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SE SS IÓ

Aprofi tant l' avinen tesa
de l'expos ició de pinture s
del nostre (·ompa ny Lluís
M. a Güell, de la qua\ hom
ha dit que «hi ha defecte s
molt promet edors» , nosal~
tres a primer s d' a q u e s t
mes invitar e m els amics a
una sessió de teatre sel·lec~
te. En organitzar~la no ho
férem empeso s per un gran
amor pel Teatre, No creiem
en la seva funció social. El
cinema l'ha substit uit amb
aventat ge, Deixem als bur·
gessos del XIX els seus dra~
mes de tesi. El teatre del
nostre temps (parlem del
que es cotitza al món, no
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del teatre de porró, de copla
andalu~a o de capa i espasa) no pot ésser més que
una manífe stació literar iacom la Novel·l a, l'Assa igque pot represe ntar-se ; com
el Ciném a pot ésser sonoro
Gosari em dir que la repre ·
sentaci ó és al Teatre, el que
Berta Singer man a la Poesía: una exterio rització rapida i a través d'altres temperame nts - que general~
ment ens desil·l usione nque ens priva: de copsar- bi
les bellese s i, adhuc, les
paraule s.
En el progra ma figura~
ven dues obres, dos autors.
Moliére-Fran~a, segle XVII
-d'una banda, i Max Aub
-Valen cia, Europa d'arade raltra «El Casam ent
per for~a» éS prou conegu t
per a dir·ne un mot més.
Es robra ideal per a que un
cfÍtic ens parlés de tipus,
d'e::ltudi de caracte rs, de vi~
cís fueteja ts, etc.. pero hi
podriem oposar superfi da o
litat i efectism e. Hi ha una
valor cómica ; aixo és el q .le
ens interes sava.
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cEI Malfiat Extrao rdinarh-con egut aeí per la tra~
ducció publica da a «La Re~
vista» per rvlillas- Raure llque estrena rem és tot u.n a
altra cosa. Potser hi ha un
excés d'inten ció, pero maí
deixa d'ésser huma. Per a
plantej ar Ur! problem a no
rrecise n trucs escenic s ni
pateti smes borras sians.
Una con,er sa molt normal ,
una conver sa de qualsev ol
día compo rta un problem a
vital: els person atges, doncs,
hi parlen com a·la vida or~
dinaria í és aquesta conver~
sa, que podriem sentir tots
els dies, la que només amb
la se va for~a va creant el
drama. Crea Max Aub un
home malfiat que vol esbri~
Dar tothora la veritat de
les coses i bon punt aquest
comen~a de delíbe rar- con~
versa entre el senyor Nico~
lau i el seu Doble -ja el
creado r perd tot control del
seu persona tge; és el cervell
del Sr. Nicola u-man ifestat
en aquest a conver sa - qui
creara el drama, qui desco~
brira que el món no és món,
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que res no és res. Un gran
encert del valenci a és aquesta glorificaci6 del topie, del
lloc comú en que es basen
tots els dill.legs; són compli ments, frasses, conver ses
emprad es per tothom , sen·
tides a tot arreu i el merit
. és bastir amb elles una obra
pl~na de vivacit at com aquesta . No podem pensar
en Max Aub sense que, al
punt, no ens vin~ui a la
memor ia un Dom: Jean Cocteau. La dignifi~acíó del
lloc comú no és més ni
menys que la realitza da pel
trances ; aquella petita me~
ravella que es eLes maríés
de la Tour Eiffel».
Pel que fa al public s'ob~
servava una dificult at en
reaccio nar (és l' jnconve~
nient del teatre represe ntat
de que parlave m suara); una
de les caracte rístique s del
nou esperit és la compren~
síó promta , la reacció instantani a i aixo en un aplec·
on hi havia gran quantit at
d'ulls bonic~ no era gaire
factible. Pero el públíc in~
tula el drama (no ens refe-
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nivet rasca, quan la goma
za la concha de un apunta-

rim, naturalment, a la minoria apta per a tota recep'
ció) i, a estones, reia Digué
bé qui deia: la gent veu el
punt ridlcul d' aquella tragedia - que és, indubtablement, la tragedia i el ridicul
de molts espectadors-i riu
per que no pot fer altra'
ment
A la representació pre,
cedí la lectura deIs mots se'
güents enviats per Max Aub
amb aquest motiu:
«Escrito el «Desconfiado
prodigioso»-que no avaro
como se empeñan en baúti,
zarle mis queridos amigos
MontanyA y Diaz Plaja-a
los 21 años es forzoso que
se resienta del comezón de
resolver todos los proble'
mas humanos que a esa
edad nos acomete. Ese regusto juvenil, línea recta
del personaje, quizá le pro'
teja de más graves delitos.
Teatro de candilejas aden,
tro todavía, de faz única,
distinto, no diferente, del
que hoy sueño, múltiple,
si se pudiese decir: de teatro
entero. Que el teatro es
vida y al espectador hay
que golpearle de frente, de
revés y al través si se puede.
Atontarlo, hacerle olvidar
su voluntad y empujarle
violentamente hacia arriba,
en el escenario Teatro polifacético, en una sola escena
si se puede, en varias si no

hay más remedio. Merendarse tranquilamente las
normas clásicas, pero no
para hacerlas desaparecer,
sinó para digerirlas y borrar
todo rastro del crimen .
Crear el ser teatral, y
que él a su vez crea su mundo, un mundo con el que el
autor no tenga nada que
ver. Dar unos datos, y
que el problema lo resuel,
va la representación.
Ese «ser teatral» es de
una composición dific~l de
determinar. No tiene gran
cosa que ver con los héroes
de novelas, sea D . Quijote,
D'Artagnan, del Dougo,
Lafcadio, Abel Sánchez o
Dafné, son de otra raza,
por no decir de otro
mundo.
No sirven las mismas
medidas. Ni los mismos
sueños. Fedra, Dorotea,
Hamlet, LUían o Cándida,
aunque un poco mayores,
podrian pasar a primera
vista como seres humanos.
Pero, abiertos, disecados
se da uno cuenta de la for'
midable diferencia Un mé
dico, algo primo mio, que
tuvo la suerte 'de autopsiar
uno de esos seres me reff:!rfa
asombrado algunas ' de las
cosas que halló: paisajes
enteros, flores lozanísimas,
enanos, 3 o 4 hadas, la pie'
dra filosofal, una cortina y
en vez de dentadura posti,

dor, como esto último me
10 d~jo riendo supongo que
lo tomó de Ramón Gómez
de la Serna, de quien es
muy devoto, sin embargo
no lo puedo asegurar
. Hacia esos seres teatra'
les, que nada tienen que
ver con el «ser teatral» que
preconizan diariamente los
empresarios al uso, quisiera
yo encaminar, hoy, mis
personajes. Ya que tengo la
seguridad de no haberlo
conseguido con mi Desean'
fiado».

Benjamin Palencia
El mestre castella verifica-avui-damunt les nostres planes un magnífic assaig de la seva sensibilitat.
En els dibuixos actuals
(els que apareixen a helix
igual que els que publica, fa
poc, la malaguenya Litoral)
ha desaparegut ja la línea
acurada , la bellesa formal
d 'una cohort de nimfes, Tot
l'academisme d'un cos de
dona s'ha fos en unes mostres d'interiorisme integral.
La m era vellosa evasió de
I'artista ( •...c'est l'evasion.
donc'.! perspectipe ... ») re'
torna quan influeix al paper
tata la violencia d'un espe'
rito Injeccions. quan el ga,

esborra. Es igual que el ce'
rebralisme composi. que
contraposi figures, si els
contrastos en independen'
cia, la topada de !ínies-de
sensacions '-, pensaments
esvalts, co.b ejances,. imatges
descabeJ.\ades, moments
torturats, delimiten camps
d'emoció pura
Un dibuix de Palenciaen el seu nou moment -palesa una anatomia subconsciento Ens fa adonar del
grapat de nervis de !a ma,
deIs espasmes que hem ero-·
passat mantes vegades, deIs
draps que separen una peIl
més fina. la contraportada
son els ulls prou coneguts
que m'han furgat el datell
quan entro al vespre a l'as,
censor.-C M. C.
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Dario Carmona
Per manca d ' espai no
poguérem dedicar, en el nú'
mero al'terior, cap comentar1 al jove artista, del grup
malagueny de Litoral, DA,
RIO CARMONA,que H'lustrava amb un deIs seus dibuixos. la portada. Prome
tem fer·ho en números
propvinents en els quals
donarem a coneixer dlguns
dibuixos més del nostre

amic.

Gerhard

sinó com a un compli dor de

En aquests die s de la resurrecc ió de R. G. ha de
pa~lar'se de¡com sera supor'
tada la seva inciden cia en la
cultura nostra: si com iDgia,
vessen t penetra ció, o com
manera de practic able eco'
nomía.
. Convé observ ar, que en
cultura musica l, l' aven~
vers a Europa ha estat doIlat d'un cop de con en su'
prem esfor~ quan l'ale crea'
dor ha cegat é!l músic i
aquest ha cercat la llum a
I'horítz ó.
Fou necess ari: doncs, al·
defensa r la cH!ació; defensa r
certes modern itats que fo'
ren 11ur verb; i el resulta t
fou no tant un llengua tge de
flexió com un dialecte : aglu,
tinant de barbarí smes con'
Jugats, o fins com en Falla:
un joc d;interj eccions de val~r entesa en la teoría deis

la necessi tat fisica de pola,
rítzar materie s lliures .R. BORRÁs PRIM

·g~heres.

,._. Robert Gerhar d, ara en
un fet d' esta.dística, ofereix
·él seu project e de l'idiom a
-'etem que eH creu instrument per la nostra cultura :
una fonetic a dialect al ger'
manica , una teoría de les
formes oberta a tota possi,
bilitat; convé a ambdu es un
esperit 11ati inform ador.
Declar em a R. G. home
del Renaix ement unitari sta
i tinguem -lo en la cultura
nostra no com a reactiu

•

Ger ardo Dieg o
ha passat breus die s a Bar'
celona. L'issol at i tacitur n
poeta cantab re ha parlat
deis seus desitjo s, irrealit ,
zables per ara, de tornar a
eixir del seu bra~ a la seva
estima da -1' admir ada revis'
ta- Carme n, la qual movilitzara l' exercit de poetes
espany ols en el crit més pur
de poesia, La devoció per
Juan Larrea, filó descon egut d'esper it i de poemes ,
s'ha fet patent en totes les
conver ses. L'admi rable G,
D . ha promes de venir a
viure una 11arga tempor ada
al nostre país, En en comp'
tara sempre amb la nostra
amist at,-c'

Pul ls
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«Fu11 subver siu de les
valors arUstiq ues i literaries» amb articIes de Montanya, Gasch i O, Diaz PI aja, Aquest a subvers ió és el
que no ens podem explica r.
Quan hi ha un sector que
ofeg~a una obra digna,
mai seranm asses els mit-

jans f'mprat s per a anul'la r,
lo pero per que cridar:
bluff! bluff! quan no'n són
res més, totes les valors?
Una maríeta , com és ara,
dubto que mai hagi indigna t
ningú; la ignorem , Mai m'he
indigna t del' imbeci litat
d'una novel'l a cPrix Goncourt», i aquest és el primer
premi frands l 1 per altra
ignorem , i si ens assaben ten
tenim cura d'oblid ar,lo aviat, qui ha estan pn>miat
en el concur s ibero' afro'
americ a organit zat per la
Junta de Dames de qualsevol capital de provinc ia.
Els person alismes arriba
un punt que no 'poden es'
criure·s. Es molt més con'
tunden t l' acció directa (1' ac'
ció directa que, recordi Mon,
tanya, hom acusav a-amb
menys motiu - de no emprar,la , tot i el que teoritzen, als surreal istes). El ma'
nifest- «ad on tot és tor,
tuós, ad on tot és mesqu í»cadasc ú el llegeix 1\ la seva
cambra i . fa el geste escan'
dalitza t de la beata, pero no
té cap trascen dencia social.
No és res més que LITERA,
TURA.
Subscr ivim la ~enúncia
de covard ia, manca de sin'
ceritat i por al risco Hem
estat els primer s-deu mesos fa-en consta tar la ineficacia total del Maoifest
Groc. 1 és aixo el que ens
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priva de pendre , aquests
Full., seriosa ment.- M.

•

Tem pesta t en Asia
Potser gracies a una e"
. quivoc ació-i per pocs dies
-ens ha sigut permes de.
veure un fUm sovietic.
Menys mal que ha sigut un
deis for~a represe ntatius , i
de Padovk in. Al cap de dos
die s es prohibí : Hom -per
poc sentits que tingué s-es
donava vergon ya d' ésser
occIden tal, veient passar
aquest a banda.
Aquest film ens ha acabat de fer avorrir més-s i
era posible - els films de
gran tecnica amb simboli sme de cartró -ex. U. F. A.films tortura ts.-,R.

•

Per manca de J'espai su'
ficient no hem pogut publi,
car en aquest número un
text que ja tenim en nostres
mans de L1uís Montan ya
sobre I'Ulyss e, de Joyce.
El dia 12 presen tarem ~
Vilafra nca el film «Un Chien
Andalo u» de Luis Buñuel i
Salvad or Dalí.
Aquest a revista tria lüurement els seus col'loco radors i els textos i gravats
que publica són inedits - a
excepc ió deIs retrats.
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Había que suponer m~cho o escribir demasiado. Es el
tema complejo y poco tratado para el corto espacio que a él
se dedica T al vez sea demasiado el suponer conocidos al
Greco y a Diego de Astor, s;Jpuestos imprescindibles para
lograr cefiír estas notas, ya de
.
si escuetas y quizá excesivamente eruditas, a un comentario que acompañe la reproducción del grabado.
La estampa de la colección
que formó mi abuelo Eduardo
Bosch. impresa en papel, fir mada por «D. de Astor sculp .
Toleti An .o 1605:., mide 350 X
470 mm. Lleva al pié una le} eo'
da latina (que noaparece en la
fotografía) y que dice así:
Quí genitus sine matre fui
[cum slJdera coelí
matutina mihi iubila plena
[darent ;
Nunc ~enitUII sine patre e
[uirllÍne naSCOT;
Caelicolae que canunt. glo'
[ría summa Deo.
Brevemente la describió
Cossio, en su libro sobre el
Greco, con otras tres firmadas
por el mismo Astor y datadas
en fecha cercana a la de éste.
¿Formaron una serie? Las fe'
chas pudieran hacerlo suponer.
En una partida 'del i~venta
rio primero de bienes del Greco
(sigo la terminologfa de San
Román) pueden haber estado
comprendidos los cobres de
estos grabados: «diez planchas
de cobre talladas». (1) Tal vez algunas pruebas de estos estaban comprendidas en las cuozientas estampas» (2) del primer
inventario. que luego en el segundo quedan mayormente d eterminadas, al dividirse en «zien estampas se diferentes au'
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tores:. y cotras zien estampas hechas en casa:.. (3) La supasi'
ción gana con ella verosimilitud.
Las únicas citas literarias antiguas de estos grabados son
con seguridad las de Ponz. Una de ellas no interesa directa'
mente'ya que se refiere al grava'
do del conocido por tantas ré,
plicas. San Francisco 11 otro
monge, (prueba y contraprue'
ba en la Biblioteca Nacional
de Madrid) .
La otra atafie a nuestro
grabado : Dice Ponz (ViaQe
t. l. p . 166) tener en su poder
una estampa de la Natividad
de Santo Domingo. Esta cita
nos lleva a creer, a menos d,
suponer confusión en Ponz, en
la existencia de grabados se'
gún dos Nativi<Íades del Greco:
según la de Santo Domingo y
según la hoy conservada en el
Museo de New,York.
Sobre esta última ha sido
grabada (composición cORtrapuesta y díferencids de poca
monta) la estampa que se pu'
blica en su conjunto y en un
detalle .
Detalle escogido que ¡te~,
mUe ver claramente la técni,
ca personal por la que fué gra,
bado. Sería de estudiar la
parte que en ell~ pueda caber
al Greco. No hay que olvidar,
aunque no se dé plena fé a t'?'
das sus elucubraciones, el Gre,
co utilizador del buril qU{. re8~
tituye Willumsen. (4)
(1)
(2)
(11)
(4)

D

Pro de 8 . San Ilomén . El Oreco en Toledo, Mlldrld, 1910, p.197.
San 1l0mAn, loe. cit.
S a n 1l0mAn, De Ja vida delOreco, cArch. Arle 89p.llol y Arqa ••• 19l7, p. 86
J-F. Wlllllmsen. La ¡euneue du Oreco, Parla, 1927.
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PR ED ER IC
Sincer ament, dubto si
sóc o no sóc músic o J és
que, tret del precís momen t
en el qual produe ixo, la
música no m 'interes sa. Un
fet ho demost ra: m'agra da
llegir i estudia r de tot, i
fins profun ditzar, i amb
aqueste s aficion s múltiplef.,
pero, no he pogut -ni amb
la més bona volunt at- suportar el regim d'un tractat
deIs anome na ts de compo sició.
La meya música és intu'itiva.
Qualse vol altre
compo sitor tindria por i
pena de confess ar l' absencia d'audic ió interna , Per a
mi, és un ftí absolu t o I. encara, no he fet res per adquirir-l a, car en el meu cas
és una cosa inútil. El meu
fi ha estat crear unes sonoritats que difícilm ent l'audició interna més fina pudría trobar. Si quedés sord
la música hauria mort per
a mi. Jo a Alema nya hauria
estat sotmes a un cultiu microbici da d'audic ió interna .

***
1 per contra tota la
me va vida és puram ent interna . Tinc tota una meya
vid .. per a mi sol. Dins de
mi passen coses fantast iques, les quals no s'exteri oritzen mai. Tot viu intensa ment dins de mi; menys la
música .
Jo no conceb o mai robra. Tota la meva 'sensibi litat és una antena recepto ra
que despul la elemen ts i que

MO M· POU
e)s deixa redults al no-res.
To escric com,un «mediu m».
Faig música i a mida que va
sortint em va guiant fins que
ella mólteixa posa el seu
titol. Jo no creo música
sinó que la música em crea
a mi. Jo transcr ic uns afanys
de música comtem plativa .
En el f<,lns hi ha quelcom de
mistici sme en aquesta abstracció de laborat ori. I. en
aquest a música , jo puc ben
bé ésser un «iI·lum inab.
He arribat a un con venciment davant de controversies bizanti nes: S'hi ha
de neixer. Discuti r aquest
problem a és igual que fer
afirmac iolls inútils de si la
vida s'ha de viure poc a poc
o de pressa. En música hi
han epoque s de músics intumus i epoque s de músics
cerebra ls. Per crear materials per una obra, s'hi ha
de neixer, és sobreto t la for~a intuttiv a que val. Per a
constru ir robra és 1'ofici que
serveix . Un sol home no
crea i constru eix al mateix
temps L'obra perfect a és
col 'lectiva .
Una epoca crea i una altra epoca constru eix.
El geni és una mena de
resu!lli dor admira ble.
La nostra epoca és purament de laborat ori i sera
sacrific ada. El futur geni se
servira de tot el nostre. Jo
he nascut per ésser un músic exterio rista i sensitiu ,
com fi11 d'una epoca donada a crear nous ,materí als.
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Els meus intents de formar
una t:scola de «primit ivis
me» no suposa va sinó arribar a unacon cepció modelica tal com la cercare n els
artistes plastics en tes figuretes de l' art negre . Era la
simplic itat de tol el que haviem copsat. Podía ésser el
movim ent d'una generac ió
- de }'epoca actual - en un
tornar a comen far.

Es possibl e que alguna
de les meves obres- Altitud, per exemp le,-hag i adquirit la forma d'expre ssió
de dialeg. Una enfront ació
de dos concep tes cercant
síntesis . El que m 'agrada
més, pero, és cenyirm e a un
pensam ent concre t i curto
Esser un filosof que escrivís
epigram es, que és l'imatg e
invertid a del conting ut d'un
tractat de compo sició a la
lIum de l'harmo nía c1assica.
Del que estic segur és de
no escriur e mai música dramattica (sempr e m'ha esgarrifat) .
Aprofit o aquesta ocasió
per a repetir que Beetho ven
no m 'agrada i no voldria
que ningú malintr epretes
aquest sentim ent veient- hi
un menysp reu per a la música del passat. Tinc una
adorac ió per tota la música
del passat. La massa grandiosa de robra de Beetho ven em represe nta més bé
una piramid e colosal que
una esbelta catedra l. Tampoc no m ' agrada Wagne r
que, si bé és veritat que ens
deixa amb la boca oberta.

MÚ SIC A
és més bé per ésser un magnífic orador que un sublim
pensad or. Tant aquest com
aquell són els músics representati us de I'AJem anya militarista . Ells porten tota
l'anima d'aquel la Aleman ya
que tot el món feia sembla nt
de odiar, pero en el fons,
l ' human itat porta encara
l'anima de Beetho Ten i de
Wagne r.
Aquest . sobreto t, va ésser un gran especia lista en
marxes .
En l'actual itat els meus
músics preferit s són Ravel i
Strawin sky. Tota raltra música moder na solame nt
m' interes sa,

El meu racialis me d'escola és invisibl e per a molts,
pero és la meya terra i la
meva ra~a la que m'inspi ra.
Es imposs ible fer una música sincera sense portar el
segell de proced encia.
Per a mi, una simple harmonitz ació de motius folklorics té una gran valor, pero ,
una obra que n0Il!és s'inspiri en can~ons popula rs éso
precisa ment, el que hem de
comba tre a casa nostra. No
és així que farem una obra
catalan a precisa ment. L' obra
catalan a sera aquella que,
digna de c1assificar-se entre
la música univers al, sera
nascud a a la nostra terra o
de la nostra terra.
IMPREMTA CLAlUIT - VILAl'RA NCA
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