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Després que s'ha parlat
tant de l'arrel pagesa deIs
polítics catalans més rellevants, després d'haver retret moltes vegades l'immens benifet que es deu a
la pagegia catalana per haver estat la dipositaria durant molts anys d' essencies
estimabilíssímes, í per tant
posat tothom d'acord sobre
els orígens pagesos de la
nostra cultura actual, sobta
el no haver-hi una novel'la
rural bona per representativa,
Em penso que la crítica
i l' opíní6 literaria catalana
han sofert una equivocaci6
en comdemnar, gairebé en
bloc, el ruralisme, El que
s' ha de condemnar s6n
obres d'autor d'imaginaci6
tan vergonyant que han volgut fer passar per realitats,
fantasies bucoliques o po esiesihoffmaniades adatades
al gust del país. Posar l'ambient exacte en una novel'la
rural és dificil. En temps
dolents per la novel'la realista aixo podra semblar
una qüesti6 poc interessant.
No obstant els autors a mants de l' acci6 interior i
desinteressats de l'anecdota, tractant aquests temes
serien, encara que potser
involuntariament, els que
reeixirien més a donar aquest caracter. Passé\ amb
8ÍXo el mateix que passa
amb l'analisi de la materia
vivent, o millor, el recíproc
del que passa en els analisis
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químíco·biologícs. Volem intentar de coneixer la substancia problema i el primer
pasdonatcap el seu examen
consisteix en la seva alteració. La substancia vivent
sucumbeix als reactius. En
l'analisi de la vida rural, el
reactiu-l'anecdota-en lloc
de matar "Vivifica, pero
és també una alteraci6 incompatible amb l'apreciaci6 exacta de la realitat.
Les característiques de
la vida rural s6n la platitud i la monotonia . Aquesta atmosfera rara en anecdotes es demostra en l' ávidesa que en té la gent de
poble. La batxilleria i la xa
farderia s6n mecanismes
per a l'aprofitament savi del
llampecs d 'acci6 que eS don'
guin en el marc rural. Ara,
que com totes les adivitats vilatanes acaba per
prendre aquell mateix ritme
espaiat que comentavem, i
unes qualitats grises que
posen r indiscreteig terrassa qui sap ellluny del Dotin
munda, i li presten cadencíes monocordes d' eixam
de mosques i de zumzeig de
tabals.
La defensa del ruralisme
esta per fer. Cal fer-la ; pero
amb obres. Ca] preguntarse, no obstant, on s6n els
autors? El m6n ara, i especialment a Catalunya, viu
d'esquena al camp i després
d'haver considerat el camperol com a element hila-
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rant prescindeix d'ell. S'han
publicat recentment obres
d'ambient rural, pero s'hi
veu que aquest ambiento
així COlO ¡'aspecte exterior
deIs protagonístes. s6n ag·
herit a caracters precedentment concebuts i essencialment polivalents . Caldra esperar les plomes deIs autors
futurs? Un mestre, .un metge de poble, serien de les
persones més indicades per
a omplir aquest buit de la
nostra bibliografia, si I::S
pogués trobar un antídot
pel mal de poble (Rossinyol : «Poble Gri~ » ) També un fstrem i Fa que hag'lés llegit els rus sos en lloc
d'empollar-se de folk lore
seria indicat. Hauria d'ésser algú que s'hagués pogut
deslligar d'aquesta obsessi6
vilatana de l'anecdota, i d'aquesta visió d'espectacle o
de sanatori, que s'ofereix
del camp als homes 'de ciutat.
Hi ha amants de la Natura en abstracte-els naturistes i els excursionistespero la vida al camp no inleressa níngú. Als estíus els
1I0garets s'oruplen de gent
de ciutat, pero els tractes
entre els pagesos í la colonia tenen rigidesa dt: tractes
de casta. A l'hívern pels
vólts de Nadal les corrut's
de galls dindis creuant els
asfalts, í la inercia bdstint
pessebres, evoca, en aIguns,
falsos clixés de tranquílitat
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bucolica. EIs individus que
sofreixen aquestes eV0cacions s'adonen que allo s6n
vísíons arcaiques i caducades, pero no senten el desig
de renovar les i actualitzarles, d'humanitzar-Ies. L' estimaci6 del ruralisme queda
en estimací6 d'un tema decoratiu, de la mateixa manera que els arbres en les
ciutats no s6n ni fruiters ni
arbres subjectes d'un vague
misticisme patriarcal, sin6
e1ements decoratius escampats pels carrers, igual com
es dipositen en les espatlles
de les dones i en els seus
abillaments, les pells i les
ph.mes.
La .Catalunya ciutat»..
que dona tema algún temps
enrera a tanta gent, no modifica en res aquest problema. La «Catalunya ciutal»
volgué ésser un moviment
encaminat a l ' organització natural de les comarques; pero de les comarques només en sortiren els
caps, les capitals de les comarques es feren una competencia durissíma descobrint formules que la fessin
factible.
U n brillan t resultat corona aquests esforcos. Si
avui en e1s pobles segueixen
llegint-se com abans, els
més tragics independents
, en castella, els periodistes
de la capital comarcana
pogueren veure's recensio-.
nats algunes vegades en la
prensa barcelonina.
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Mar .i nfinit
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Mar infinit, mar blau, dintre la posta,
per que sembla que Unguis lassitud?
El panteix de les ones prou s'acosta,
pro la terra no et vol. Al bufarut
només deíxar muntar per les arbredes
i allA remo u onades furíents.
Aí, la fressa del bosc romp les cad enes
i esvolatega els nos tres pensamentsl
Ella és el crít de gloria que ens aferra
(mai en freus de montanya ens trobem soIs)
pro tú no tens la for~a de la teria,
car mudes amb les lIunes i amb els soIs.
Adhuc si la tempesta et dóna vida
espargeíxes els cossos deIs morents
i els rebutges als {lstres, o a la riba
quan han mort en l' escuma de tes dents.
Per xo la terra sempre el clourA entrada
ni que al vespre Ji preguís, murmurant,
llavo!s que la nostra lnima cansada
t'adora en la tristesa de l'instant.
Car si el nostre esperit ja ens envaeíxes
amb la sensació atrosa del no-res
la terra s'al~a immobíl a tes queíxes
ella que ens guarda el cos per sempre més.
CONCEPCIÓ

Mar al Norte, mar al Sur,
mar al Este y al Oeste.
Y, suspen<lído, otro mar
de la bóveda celeste.
Desde esta isla-jardín,
aparte del Continente,
yo voy tendiendo hacia tí
la serpentina de un puente ...
De un puente que ya hacia el Sur.

Voy

y vengo

Voy y vengo
marinera del último puerto,
mariposa del último cielo,
Voy y vengo.
En la ruta,
mí bandera de soles enciendo;
mi bandera de soles ardiendo.

Y en mis alas,
relucientes van todos mis sueftos.
Vida: Noche.
En mí noche mis luces luciendo ...
CONCHA

CASANOVA

MÉNDEZ CUESTA
Londres, 1929

Rosa
Cor del dia d'avui, rosa divina,
si era el temps vidre relliscós, per tu
li neix la punta de la teva espina,
i el teu cercle en Qovema el cercle nu.
Tot el treball de l'Avida esperan\;a
espígolaot el goig segat 'a rran,
com la ferida sota el cop de llan~a
tu el reps i l'irradies al voltant.

ANNA MARIA DE SAAVEDRA
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Romanticisme: predomi-

ni de vinagre . Art actual:

del iode. Donada aquesta
distinció del dibuixant i
poeta Moreno Villa, podem
dir que un deis tipus més
iodificats - joves, per tal de l'art espanyol és Oiménez Caballero. Oprimipt la
seva linotip o amb el megAfon a la ma. Davant la
Castella apaisatjada - literatura minuciosa - d'Azorin,
s'al~a la Castella ferma, crudel de Oecé. Sense que hi
falti, peró, la frase cridane
ra (O. C. seria un RAMON
- j també un Diego de Torres, un Piscator - de les
noves promocions). Fruit
d'aquests crits el Cqrlel literad (que no su posa rtesponsabilítat en el críticcom tampoc respon, el pintor, de la bondat del producte que anuncia). De vegades aquesta joventut-interjeccions, estil tallat j
breu, bravuconeria, inmix tió translaticia de frases
popularitzades - degenera
en malabarisme i xerrameca; madrilenyisme de tópico
Propagador i mestre
(portantveu: La Oaceta Literaria) de les darreres tongades, el seu estil, electric,
que deia ~arcel Brion, s'estén arreu. Pero la seva influencia és perillosa. Denunclem en els enmetzinatscom els «divi minores» de
la G. L., i altres epigons-.
el punt breu buit de significació, generalítzació gratuita, i escometivitat (ja és
passat el temps marinettis-
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ta; si bé encara hom no pot
construir, cal enderrocar
serenament). 1 actualització, poseur, de valors mor
tes (Bécquer, Muríllo).
L' esport - manifestació
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rencia absoluta davant la
Política, deixant-lá per als
politics professionals. com
els cuirassats a la Marina;
pero podrem compaginar el
culte al feixisme - i sem-

N

E

drant figures-, i analíticateatre prin;litiu casteBa, p .
ex., per a la magna obra de
Menéndes Pidal), m'inte'
ressa enfocar la litt:rarialiteratura imaginativa - destdant-hi el Yo, inspector
de alcantarilllls (1928) el
llibre- segons Montanyasuperrealista de Giménez
Caballero . L'estudi de cas
sos anormals, depravats, no
presupossa subconclencia.
El sol fet d'admirar Freud
(<<Leerlo hoy, es, en ciertos,
moment"s, algo más intenso y formidable que lo que
Dostoievski o Proust nos
pudkran procur~r»). deno '
ta superrealisme? Si aquest
és automatislne psíquic puro
«dictat dd pensament en
r ¡¡ bsencía dél control de la
laó, deíxant de banda tot
prejudici estetic o moral»,·
Gecé no hi és massa aprop.
La introspeccíó no produeíx
la dada real. Un introvertít.
psícoleg fou Proust; i
que separat d'aquella ideología~ Proust- és més avíat
tot ~I contrari: analisi de la
vida lúcida, de l'aspecte rutinari, fals (millor: menys
cert que el sobrerreal: funcionament real de la pensa;
les ímatges del presomn'í,
inaependenls de tota determinació anterior per ex.) de
la psique.
Hi ha dues formes de
tractar la vida «il·lof:ica» .
Consignant . serenament, .
les troballes obtingudes en
els altres o en eH mateix
(Dostoievski, Freud, Lenormand, Joyce} o plasmant e~

un

Tipu~ deearfe/lll oielorle de Oeeé suara exposat~ a

Ifannover, i que posferiomenf pasar/m a Rus!lia.

del iode - és per a. G. C.
una ordínació utilitaria d' e·
nergies; la for¡;a crea I'Heraeles, el Dictador. L'imperíalisme, feixisme o soviet; la
dictadura -personal, de partit o elllsse social-és la forma autentica de vida (política, literaria) . Comprenem
una passívitat . un~ indife-

blant pregunta lanem a
Foix -: , la confusió en la
massa, anul 'lació de la individualítat, amb el jo net
d'objectívacíons, el super'
realisme?
Deixant de banda la
seva important actívitat
critica (geoeralitzadoratriangulant periodes, enqua-

z·

e

t

A

propi jo co~ a fi i mitja (su'
perreal isme frances). Si vo'
lem ,enquad rar-hi el madri,
leny indubt ableme nt caldra
inc1oure'l entre els primer s.
En resum sense exigir-h i
l' automa tisme escript ori,
écritur e de pensée , de Bre'
ton i Soupau lt (1921), hom
no hi pot admetr e el procediment de Dostoi evski més treballa t i conscie nt
quan tot natural i íncons eqüent sembla - seguít en
gran part d'agues ta obra.
Destaq uem en aquest
sentit, «Esa vaca y yo · quP. algú compa ra amb .Ma
vache et moí. de Buster
Keaton -1' autobio grafia de
l'ex' oficinis ta, detritu s de la
ciutat (o, incomp arable protagonis ta de «El subsol»!).
Hi trobem la mateix .. auto
humili ació amb un desig
implíci t, pero, de venjan¡;a,
igual sentim entalis me í tris '
tor, sembla nt abúlia i coneixemen t de la impote ncia
propia. Altres temes comuns, com la conver sa amb
hetaire s, vist, més aviat,
com Andrei ev. L'accid ent,
les coses fútiles ten en més
import ancia, en la vida, que
les princip als i logíque s. De
vegade s es resol un cas pre'
estable rt a l'estil de Kuprin
(<<Crimen, pero inefabl e»).
Hi ha, per 6 . detalls de pro'
fund observ ador. Hi resta
fixada la solitut que experiment a l' infant malalt en
sentir en el silenci, suara
més perceb ut el tíntinei g
atro¡; i malenc onic de les
fuiquiH es i plats prodlÜ t . al
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menjad or, pels familia rs.
Ca!:sen yalar, encara, una
gran influen cia en aquest
llibre . El «Yo, inspect or»
su posa l' assimíl ació d'un
autor estrang er per la Iite-

ratura d'un país. Em refe'
reixo a James Joyce el gran .
gaelic autor de U lisses. El
qu~ el proleg de Valéry Lar'
baud- en la trnducc;:ió ~ran
cesa de les «Dubli ners:t- és
a Europa , fou per a Espanya, l'estud i de Marich alar a la «Revis ta de Occidente». El que, en part, és
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una «Fermi na Márque z» per
a Fran¡;a , ho és, aquí, el
!libre de Gecé. Com en el
Dedalu s hi ha la preocu pació pels problem es, princi,
palmen t sexuals , de l'ado,

lescenc ia (Apertu ra y extin,
ción de luces; Infanci a de
D . Juan; Aventu ra con
hermaf rodita .. ) Huitan t amb
els costum s religios os. Hi
trobem els jesuítes de Joyce (profes sors de Semina ri,
en Jarnés, un altre seguí,
dor de l'irland es) drama '
titzant aquelle s crisis. La
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doctrin a fer ma, ortodox a,
que- com deis grans casWs'
t es de la Compa nyia - és
despre n del Dedalu s, ~s
molt lluny de G . C. que
soIs s' agenol la a la llinda
del regne deIs epipla smesdarrera metam orfosi visible
de la vida organic a - per tal
de collir-n e algune s gotes
per aimpre~naraquestllibre.
AW com Joyce estudia
elcas sense donar-Ji bel'Uge,
rancia, els espany ols sem'
bIen recrear -s'hi un xie mal,
saname nt. No s'hi tracta en
pla d'igual tat amb els al tres
instints sinó que, conscie ntment, en formes general ment monstr uoses, hom
el conver teix en fons de gairebé totes les historie s.
Bé és veritat que ja l'autor exigeix, a la ti de I'«Um,
brab, esplend id: «Q'u e nadie lea sin aseptiz ar - de
,antem ano- sus papilas 01,
factales:t). Remarq uem, tam'
bé, que la z:epugnancia no
pot-en aquest cas-re s da'
vant les valors fermíss imes
de la obra.
Una segona part- Fitxes
textua ls-del volum, conte
unes narraci ons sintetiq ues,
i d' altres constru ctives (reu,
uió d'objec tes sembla nts en
ells mateix os o per llur pa,
raula represe ntativa ,que em
recorda el lirodra ma sensitiu, i segura ment molt del
gU!t de Sanche z Juan) pa,
ral 'leles al seu proced iment
crítico I d'altres - Camió n,
en subcon ciencia de lIrbemolt del n.>stre grato
JOAN RAMON MAsoU VIR '
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DUES NOTES
La Crítica deu a Ernest
Gimenez Caballero camins
inedits i un autentic rejo veniment.La Crítica era -entre
nosaltres - una tasca d e ve lls:
tasca de ca~adors de gal licismes, de tastadors de puritats, d'afinadors de ritmes,
de professors de sintaxi,
d'esbrinadors de moral. Al
crític li calien una lupa i un
raspador i un posat avinagrat de domine. Amb quina meravellosa jovialitat
Emest Gimenez Caballero
va rebutjar aquest utillatge
petit i mesquil El director
de La Gaceta Literaria
dóna a la crítica una direcció vers el grafisme. Vers
l' esquema que contingui
tota una epoca; vers la linia
viva que reHen tot un estat
d'esperit; vers-finalmentel Cartell Literari. Aquesta
direcció cap al grafisme presuposa Ull estat preliminar
de cultura en l'espectador,
i una tendencia democrAtica-crítica per a la massa:
revestiment atractiu de la
cultura - en el crítico Les
possibilitats del grafisme en
la crítica literAria són, avui
per avui, íI ·limitades. Hi ha,
pero, el problema de la seva
eficAcia. La valor del subjectivisme que envolta la crea'
ció del CarteL en relació
amb el profit que d'ell n'ha
d'extreure l'espectador, (Ja
que, evidentment, la crítica
te una certa finalitat pedagogica). Hi ha, a més a més ,
el problema que representa
per al públic l'abstracci6
lírica del Cartel . Jo crec

que la direcció més viable
del grafisme en la crítica literAr'a és el que fa referencia no ja a la sino psi pi Astica d'una personalitat, sinó
a les evolucions espirituals
d'una epoca o d'un periode,
fins arribar a la possibilitat
d'estructurar tota una historia de la literatura mitjan~ant,
exclusivament, les
creacions grAfiques. Sigui el
que es vulguí de tot aixo,
els que avui exercim la crítica devem a E. Gimenez Caballero l'expressió del nostre reconeíxement. DI ha
dotat a la crítica d'una magnífica agilitat, l'ha conver
tida en un gran sport Iiterari amb capacitat per a me·
ravelloses audAcies, í-so'
bretot - I'ha desposseil de
l'absurda venerabilitat que
l'envoltava, donant la sabrositat del risc a una aventura, qualificada fins avui
d' excessivament c o m o da
pels artistes i pels literats.
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SebastiA Gasch - amb un
comentari massa benevol
-va recollir a Lr( Veu de
Catalu'n yu un fragment
de la meya nota quarta apareguda - el número passat
-a helíx «El que no es pot
admetre, és l'acceptació del
superrealisme com a escola
recreativa de snobs. El superrea isme és quelcom de
purament personal. Hom no
pot-perque és moda - fer
superrealisme com es pot
fer futurisme o modernisme». «Cal - afegia - una
constitució psíquica especial, una gran capacitat de
v,isió del .subconcient, de

record del somni. Homes
amb aquesta constitució
han existit tots temps» I
cita va el cas de Gérard de
Nerval. 1 bé, la llist~ pot
mullíplicar-se. André Breton en el seu Manifest du

surrealisme

(pp.

43-44)

anomena entrealtres Young,
Constant, Chateaubriand .
Hugo, Poe, Baudelaire,
Rimbaud i Mallarmé. Sembla, doncs, que per cercar
signes superrealistes a la
Iitf!ratura cal el contacte del
Romanticisme . Jo crec, pero,
que és possible trobarsignes
de superrealisme a totes les
epoques d'exacerbació de
l'Esperit. De Contra-Realitat. D' Anti-Forma. Per
exemple al Romanticisme.
per exemple a I'Edat Mitjana, per exemple a la Prehistoria. El sentit medieval
de l'Infern i de la Mort és
expressat plasticament i literariament amb una gran
dosi de subconsciencia. Recordem les al'legories apocalíptiquesdelBosco. Quant
a l'art prehistoric, E. Gimenez Caballero i Ozenfant
han confrontat ben palesament les aproximacions que
serva amb l'art més recento
On, possiblement, seria difícil de trobar signes superre alistes és a les époques
situades entre les que aeabem d e citar. Epoques
de cuIte a la Forma. De
Realitat. De materia. Grecia-Roma, el Renaíxement.
el segle XVIII i les darreries
del XIX.
El nostre temps pot vantar-se d'un fet gloriós: el
d'haver arribat a l'extrem -

mAxim de les seves aspiracions representatives: en la
direcció Materia-Forma-Realitat, a l'essencia mateixa i
immutable de la forma: al
Cubisme. En el Camí Esperit - Anti-forma-Contrarrealitat. a la depuració absoluta i Il la nuesa puca, Al Superrealis m e.
.GUILLERMO DIAZ PLAJA

Cerquem noves
formes de poesia
... car la paraula ha perdut
el seu significat primigeni.
El simbolisme hi va fer les
més grans destroces. La
poesia per la imatge s'ha
encomanat als nos tres inquiets (aquel'ts estols de
poetesses i nens-esperanc.:s
que un dia i altre ens presenten les r~vistes joves)
Fugim delllibre de poemes!
La poesia hem de copsar-Ia
en els objectes de la vida
quotidiana;i-en plad'igualtat-en plllibre. En les desfilades de soldats i en la tipografia. En els tops de les
estacions de terme i en el
pentinat d'un home. En el
geste i en la lIista de teleíons. En l' actor cómic.
També podríem trobar-la en
algun sonet). En l'home i la
maquina.
I avuienaquest siluetaride
lIetres sobrepossades. (p. 8)
Caries M. Claveria pressenta unes fIles neutres -soldats? ninetes?- en tapis
roulant, en cinta de Under-'
wood. Novetat? Cock-tail
de trucs d'arreglador de maqüines i passatemps d'oficinista (L1unyanies de · infantí~
vol mecanicisme primitiu)
Inconsciencia i Purisme.
(Valontzació del dibuix mecanogrAfic) e S u r a n tuna
P O ES lA STANDARTIT ZADA-independent .de la
gracia de cosa petita,' de
teatre de puces-, - M. - ' . - .

1IIIiIIiI---.....
-----_--------,
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. Les sessions «Mirador»
ens han donat a coneixer
tres aportacíons al movi,
ment del nou Cinema. Un
film de Chomette i dos de
Man Ray.
Henry Chomette assaja
en els seus Cinc minuts de
cinema pur tota la teoría
d'una sinfonia visual. .La .
seva banda. d'imatges son
onduladons de cristalls - en
superposicions- i pluja . de
negatius. (Harmonía desco'
berta en arbres blancs d'es,
tampa japonesa, 'en canots
que en un llac semblen tri'
neus en gel). Film-insípidque manté atencíons sense
parpelleigs.
Les dues pel 'licules de
Man Ray han estat i pas'
sades en ordre contrari a la
sen factura cronologiea.
L' etoile de Mer (19~J. pri,
mer que Emak Bakia(1926).
Indiscutiblement Man Ray
va empes en ambdues ban'
des per un desig pO~líc. En
L'estrella de mar, pero, el
poema - scenario de Des'
nos- que ha servit de guia,
barrej~ l'imatg~ sobrer:realis'
ta amb la carrinc10neria
d'una literaturu boulevar'
dier~ . Sintetizant's~ en -el,.
tapie- el vas on dormita
l'¡ll.i~Hd mar!. He .~entit dir
que la resolució per Man
Ray d' aquest film - cmig
soni~i, mig 1 ealitat» - en es'
cenes a través d'un vidre
mío..véilat, havia estat el seu
encert més gran. 1 que era
trilla marcada del cinema
sobrerreéi1ista. J:!:ls que recor'
dem les afirruacions que es

N

E

feren a la estrena de El ga,
binet del Dr. Galigari (om,
br~s -misteríoses- de pro'
ceni de co:nedia ' dell'arte
en fons -escenografic- ce
cubisme picassía), que pre,
tenien demostrar en aquell
film camí d'evolucions cine'
matiques, ho posem molt en
dubte . Un vid re minvellat
potser és una troballa -;- d'un
film -. 1 res més. (Llastima
de somis esguerrats en min'
vell).
Cal remarcar - en L' es'
trella de mar- a través
d'una cursa de demi,mon,
daine: L'angle - magnífic de l'amant du coeur, que
irisa en .el cristall, una ex'
pressió patetica - abandonada-;. en un ambient ca'
nallesc, la síntesi d'una pos'
sessió¡ unes passes sincró'
niques; í unes cames enfun'
dades en seda. (No ens diu
res, ní els diaris -que vo'
len-, ní els rails -que pas'
sen -, ni els símbols maU'
sats de ramor, ni el primer
terme -diafan i anguníósd'un cap de dona, ni l'estle'
lla de mar que belluga els
bra.;os).
Coincidim en aprecil;lr en
Emak Bakia una preponde'
rancia, sobre J'element poe'
tic de literatura, d' una poe,
sia vísu"al. Film que no
segueíx. (S' entrabanca en
etapes) . Un víatge en auto'
mobil -en projeccions oblí,
qües-. Desdoblament de
carnes feme~es al descen'
dir del cotxe-poesía de ma,
niquí-:-. Paradís de figures
geometriques que apareixen.

•

í giren. Un acrobata que es .
mou mecanic entre punts
ímantats. (1 els parentesís
de I'ull en la cambra i de
l'home que puja a casa í es
tren el coll fort. Remolí de
colls).
Foren complement -d'aquestes sessíODS- tres do'
cumentals. Dos retrospec'
tius (que recordaren altres
no tant avant,guerre, deIs
de la Comedia Francesa).
Una camica (Stan Laur~l i
Oliver Hardy sempre .e n·
ganxats a una palleta que ,
xucla lIímonades: en el més
alt d'un gratacels, en el més
baíx del fang d'un camp de
golf). Dues represes: Albad.a
(al costat d'aquella índepen'
dencia de maquínaque volta
í cerca, al costat d' un fanal
que troba -en aigua- uns
joncs, tot l' amanerament
d'una porta -magnificament
sola, callada - pr .>fanada
per una sopera í unes lamen'
tacíons per la fugída d'Ell)
de Murnau, i MlJrgarita
Gautier (planyivols primers
termes) de Fred Níblo.
1 una estrena: de Paul
Leni, El lloro xinés. De no'
table tecniea. Ni l'argument
(ja en teníem prou per aquest any amb La llei del
Hampa); ni ~l protagonista
(tant oblídat com teníem a
Lon Chaney) l'acompanyen.
Potser Paul Leni ha abusat
massa del truc de la superposició. 1 més quan és la .
superposició en record. Dis'
creta la intervenció del lloro,
. clau de pel·licula. Un aven~
en el color (anQ~ de festa

M

en el barrí xines de Frisco
escala difuminada sota cor'
tina de cods vermells). El
millor de la pel'licula: el
proleg (café de pon ocearuc:
Anna May W ong balla entre
un iris de cobejances gro-gues amb acompanyament
de perles: dues línies de mi,
rades en el seu tormell).
El públio remembra -en
alguna sessió- fresses i dís,
cussion~ tardorals d'un Saló
de pintura.
CARLES

M.

CI.AVERlA

LIT OR ' A L
LITORAL, la germana
de Málaga, torna a plurallt, '.
zar les revistes andaluces.
En aqu'esta nova epoca
_n.o 8, maig- ranUc mes'
tratge de Hinojosa ha esdevingut col·laboraci6. 1 l' arníc
Prados, i Manuel AltQlagui'
rre. La ' presentació ....::c~m ·
sem{?re ~ acuradís~ima. 1 en
el sum¡lri aplegats els noms
més representatius de la jo'
ventut meridional: Moreno
Villa, Cernuda, ~Berga~{n í
Ale~andrt!: - ultra els .edi,
tors (anticipaci6 de volums
en projecte: «Jacinta la Peli·
rroja», «Formas de la hui·
da»). -U'lustracionsde Fran'
cisco Bores. Consignem,
satisfetissíms, la reaparíci6.
IMPR8HTA CLARET ' VIl.AFR~CA.
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Unic.ment són camins,
per a mi, aquells que arriben a algun terme i només
valen la pena aquelles activitats que porten un senfit.
Que~hi fa no trobar-lo mai?

- No m' agrada gaire aquesta lleugeresa en el raonar, ni aquesta mobilitat
intel'lectual plena d'elegancía ni aquest punt d'esno'
bisme pedant.

- De les correnties espirituals del meu temps? 1 bé:
anem cada vegada més cap
a un caos i per ara hom no
endevina les noves estructuradons. Aquí tot és un reflexe pal·Ud.

-Cree en el super-reaUsme eGm a deseobriment
de l'esperit. Ja ningú, mai
més, d'acf endavant no podra deixar-lo de banda; eom
ningú pogué deixar· hi la
fórmula de la gravitació
universal. Hi ha paral1elisme entreall oque representa
la fisiologia en l'historia de
la medicina i el surrealismc
(psicoanalisi) en la historia
de l' atto Abans hom actua-
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va 'sobre conceptes cadayers
i ara podem treballar sobre
resperít vívent. Hem enfondit. un grau : anavem de
conceptes usdals a metafo~
res; ara podem anar de sensacions inconexes, amorles,
a conceptes artístics. El
treball ha esdevingut més
rico
Ni tenim necessitat , de
formular la identitat - supressió de copula. En collocar valors equivalents la
consciencia fa el treball
d'assimilació . Bergson diu
que en el regne de l'esperit
no hi ha causalitat, Berkeley l'ha resolta en una assocíació d 'idees. Si suposem
una graduació de plans des
del subconscient a la consciencia cadascuna de les
formes, o més ben dit de
les teorítzacions, reipon a
un pla diferent, Cap i a la
fi el surrealisme no ha fet
més que portar l'activitat
artística a un domini per
ella inexplorat. El retorn a
la tecnica psíquica prehistoríca es un enriquiment
vital pel pensament. Amb
l'estrem meravellós de les
conceptuacions (que no eHminarem pas) podem 'copsar nou material. Al marge
d'una síntesi tornem a l'a-
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nalisi - o si voleu al c~mp'
experimental --a cercar una
síntesi nova. En aquest sentit és que tinc fé en el surrealísme. L'art té r-videntment un medí extens en el
psícoanalísí. Aquesto. és
per a mí la gran conquista
del nostre segle.

-Seria del parer de dividir els surre.ilist"es en dues
categories: autentics (filosofs) i ornamentals (imitadors). Es possible que el
gran problema logic-estetic
que havia comen~at a ésser
plantejat d'una manera ricorosa perdi eficacia per la
maligna intervendó deIs
posturers.
Ens faUa un teoritzador.

-Cree, encara, en el
surrealísme co'm a forma
de _TomJnticisme universal. Les bases del fenomen
artístic són naturalment
les mateixes que en el científic, i adhuc mol tes vegades que les de Jenomens de
vida usual Es un fet de
matisació.Aquestes bases en
s{ntesi són: el misteri de 'la
qualificació dintre la unitat
quantitativa de la vida, tant

A

en el m-ón extern ~om.· en
l'íntim. Ara bé; el romatiticisme historic prenia una
part de qualitats que contraposava al reste (desesper formal) _ El surrealisme
contra posa el tot al tot, la
qualitat a la quantitat; esborra lleis, ensorra plataformes. Pero l'enginyós Galileu va trobar unes súbtils
fórmules que substitlÜen,
lés grans espatlles d'Hércules. 1 les del surrealisme?

- Fíns ara molts problemes Iiterarís podien ésser
resolts índependents. El surrealisme va tan íntimament
lligat a la filosofia, a les altes ciencies, a la sociología í a la moral dd nostre
temps que és inútil explicar-lo sense el medí.

-Que penso de l'Estetica com a ciencia de les formes en general? Si hi ha
hagut una suggestió de la
Psicología de la forma? Si
hom va a crear una ciencia
nova desbrancada del {enomen artístíc? Potser sí. ..
potser no.
CONCEPCIÓ CASANOVA
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