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e ver a musica hespanhola
livre de influencias: influencia francesa, influencia aUemA, influencia italiana». Espanyaes un paísintensament
musical. Tot canta en ella.
La música espanyola actual
es ressent de la forma ció
estrangera deis seus conreadorso El fenomen musical
espanyolinteressaria intenSament si els artistes es formessin nacionalment.

***

En les sevesproduccions,
rartista pot adoptar dues
posicions: aprofitant el camí
deis antics, la tradició, o
marcant un procediment
singular que pot degenerar,
si més no, en maquinismes
i avantguardes. 1 l'art no és
mecanica sinó misteri. No
es pot basar en el Que mor,
ans al contrari, en el que
tingui una valor constant,
humaDa i, per tant, rn el
llegat del pobl~-del territori on vivim - prescindint
de nacionalismes: tornar al
poble, després d' haver-hí
marcat el nostre temperament, el que ens ofed. Amb
una punta d'ironia, poddem
dir: Escriu totes les errades
de la música popular; apleeant-les en una obra, sortíra la composició espanyola
més perfecta. Potser hí haura qui llegint aixo cregui el
folk-lore la base de la música. Res més falso la dada
folk-Iorica no express a l'anima del poble; és tan soIs
una variant de la composició i, per tant, no pot sobreposar-se, ni igualar, a
J

rartista-tenint el desavantatge d'ésser un simple objecte, cosa morta , L'harmonització de melodies populars no té cap valor artística. De mi diré que, havent
publicat més de cent composicions populars brasileres, mai no ho he fet sota el
meu nom o El músic ha de
copsar l'anima, el mode de
fer del poble amb les seves
imperfeccions que responen
a la Sf'va essencia (els acords
de guitarra, per ex., en la
practica són variables, solament serven invariable la
primera nota; han fet malament Albeniz i d'altres en
repetir acords infal 'liblement perfectes). En resuro:
fer musica d'anima nacional. o millor territorial,dones si prescindissim de
territorialisroes despareixerien Alemanya, Franca, Espanya i la sola figura intangible fora Bach-pero aprofitant del poble tan soIs el
que hi hagi d'universal: huma, emotiu.
Es rus d'aquest procedimeDt el que diferencia clarament el grup rus deis «5»
- que mal admirare m prou
-del jove grup «des Six».
Els russos , en pIe segle XIX,
es giren d'esquena a les febles produccions europees,
escriuen música russa, nacional i roai folk-Iore, pero.
Per contra els Six són deslligats de tot nacionalisme ;
Ilur nacionalitat diversa els
en priva. Més carregats de
prejudicis del que cretlen,
únicament tracten de fer-se
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meu maior deseio

la propaganda. Com a grup
té valor la seva lluita contra
teatralismes i romanticisme,
i la importancia que donen
a la música simfonica. Pero
no passen d' ésser un inofensiu ramat d'imbecils, exceptuant Honegger, valor absolut, i Milhaud, de tant en
tant o

***

Jo no he apres res d'Europa. En els cinc anys que
porto ací-fent moltes escapades al meu país-podria
dlr que no he escrit cap
nota; abans de v'!nir desconeixia en absolut el moviment europeu de Debussy
enc:a. Malgrat aixo, després
del meu primer concert a
París, la crítica volgué trobar-me influencies strawinskianes. Aixo em revolta i
valg provar-amb el «Sacre
de Printemps» a la ma, i
compas per compas-a un
conegut crític parisenc que
no hi havia res de comú.
Strawinsky és mecanic i
cerebral i a més li manca
una noció exacta deIs sonso
Teoricament, és molt bOj
pero, en la practica, és un
fracas : soviategen els indrets intocables. Ambdós,
pero, tenim certa afinitat: el popularísme. Jo vibro íntímament davant la
música primitiva. En els tres
anys que he convi.,cut amb
els indis del meu país -la
barbarie; aquesta barbarie:;
que amanyago en el meu
intern-me n'he saturat. El
popularisme de Strawinsky
és de segona ma; es basa en

una «anima russa» imaginada a París, on viu deis vinticinc anys. Els temes, per
altra part, són trets de Borodine, de Rimski i de Mussorgsky, adhuc (tal el cas
'del «Sacre») Strawinsky finira en els arxius, com a
documental; la seva obra és
mancada d' elements humans (com en trobem en
Beethoven, tan alemany,
surant filosofía p!r tot
arreu; com a Bach, de molt
el músir:: més gran, el músic
pur amb un abús, pero, de
misticisme; com a Mozart.
més feble que aquells, pero
conreador de la música per
la música. Amb la for~a de
Bach i la profunditat de
Beethoven.hauria estat, sense discussió, el músic més
gran de la Humanitat) per a
persistir. Encara que no
hem d'oblídar els moments
emocionals de "Petrushka»
i certs indrets del, per altra
banda, molt dolent, cEdipiIs-Rex».
Jo, mai no he volgut ésser considerat com un músic «modern·. Schonberg,
com és ara, és a qui més
detesto. En eH no hi ha
emoció de cap mena. No
és gens artista; és estrictament un científic susceptible
de satisfer les élites intellectuals i els snobs. En
aquest j en la majoría deIs
casos, és paltsada la hipo- .
cresia del públic, deguda él
moltes causes. O'una part,
l'obra deIs crítics (en I\.fúsica, qualsevol innominat té
dret a opinar); el pes afrós

..
de la tradició artístic a, d' altea parto i, per damun t de
tot, el pedant isme del públic. Aquest gran pedant isme irrespir able de París i
Nord-A merica . La gent encara creu en l' art com a funció düeren t de la vida ordinaria; és així que bi exigeixen notes de serenit at i ele'
gancia. Un cas ben cIar l'he
obsery at al Brasil: per Carnaval la gent va pels carrers
tocant instrum ents dispars
i en tonalit ats düeren ts; allo
és una bella bogeria de son s
i tothom hi disfruta . Pero,
aquells mateu os senyo rs
-d'ame ricana o paltó- van
a un concer t i deman en un
art abillat de jaquet o casaca (Beeth oven)i no accepte n
mai l'art en paiama que tant
els agrada va a la pla~a. Són
aquest s prejudi cis bistoric s,
aquest gust «consta nt», el
més oposat a l'obra de l'artista, que soIs de mana sensibilita l. Per auo. m'ha fet
bona impre:ssió el públic
barbf'lo ni, que sap aplaud ir
les coses més distanc iades.

Per a mi l'orque stra i els
cors són elemen ts insuhst ituibles , Pero la música de
la meya rac;a mai no hauria
d'ésser execut ada per professqrs german ics. L'orque stra aleman ya preo suport en
¡;autom atisme. Els músícs
es limiten a tocar estricta ment el que diu la partitu ra.
Hom no bi veu ni ombra
d'huma oitat, per manca de
sentim ent i d'inicia tiva particular. Tot és matem atica
pura: el cop és donat al punt
marcat en el paper, pero
l'execu tant respera amb neguit i ho dóna a temps per
bé que amb tanta por que
ho dóna fluix. Jo doncs, proposo sempre al profp.ssors
d'orque stra de donar lliure
interpr etació a l' obra -que a
cada audició es re-crea . La
meya bacche tta és simplement un fre, mai un cronometre. Renvio guda r errada
que l'execu tant ha cregut
necessa ria: el cop de bombo
a destem ps. Per aixo, pero,
cal tenir un temper ament
lIat!. EIs cors són el més im-

V oldria per finir parlar
un xic de música espany ola.
Sense parlar de la més jove
que conec molt poc (la «Sinfonietta » de Haffter , per ex.,
potser encara una miquet a
magra) , vull consta tar que
el que més m'inter esa és la

Omb res blanq ues

tals(M oana, Chang ,Herba ,
O. B.).
Es l'encís del Pacífie , el
simbol isme plastie d'un naturalism e abstrae te . Es l'entusiasm e envers uns eostums i una natura ideals.
Tot encabi t en un scenc.lrio
que evita repetic ions i prepara palada rs.
Hi ha tesis en mig de
parland es de flors. (No poden faltar romant icisme s en
«arxipe l'lags de l'amor» ). Ja
no sentim eontras ts entre
Civilitz ació i Salvatg es.Mol t

menys, envege s de paradís .
El movim ent rapit del
film no s'entra banea en aplicaeions sonore s. (L' ecran es
indepe ndent del tonos ) .
Llastim a gran qUt: el doeumental ísme de la música indigt:na hagi estat embrut at
per una instru:B eutació orquestra l. Els eantics encara
poden domina r el metall,
. pero no eopsem aeomp anyaments de dan~es sínó a través d'un ritme d'ínstru ments
europe us. Endevi nem rae'
cent de ,es guitarr es hawaia -

En la nostra atmosf era
carrcgo sa i imbeci l deIs «talkies», Ombre s blanqu es es
un brollad or d' oxigen en horitzó de palmes oc:.:amques.
Van Dyke ha fet de bell
nou les malete s cap a les
Sandw ich. I. amb el carne ·
raman, s'ha !!mpor tat aMonte Blue i a Raque. Torres.
S'ha esdevin gut una segona
versió de Moana . Ombre s
blanqu es figurar a en el «te'
tramor fe. de les docum en-

portan t, si bi ha musica litat
és degut a ells. Els cors,
com a orfeons , tenen una
import ancia educad ora formidabl e creant una sel'lecció musica l, un públic fi,
Pero és el cas que els orfeons han fracass at i els culpables són els compo sitors
que els propor cionen les
obres; els harmon itzador s
de cants popula rs, educat s
a r escola aleman ya (el cas
deIs harmon itzador s deis
«Sirgad ors del Volga», rus80S educat s musica lment a
Italia). Mentre el reperto ri
deIs orfeon s-i malaur adament veig que és aquest el
cas de Catalu nya-si gui a
base d'aques tes simple s harmonitz acions, els orfeons
seran ínneces aris i estúpid s.

3

Zarzue la; des de Chapí a
Vives conec els seus conrea dorso Es ae{ on trobo rambient que havia copsat en
els can~oners popula rs que
han publica t mol tes regions
espany oles. Llastim a que no.
s'hi hagín dedicat músics
de més empent a. Finalm ent
hi ha un músic enorme : el
gran Falla; molt inflult per
Debuss y, pero fent-ho amb
gran eleganc ia. Malgra t tot
voldria fer un retret al meu
amic: és de trobar- lo malsa
interna cional, massa influit
per l' escola frances a. En
aquest punt Albeniz , tot i
éssent molt més feble que
Falla i malgra t la seva tecnica, calcada de Chopin i
Schum an, és molt superio r;
és essenci alment espany ol.

***

I

La nos Ira .. vlsla, que preaenlll, p.r
primera vegada a Bspanya, Villa-Lob os
-mercés als conelxe .... nls del vlol·nnlsla llaman Borrlls Prlm-dem anll al
composit or bra.ller aprolllanl la ..va
eslada a Barcelona , un arrlde. Bn c'lllaborar-h l manlfealll gran Inler~, en
que es publiqué. en calalll; ). Il. M. eRcarregol d'aquesla lasca en sur! responseble.

nes d'entre les mans de professors nordam arieans .
Remar quem una direcci ó
esplend ida de cinema silenciós: Uns primer s termes en
els quals el xiulet és com la
f(lgona da del tret. Una ambient brillan t (el llac, el
bany). Compa ració síntetica de culture s: de les perles
i les senyals de ioc a un
coin del eel'luio ide on reposen, el cap d'un idol i l'estimada nadiua . En la faetoria ,
una porta, que afegeix a una
salvat~ unciga rret. e.M.C .
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' No s6n cases; no és el meu carrero Sota una xarxa de cordes
inñtils, sento el brogit de la mar que no veuré mai més: Faig un
esfor~ mortal i arribo a entendre els mots gruixuts que al fons d'un
túnel sense fí es diuen un borne amb brusa de pintor i N' Alexandre
Plana ven~ut sota el pes de les arrecades A. B. que li pengeh de les
orelles. Damunt la pell de paquiderm que cobreix el cel, per sempre
hi ha pintats cavalls negres i pneumatics amb llur funda.

Perque m'he pintat la fa~ de negre, la fornera, amb un quinquer
a la ma, em mira gelosa, Pero sé que ignora les practiques lib:dino·
ses del tintorer i que ara faran un sostre a banda i ba-nda deis carrers
que no deixara veure més les estrelles, Les parets de la tintoreria s6n )'J
pe ludes i, a mitja nit, si les palpeu bé, hi trobareu amagats ulls de
noies adolescents. Els de l'aprenenta, que eren blaus com la combinaci6 que va estrenar la Dolors pel seu sant, els tinc jo. Quan donno
me'ls poso damunt el ventre .

., '

..-

Hi ha cava lIs perportals i finestres. Hi ha enagUes ver melles al
cap del carrer que tapen la nuesa de Gertrudis. Darrera Gertrudis hi.
ha el mar i damunt el mar flota la perruca que penja va del portal de
la Vaquería. El perruquer, sota el dos ser argentat que d6na entrada
a la llobrega botiga, somriu sarcastic. La seva dona, amb un bigoti
postfs, .que li penja més del costat dret desempolsa les teste~ dec.api- _
tades de les seves tres filIes. L'anell que porto a la ma dreta pertany
a: la ·segona. En forma ' de ~egen conté, diblJixant una E (es deia
Elvira) el .seu cordó umbilical.
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DISCÓBOLO

influencia, localizándola en
un pequeño momento.
TEMA.-No es descono,
cida la existencia en Roma
de varios ejemplares o co'
pias helenísticas del Discó'
bolo de Mirón: en la sala de
la Biga del Vaticano, otro
ejemplar en el Museo Na'
zionale. un fragmento-de
notable consideración - en
el mismo Museo.
El saber cuándo fueron
traídos a Roma, sería dato
útil para establecer cronolo,
gías respecto a mi tema. No
hay investigación en él, sino
elemento a sumar a otros
para rellenar la teoría - co'
nocida - del helenismo romano.
En el vestíbulo del Mu,
seo Capitolino, en sitio de
poco relieve. está la repre'
sentación de un gladiador en actitud defensiva. Al poco resalte puede, una mirada
más detenida, dar la
sensación de cosa griega. Sin embargo pronto indicios claros convencen de lo contrario:
la espada que empuña
- el mango - no es
griega. el escudo-elipsoidal - tampoco. las
flores y las hojas que
brotan del suelo no son
helénicas. La sensación primitiva ha par'
tido de un algo: el des'
nudo. Un desnudo grie,
go. Dentro de la pos'
tura forzada que man,
tiene, se transparentan
Qlac:óbolo lIe Mirón (Musco Nllz/ona/c.-Romll) una serenidad - pala'

PRINCIPIO. - Puede
considerarse un estudio de'
finitivo del arte griego, he'
cho o por hacer: según el
punto de mira. Re~eña de
conjunto de descubrimien'
tos, estudio detallado de
elementos, de componen'
tes, es cosa que se ve fre,
cuentemente. Una valori'
zación - en sus nuevos va'
lores y significado-es obra
que está por hacer. Con el
porvenir de dar una visión
completamente distinta del
clasicismo hel~nico.
Innecesario es hablar de
la influencia de Grecia en
Roma. A su apreciación
como teorema sin demostración, agrego una notamuy ligera y sin importan'
cia-sobre un detallito que
prueba 10 decisivo de esa
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bra imprescindible - y un
rran. Queda en el de su viaje a la Hélade una impresión
quiet~smo muscular-repo'
so del músculo-, que .sólo
mixta: al lado de la alegría,
se puede ver en las obras
sensación de disgusto, de
del primer clasicismo.
envidia. Había visto ,d e cer,
No es la hipertrofia de
ca el clasicismo y sentía que
prolongadón helenística, no
este no fuera romano. Solo
es Ja exageración de un altar
había un medio de que el
de Zeus en Pérgamo. No es
clasicismo puro radicara en
Roma: llevar Grecia a Ro·
tampoco el músculo rebusca'
do y en «pose» de los roma'
ma. Lo hace y crea una es·
pecie de neo,aticismo. de
nos. Es puramente griego.
La cabeza-que pudo ser
neo~clasicismo en la gran
ciudad, con elementos mix,
añadida luego: la unión con
el tronco es notoria -nos
tos-griegos y romanos-.
FIN.-Esta nota puede
da esa misma sensación de
explicar un porqué se en'
helenismo. Los arcos su'
praorbitales están frunci,
cuentran obras romanas
con características griegas. '
dos, las cejas están contraí'
La semejanza tan esen,
das. Es el «pathos», la sen'
cial de línea la podemos ver
sación del dolor que tiene
en los dos esquemas qU,e
la escuela de Scopas. Más
ilustran estas páginas.
detalles hacia Grecia.
MANUEL BALLESTEROS GAIBROIS
A detalles - ajenos a la
figura: escudo, espa'
da, etc. - debemos re ·
currir para situar la
estatua en Roma. Y
sin embargo han sali,
do al paso elempntos
suficientes para consi,
derarla griega. Coordinación de elementos,
dónde?
Fácil será. al obte'
ner la cronología exac'
ta de producción. Encontrar la fecha, loca'
Iizándola en el tiempo.
Adriano. emperador
viajero, estuvo en to
dos sus estados -los
delImperio - y siempre
encontró en ellos algo
agradable. Al llegar a
Grecia todos los plácemes anteriores se bo- Ol.diador combatiendo (Museo Capilolino.-Roma)
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El que hom ha dit o po'
aria dir:
Rea litza ció a gran distanc ia del sup erre alis me (a
la mat eixa que , en radí diferent , «L'étoile de mer » de
Man Ray),- amb un con trol
inam aga ble; com plet ame nt
.. artí stic a plit erar ia (esp erava, Luís, el teu últi m film result at d'aq uell a acti tud, pero, per diss ort, ets enc ara
«de ntro de ese pdi gro so terren o»). Que qua tre peri odist es imb ecil s han can tat
vict oria en trob ar un · argu ~ent per a us del público
Que la tecn ica és esp lend ida í el dec orat , pob re. Que
un gran act or- hum a-i una
noia gris a-h um ana -viu en
una vida hum ana . pot ser
amb un pun t d'ar t. Que la
gen t que ana va disp osa da a
fer bro met a va sort ir defr au'
dad a: ' ano era mas sa nor mal i Ínas sa inte ress ant; les
qua tre riall es que es sénti~
ren fore n vaIvules de segu reta l. Que les sessiOI1s foren un exit eco nom ic. Bé.
1 que ?
Buñ.uel, en obr ir la cint a
amb la sev a calm a ja apa i-

Tora o d.1 .Dlac óbolo del\l lr6n.
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vag a els quí ana ven per fer
bron ca.' J!ro ta la obr a és una
cos a pun yen t; tote s les escen es són assi mil ade s avidam ent, Ens opr ime ix aqu ella lent itud tort ura nt - aque sta ban da hau rien de
pas sar-la sen se mús ica; parlo aOlb la exp erie ncia de la
pro va priv ada -de maq uina
de pob le. Buñ.uel és el botx í
imp laca ble que ens carg ola
més i més , imp eItu rbab le.
La mes ura, la serp nita t de
la plim era esce na ja ens fan
tém er la sev a crue ltat . Jo
tam bé he por tat aqu est
gran coJl de case s i els meu s
ulls són fora dats de l'ex trem
de fora'!- Bai xav a, ales hore s,
a tot tren , cam f d'un san tua ri-« Vir gen de Arc os»que ja con ehe s i els ulls em
van que dar pen jant de les
cord es (ja fa dos any s que
he cop sat els ulls d' aqu ella
noid , fatHgats, amb la clar a
colo r cafe, que tant m'a grada de mas tega r). Aqu ella .
sou ples se, en cau re, des '
vetl la les filles dd met ge .
Per o la vida és dirigida. per
les cos es intr ans cen den ts i
la vor era estr eta en ajun tar- nos , un inst ant, darr era
els . dos ami cs, infl uí per ,
sem pre més . Per que , el
gulg nol de les man s inde pen den ts? Tot el púb lic pen
ja de la don a eufo riad a,
aqu ella don a inco mpr ens ible pels ofic inís tes pero que
té un no sé que de con torbad or de llur s inst ints . I la
san g que des vetl la l' erot ic.
Aqu ella noi a-v ulg ar clas se ,
~tja - ja J'ha víem trab
at

7·

(Pilrrl de Luis Buftuel i Salva
dor Da n)

sen se que calg ués 'c ap prid""els nos tres ava ntpa ssat s, mer pla; amb una alte rnat iens hem trob at amb un al·
va auto mat ica entr e feminitre elem ent tot díferent: el
tat i col' legi de mon ges. Hi
sub con scie nt. Cap a on
ha un mom ent que sem bla
mir ar? Aqu esta cris i ja hi
dec idir -se , pero no; és l'es"
ha quí l'ha reso lta, pero a
tua- i-ar ronc ;a eter n." :rot s
bas e de carr ega rse !amb una
heu coneg.ut Car mes , pero .
mor t, la de I'ho me con s'
(Qu in «pro ustí sme », mal grat
cien t: el salt emo cion ant de
els auto rs. en aqu est film).
la nít: de sob te, un salt d'al ·
La . nos tra jove ntut no és
~ada - en sen tit hor itzo ntal
,
equ ilib rada ; qua nts de dub per o-p uja nt el cor al cer'
tes i dese sper sl ¿Re laxa rem
ven; la mor t de bru ces que
uns lla~os trad icio nals i enens emp asse m esgl aiat s. Per
trar em en una esco la o bé,
que
ens pers egu eix sem pre
llun y de l'infan::ía, pati rem
aqu ell gran sexe? Imp res·
sl'm pre aqu este s hipo cres ies
cind ible . pots er, en les nos i indi fere ntis mes esg ota
tres
rela cion s? No; el món
dor s? El carp ó ama ga un lfno
es
cap fica per cap vida
quid i vold rfem fer des apa inte rior , per les nov el'le s
reix er l'am eric ana dios el
indi vidu als.
nos tre cos, ja, invi sibl e.
Per o tota pos e és per dud a
He dit res?
mom ents aba ns de desv etJOA N RAM ON MAS OUV ER
llar- nos . Eta pa d'un a edu caci ó relig iosa o esco lar en
la qua l hom és sotm es a la
Not a imp orta nt. - A fi de'
con scie ncia . als deu res. Ja
com ptes no bí cerq ueu Infa mol ts any s "que no veie m
tel'l ígen cia, Sub con scie nt ni.
el Fleu ry (i aquelJ pas me i
el pes "deIs prej udic is. Sap i'
agít ació inst inti va dav ant el
gue u, per sem pre més , que
prem i que , als set any s , m'o eS.t ract a d'un film de sub ·
fería un ayo . Des prés 1'Inyers ió mor al Estr icta men t:
grés i mai més gos ar a mH
d'lN CIT AC IÓ AL CRIM.
rar- me els u11s). Dav ant I
l'ho me de prin cipi s, social, s'al~a l' auto mat ic,
no cor rom put per prej uoíci s de cap men a. El Dr.
Jekyl1 i Mr. Hyd e que
tots por tem en nos altr es.
Seg ons l' asp ecte tria t,
hau rem de pres cind ir
d'un es cos es o d'al tres .
En el mom ent que intent ave m sosp esar , díaTors o del ,Glad Iador c" mballcndo
coto mit zar. r her enc ia
.
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L'ARISTOCRACIA

EN

L'ART

Hom espera cada dia la saturoci6 de la Premsa.Sois resta pregar als qui sempre s'han · dedicat-consTemps del Tercer Estat. DeIs noms: obrer-treballa~or sociacienment-al Folk-lore-si és que ecara no s'han adonat del
lisme-cllmunísme, en que la democracia vol ésser un feto
eanvi -, que en comptes de recoUir romansos, recullinPremsa,
Aquest temps ha intlult for<;osament en l'Art.
En eomptes de recollir Ilegendes i contes, reeullin IIibres. En
Després d'anys de carupanya contra I'analfabetisme, l\vui
comptes de cromos, estampes i calcomanies, recullin quadros;
tots sabem Ilegir i escriure. Quasi tots Ilegim els diaris; i la
de can.;onetes, poemes simfonics.
majoría Uegeix-a més-uvistes i llibres-a dojo l~s edicions
La Revolucí6 france.a crea un Napoleó 1. - Vinvasió
eeonomiques-, i molts d'aqu~sts, per inercia, es senten desde profans dins el temple de l'Art tot fent el seu cercle un
«Camp», ¡'intent de democratitzar l'Art, ha fallat. SoIs ha
prés d'algun temps, crítics, intefíJectuals, artistes i pocs són
servit per refermar la seva aristocracia intrínseca.
eb que s'escapen d'ésser, si no artistqs. almenys intervínents
en el Camp de l'art-Ia premsa local..ó"ombrosa tempta-.
Tot el que I'Art ha guanyat en quantítat ho ha perdut en
qualitat.
Tots tenim la nostra instrucció.La Imprem~-.
~' .
L' Art s'ha sotmes a la moral, a la política.
......taés assequible a totes les butxaques . 1 es, tá - -¡---------------al
comer.;-al
Públic-. Sois porta admiració
art per al públic.
I
1
de preterit, de models, de cosa feta, de muLa democracia en I'Art és un fet . . (?)
I
1
Hom no sap on acaba el Camp del Folkseus, per a declarar-nos impotents per aven.;ar.
!
tore.-EI nívell de la cul'tura general qa pujat.
S'ha de reconeixer-s'ha de confessarI
que I'Art per ésser-ho, ha d'ésser cosa de poDonat que el nívelI del que entene~ per Art ·
quíssims, d'escollits, de casta, de cenacle.
no bapqjat-ha baixat?..l'ens trobem",e~ la graUn veritable artista no es pot improvisar.
ta preguntll-tots-de si fem Art. sÍmtervením
Cada dia n:ecessíta més deIs estudis ~eritat i
en l'Art, si som Iiterats, si som artistes, ....
cada día queda més a s~gon terme els dons na·
Alguns-pocs-obrant racionalm'iNlt, natu~
turals tan bescantats. La inspjració té gairebé
ralment-fatalment-,\han fet pujar el sentít de
el significat de mUe.
la paraula Art a mida que pujava el nívell geQuan més avancem, mé!! alt han de pujar
neral de cultura . 1 sabent-qualsevol-escriure,
el arUstes per no caure en la categoria d'aficíoi fent-ho amb una certa desínvoltura, i amb
nats. 1 el límít- cree jo-~s un Q().
una bibliografia no de cataIeg, es troba tan
Llei ideogenica: la paraula Art és de poca
apartat de «l'Art actual» com els analfabets
- - evolucló-I'rogrll. normal
anys enrera de I'Art de Uur temps.
......... norenovals
extensió per la ~ran comprensió de qualitats
Cosa tant en raó té la virtut de fer-nos rebel·lar. Que una
que conté. Entre les essencials, la d'aristocracia. Es clar que
no ens referim, en parlar d'aristocracia, exclusivament als
-meta:. sigui assenyalada, corre. arrihar·hí i trobar-se amb la
artistes ries. si bé cal tenir en compte que per ésser artista
cinta d'anjbada igualment Iluny és desesperador.
de bo de bo, cal comptar amb una regular renta. doncs el
El millor és creure que aquí és el veritablf' final de traveritable Art no rendeix generalment cap utilitat ni una. El
jecte. Solució magnífica i digna de l'home. La paraula Folkveritable Art esta per sobre del públic - el pagano - i l' artista
lore, pero, ve a desbaratar-ho. Ha pujat el nostre nivell in. també és un horne i ha de viure. Es dificil, avui, de compagitel·lectual. Ha pujat el de l'Art-encara que el neguem-i hanar activitats artístiques amb un ofici qualsevol-malgrat les
vem d'admetre, per tant, que ha pujat el signíficat de la pa
8 hores-,
.
raula Folk-lore.
Sóc partidari de l'aristocracía més rabiosa de l'Art.
Hem corregut, pero com que hem corregut tots alhoraFilantropisme. - Per democrata- que a la fi sóc -em
I'Art se'ns ha escapat-, ens trobem que totes les nostres
sap greu haver de confessar el fracas de la democracia en
performances literaries, critiques, artístiques, cauen de pie '
I'Art i proclamar la seva aristocracia.
dintre del «Camp del Folk-Iore»-com hi queien anys enHaver de canviar la paraula tan artística d'Art per la parera,- en un pla molt més academic.
En, creiem saturats d'obres d'Art i només c!s Folk-Iore.
raula Folk-lore-tao casolana-és una cosa tragica.
Jo seguirla deixant-ho tot com esta. Dient Art de tót.
Ens creiem artistes i no som més que aficionats -en el sentí t
No feot cas de realitats encara podrem viuce satisfets de
pejoratiu de la paraula-. Ens creiem mUes i soIs som foIknosaltres mateixos, perque com a FoIk-lore «deuni'doret ••
loristes.

