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No ens int~ressa gens ni
mica una biografia. No coDe~em personalment a Manu~IHugué, i no voldríem
sabet les auques de la seva
vida episodica, ni les seves
teoriques professions de fe
modeI·lica. ni haver llegit els
aeus versos inofensius reposant en una estance de
Moréas. La se va vida la co~9quem a l'altura de la seva
vestimenta, que 110 hem
vist mai i que no tenim ganes de veure.
Admirem a Manolo tradlÜt en figuretes. A les quals
el topic ja ha dssignat unes
fi.t es d'evolució: Rodio, Maillol. 1 l'aiguabarreig de dos '
patrbns influenciadoTS: cIassic, gotic.
Manolo espiri tualitza
models cIassics en !massa.
~ u~ tros de marbre de
fris habitant en una roca .
.ID ha el misticisme gotic
(<<Le Christ et la Madeleine:t), el tecnicisme me. diev~l (eL'homme au nez
cassé:t) d'algun Rodio, esfumant-se en puntes-d'esperit goüc revifat~barroques
i en capa que avergonyirien
. una gargora-grius de catedral-. Simbolismes de Rodio (encamació de senti'lDeats: "entusiasme, inquie-
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tud, melangia ... ), de Maillol
(modernismes en símbols de

MANo.LO

Dona

reoaixement dintre de carnositats rubenianes) ,perduts
en Manolo. Es realitat tan-
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gible-Ia literatura ha fugit-, mescIant-se dos das-
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1 sicismes (hel'lenisme, goti-

cisme), que es refugia en
linía barroera. Semblen pro-
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pordons rodinianes corre'gides pel dit conoruc d'0.zenfant i ]eaneret,
Hi ha adhuc, primitivisme, iniantilisme, caníbalis·
me. (Cal buscar interpretacions d'home primiüu en el
deplorable despertar de
«L'age d'airain. o en el posat de «L'homme des premier ages» ?). Es la recerca
de nous cIassics de comen~aments de segle: Després
d'Egipte; l'art negreo (S'abandonen entusiasmes d'importació-de morbose.s
emocions d'Extrem Orient:
inspiracions decimnoníque~
en ballarines de Cambodge
derrotad es per un folk-Iore
pur). Des deIs neguits de
Picasso davant deis Tikis i
Sibitis d'Oceania, a les exposicions d' auguris i idoleta
colonials. Es la etapa d'aquestes paraules d' André
Salmon: eLes EncycIopedistes caresserent le Bon Sauvage, humain et sensible;
nous autres, avons utilement
choye I'honneteCannibale •.
La prpnera post-guerra aguditza el negre de plantadó
americana (és !'epoca del tropicalisme maxim de Blaise
Cendrars)ambgotesdc plastica xibxa i azteca. L ob~a
de Manolo s'ha eaipeltat: Hi
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Es el perfil d'efebus
de les amplíes circumferencA l' estable», el bou té
ha quedat el segell panxut,
l. silueta agresívament infantil, d'una divinitat con~olesa o d' un popular exvot,
Hom ha apuntat-també
- fauve. Podrem destriar
líníes fugitíves, perspectives., borros~s, talment com
en les teles borratxeS' d~
Matlsse, de Braque.
Panora~a de lilíputs,
una exposició de Manolo,
Les estatuetes donen sempre la sensació d'inacabades . Fusta desbastada. Llot
esgarrapat. FragAncia i briUantor de caros en les figures acarrasclades. La mateíxa pompositat que trobem
en els quadros pieas5ians
de 1906. (Compare m «Vora
raigua» amb «La Chevelu·
re»). Manifestació diforme
de l'obra de l'escultor: Dubtem entre la potencialitat
immanent de la «Dona culivadu, ae «Leda», i el gest
difícil de «Dona:a la gatzoneta», En el caIIÚ cap a un
hel'lenisme
narcisista i
blane (eL'ofrena») trobem
«Dona assentada» i «Dona
amb les mans aJ cap».
Obra en la que Natura
injecta tipisme. En el eamp
de Ceret, verificat en escultura, no hi ha, pero, alegoría. Si un cas, ealdria cercar racialitat, en un siluetarí de pagesetes. «Veremadora-, «Catalana asseguda-,
no arriben a representar ni
tan sois anecdota local. En
el -Llaurador», «Els bous»,
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ianqui.d'cEl torero» que . té
en les seves espatIles tot el
sintetisme d'un alegre galleo: Són dues mánoles que
coronen els tipus aspres, de
mantellina i ventaU, en iniciar cuchkhe03,

cies d'un Bourdelle). Tot
queda en una dimensió cilíndríca o en pla massís
d'un baix-relleu.

min~a significació de totem
bucolíc amb el seu perfil
d'esfinx.
Gest, moviment, cop-

No sabríem endevinar
sentiments trascendentals a
través d'esculture~. Hi ha
fredor de models, equanimitat de figures. EIs caps-els
retrats - tenen serenor, o
millor, absencia. Heus ad
un cas en que la forma destil'la La cara ha pres el sentit llunya d'un mascara de
teatre. «L'abra~ada" ens fa
obrir els ulls a sentiments
amorosos, en un reUeu esvaU, en el 'q ual gairebé no
endevinem el petó, davant
el cap que cns mira.
EIs relleus són el Kodak
de Manolo. A mig revelar o
retocats con si fossin mosales (perque ens recordaran
tant a Jacques Lipchitz?).
Altra vegada s e' n sur.t ep
-independizant-se- en catarata .
.
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sats en un moment continu a robra de Manolo. La
cama disposada a encongir-se. El bras a desfer un
are La ma a separar-se de
la materia. El gest descríu
un petit cercle (Ben diferent
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Fa molts ánys que Manolo ha estat condemnat a u'n
lloc de l'extrema avantguarda de la nostra escultura,
Potser tot ha evolucionat i
l'vJanolo romano Nosaltres ~l
reUevem d'una carrega tan
molesta. (També hem pr.escindít del' avantguarda),
L'hem convertit, de temps,
en un nostre particular ík9nos.

Vlltzonelll(19t4)

Una branca del dinamísme escultoric de Manolo és
plasmat a un iberisme d'exporta ció, Es la cursa de
braus (relleu: «EIs dos toreros») feta d'esma: el clixémagnific-d'un quite desor-
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La minorí a i~tel' lectual
catalan a s'ha col'loc at en
diverse s posicions en front
de les corrent s renova dores
de la literatu ra. Suprim irem
tots els noms possibl es.
INDiFE RENTI SME .
de l'indife rencia, filla
d'un realtcionisrne .exager at,
'que s'oposa a tot ~o que represen ta canvi d'horit zonts,
.per·ca p altre raó que un estevism e massa tradici onaldesgra ciadam ent - , ID ha
l'indife rentism e obligat per
la manca d'estud i. L'home
. que t:S creu clarivid ent. i
ensope ga amb robstac le que
sempre represe nta una renovaci ó absolu ta, i no té
prou esperít de discipl ina
per exigir-se a si mateix un
aprene ntatge - perlode obligat, abans de prendr e una
.decisi ó-qued a en una ignoranc ia frapant i cerca
explica ció o bé apel'la nt a
incomp rensió- solució des, acredit ada, equiva lent a
enquis tament - o bé diu
que: no interes sa.
No es res més, pero, que
el rovella ment de la intelligenci a de tant temps de
passivi tat, remugan~ topics
guimer anians.
Apar~
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INCOM PRENS IÓ. - Altra part de la minorí a catalana ha posat en joc I'escepticisme racial, i galleja nt de
previsi ó especta tiva davant
d'un canvi tan radical , vol
tapar el seu descon eixeme nt
absoluto Aquest a situació
preven tiya ... de posar-s e al
marge a esperar els esdeveniment s, si bé
pot sembla r
un exempl e de
maduri tat, no
indica res més
q u e incomprensió i un
«venir de l'
hort»
amb
agrava nts.
Altra posiJ. C LAR
ció que és més
compro mesa i
ridícula que l'escep ticisme
antt:río r és la ironía flmb
que alguns han acollit els
nous corrent s. Si és explicable - no excus ableu T" obligat excepti cisme daVc:Ult el descon eixeme nt,
mai no es pot justific ar la
brome ta o que, per damunt de l'ignora ncia, nostra, a més a més, una nullitat d'intel 'ligenc ia , El
menys que pot exigir,se a
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un home es respect e a valors positiu s. La «pose» de
l'ultrav ident, del que--ad huc
ignora nt-ho- es permet predir i jutjar amb sentenc ies
de 'Preten sions, fa , encara
més llastim a que l'indoc umentat , o el que es manté
a l' especta tiva.
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INTEN TS
BSTUL TS. La llegend a,
massa estesa,
que «els nous
corrent s serveixen s o l s
perqu e els
aprene nts es
tutegin amb
els mestres »,
que encam a
Calé
T
molt significativame nt, el
nostre pedant més il'lustr e
-:J. Ferran i Mayor al-, s'ha
de bandej ar com una dita
perfect ament irrissor ia. Fixant-se únicam ent amb la
brillan tor del contras t de les
dues tenden cies oposad es,
obliden la part pOSitiva de
la renova ció, No és buidor,
ni estrava gancia, ni únicament instint d'~partar-se de
la repetic ió, la caracte rística. Per només atendre s a
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l' estríde ncia externa - mal
entes a-ha fracass at sorollosam ent. «L'elogi de la
mentid a», i ha tallat els peus
a tot el seguid de nidese s
que havien apareg ut en catala dintre la mateix a collecció.
Unicam ent ha sabut aclimatar-s e perfect ament J. V.
Poix, el sol valor que honora actualm ent la parla catalana.
M' adherei xo comple tament al pensam ent de Sebastia Gasch que parlan t de
sobrerr ealisme diu: ccreiem
en l'absol uta necesit at d'ac- '
ceptar l'home i de negar la
tendenc ia». La inversi ó deis
termes produe ix els efectes
deplora bles com el de Torres Tríbó, puix que sense
estudia r a fons la psicologia
o l'object ivitat de l'home ,
no ID ha remota ment ca;>
mitja huma de coneixe r una
escola. Mai no es coneix era
pels efectes exterio rs, que
s6n els que, en grau més
elevat, reflexen el «mal d'epoca» o ,sigui la part mes
fala.¡: d'una tenden cia.
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SEBASTIÁ
En un del. 11leus darrers
artic1es de La Veu, jo cons~
tatava que, de tots els artis~
tes catalans, Joan Miró és
l'únic que ha aconseguit un
autentic renom universal. 1 .
afegia que els altres pintors,
entestats en el realisme més
vacu, i precisament a causa
d' aquest realisme mort, són,
fora d' ad, uns •perfectes innominats, Aquestes afinnadons han tingut la virtut
d'indignar el crltic Rafael
Benet, que es creu amb el
dret de harceler constant~
ment els artistes dits d ' a~
vantguarda i llurs panegiristes: que aprofita totes les ocasions-6os i tot la de la mort
del pintor Llavanera-per a
deixar caure unes gotes de
ved datn unt els susdits artistes, i que nega tot dret
als seus adversaris per a de~
fensar-se, tot i considerant
absolutament intangible els
artistes que eH patrocina,
els quals no poden ésser ni
esmentats en la Secció«Vida Artística' de La Veu de
la qual-ho ha dit mil i una
veQades-ell és ramo abso~
lut i rúnicic responsable,
Com que només puc em~
prar aquelles columnes per
• vessar-hi quatre vaguetats,
pero no per defensar-me, j
havent-me suggerit Benet la
conveniencia de donar lHure curs al meu ardor com~
batiu en una revista de grup,
aprofito les acollidores pla~
nes d'helix per a contestar
ds artieles «La InterndcioDab i cCrisi de la memoria,
de l' enteniment i de la vo-

I N - F I OHTINO

luntat» del meu, a desgrat
de tot, car amic,
En parlar de Joan Miró,
i pretenent refutar les seves
afirmacions, Benet assegura
que no és gens difícil per a
un artista d'esdevenir inter
naciona1. N'hi ha prou amb
trobar un marxant habil en
el maneig de la propaganda,
Heus ad el topie rebregat

J

o

A

N

/ti

I

R

6

que empren amb una insis tencia aelapara -:lora tots els
detractors de rart actual
que vegeten en aquest paí:f,
Heus ací el topie que ha
emprat sempre aqueIl pobre
bougre que fa servir el nom
de Joan Sacs per a signar
uns artieles deplorables, el
nom d'Apa per a signar
unes caricatures idiotes i el
nom de Feliu Elies per a
signar uns quadros detesta~

bIes - Un marxant pot, en
efecte, sub ornar la crítica,
comprar diaris i revistes, la
és més difícil, pero, que suboroi col'leccionistes, que
comprí Museus. 1 les obres
de Miró figuren en les collecdons següellts: Gaffé,
Van Hecke, Schwarchen~
berger, i Janlet de Brusselles; Vieomte de Noaílles,
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Mme, Cüttoh, Kahn de París, i d'altces. 1 les obres de
Miró figuren en els següeots
Museus: de ·Moscou , de Grenoble, d'Act' Modero i The
Art de Nova York,
Suposem, pero, per un
moment que un marxaot
omnipotent sigui capa!; de
subornar crítica, col'leccio '
nistes i Museus, Fem mo·
mentaniameut aquesta su· _
posicio inversemblant _1 bé:

jo proposo a rarnic Benet
que envñ qualsevol deis
seus mansos poulains a un
centre artístic d'importan~
cia Puc assegurar~li perfectament que el tal senyor
amb les se ves inofensives
produccions es veura en la
absoluta impossibilitat de
trobar un marxant disposat
a fer~li la mélJ mínima pro~
paganda. Per inttressar un
marxant, en efecte,lcal abaos
de tot la qualitat, 1 els impotents personatges que
patrocina Benet no possei~
xen ni la més infinitessimal
percella d'aquesta qualitat,
Miró, per contra, en posseix
a dojo , Aquest Benet su posa
també, molt gratuitament
per cert, qlle Miró s'ha eva~
dit de la realitat 'perque no
la sap engrapar, perque no
sap imaginar-la, ni . tan soIs
copiar-la d'una manera documental. i que si fa superrealisme és perque li és més
comode»,
Aixo no és exacte, Que
Benet recordi les obres de
repoca diem-ne realista de
Miró, 1 si no les coneix que
cuiti a cercar ne 1 que les
compari' amb les teletes
exangües deIs seus estimats
naturalistes _Si és ímparct!Jl
i si, a més d'aquella intuició
que eH pretén usufructuar,
tot í negant-la als demés,
posseix una mica de lluc,
veura immediatament que
Miró tradui la realitat amb
una penetració, amb una
intensitat, amb una agüitat
de tra~, amb un verlsme

esgarri fós. amb un realism e
punyen t, com no ho han let
mai els seus infeli~os patrodnats, incapa~os d'c;vadi rse de llurs mases, insípid es,
insigni ficants, inofens ives i
inexist ents realitza cions.
Despré s d'aiJ:o, Rafael
Benet, adopta un to triomfal, de venced or, un aire de
superio ritat aelapar adora, i
~xelama: «Hi ha molta D)és
ambici ó a supera r els obstaeles i no a defugir los.
L'artist a:digne d'aque s(nom
Slip que la natura és un ohstacle que cal supera r pel
coneix ement i que solame nt
s'arriba a la gran lliberta t
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de creació , despré s d'haver
Iluitat amb tots els obstaeles que la natura i la tecnica posen a la sensibi litat de
l'artista . La grande sa de la
imagin a ció no s'acons egueix
defugin t els obstacl es, sinó
superan t-los •.
Exacte . Molt ben dit . Fixeu-vQs-hi bé: ... i que solament s'arriba a la gran llibertat de creació , després
d'haver lluitat amb tots els
obstael es... Exacte . Mdlt
exacte. Cal supera r els obstacles natural s. Es a dir el
que han fet plenam ent, ab o
solutam ent, Miró i Dalí, els
dos pintors violent ament

STE UR S

Le sujet de notre étude
se limite a la lit ~ érature d'
express ion francai se de chez
nous, non par esprit de caste . mais pour une raison de
compét ence, nous abando nnons aux initiéa le soín de
défend re la poésie d'expre ssion flaman de.
Avant de précise r et d'
ilIustre r nos travaux en nous
aervan t de l'oeuvr e des jeu '
nes, interro geons, pour la
bonne compré hensio n, la
directiv e nouvel le que nous
propos e la généra tion des
viogt ans.
La guerre fut un vertige
incons cient. · Des étapes
étaient encore au départ,
des étapes se modifia ient en
une premie re tentativ e.
L'attitu de nouvel le s'apparenta it au résulta t avec la
convic tion d'un but atteint
par la foi et les gestes ap-

proprié s d'
una victoire abstrai te. Le sig o
nal quipro '
posait u 11
retour confiant s' est
muéde puis
e'l une mémoire de
début sans
passé, sans
race, fout a
sa projectión hardie,
inconsc iente, d' o u
l'incoh éren
ce favorable sous la
forme d'une é t o i 1 e

atacats en els artieles que
estic contest ant. Hem vist
ja els excel'le nts resulta ts
aconse guits per Miró en la
seva fase realista , en la qual
tots els obstael es natural s i
tecnics foren domina ts, ven~uts i supera ts. 1 tothom
sap també amb quin mestratge Dalí supera va la realitat en la seva epoca naturalista, rica d'aquel l impressionan t verisme , d'aquel l
punyen t objecti visme, que
fou adhuc elogiat pel camoioníss im del realism e pairal i nostrat : el mai prou
lloat Joan Sacs.
1 tothom sap, per contra,

LA JE UN E

PO ES IE BE LO E
moire s'Ídentifie a
l'histoi re et
celle dont
la mémoi re
est un renouve au.
Apres la
tourme nte,
nous avons
assisté a lIn
reman iement d e s
valeurs ,' un
monde a
disparu vertigine usement au
profit d' une naissan ce regénératrice.

F.

S I e u r

8 ,

pourle s pélerin s de l'absolu :
Deux généra tions sont
simulta nées. celle dontla mé-
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el fracas absolu t deIs patrocinats per l'inefable Rafclel
Benet, que no han sabut
mai supera r aquests obstaeles, que encara lluiten tots
·per a superar -los, i que davant de llur paisatg e idolatrat ensope guen invaria blement amb dificult ats insuperable s, filIes de les quals
són aquelle s obres manses ,
insípid es, insigni ficants, inofensives i inexist ents, que
ad fan bavejar de ¡!ust tot
un escollit estol de babaus
imperm eables, i que fora
d'ad farien somriu re beatfcament .

11 importe d'attrib uer aux jeunes rofrande de forces lucides et
non une réalisation esthéti-

que. Dans la elairvo yance,
l'équili bre devien t évident ,
la pensée se débarra sse de
la traditio n des croyan ces
contrad ictoires afin de situer
a l'avant -plan une sensibilité
íntellig ente,
Les névros es ne constituent pas l'appor t de la gé- ,
nératio n récente , elles ap. partien nent aux générat ions
sacrifiés ou épuisée s.
Des énergie s avides con~urent une reuvre libérée des
contraí ntes de la formul e,
de l'impui ssance, et cette
reuvre est l'appor t réel de la
jeuness e. Pas de lassitud e,
mais une purific ation opportun e pour la compré hension du paysag e , renové et
doté d'une éllt.rgie aseensionelle que les décors et les
ruines ne détienn ent plus.
Un fait, nous nous sommes dressés entre des
nes et voici dix ans qu~

rui-

·6
nouS batissons avec ferveur
et enthousiasme, pourquoi
nos accusateurs opposent'
ils déja notre tentative aux
réalisations de plusieurs sié,
oles.
Notre sensibilité cérébra,
le seule explique et satisfait
l'esprit et la vie actuels. La
jeune poésíe dénonce une
multitude d e directives.
mais a la base nouS découvrons toujours un seos uníque : révéler et non s' adap'
ter.
Des ames éclairent la
route : R. Verboom, la
Courbe ardente; plus pres
de nous G. Linze, L' Ame
double, Les Forces compa'
parées Avis et Forces du
Temps; P. BOURGr.' OIS,
La Foi du doute, 80 com'
positioru lyríques, Roman,
tisme atoí; O. J. PERIER (1);
R. DE LEVAL, Ode a oropos de Londres; P. VANDERBORGHT. Mes1>age,
ríes d' Orient; l'ceuvre de
ces précurseurs fut une transition favorable a l' éclosion
de l'élan plus ~aigu et plus
sug~estif de la génération
montante.
En opposítion avec ces
premiers délivrés, retenons:
N. Ruet (Prix Verhaeren)
Le musicien de creur. Mu,
ses mou beau souci, un at'
tardé des décors marchant
sur les traces des poetes de
France; T. Dereme t:t Cha,
baneix son ceuvre ignore le
spasme. son charme rési'
de dans la fantaisie et une
forme classique tres pureo
A la suite de N. Ruet

Ílous remarquons M . CIé,
meur, Images de la mort
et du Printemps; R . Vael,
Le Tendre Départ; Van
Looy , R. Bodart, et d'autres.
A l' écart, il nous est ac'
cordé de découvrir les créa,
teurs, ceux qui perpétuent
le signal des Verboom, G.
Linze. etc., íls ont nié avant
toute croyance et se sont
tourné s vers Demain qul
doít naitre de leur ferveurl
sans consentir a perpétuet
le passé.
A l'avant plan René Ba·
ert avec Presqu'fle, d'un
surréalisme c1assique: Fran'
cis Andre, Poernes pay-.
sans, dont la fougue lyrique '
se préocupe surtout des ac· .
tes et des gestes de la víe
quotidíenne.
Dans une conférence :
Racine au dancing ou tiro'
nie moderne, je dísais :
«aujourd'hui l' interne d,>,
mine l'externe, c'est la gran'
de víctoire de l'homme mo'
derne.»
Toute notre vie se ra'
mene a une successi~n d'jmages ou d' at'itudes, le
poete cherchera donc a
fixer momentanément ces
étapes concretes de la peo'
sée sans se soucier des éléments secondaires considé,
rés comme décors.
Le poete Lucien Romaín
dans Gestes et Attitudes
pressente et réalise parfois
la synthese lucide et émou'
vante; i1 a compris que l'é·
bauche est plus éloquente,
plus expressive que toute
ceuvre parachevée; son ceu'

vre tourmentée frole déja
cette vérité qui va jaillir,
elle s' aHume dans le sen s
d' un message. Florent Ra'es,
Au Rgthe des tendres:!es,
reste encore sous l'emprise
des décors, sa personnalité
se dissimule sous la dísci,
plíne esthétíque, il y a con'
trainte, maís certains signes
nous donnet le droit d'atten,
dre beaucoup d'une ceuvre
nouvelle.
Les jeunes forces qui se
révelent constituent un síg,
nal, pour aimer l' enfant pro'
digue, i l suffira de recoonai,
tre la siocérité du sacrifice
consentí en faveur de l'audace et d'adopter loyale'
ment la raison véhé~ente
d'une étreinte OU l'índividu
et l'univers se confondent.
Dans les étapes des dix
dernieres annftes, la puís,
sance des jeuoes s'est déga,
gée du document historíqüe
et bourgeois, leurs appétits
réalísent un équílíbre intellligent, lenr vouloir monte
vers l'aigu, vers la c1arté
essentielle.
(1) Un prlx O. J. PERIBR vlenl
d'C!tre cr~~ ~ Bruxelles 11 sera décern~
par une IIcad~mle de j_unes, /l une oeuvre d'un lIulcur de moln" de 25 an". Le
jury.e composede: L. RULor, L. ROMAIN, R. RADELB1, FI. RABS, J. DBLAB r, J. "OEL, R. M I3IlGt!T, M.
THOMAS, Fr. :STRUIlS. etc ...•
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A l' agost prop passat es'
caigueren cinc ' anys de la
mort d'un deIs darrers vedtables poetes catalans: Joan
Salvat-Papasseit.lFa engunia
de veure que la sola veu que
l'ha recordat sortís d'un rotatiu castella. Quan sera un
fet l'edició d.e les Obres
Completes (en comptes de
Chesterton i d' altres ; ea
. comptes de tradu'ir Mürger,
Hugo i Turguenev) del nos'
tre valor internacional més
gran?

•

EL SOBREREALISME
ÉS UNA COSA CADUCADA. cA Europa ja no se'n
parla. Fracassa sorollosa'
ment, perque el sobrerealís'
me és una cosa falsa» ha dit
-segons Domenec de Bell,
munt - el pmtor Domingo.
No ens extranyí que no hagi
sentit parlar-ne; ma!haura'
dament el seu timpa 1'hi priva. De l' altre no ens extranya
res. Potser tenen raó, pero;
a Europa ja ningú p~rla de
Miró, Buñuel, Dalf i Hinojosa. Ara, hom pada de BeU'
munt.-M.

•

Esperem el día que desapareixi el deliquescent Mur'
naul Estem tips de contrasts - Innocencia i Esperit
del Mal-, carrincloneria, i
«Art». Vint metres de movi,
ment bo de la camera, no
paguen aquest Calvario
ll'lPREMTA CLAlUiT

- VlLAFRANc;A

.L 'imp ress iona lism e del "Oroupe Inte rna tion al des Poe tes Nou veau

Aspirac ió a la descob erta
d'Euro ;la - Occide nt - per
l' Orient (Orien t: hai ' kai
quartet es d'Oma r Khayam ).
Art éssenci alment antide
mocrat ic, reacció contra els
seguido rs de Whitm an, Ver'
hacren . Laforgue, Salmo n i
Apollin aire; contr~ dada'is '
tes, cubiste s, futuris tes i su'
perreal istes. Negant tota va'
lor als causan ts de la demo, .
cratitzaciód~rart(Err aques~

punto' Steurs, Arelt i Mori,
van-re dactor s del Maní'
fest, 1928 - pateixe n una
manca de perspec tiva. L' art
més recent no és, malgra t
tot el q1le puguin dir els seus
corifeu s, un art demoti c.
El segle XIX feni un art ex'
pressiu , realist a, el posava
a l' abast de tothom . En el
nostre segle creix una direc'
tiva· lllÍI\Oritaria, sel' lecle
-incom presa per la gran
majoria -, al costat de la
popula rista - aventu res, por'
nografl a, o rosa. El burges
-la massa - acostu mat a
100 anys d~art, popula rista,
en no compe n'd re una obra
d'art .lJou s'adon a de la seva
intérlo rltat «q u e necesit a
compe nsar median te la iri,
digmtd a ' afirmac ión d e sí
mismo frente a la obra ...
Donde quiera que las jóve,
nes tbusas se 'presen tan, la
masa las cocea» ha escrit
clarivid ent: Ortega y Gas'
. set}'.
. ~ ' '(~ta sensaci ó artís'tica és
:;una voluptt iositat. Aquest a,
pero, no pot trobar' 5e arreu.
La poesia -diuen aquest s
joves &elQu es-és incomp a'

tibie amb els afers i la poli,
tica; deu ignorar les banalitats de" la vida qüotidi ana.
L'inst int de superio ritat
mena envers un mestrat ge,
un a11i.¡:onament delsnos tres
amics; més que . un reno m
- truit, mantes vegade s,
d'un sistema efica.¡: de pro'
pagan da -intere ssa una influenci a en la percepc ió i els
gustos d'un grup determ inato Hi ha, pero, la limitac ió
del temps que ataca tota
pervive ncia; cal, per aíxo,
intensi ficar la nostra vida i,
per a abolir l'efímer, negar
la duració «dans le sens
d'une fin probab le», ta~ ca
reserva da als joves que deu,
ran ensínis trar lIurs recer'
ques vers el jo inexplo rat, la
sola dírecció que mostra la
possibi litat d'aven.¡:.
La veritab le poesía és
«celle quí émane sponta né'
ment des etats d'ame subconscie nts». (André Breton :
El pt!nsam ent és infalibl e;
sónles sugges tions exteme s,
les causan ts de l'error, la ,
pose). En cap cas fora per'
mes de confon dre'J amb el
superre alisme. El superre a'
lista teoric no tracta de fer
·art, no pot, doncs, imposa rse normes . Les seves manifestaci ons- escrit, pintur asón necessa ries. com les fun'
cions fisíologiques, i com
elles automl ltíques (Es el cas
de Miró ressegu int amb el
pinzell, sense vacil'la clons,
. els tra.¡:os marcat s en les se'
ves represe ntacion s, sense
el rísc d'errar, ja que es trac'
ta, estriet ament, de- calcar.

Apunte m els casos de Ba,
rradas, executa nt ses obres
més reeixid es en pie orgas'
me sexual, í Chíríco pintant
els seus quadro s íaicials sota
la influen cia de colics, mi,
granye s, etc.).
La definic ió-com a U'
mit-re pugna l'aruma . Mai,
doncs, un poema integra l,
situat per un títol en l'espai,
en el temps í en els sentíts;
la poesía que es limita in'
clou una potenc ia emotiv a
nul·la. Poesía , per contra, a
base d'impr essíon s-espu r'
neígs- breus, que express en
més intensa ment la realitat
-realit at d'un segon, dina,
mica, copsad a per la imat,
ge, medi de compre hensió
instant anía (No oblidem
Epstein : Le réel se moque
du vraisem blable et jamais
no s'immo vilise pour poser
un «portrait:t) - símple ment
aliniad es, «la success ion
des ímages donnan t elle'
me me le sens.» eex: F. Jam,
mes, Coctea u).
Malgra t aixo, hom exigeix
una harmo nía - aristoc ra'
tica de Verlaí ne-í una for,
mo - prosa o vers - pura.
Res de conjum inacion s ní
híbridi smes ( l' exagera ció
del vers lliure, per ex., que
toca a la prosa.) Respon en,
aquests princíp ís a la antideruocr&cíd de la qual més
amunt hem fet esment .
Posats arealitz ar, aquests
tres poetes es presen ten un
xic allunya ts de la teoría.
En un paral'le l amb la poe,
sía d'aquí, si Aralt reoorda
cárles Riba, Mare Moriva n,

'7
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en «Marine» i «T. S_ F.»,
presen ta una sensibi litat
sembla nt a la del Sánehe z
JUan de «Fluid». En el mi,
grat mapa poetic eatalá
aquest a escola hauria fet, a
bon segur, més de quatrc
proseli ts.

•

M'inter esa presen tar a
Catalu nya la figura de Franz
Steurs directo r d'aque st
grup i també de «Cons'
truíre» revista conceb uda
dins un ample intema ciona'
lisme. El seu llibre «Étape inicia robra d'un poeta filo'
sof. Tota la nostra vida és
feta d'íronía ; el pessim isme
ens empen y vers els divertiments, ne~essaris, per que la
vida és breu, pero intensa .
«Vivre avant tout, avec puís'
sanee- Le cerveau capable
de eoncev oir et d'ímpo ser
la négatio n d'une évidenc e
sera o conside ré par nous
comme précurs eur d'une foí
nouvell e». El nostre jo és en
evoluci ó constan t; les eta'
pes es succeei xen una a l' al,
tre o Cada etapa suposa la
constat acíó de repetir coses
ja dites; d'aquí que l'essen ,
cíal sigui «vivre un départ
perpét ueb a la recerca d' eta'
pes noves bastint 'se la casa
«au départ de la route».
«Les Délivr és»-el seu darrer
llibre- d'un passat que res
no perpetu a, segueix en lIur
marxa en la etapa inflníd a,
retapa eterna, absolut a. Cal,
doncs, que I'home deixan t
d' ésser el vell del seu passat
siguíl'i nfant delseu endem a.
lOAN RAMON MAsoUV ER
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AGILITAT DE L 'ESPERIT. SABOROSA
fruita deIs adéus. Incomparable joia de les

es~

trelles errants: cel clar, cel fosc, blau, blanc,
vert... Consciencia: llum de les incoherencies,
LLlBERTAT. Contrast (ni un instant

monoto~

nia; mai els grisos morbosos, decadents), vívida
mescla en l'Her.
Creíxensa. Tentacols espirituals, -la

com~

panyia posa un punt d'intersecció-tebis,

pro~

dueixen floracions (herba petita penjada en el cingle) . 1 esgarrinx de l'esqueix. Reacció. Sanitud.
Lluny aquells que es gloriegin-arrapant-se sordidament-de noI abandonar un lloc: reptils que no poden es.guardar les orenetes malineres, hostes de
les galeries dels homes bons. Gracia que és oblicultat. Llen~ament que talla

l' espai, gronxa una branca i tremola: més sordament en la

dan~a

del volum

repetit, que no pas en el xiscle.
Fallera

d'inclinar~se.

Pollancs.

Abra~ades

imatge;'el cos ardent pero, foso Dos

bra~os
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PARAULES FOLLES. INICI '
d'una danca
trista.
Corrieu cap els llavis 'de 1'amic
Jo us n'he privat -faticMisteri.
Sotjo rombra inquieta. L'ombra, l'OMBRAI
per veure el seu enuig, o l'esperan~a:
esclava d'un orgull ofes.
Aire.
-On és el vent, i el ro~, que m'asfixio;
el gest cau indeds i el cor perdut.
en la tenebra.
Paraules folles. Inici
d'un caroí estrellat
soble la boira freda
d'alta nito

.

)

....,

Ja no tinc ales. Tremolo.
m'esporugweix rombra del cos o
(un nús d'esgarrifan~a
corona l'esperit captiu).

al buid: només la. lluminosa

que s'allarguen (i ells ho saben!)

sense arribar a encaixar. Dues voluntats que es saluden. Llur

esfor~

inunda

P araules folles de l'istiu,
fulles,
TARDOR.

l'Anima.

.. * ..

blluard i veu agermanats s'escampen damunt les ales del vento Ell, guspíreig, frisa
molt més silenciós que els tomballons profunds, allarga~ats, harmonics d'ella.

MÚSICA DE L'AMOR,
i dancem refusant
el gest, continuament.

\

Mobilitat de l'esperit. Saboroses fruites del COIDÍat, Nombroses vacil'lacions deis vímets
damunt l'aigua que corre escumejant, blanc'a, blava i verda. Cultura: maxima ductilitat: ES-

(Per a tú, per a tú només
la flor del pensament).

DEVENIR. Desequilibrí (no límit corromput. Mai les tiraníes inmobils). Donar, entregar,'llen~
~ar. Entusiasme: xocs externs, mescles que s'estructuren; tots els batecs de l'ésser, totes les

pures albades, la vida, tot l'esfore inteos per a nó morir. Cullir, rebre, copsar. Adéus, esga~

Ni roja, ni 'molt tremida
No sé.
Per sempre més t' estim~ré
dintre l' oblit.
Octubre, 1929

rriox, lleneament .. .

Ara: quietud? No, és el respecte de la terra per la tempesta que ha passat. Absencia? ...
Pero, no: és la encongida timidesa de l'espai.
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