlenari. aborden al Peloponés. 
La península es desenvolupá rápidament 
en contacte amb les civilitzacions marí
timas. Cap al 2.500 es produeixen les in
vasions indoeuropees, les quals afecten 
tot el nord i Test de la Mediterránia. L'o-
nada de pobles baleantes empesos per 
aqueixes penetra a la Tessália, aportant, 
entre altres coses, el mé?aron allargat. A 
partir de llavors, mentre la Grecia cen
tral i el Peloponés reben el coure i el 
bronze, entrant dins Tórbita de la civilit
zació de TEgeida, la Tessália viu de cara 
al nord. 

Les múltiples influencies de tot ordre 
que concorden a Fenicia, des deis temps 
mes reculats, s'acusen en tots els aspee-
tes de la seva civilització i de la seva vi
da. I. si per una banda el seu ar t i la 
seva industria produeixen les síntesis de 
totes les troballes deis diferents pobles 
del món d'aleshores, el seu esperit in-
ouiet, des de molt aviat, acompleix la 
íunció difusora d'aqueix ar t i d'aqueixa 
industria, navegant, de moment, d'un 
confí a Taltre del Mediterrani oriental. 

A Tedat del coure i deis monuments me-
galítics italians, els pobles corresponents. 

ailtiuiLttats pels antics siculs i lígurs, eren 
de raga mediterránia. L'extensió d'aquei-
xos darrers és encara un problema difícil 
per ais etnólegs : aqueixos homes petits, 
bruns, nerviosos i esportius no han deixat 
rastres ben precisos mes enliá del Roine 
a Toest, i de TArno a Test. Cap a la mei-
tat del segon miTlenari apareixen, al 
nord d'Itália, els indoeuropeus, amb el 
bronze, amb un tipus de població cons
truida sobre estaques (terramare) i unes 
necrópolis d'urnes cineráries. Cap a Tany 
1000, a la plana del Po, es maniíesta la 
civilització del ferro anomenada d'Hall-
statt , per tal com el seu centre sembla si-
tuar-se a la vila austríaca d'aquest nom. 
Una mica mes tard arriben de les costes 
dálmates les invasions iTlíries ; els po
bles que aqüestes duen — entre ells els 
vénets — posseeixen una magnífica cul
tura del ferro. La Calabria, Sardenya i 
Sicilia, al bell mig de les rutes transme-
diterranies, coneixen magnifiques cultu
res ; la cerámica, per exemple, passa d'u
na terrissa vermella amb incisions, a uns 
vasos pintats sobre fons ivori o taronja, 
i a una terrissa amb dibuixos bruns, ne-
gres o blancs sobre fons vermell ; sobre 
les lloses que tanquen les tombes aparei
xen aqueixos curiosos motius en espiral 
que ja ens han cridat Tatenció en exami
nar les cultures de les Ciclades i de 
Creta. Les tombes de Sicilia revelen que 
la influencia de la cultura egea s'exercia 
aquí des de feia temps, pero entrecreuant-
se amb la de l a hispánica prellatina, una 
de les mes brillants d'aqueixos temps. Els 
pobles que les desenvoluparen son difí-
cils de determinar, encara que s'hi poden 
comptar els siculs ; alguns d'ells eren 
d'origen áfrica. 

Des deis temps prehistórics, a les valls 
i alts planells tancats dins les serralades 
paraTleles de l'Atlas, visqueren uns po
bles nómades, de soca camitica, relativa-
ment desconectats de la Mediterránia i 
sense arribar a formar una entitat polí
tica, sigui a causa de Testructura parti
cular del país, sigui a causa de les condi-
cions de llurs biotipus, sigui en virtut de 
la conjugació d'ambdós ordres de coses. 
De tant en tant, aqueixos pobles, es ves-
saven, peí Marroc, cap a la Peninsula 
hispánica i les illes adjacents. Eren els 
avantpassats deis libis, deis barabers i 
deis íbers — encara que aquests darrers, 
que se'ls diria els difusors de la cultura 
megalítica per TEuropa occidental, si 
féssim cas d'alguns autors, els considera-
ríem caucásics. Llur cultura era ben pri
mitiva, pero es notable la comunitat de la 
seva base amb la de Tart rupestre del 
llevant de la nostra Península, anomenat 
esqu^mátic expressionista per certs pre-
historiadors, desenvolupat al mesolític. 

Pero de Tetnologia i de Tetnografia pe-
ninsulars d'aqueixos temps en farem un 
capítol a part. 

Dins Támbit de la Mediterránia, la cul
tura egipcia representa el primer intent 
d'ordenació matemática d'un univers vi
tal ; representa el primer esforc de cons-
trucció d'un univers mental en qué i amo 
qué Thome s'interpreta com a exístent 
físic i com a transcendent metafisic ; 
ofereix Taparició per primera vegada d'u
na preocupado temooral, d'un sentiment 

(passa a la página 20) 
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historie ; dona una primera realització estatal. Primera 
cuitura que ha concehut ex monoteisme (classes instrui-
aes>. Creenca, pero, en un ordre moral contingut en 
l'univers i estabiert per Re, el déu del sol ; concepció 
que implica un cert encarcarament social que fa consi
derar la cultura egipcia com estática per alguns autors, 
els quals troben un suport per a llur in terpre tado en el 
i el que la llengua egipcia, durant el seu periode de 
formació perd la forma narrat iva del verb. El íons de 
la població egipcia sembla haver estat constituit per 
una raga camitica ; des de l'época prehistórica, aqueixa 
raya és modificada profundament per l 'arribada, a la 
valí del Nil, de tribus semitiques i armenoides ; pero a 
l'Antic Imperi, la fusió d'aqueixos elements — que 
potser actúen com a llevat étnic — i la primitiva raca 
camitica, és perfeta, i es deflneix ja el tipus 
egipci mitja — talla una mica superior a la 
mitjana, pell bronzejada, cabells negres, tórax ben 
uesenrotlla ; cap dolicocéfal, cara ovalada, grans 
ulls negres en forma d'ametlla, ñas recte, llavis car
nosos ; membres prims, mans fines, peus petits ; 
constitució ecto-endomórfica. Cap a l'any 4.000 a. de J., 
aqueixes poblacions nilótiques havien reeixit a organit-
zar un govern : estaven dividides en nómoi, cadascun 
compost d'habitants de la mateixa raca, amb un mateix 
tótem, amb un mateix cap i els mateixos déus i ritus ; 
amb el temps els nómoi s'agruparen en dos reialmes, el 
del Sud i el del Nord, obeint, si no a dos tipus de pobla
ció racialment diferents, a dues entitats geograriques 
distintes; llur reunió es féu sota un tal Meries, que pro
mulga el codi de liéis que li havia donat el déu Toth i 
funda la primera dinastia histórica. Agricultura sávia-
ment organitzada. Industria del bronze ; industria 
minera ; técniques de la construcció amb tota mena de 
materials clássics, del mobiliari, del vestit, d'alló mes 
perfectes ; creadors en gairebé totes les técniques 
conegudes al món fins a la fi de l'Edat Mitjana. 
Ciencia matemática i sobretot médica ; savia norma
tiva higiénica. Organització del treball per castes pro-
fessionals. Art de l'enginyer al tament desenvoluoat. Ser-
vei postal regular. Comer? de tipus primitiu, importa
dor de matéries primeres i exportador de productes ma
nufacturáis ; pagaments principalment en especie, 
pero existencia de la moneda i del crédit. Economia es
tatal ; legislado civil i criminal molt desenvolupada ; 
ssntit juridic humanista ; gran aparell administratiu 
i burocrátic. Cap suprem, divinitzat : el Faraó. Matri-
moni sovint incestuós. Preeminencia de la dona ; ma-
triarcat atenuat. L'escriptura comenga essent picto
gráfica, pero arriba a elaborar un alfabet (ent-e 2500 
i 1500), primer siHábic, i després consonántic, el qual, 
tanmateix, no és mai emprat exclusivament ; els jero-
glífics, simplificáis pels sacerdots i els escribes deis 
temples, donen l'escriptura hierática, i aquesta, encara 
mes neorligida i abreujada, el demótic. Diversos generes 
d» literatura — histórica, profética, didáctica, jurídica, 
poética, contistica, epistolar... —, en qué es mésela un 
brutal realisme amb una poesía idealista. Un ar t qu<; 
descabella tot un simbolisme mític amb la mes píen >, 
sensibilitat per a les mes petites formes de la vida i 
amb els mes plens elements realístico-naturalistes, i 
que manifesta una gran llibertat, un fort verisme i 
p'ntorecisme i una notable puixanca expressiva i nar
rativa, sobretot quan es produeix al marge de les téc
niques oficiáis, les quals han d'obeir una normativa 
hierática ; un ar t enamorat de la vida, sentit que 
decora, no gens esquematicament. mitjancant una seva 
escultura i una seva pintura monumentals, tota la 
ceva arquitectura, nogpnsmenys servidora d'una 
Tu' i ia d'eternització material de la fosa sagrada ; un art 
tendent a la idelització tanmateix — sentit que es 
revela en el s°u gust oer la técnica bella, per l'elecció 
d«ls mater 'als , peí '•efinament. en la concepció del 
•'u^ort, per la columna, la qual acomnleix una funció 
eminent, per la gran finesa ri*> les seves ar ts raenes 
i especialment de la seva ioieria —, i que es demostra 
ex»->ressionístic en passar per un gran moment místic 
^mh AkhnHon. Art 1'evoJ'ició del qual — inicialment 
r e a l z a d a per una conquesta del pa'ís alt peí delta, 

(ve de la página 18) 
que, a poc a poc, va fent-s'hi mes retallat i explícit. 
La paraula liiure, desbordada, de Batra s'enriqueix, en 
un moment donat, amb roents contactes surrealr tes, 
per a aclarir-se tot seguit i abocar a Fexpressió neta, 
de lenta fluencia abassegadora : 
Agrupacions de rems, martells i arades sota el so i la pluja, 
V origen deis cants en els oficis, 
mares robustes i lluminoses parint prop de portes ampies, 
la definitiva manca de les armes vers les teranyines polsoses 
i les magranes obertes fent slmbol necessari a tota intenció nupcial... 

En el procés de la seva creació, el poeta arriba al 
mite. Mársias i Adila és un poema d'ambició épica en 
qué els protagonistes, escapant a la narració, adqui-
reixtn solvencia d'idees transcendides. Enfront d'un 
món enemic de l'home i consumit d'odis, Bartra aixeca 
un missatge de confianza, estrictament huma, religiós 
per la seua índole, no per cap decisió ideológica. El 
record del Mediterrani natiu ha acabat imposant-li, per 
últim, una serenitat formal de sávies estructures sono-
res, on l'alexandrí, sobretot, té un desplegament im-
pressionant. 

Sens dubte fóra prematur ocupar-se, ni que siga a 
guisa de nómina o d i n ven tari, deis poetes ultims, 
nascuts entorn de 1920. Per bé que molts d'ells han 
arribat ja a plena maduresa, i encara que realment — 
per una rao o al tra — s'articulen amb els de la promoció 
de 1936, ells constitueixen un cicle literari, o el seu 
comen?, a part , d'inacabada trajectória, de trayec
toria ara per ara inescrutable. Altrament, a 
mi, per a parlar-ne, en manca la perspectiva necessária 
i em sobra sentit de companyonia generacional. Des 
del grup d'Ariel, d'espléndida diversitat — Josep I'alau 
i Fabra (Barcelona, 1917), Josep Romeu Figueras 
(Odena, 1917), Joan Barat (Barcelona, 1918), Joan Peru
cho (Gracia 1920), Joan Triadú (Barcelona, 1921), Jordi 
Sarsanedas (Barcelona, 1924) —, que centra els millors 
esforcos del Principat, a les noves incorporacions ma
llorquines — Jaume Vidal i Alcover (Manacor, 1923), 
Josep Maria Llompart (Palma de Mallorca, 1925), Blai 
Bonet (Santanyí, 1926) —, rosselloneses (que ja hem 
citat) i valencianes — Jaume Bru i Vidal (Morvedre, 
1922), Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 1924), Maria 
Beneyto (Valencia, 1925) —, s'estén una gamma d'assaigs 
i realitzacions líriques — en la qual, encara, hau-
ríem d'afegir alguns noms, com el de César Nogués 
(Barcelona, 1922-1950), de dolorosa fugacitat, i els de 
Josep Pedreira, Joan Brossa, Román Bech, Joan Guar
ro, LIuís de Rialp, Antoni Ribera, Miquel Arima~y, 
t'.om Jordi Pinell, Miquel Martí Pol, Manuel de Pedrolo, 
Félix Cucurull, Joaquim Horta —, que un dia es reve
lara digna de l'eréncia postrenixentista. La repetida 
publicació, a part i r de 1950, de l'Antologia poética uni
versitaria ens dona noticia d'un futur que es prepara : 
deis poetes que s'hi registren, Albert Manent (Sant Pere 
de Premia, 1930), amb Hoste del vent i La nostra nit, 
i Jordi Cots (Barcelona, 1927) amb Fidelitat, denuncien 
l'obra segura, mes enllá de la promesa. 

Joan FUSTER. 
De la seva Poesía catalana : Palma de Mallorca, 1956). 

obert a les influencies estrangeres, asiatiques i med1.-
terrániament illenques — pot resseguir-se en el dibuix: 
recerca de la semblanca material, amb el major 
detallisme, a l'época memfita ; idealització de les feso-
mies, sense pero apartar-se de la veritat, per l'escola 
tebana ; retorn a un realisme savi conduít per la per-
fecció técnica, a l'época salta. Art i religió i vida estre-
tament lligats ; amb una música rítmicament monódica, 
perfilant la corporei'tat carnosa en qué resideixen aqueix 
art i aqueixa religió i aqueixa vida. Sorprenents aquesta 
pintura i aquests baixos relleus de les tombes, amb 
aqüestes escenes que representen la vida terrenal, com 
volent continuar-la després de la mort, com si diguessin 
« sia'm la mort una major naixenca » — derivats potser 
directament deis parietals mágics i narrat ius deis capa-
dors mesolítics capsians, pictografía d'altra banda rica 
d'elements simbólics i ideográfics, amb qué la cultura 
egipcia iniciaría i desenvoluparia rescrintnra.. . 

. Hurhbert PARDELLANS. 
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