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de «Mots Propis» es veu

que la gama de crits afinats

traspassat i deixat bon xic

de Salvat Papas~eit. Els d'a-

contera amb la terenyina deis

quest FU1URJSTES, transició
al darrer, ja SUPERRP.ALISTA.

la memoria d'un home esfor-

Infaliblement, també es-

~at

J. SALVAT PAPASSEIT
PROPESSIÓ

DE P~

Ens referim a la manifes-

avui totes les seves rotun-

tatió deIs ídeals arUstics de

des afirmacions - Marinetti

tot un Poeta amb mu;'úscu-

catala-han caigut ja en se-

la que fou Salvat Papasseit.

gon terme i resten un bon

211 decIarava solemnement,

tros endarrerides. No dubto

amb apldtD d'home de lIui-

gens ni mica que ell-sang

ta sol i del qual tothom és

de rebel - n'estaria for~a

enemic - o la majoria, si

content que el mon vagi en-

més no amb la indiferencia

davant, empes per la sin ce-

o amb l'ironia-el St;u ideal

ritat que ell preconitzaba.

artístico Sembla que trans-

Ell creía amb una constant

pua en les seves paraules;

avan~ada

«El Poeta ea mou aol
entre lea multituts¡ i és
una maravella en la seva
~poea per tal que éa sin-

creia en una RI!NOVACIÓ .

cer•.

dintre

I'avan~ada,

EH-si visqués - tiraria

i que en el movimeot de

ta destinat a parar elIloc de

regeneració de l'art catala

les cOSc'S endarrerides, lIei

és un puntal preciós,

un xic pal 'lida a causa que

«La manifestació grafica, adhuc moral de que el
Poeta viu, és la sinceritat» ,
Quedaran els seus ver-

un manifest

d'avan~ament

allarga una mica la passa i
contrarresta un bon tros
l'acció normal del temps.

sos sempre vius i compre-

Amb els manifestos ja

sos. Un día, flors d'un ar-

ningú no hi creu, s'han des-

bre estrany, i avuí estimats

colorit í han perdut tota la

J V.

més que tots els seus mani-

eficacia. Calgueren a

festos . Els manifestos obren

Foix-a casa nostra-per a

camí, pero es passen molt

fer les seves proses. curiosa

més rapidament que

els

anticipa ció del superreltlis ·

poemesiperden més promp '

me francés? En l'art actual.

te aquell Just detonant que

art del jo i - agradi o no-

dura poc més que el mo-

més cenacular que mai, no

ment de l'explossió,

cal argumentaciÓ. Els mani·
festos (i les conferencies

Darrerament ha grillat a

mis manifestos i cridaria-

Catalunya un

manifest-

propagadores) son mancats
de valor.

amb veu alta-als jm'es d'a-

groc-molt més atemperat

AOUSTt CARRERES

ca, perque més endavant es

El posava com a senyera

rebel'lessin contra de lIurs

de les seves realitzacions

propies teories i elucubra-

~tiques.

pla~ats

junts amb

records,

cioos

cPer a éaser Poeta ealdra primerament el desill
de lluilGr».

«El Poeta sera, dones,
l'home entusiasta»,

El temps corre, pero, i

tot el seu cutell de crits i

Gaudiria en veure com
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l!dl!lm de be/l nou el documen! imprelJclndlble per a
compendre la obra de Salvat
PapaslJeit. Irar per la nulita!
dellJ capda v.nterlJ de la ferraI:a-fleneral-en la poesla d' a·
quell fImo", embesfelx ellJefluir, de nmaf, de lelJ reflles
Idlo/elJ.
l!n reprodulr-ho-de la biJrcelonefiniJ cM.i Jr Vella. (n.o 4
Dlslmbre 1919)-crelem afavorir el "ector nombrólJ que
el dilJl'java coneixer.

r.-El ritmt: d 'una Vida
-una meditadora solitud,
una acció de profeta, un sacrifici així-pot ésser una
dansa solament. L'euritmia
és en la dansa, diversa i goridora d'immutablesdestins.
luna filosofia pot ésser establerta per merce de la
dansa.
Inventar un sistema filosofic contra els ja preesta '
blerts, els uns damunt els
altres, dintre tes metaffsiques és una sol"ció. No dintre de la Vida.-La reflexió
severa del filosof que . estima rarament perque coneix
el fons del fons del home,
contradiu la veritat, que no
pot existir si no és formosa:
pero el Poeta víu. í no hi ha
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cap sistema que valgui una
conjura del Poeta.

n.-

Pcr a ésser Poeta
caldra primerament el desig
de lluitar. Quelcom més
que no aixa: la vocació mateixa. - Nosaltres, per exempIe, tenim ciseIladors maravellosos empf'ro inútilment
hem cercat el Poeta: Aquest
de més avall creu en Déu i
no és místic, refusa un plebiscit perque no s'acompanya dels vils trenta diners;
aquest altre no hi creu, ni
en déus ni en pl~biscits-ja
s'acosta al Poeta-pero no
és guerrer i tem el judicar
deIs homes renglerats per
tal que són prudents. El
Poeta Sera, dones, l'hóme
entusiasta.

111. - Un home entusiasta
no poma .definirse ni per la
disciplina ni per sacondicció
dins d'una disciplina: ex . .
Didac Ruiz.-Les múltiples
facetes són la sen virior. La
dansa ja és així. Sera ademés valent, de tota valeloltia:
Walt Whitman, altre ex.

IV. - El foc és la paraula
i la paraula és: Déu. Aquesta trilogia és el pit i la ment
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i el bra~ de tot Poeta. Com
una Arquitectura que es diril.
Miquel Angel o Leonardo da
Vinci, o Bernard Palissy, o
Ramon Llull, o Orethe: adhud Nietzsche com Crist,
adhuc Napoleón com Sant
Francesc. El Poeta fa vot
d'Eternitat i quan es diu Co.10m la magnitut del món
s'és augmentada. - Per mo
és que els Poetes mariden
amb la lluna, per que viuen
un mó n enlaire d'aquest
món. Pero no és llur destí
ni és la voluntat el que mou
els Poetes; és ia dansa mateixa, l'optimisme en l'amor,
i en el dolor. Per aixo els
assetjats per totes les dissorts són els afortunats de
totes les fortunes.

V. - Dir Poeta vol dir
exultament, sentir goig en
copsar el bé de la blasfemia.
El mal no ha existit mai. Al
meays els homes lliures, que .
són els homes forts, no l'han
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pogut coneixer. Pero existeix la nosa, que és la massa
ignorant de la civilitat.
Aquesta massa enorme, tata
l'humanitat esporuguida i
tonta, qui viu perque ha es;
tablert com norma social
l'hipocresia, és ~o que el
Poeta blasma. Per mo la
reflexió no té un valor tant
alt com l'optimisme i d'a.q uest l'entusiasme.

VI. - La manifestació,
graflca, adhuc moral, de que
el Poeta viu és la sinceritat.
El Poeta es mou sol entre
les multituts j és una miU'avella en la seva época per
tal que és sincero En el elos
del seu puny, que no es jeu
mal té el pervenir de tot.
Perque el Poeta és "ate, és
a dir: adivl. - Aquells qui
són al món i no un espai només pero una Eternitat, saben que quan el Poeta obre
les mans una Era inconeguda és comen~ada .

M a r i o

Verdsguer

El sifón curvaba su moco
socarrón de níquel. Los lotos transparentes de las copas flotaban sobre el estanque blanco del marmol. Una
nota de violín pasaba como
una libélula invisible.
De pronto el café se dislocó, se rompió en mil pedazos. Se multiplicaron l,?s
perfiles de las cos.as por
unos planos misteriosos.
Era que Barradas contemplaba el paisaje .
- Hemos descarrilado I
exclamó un pintor clásico.
y sin embargo flotaba en
la atmósfeca la dulzura desnudade Renoir y el azul misterioso de Cézanne . Pero
habíaalli algo nuevo (1ue inquietaba a los incautos parroquianos del café literario .
Las bebidas se hicieron
amargas, y el licor tomó una
fortaleza imprevista de ponzoña borgiana. El azúcar
continuaba a pesar de todo
siendo dulce, de una dulzura ne-orromántica, amorosa.
y Barradas contemplaba
el paisaje y buscaba una silla para sentarse. Pero no
había silla para él. Todas las
sillas estaban tomadas .
Él entonces sonrió, con
su risa ambigua de bonzo.
y se quedó tranquilo. Yo
creo que no sentía la necesidad de sentarse en ninguna

perlado de un agua submarina.
El mostrador adquirió el
aspecto de un teatrito de
guiñ.ol.
y los mozos se inmovilizaron, adquirieron el aire de
caballetes de taller con el
blanco cuadro de sus dela!!tales donde no se había pintado todavía nada.
Entonces fué cuando Barradas pintó la famosa bote-
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lla.La botella más absurda y
más grande de mundo. Una
botella llena del alma de todos los cafés.
Una botella que expuso
luego en casa de Dalmau en
honor de RAMÓN Gómez
de la Serna.
Cristal? No . Agua? Tampoco. Mucha literatura eso
sí. Un nuevo co ck-tail plás
tico, salido del alambique
de su cerebro. Más que bo-

partl!.

Los mozos le miraron
con inquietud . Un hombre
que permanece de pie , acaba por marcharse.
Pero él no se marchó.
El aire adquirió el color

T

RAFAEL BARRADAS

Botella

L

L

A

tella, espejo poliédrico donde se reflejan todas las aguas
y los valores de la vida.
La etiqueta está dentro
de la botella, como la firma
está dentro de todos sus cuadros.
Hay dos monjitas.
Un letrero que dice «ALMACÉN».
Un almacén de paraguas;
porque llovía en la ciudad
absurda, fuera del café, en
aquel día en que Barradas
pintó la botella.
Yotras muchas cosas que
me inquietan.
Entonces fué cuando Barradas rompió la botella,
-Con qué derecho?-preguntó iracundo el amo del
café. - Qué crítico puede
permitirle a usted eso?
En el fondo de los lentes
clericales de Barradas brillaba una luz irónica.
Era que él, por adelantado. había ya roto toda la vajilla. Y no quedaba nada del
pasado. Cacharros, cacharros . Pero estaba delante el
porvenir.
y pasó que cuando lá
botella rota estuvo en casa
de Dalmau se ¡; proximaban
a ella las gentes, la miraban
de lejos y de muy cerca, y se
daban golpes en la cabeza y
el cráneo les sonaba como
una tinaja vacía e irrompibe. Alguno parecía que quería embestirle con unos
cuernos invisibles.
Pero la botella era invulnerable.

5

,,
I

'

•
"
, ., 1- ,..)

1

. ' .-

1 ,/'
"

J

El tretze del Febrer prop passat finta a la seva terca, a Montevideo, Rafael Barradas.
No farem panegíric de qui fou més conegut
i estimat que nosaltres. Vagin aquests fulls com
a homenatge a l'artista sincer, que-malgrat
éssec destro<;at per la Vida- mai claudica.
Més que un tribut material a l'Home, preferim donar quelcom de l'anima-únic que resta
- del plocat amic.
Artista per natura, els seus actes es converteixen en dibuixus. El blanc, pec, exemple, d'una carta breu Ji xucla la línea que
equilibra el tot. Heus ací una bella mostra de la realització espontánia.
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Vsevolod

Ivanov

Per damunt del bose una
NmeTa s'estén dolc;ament.
-CompanysltTona Okcr
rok, cal destruir,lo!".
Baixant deis carruatges i
prenent llurs tusells, es lIan,
cen sobre la vía. Eb caballs
marxen per l'herba i arros'
aeQant lluns brides, es pcr
sen a escapsar,la.
Els mugics arriben a la
na, es llanc~n sobre els
rails, armen les carabines.
56n apunto

Eb rails gemeQuen dol~a'
mento El tren arriba.
Znobov diu dOI~ent :
- Ens esclafarA a tots, i
prou. No li caldra tirar inú,
tilment.
1 de sobte, comprenentho s'arrosseguen tots envers
els arbusts, despullant de
bell nou la vía.
El fum esta'espes, el vent
l'esmkola, aquell pero tom'
ba sistematicament damunt
el hosc.
- Ja vénenl... ja vénen!...
crlden els mugícscorrentcap
a Versxinin.
Versxinin i tot I'Estat
Major, suant, són ajeguts,
plens de vergonya, als ar,
busts. Vasska OkorlJk col,
peix la terra amb el puny. El
Xines s' esta a la gatzoneta i
arrenca l'herba.
Znobov, espantat, diu de
preasa:
- Si hom tingués un
mortl
-Pera

q~fer?

EL TREN BLINDAT

-Segons el reglament, si
hom esclafa algú, el tren ha
d'aturar-se per a redactar el
procés verbal ... un paper, a
fi de comptes.
-1 bé?
- Si hom tingués un ca'
dlver. l'esclafarao i s'atura,
ran, i quan el maquinista
sortirA hom l'afusellarA. Des'
préa podrem prendre'l.
La fumera s'aixeca més
espessa. Una pitada.
Versxinin s'aixeea i xis-ela:
- Un voluntari, companya, sobre els raUs, encara
que sigui esclafat. Morir per
morir. Eh? 1 nosaltres farem
caUTe el maquinista. De se'
gur abans d'arribar a l'home
s·aturara.
E1s mugics s'aixequen un
xie, mirant el terraple semblant a una tomb~.
-Companysl elida Veraxinin.
EIs mueiC$ callen.
Vasska llan~ant el fusell
puja el terraple.
-On vas? erida Znobov.
- Áncawos'cn afer ....
Porcs!...
1 les mans juntes al cos
es deixa caure travessant els
raUs.
Els arbres semblen respi'
rar, í com una escuma, la
tumera groc..¡-oja plana i sal·
ta al damunt.
Vasska es gira de cara a
terra. Les travesses fan olor
de resina. Vasska hi Ilan~a
sobre, un ~.pat de 80rra

reposant,hi la gaIta. EIs mu'
gics parlen entre ells amb
remor indistinta, sembIant
al vent entre les fulles, La te'
ra rronca sota el bosc.
Vasska aixe~a el cap i,
dol~ament , deixa caure als
arbusts:
-No hi ba vodka? Tot jo
em cremo de dios!
Un mugic, barba d'or,
puja a quatre grapes, amb
un bidó de vodka. Vasska
veu i possa el bidó al seu
costal...
Torna a al~ar el c.a p i, bo
i trelent'Se la sorra enganxa,
da a la gaIta, mira els arbres
blaus i les travesses brunes
que brunzen.
S"alea sobre els colzes. La
cara sembla ésser una sola
arruga groga, els ull" dues
lIagri.nes verrneJles.
- No pucl. ..
Els mugics callen.
El Xines lIan~a el fusell
i puja el terraple.
- On vas? crida Znobov.
Sin,Fin-U, sense girar-se,
diu:
- El pobre .. . Vasskal
1 s' estira al costat de
Vasska.
La cara groga s'ennegTeix
i s'arruga Com una fulla de
tardor . La travessa geme,
ga. Un home s" arrossega
fins el peu del terraple, on
els arbusts l'acullen ... Sin'
Fin,U no ho sap ni ho veu .
- No puc I companys I
- plora Vasska, arribat al
peu del terrapl~.
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Sin,Fin resta sol.

El seu cap rodó d'ulls
d'esmeragda, semblant als
de cobra, palpa les travesses, es destaca i, bellugant'
se, s'al~a sobre els rails ...
mirant.
DeIs arbusts íxen els caps
deis mugics de ulls sotjadors
i famolencs.
Sin,Fin·U s'estira novamento
La cobra d'ulls d'e me'
ragda s'aixeca. Un cop enea'
ra i de nou uns centenars de
caps brunzents el fixen .
El Xines s"estira nova'
ment.
Un mugic pelit, insignifi,
cant, Ji crlda:
- EH groc, dónam el bi,
dólI també el revolver, Que
en faras tu? Eh? Em fara ser'
veil
Sense al~ar el cap, Sin'
Fin'U pren el rovolver, al~a
]a md con si vo]gués lIan~ar'
ho als arbusts i, de sobte,
dispara contra el seu elateU.
El cos del Xípes s'aplana
fermament damunt els raUs.
Els píos vomiten el tren blin,
dato És gris, quadrat, i els
ulls de la locomotora espur'
negen de calera roja . El cel
és cobert d'un rovell gris, els
arbres formen un teWt blau .

1 el cadAver del Xioes
Sin-Fio-U, fortament engan·
xat "terra, escolta la can~ó
brun:zent deis rails.
(Trad"~JR_1f.}1J

SUICIDI

Les maquin~s de cer escupen lletres sobre un tel
de formatge blanc; de dintre l'anima ha broUat un
rajolí de substancia grisa
que s'ha escampat, prodig
per un petit món.
la U'lusió ha pujat al terrat amb el muntador de
I'entusiasme vermell. Estem
contents ha cridat ole de jonntut guaitan un 1 .
. el pessimisme esgrO'
¡2ueit ha girat cua. A dalt el
terrat fem sardana amb música de grills blancs que
trinquen. estem contents.
el cirerer ha fruitat al
febrer sense por al fred gris j
ha donat el seu fruit roig,
de sang jove,
una poma, erda sobre la
neu ha brUJat, sota un sol
d'aram, La poma ha madurat i s'ha tornat Uautó fi,
fret i Uuent.
ha f,.t la rateta de fora la
finestra estant i un solet
bellugadfs, ha mesurat el
sostre lBs i la paret encartonSlda amb paper indecent.
e.tem contenta.
un rosa-blau ha Ú'luminat el regle cantellut de la
vida i hem sumrigut enduu
cel amunt, envoltats per un
pús groc i macUent d'una
boira glauca i espessa.
estem contents.
hem fet el pont de glassa
verda i ens hem sentit humitejats de sang fumada
fins a la medu}·la.
les pessigolles felen slfon
sota l'aixella i hem passat
el ponto
AmONI PaaHANYIII.

La fi~ura estaba dreta
al turó més alt d'aquelles
contrades.
Tenia els peus clavats
sobre la roca amb cinc
arrels te bies i fines ~om
un~as.

Per aUra part, les soves
mans sotiaven el buit í els
dits s'estiraven i es clavaven sense fer soroll sobre
una materia tova de color
negreo
Només es veía el seu
mantell blanco
Tots els imbecils tenien
pero
ealia tancar els uUs.
La figura estava dreta
al turó més alt d' aquelles
contrades.
Dotze gotes d' olí van
re~alimar del cloquer.
Dalt del tur6 es van
sentir Qrans ríalles.
Les dotze g-otes d' olí van
emetre prolonQacions í
amb tactismes varen arribar a lLepar le$' arrels de
la fi~ura.
De dintre dos forats
lluents van caure gotes
que els imbecils en deien
lla~rime •.
Es barrejaven amb les
dotz. ~otes d'oli pero aquestes sempre suraven í
les fines prolonllacions
penetraven dintre ellíquid
salot.
EZ. imbecÚs estaven tancals tot. díntre les cases.
Les portes eren grise8 Les
parets eren Qrises.

Uns gals negres i Qrossos cantaven cerrent per
les teuladcs grises .
La figura e.tava dreta
al turó mes alt d'aquelles
contrades.
Una nova gota d'olí va
lliscar del vell cloquer,
ELe gats negres i gros.os liaren callar.
La fiQura ja no era a
dalt del turó més alt d'aquelles contradC$.
Al seu lloc hi havia una
S de fum de lld acabad.tJ
de munyír.
A,

G UAL

N O T E S
La mort de I'uruguai Ba,
rradas ens priva de presentar, en aquest número, com
era el nostre proposit, la
figura del jove pintor gironi
Josep Claret del qui, si a
Déu plau, el número vinent
darem r produccions de te-le i un breu estudi de la
sevaobra.

•

EIs original s de Barradas
que reprodulm han l"stat facilitats per M. Verdaguer i
LI. Capdevila . L'autograf de
~alvat Papasseit pertanya
la interessantíssima col 'lec,
ció de Miquelet Utrillo (Sit,
ges).

•

SI!SSIÓ D'AvANTOUARDA. -

Al berenar que ens dona
I'artista efc bi trobarem
massa pa. Un moment, en
aquel! ambient de mal gust
i per obra del programa,
creiérem trobar-nos als anys

de la post-guerra (#em excepció de la mú ica: Erik
Satie, Strawinskl, Milhaud).
El marinetti me -slnte i
teatral, lirodrama sensítiu és avui, de bon tros superat.Al drama sintetic tú ha el
perilI del Guignol (.. Mortal
angoixa» de M. Clívillé). Cal
no confondre, pero, sfntesi
dramatica, í astrakanada
moralitzadora (amb moralitat de faulá de Samaniel!o).
Altrament, d mecenes
creu que-per a fi de festa
-bi ha dret a martirítzar
els convidats, amb una revifalla de saillct, il'lustrada
d'una música de «Cocoro,
có»?
MultipUquem aquestes
sessions d'avanguarda per
tal que el sel'lecte púbUc
que hi concorre blasmi J'art
definitivament mort. -M.M.

•

Suara fa un 80y de la
pubHcacló del Manifest
Groc. Quin renovelIament,
amics,ha experimentat ram,
bíent?
ENCARA HI HA els músics
negats per I'art, els lieds, i
l'Orieó. La manca absoluta
de joventut deis joves (n'hi
han de joves?; tots són donetes de cabellllarg, mirada
de vedell, i col! de puntes).
La manca absoluta de decissió i d'audacia. La por
als nous fets, a les paraules,
al risc de ridfcul. 1!1 sopo'
risme de r ambíent podrit
de les penyes ... etc.
L'únic relultat d'aquest
manifest ha t'stat, potserla desaparició de /ordi í
I'obUt de Rosó ... pero bi ha
altres c8O~ons.
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Tota maDÜestació que té
lloc en una l!Iuccesió, obee'ix
..1 ritme O més fonamentalment, tota successió, pel fet
d'~ copsada p er l'intel1ecte. s'ordena aegon$ un ritme. 1 és que l'espent és, essencialment, una activitat
ordenadora i el ritme no és
sinó l'ordre projectat en el
temps. Ritmes primaria que
és caracteritzen pel retom
periodic d'intensitats equivalents, com el de la nostra
respiració í el del Ilenguatge
articulat. Ritme fonetic que
la poesía no fa sinó estilitzar, portar a la seva maxima
utilització musical.
El cinema, que és una
successió d'imatges, obee'ix
també a un ritme específico
Les frases Iluminoses, igual
que les frases musicals, és
descomponen en extensions
i intensitats. Emprem el mot
extensió per analogía, en un
aentit temporal, El temps
d'una escena depen, en primer terme, del gran interes
que representa en l'economia general de l'obra. Interes p~r a qui? Per a la consciencia de l'espectador en

MUSICA

E N

E L

per
J .. PA L A U

abstracte. Sembla que, per
regla general, les intensítats
són una economia de temps
en el sentit que com més intensa és la reacció de la
·consciencia de l' espectador
davant una escena, menys
aquesta ha de durar. Hom
podria dir a~í, que el temps
perdut representa una quantitat més petita que el temps
retrobat.
Música Huminosa és el
cinema, i cal esperar la més
o menys proxima aparició
deis Beethoven, Mozart d'aquest novíssim arto Ara com
ara, estem en un estat embrionari, i les sensacions Iluminoses són lluny encara de
coneixer aquella poderosa i
suprema ordenació, que els
sons han assolit en mans
deis genis esmentats.
Ara som a 1" alba del ci-

nema sonor, amb dues modalitats netament distintes:
el cinema musical i el cinema parlat. Si bé tots dos entren en concurrencia amb el
cinema silenciós, ho fan amb
orientacions ben diferents.
El cinema parlat es presenta com un desdoblament
mecanic del teatre? Es així
com ho consideren els seus
adversaris, els quals amb
Hurs objeccions, mass:! es
veu que no comprenen el cinema parlat, si no és a través de la estetica que anima
el cinema actual. Pero, convenim que amb tot i ésser
esceptics en el que es refereix al cinema verbal. cal
ésser prudent 1 no fer assetcions a priori,sempre massa
prematures en el camp de
l"estetica.
En canvi el cinema sonor

' CINEM A
té el beneplacit de tot~s les
adhesions. Es que la sincronització del so i la imatge,
merces el mecanisme, reaiitzara el ballet ideal. La i'n corporació al ballet, de les coses immaterials, del paisatge, sera l'apoteo~i de la dansao Imatges i sons, al ritme
de la idea, convergint dins
l'esperit dc l'espectadar.
S :: m Huy encara de tot
aixo . La primera temptafiva
en aquest genere que veu'
rem ací, sera: Sombres blanques? Aquest film que cal
veure i sentir ha tingut la
virtut de provocar un entusiasme general a Pans. Per
primera vega da, el mecanisme permet la reproducció en
una saL... subIhergida dins la '
metro poli, deis sorolls de la
natura, remor de les ones,
parloteig de les aus, í encara
més : els cants folk-lorics del
indígenes de la Polinessia.
Aquesta intervenció del
mecanisme en l'elaboració
de robra d'art no és la característica més frapant de
la nostra época.
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