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ERRADES
En el núm. 2 de REVISTA NOVA s'hi lIegía a sota dels quadros den
Marquet proceaé Donet enlloc de procédé Druet. 108, Fatlbg. S. Ho-

1loré. PartS.
En el número anterior, el núm . 3, en l'article sobre l'escultor Bernard, s'hi citava la casa d'Entrambasagwas, de Valencia, i havía de dir
de Dos Aguas.

LES REVISTES
"L'ART DÉCORATIF"

Parla de la renaixença de l'art de la miniatura indo-pèrsica, o, millor dit, indostànica. AI davant de la renaixenta escola hi bà Abanindra
Nath Tagore. Aquesta escola cerca'ls séus antecessors en els fresquistes de les coves d'Ajanta més que en els miniaturistes dels XVII i XVIII
segles.
Els r esultats d'aquesta tentativa són magnífics; el sentiment tradi·
cional està intacte; no hi ha hagut necessitat de recórrer a l'artifici i al
literaturisme per a rependre aquella tradició. Aqueix sentiment es més
religiós potser que'l clàssic de la miniatura índica.
Bones reproduccions en fotogravat i tricomía.
"LA VIE PARISIENNE"

enquadernacions en qüe"stió són (etes a mà, amb caràcter artístic i de
escassa fabricació, podria prescindir-s'hi, sinó de la pulcritut, al menys
d'aquella irracional ."egularitat forçada per a dissimular el treball vivent de la mà; així s'abaratiria tal vegada la mà d'obra del gravador, i.
sobre tot, treballant aqueix amb més llibertat, podria donar més atenció
a l'idea de conjunt, i l'enquadernació tindría aquella vibració anyorada.
La segona raó que dóna'l senyor M. i P. no és acceptable: el gust
modern tendeix a retornar cap a la natural irregularitat formal quan
aqueixa és factible. La regularitat mecànica se tolera únicament com
.
un valor d'economia pràctica.
La mateixa Revista publica unes consideracions contra'l suposat
valor nacional de la Bntptan/ada, den Xenius, no exemptes d'apassionament, encara que sensates.
.
Bz'bHofiHa comença enguany a publicar-se per subscripció, al preu
de cinc pessetes volum (trimestral) que és un preu infim, quasi regalat.
" THE FIELD"

No hi ha rès de vivent que puga ésser contingut en fòrmules matemàtiques precises. Eixa rebel'lió contra les matemàtiques és una de
les manifestacions de la vida. El cristall és matemàticament correcte
emprò és mort; el nautil vivent és casi una espiral logarítmica, però
no en absolut. Les subtils variacions, els apartaments de la regla, del
tipu, de la fòrmula, que's constaten en les coses viventes, s6n tant una
condició de la llur supervivencia com de l'origen de llur especie ... De
la mateixa manera que una manifestació de vida, aqueixes desviacions
són una causa de bellesa. U n alt grau d'evolució comporta un alt grau
de complexitat, el cual implica l'acció i reacció d'innombrables forces,
qui causen desviacions, encara més nombroses, de tota fòrmula, desviacions que cap fòrmula pot per ara encloure ni expressar. Exemples, el
Parthenon i la Casa Cuadrada de Nimes, amb llurs minúscules desviacions, oposades en viva bellesa a la freda regularitat d'un edifici com
la iglesia de la Madalena, de Paris, construída durant una època en que

Escrit del senyor Paul Landormy - que encara que no ho sembli
és un filarmònic - , en el que s'hi declara entusiasta del compositor
eslau Strawinsky, eil companyía den Romain Rolland, den Laloy, den
Vuillermoz, den Ravel, den Viñes i den Casella. Tots ells consideren al
nou músic com a un geni .
El senyor LaIldormy, que no dorm, demana als francesos que
aprenguin, però sense oblidar llur sang i tradició.
L'article acaba parlant bé, tot passant,. d~
les Varladons simfo'nü¡1Ies den Motte-Lacr01x 1
AVENTURES
l'Ase d'aquell modest FanelH que, ara fa aprop de
dos anys, se descobrí en un recó de l'orqllestra
Colonne.

DEL DETECTIVE NOTH ARRONSYS

" ART ET DÉCORATION"

Elogi del nostre Ciarà. Nombroses i belles
reproduccions. Aquest elogi, banal, va firmat per
un tal G. Denis-Rault.
"MERCURE DE FRANÇE"

Descripció del taller den Cézanne a París
amb detalls interessants sobre la manera de treballar del gran provençal; firma den Vollard, el
marxant.

I

"THE CENTURY"

Sobre'ls artistes qui desde l'antigor cubicaren els volums: aquests foren els pre-cubistes.
El text va i!-lustrat d'exemples gràfics de l'art
egipci , de Durer, Raffaello, etz ., i tot molt infantil i desorientat.
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"THE NATIONAL REVIEW"

1

S'esgarrifa contre'l suposat caotisme de les
idees estètiques modernes. i Aon irem a parar!
diu el senyor Stuttfield, amb els cabells eriçats.
El pobre Marinetti és la bestia apocalíptica per
aquest honorable contribuient, que és el senyor
Stuttfield.
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" BIBLlorILIA"

Ademés d'ésser-ho pels habituals treballs de
bibliofilia antiga, que tan competentment publica,
el darrer número d'aqueixa Revista, és notable
per l'estudi sobre les enquadernacions mozàrabes
espanyoles i l'estilització moderna de les matei·
xes. Publica una sèrie de reproduccions en fototipia pulcríssimes dels exemplars autèntics i de
les adaptacions modernes fetes en els tallers de la
senyora Viuda de Miquel i Rius. Aquests treballs
moderns són d'una perfecció acabada emprò un
xic freda a causa de la mateixa perfecció. El senyor Miquel i Planes justifica aqueixa fredor di.ent
que les eines d'ara, més precises, no poden imitar
l'estil vacilant de les eines barbres dels repujadors d'antany i, ademés, perquè'l gust modern
exigeix aqueixa correcció. Lo primer és cert en
part; una imitació de l'estil barbre seria actualment un pastitxo, emprò, tota vegada que le~
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111. Creu estar ja sobre la
I. Per a debut no podia tro·
n. Després de qualques pes"
pista .
bar millor cosa: Un robo dels quisses ...
més mi~teriosos .
VI. Una bala de 7'65 el deixa
IV . Però en el moment de
V. ¡Paml
mort instantaniament.
reeixir sofreix un contratemp .
VIL Bon lector, perd6nens si no podem s~guir els interessant esplets del brau Notb Arronsys .
No és culpa nostra si el maten a la primera aventura .
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les desviacions de l'arquitectura antiga no havíen
encara sigut reconegudes.
M. S. Reinac afegeix en la Revlle Archeologü¡ue
lo següent:
El gran biòlec A. R. Wallace escrivía a mis ter
Cook, poc abans de morir: ~M'he interessat molt
pel vostre llibre sobre les espirals en la natura, una
de les millors iHustracions sobre la diversitat en el
món material... Ara sabem que les fo r çes mateixes
de la natura mai són iguals ni obren mai idènticament. Els àtoms ; cíeguts avans iguals, ens apareixen
ara com a vastos complexlls de forces; és probable
que no hi hagin pas dos àtoms idèntics, i llurs pesos
i proporcions de combinació tampoc. Eixa diversitat
atòmica i subatòmica és, al meu entendre, la condició fonamental de les formes exquisides de la natura,
la qui no produeix mai linies dretes, sinó una varietat infinita de curves i espirals ... »
Remarquem que aqueixes idees tan mode rn es,
en les que l'influencia bergsoniana hi té la seva part,
semblen com el retorn, al cap d'avall de me ravellosos progressos científics, a la idea de l clinamen
epicúric.
"NEUE JAHRBUCH"

Mr. Diels hi parla de l'influencia de les idees
de simetria i de proporcions matemàtiques sobre'ls
a rtistes grecs, molt particularment sobre Policlet.
Solament al segle IV Lissipo s'hi revol tà, enca ra
que tímidament.
"REVUE. DE. L'UNIVERSITÉ
DE BRUXELLE.S"

- ... En canvi, jo, ja ho veus ; carregat de miseria .
- S i, però tu tens la conciencia tranquila. Què donaria jo ¡ D éu meu ! ... la meitat de la
meva fortuna donaria per a tenir la conciencia tranquil a com tu ...

M. Boni hi parla de les excavacions que dirigeix
al Palat!' De les descobertes n'infereix q ue'ls romans conegueren l'ascensor hidràulic, l'acumulació de l'energía, sa t ransformació en velocitat i son transpor t a distancia.
"THE 5TUDIO"

Renaixença de l'art de l'agulla a Italia, especialmet de la pun ta al
coixí, practicada a hores d'ara per les dònes de tots estame nts. La
cooperativa «Industries femenines d'Italia», fundada per l'ameri cana
Cora di Brazza, auna les activitats de totes les puntaires italianes per
a fer productiu i sòlit llur treball. Les dames d'upa no's donen de
menys d'administrar aqueixa entitat i fins de viatjar l'article i exposar-lo
en llurs salons, havent lograt una exportació nutridíssima. Els models,
per ara, són els clàssics de cada regió; no obstant, l'estilització
moderna involuntaria s'hi trasllú. Bones reproduccions.

" REVUE ARCHE.OLOGIQUE "

M. S. R einach s'hi lamenta de que'ls falsos arguments jurídics
que'l señor Ru iz Jiménez invocà per a fac ilita r la expatriació del Van
del' Goes de Monforte, hagi n usurpat aq ueixa joia al nostre patrimoni
artístic, però s'en consola pensant q ue al Museu de Berlín es tarà més
segur, doncs sembla q ue per poc que hagués continuat a Monforte
l'incuria l'hauría anor reat.
" R.EVU E. PHIL050PHIQUE. "

El llenguatge gràfic del NeD. - El senyor J ordi R ouma ha publicat
un lli bre q ue pot inte ressar als nostres llegidors . El títol que ostenta
és: Le L attg-ag-e GraPMque de l'E ,1fa f#. L'autor ha seguit en les escoles belgues aq uest lleng uatge q ue s'expressa per medi del dibui x i de
ses nombroses observacions n' ha fet nombrosos comentaris i tret conseqüencies. Presenta una pila de
dibuixos de la q uitxalla, entre'ls
q uals no són els menys interessants els deguts a ls nens atrassats
o anor mals (obse r vació important ).
Segons el senyor R ouma , els
nens començan pel desnú (altra
observació im portant ).
F inalment, l'autor estableix
un paralel entre l'art de ls nens i
e l dels salvatges , dient q ue les
semblances q ue s'hi senyalen són
més aparentes q ue 'rears i que no
és possible apoiar-se sobre l'evolució de ls di buixos infantils per a
tre uren conseqüencies aplicables
a l'evolució de la civilització.
" M U S EUM "

Ens fa sa bedors de que l'hungarès Lazló és un g ran pintor .
Ens hi juguem un duro a
que no.

FORASTERS
- ¡.;Ja's coneix, ja, que viviu aprop

Dúsecar les eaf/ses dels efectes de la Natura per a elaborar
leoríes i despris pi1l1ar aplicant
aqueixes leoríes se1lSe ja mis preocttpar-se de la Natura, is 1m
erro en el que fatalment s'hi ofegp
la sensibilitat. Aqueix fou l'error dei cubisme.
d~

mar l no més se veuen que Itotliol.s.
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LA NINETA VE DE L'HPRT
PER

RAMON GOl\lIS

INET A! ¡ Nineta!. . . despèrta t que ja
som a casa.
La Nineta ha an a t avui a Ba d a lona
amb els seus pares i un germ a n e t petit
q~e encara mama. Han anat a fe lic itar al padrí que 's diu ·Vicens i té un a
botiga d 'adroguere t en un carrer m olt
estret. Aquesta botig ue ta es tà tota
e lla farcida de pega dol ça, man a ts de t'egalec ia ressecada,
g a letes en motllades en tota mena de formes de joguines i a b ecedaris, carmetlos sense elasticitat ni transparencia, confits,
panallets remollits, pances i figues i atmetlles torrade s , to ves
i desnarides; també hi h à un a vitrina plena curulla de so rpreses picades de mosq ues i lli bre ts de calcoman íes, i tirad ors,
i bales de vidre amb e s malts interiors ·que semblen prom eses
de Jesu-Crist de ta n resplanden tes i sug eridores .
També hi hà a dI adrogueret de Badalona , aquei x p a drí
casi ignorat però t~nt admira ble , un s ensfi de garra fes y ba r res
d e sabó i caixons mal-oIents i a ltres b esti e ses que fan m és nosa
q ue servei .
Mai havia pogut la Nineta explorar aqueix uni ve rs que és
un adroguer ben provist de mara velles . Avui se n ' h a sacia t.
Ha saborejat tota la gamma de lo estantís fin s a l'enfit; ha
requisat tot 10 que 'l bon padrí li ha perm è s d e la v itrina d e l es
j oguines a cinc cèntims, i en porta un cabace t pl è . .
La Nineta s ' ha adormit als braç os de la minyon a aba ns de
baixar del tren, just quan el sol se ponia. A ra s omnía q ue tota
l'al'l u cinadora festa se materialitza i s 'en g randeix fins a l'infinit.
A quell mar que ha vist tenyir-se de color perla quan a clu cava, fadigada, les parpelles , s e convert e ix en un ma r d e tot
a ix ò que tant ha estimat i posse it a v ui ma te ix; i ella, dota da
d ' una agilitat insospitada hi nada voluptuosament i no se' n
cansa m a i. Fa al menys s is m esos que 's ra beja en la seva feli c i tat quan s e sen t saccejar i in terp·e lar :
-¡Nin e ta! ¡Nineta!. .. d es p è rta t; mira q u e j a so m a casa.
¡ Oh, quína decepció! A la fi , com qu e' ls c ri ts se va n
aco stant i multiplicant , la Nin eta s e d e cid e ix a d es perta r- se,
a obrir els ulls malgrat el presse ntime nt d e l d ese ngan y .
Quan la Nineta bada les parpelles tot é s fosc i e ls fan a ls
del carrer són ences os, i els tramvíes ta mbé, i les botig ues
ta mbé. Mai ho havía vi s t això ; e ncara mai ha v ía sortit a la ni t,
mai s'havia ficat al llit tan a deshora. A l cap d ' un m o m e nt ,
q ua n reprè n coneixem e nt de tot lo q u e l'e nvol ta, gi ra'ls ull s
a l cel.
-¿Què és allò ?-pre gunta .
-El cel.
-Bé, però, ¿i allò com llume netes?
- Les estrelles.
- ¡ Ah!. .. ¿ i per què les hi posen ?

"LA MALQUERIDA"
PER

FRANCE C QUER

L'e cella re presellt a el m enjador del matrimom· Raimollda i Esteve. A l'ai:ucar-se'l teló lli IIà elt escelta el chor de senyores qui passe" l'estona
tot beve1lt.

SRA. t. ' - Havem vingut ací per a ce lebrar el prometatge de l'Acatieta a mb l'apreciat promès insignificant.
SRA. 2.' - I a l'ensemps \'olclríem saber per quins set silus l'Acacia ha carbacejat al séu primer promès Norbert; perquè, vaja, encara
que en un poblet tot se sab, aqueixa és l'hora en qu~ nosaltres no n'hem
pogu t treure l'entrell at.
R A/MONDA. - Nosaltres tampoc ho ha\-em entès mai .. _ perquè jo li
deixo fer lo que li plau, i ja compendràn vostès que estic massa enfeinada amb el taciturn del meu segón marit per a ocupar-me d'ell;•.
SRA. 3.' - Es cert ... Ademés, això no tè cap importancia, perquè
l'apreciat promès insignificant tambè és molt ric i no tè ni un sol
enemic.
SRA.
T robo que fa una nit molt fosca.
RAHIO DA . í; emperò veig venir per la nit fosca el meu segón
marit, l'oncle 'ebio i l'apreciat promt-s insignificant en persuna.
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ELS MATE IXOS, MÉS HL SENYOR ESTEVE, L'ONC Lt! SES tO I
NIF ICANT.

L'APlfKClAT PROll};S IN.!:IH;-

SH. ESTEVE. - Bona nit tot hom. Fa una nit molt fosca .
ONCLE SEBIO. - Poques vegades he vist una ni t tan fosca.
L'APRECIAT PROMÉ . - Absolutame nt fosca.
SH. ESTEVE. - Pe rfecta ment; ara ja' ns en podr íem entornar .
SRA. 5.' - Sí, a nem-se'n per la nit fosca i sense estels .
, ACACIA. - Feu-me'l favo r de deixar-me al me nys la Tend re Fi lla
U niea; a ltramen t, ¿ a q uí voldríeu q ue expliq ués un sensfi de coses
sense importancia que tinc per a di r ?
LA TENDRE FILLA UNICA. - J a'm q uedó, ja, estimada Acacia; així
te podré donar l'alternati va .
(Ixen t ots lIIellys Acacia i la Teudre Filla Ú"ica .)

ACACIA. - ¿Ve us, Tendre Filla Única, aq ueixes ar recades, aqueixes mi tges reixades , aq ueixos mocadors , aqueixes targetes posta ls
il ' luminades? Tot m'ho ha regalat el seg<Í n ma rit de la meva ma re.
LA T. F. U. - ¡Sí q ue t'estima!
ACACIA. - Sí; però .. . no' n parlem més. ¿ Veus aquesta darrera
car ta de n No r ber t? Té, do ncs, l'estri po i la lle nço per la fines tra.
LA T. F. U. - ¡Oh, q uína nit més fosca per la fi nestra i-tot!
(11 Brltuuum 11 a la ca lltollada.)
ACACIA. - ¡ Reis del cel ! Una descà rrega a n aq ues ta hora ...
L A T. F. U. - Potser és una gaseosa . ..
ACACIA. - ¡No, cà! ¡Pressento una desgracia i tinc por! .. .
LA T. F. U. - Jo tambe n tinc de por. ..
ACA CIA. - ¿ De què? ..
LA T. F . U. -:- No sé ... Diga'm-ho .
R¡\IMONDA, SENYOR ESTEVE I CROR GHNE . AL

RA"'!ONDA. - ¡ Déu me u, Acacia, quí n daltabaix! Acaben d'assassinar al teu apreciat promès insignificant.
Sn. ESTEVE . - Que ningú's mogui, perq uè probablement se'n
in te r rogarà.
CHOR. - ¡ Es en No r bert qui ha fe t aq ueixa barrabassada! .. .
RAIJIlONDA (postrada). - ¡ Aq ueixa mare !. .. ¡ Aq ueixa ma re !...
APARHIX LA CJOADA F I DaL, P HRÒ HONDINAIRA

L.\ CllL\OA FlOEL, PERÓ IW.'i DlNAIHA . - També ... ¿Quí'ls fa prometre en una nit tan fosca? ¡Ja s'ho podíen tèmer q ue no hi veuríen
clar!, ..

D E L'ESTRATEGIA I DE LA TAcTICA
CONTRA

LA MALA LITE RATUR.A
PE.

(I)

ALEXANDRE PLANA

II
Les quatre ve ri tats fon a mentals i un pensament den J oan de La Bruyère,
mest re d'Histo ria.

D'on no hi hà rè , rès se'n pot treure. Aque ta primera veritat
fonamental, l'expressem nosaltres, els catalans, dient: d'allí On no n'hi
hà, no'n raja . Els sm·is n'han deduit un principi, fita de la ciencia: el
treball no's crea del nu rès (ex ¡tihifo, com diuen ells), sinó que s'obté
semp.'e després a despeses d'alguna cosa. Aque t principi ens pot servir de molt en l'exposició del nostre ·istema. Però hem de posar-hi,
perquè li fassin costat, una vella dita i un altra raó de ciencia . La vella
dita ès aquella de que: de gota en gota, s'aixuga la bota. l la raó de
ciencia, la que adueixen els savis al descob rir que la quan titat de treball que a l món hi hà és sempre la mateixa .
Aquestes quatre veritats sembla que no tenen altra virtut que la
seva molta claretat i senzillesa, Però elles seràn els quatre puntals per
al nostre sistema d'estrategia i de tàctica contra la mala Titeratura. Elles
governaràn el llostre pensament. A nosaltres, lo mateix que a Goethe,
més ens enfosqueix l'a narquía que la mort. Volem dir que més por ens
fa la manca de principis - i no hi hà govern que no' n tingui - que la
mateixa mort. Convençuts com estem de la superior exce\'lencia de
la democracia en l'ordre polític, .som obligats, en la mateixa mesura,
a voler - no per a nosaltres, sinó per al bé de la majoría - el govern
de la minoria en l'o rdre literari. De le quatre veritats copiades més
amunt ne faríem, si ens fos dat, els quatre primers articles de la nostra
Constitució.
La primera \'e ritat és tan incontrO\'e rtible com d'abundo a eficacia.
D'ALLÍ ON :-;0 N'III llA, No'N RAJA. i com els mentalistes nosaltres
acon ellessim la repetició mental o extra-mental d'aqueste paraules
tres vegades al lle\'ar-se i tres \'egade més al ficar- e al llit, Catalunya
en trauría un profit gròs. Aviat s'hi coneixeria. Perquè si tots -ls qui
avui dia treballen amb la pretensió de que hi hagi qui llegeixi lo que
e criuen, fes in aquell examen interior de conciencia que les religions
(I) En el núm. 2, l'artide I d'aquei%a sèrie aparegué amb el títol equivocat: ' hi llegia «contra la literatura» enlloc de «contra la mala literatura», de
quin erro de cai%a ne demanem perdÓ n l'autor i al públic .
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és que malgastem la mica d'or que bem pogut descobrir, les contades idees i paraules belles que hem pogut
trobar, per a fer- ne petites proses, petites poesíes, petites melodíes i petites pensades, les quals ni fan bullir
l'olla ni aixequen en el nostre esperit el noble fum de
l'entusiasme.
Aquestes quatre veritats que us hem fet recordar
tot passant l'estona, com aquell que no diu rès, serien
l'ample fonament sobre'l qual l'edifici dels nostres principis podria aixecar-se si ja no fossin, bo havem dit, els
quatre punt'ils de la nostra estrategia i de la nostra
tàctica, la necessitat de les quals elles acusen com el
relleu més viu. Sense estar-ne ben convençuts, no podríem mai arribar a saber trobar el punt de la perfecció de l'art, aquest punt de la bellesa que .é s com el
de la maduresa en la natura; el qui el sent i se'n plau,
té'l gust perfecte; qui no'l sent, li agrada un punt més
ensà o més enllà, té'l gust defectuós . Aquest pensament
és del mestre d'bistoria del fill del gran Condé, en Joan
de La Bruyère, i no serà pas la darrera volta que'ns
farà servei. Entremig de les quatre veritats ja dites,
aquesta definició del bon gust és com una font voltada
de quatre estatues blanques i nues.

INFOR"ACIÓ
LLIBRES

Ha sortit el volum X de l' Historia de l'Art a1ttic,
den G. Perrot (Perrot et Cbipiez), que tracta de la
ceràmica atenienca de figures negres i de les primeres
figures roi ges.
A

CAL "PÈ.RE BOUCICAUT"

A París els grans magatzems ban ampliat la llur
secció de pintura moderna. Ja no sols podreu adquirir-hi teles d'aquelles que vènen a l'entrada de la Lliga,
sinó fins i tot Jacques E . Blanche, Harpignies, etz.
COM A BARCELONA

LA M O RT DEL CALAVERA

i les morals recomanen, molts bauríen de deixar-ho córrer. Un home
no s'ha de creure en l'obligació d'escriure perquè menti que té ulls,
paidor i cervell. Els ulls són de necessitat per a escriure. Però l'escriure no é de necessitat per als ulls. Un home amb ulls pot "iure una
vida molt llarga sense escriure. Així passa amb la majoria. Cosa semblant podríem dir del paidor i del cervell. Ulls, paidor i cervell pateixen sovint permor de la literatura i degut a la vedtat suara establerta .
U n esforç de cervell pel' a una creació poètica pot fer molt mal. Per a
cercar la semblança que pugui haver-hi entre la clara verdor dels
arbres després de la pluja i la lluentor d'unes galtes jovenívoles després d'un llarg plor, s'esmersa més cervell que per a trobar el tant per
cent que repre enta en el preu la puja del sucre. Perquè hi hà cervells
que tenen la facilitat del càlcul de la puja del sucre com n'bi ban per a
com'ertir en imatges la verdor de les fulles.
La segona veritat és el natural complement de la veritat número 1.
EL TREBALL 'llA DE TREURE D'UNA BANDA O ALTRA. Sense elements de
treball, no's pot treballar. Sense les eines no's fa una mare-de-déu. Un
selvatge la farà amb un ganivet i una teia, mentres que a les ciutats hi
hauràn fàbriques de imatges sagrades. Per a fer literatura s'ha de tenir
abans que tot un cervell que no's deturi en la puja del sucre, i una capacitat d'emocio superior a la que pugui produir-li aquesta puja a un
comerciant en sucres o als frares que fan el «chartreux». S'ha de tenir
talent, ensibilitat i una mica de la divina gracia de la creació. Es
d'aquestes tres coses que s'ha de treure la literatura, forma de treball.
I en poc individus se troben les tres coses juntes.
La veritat terça, ja sobta una mica més que le altres dues, però
també é una \·eritat. LA SLT.\IA DE TREBALL És E\lPRE LA MATEIXA AL
'I(¡:'I. Diuen els que ho entenen que la quantitat d'or que's troba en tota
la terra no varía mai. Es la llei de la conservació de l'or que fa que'ls
uns iguin ' partidari dels trusts i que altres ho iguin de la repartidora. AI món sempre hi hà la mateixa poesía. I en poesía mé s'hi guanya amb aquests frusfs que" nomenen Homer, hake peare o \Valt
Whitman que no pas amb le petites cooperatives poètiques dels nostres Jocs Floral de poble. La major gloria de
ietzche fou el treure
totes les deduccion possibles d'aquest principi. Més val un literat i bo
que no vint de passadors. empre hem patit ue que una bona part Gel
treball 'hagi esmersat debades en literatura mediocre, en colors gri os,
en linie to\'e, en discretes armoníes i en pensaments que no fan pen'ar ni deixar de pensar. Com la suma de treball no \'aria, i DE GOTA EN
GOTA S'AIXUGA LA BOTA-la quarta veritat-, lo <¡ue'n passa als homes

Colonia, com tantes altres ciutats cultes, acaba
d'inaugurar el séu Museu d'art extrem-oriental. Colonia
te Ja el séu recull d'antiguitats orientals, però han cregut els séus
administradors que les arts del Extrem-oriental elles soles necessitaven un edifici exprés, i l'han construit.
- _______________________________

ANÈCDOTES
RECORDS

CONTEMPORANI ES

DE L'APRENENTATGE DEN CANALS

I havía bagut aquí a Barcelona un pintor, avui
desaparescut, qui es deia Fabrés, del qui no se'n
coneix altre mèrit que'l d'haver tingut al gran
pintor Canals en el seu talle r, aon aquest, mal
dirigit pels que'l dirigíeu en aquells anys d'infantesa, tenía projectat fer-hi l'aprenentatge.
Naturalment, ni l'aprenent tenÍa rès per a
-'--~~ : apendre d'aquell mestre ni el mestre tenía rès
per a ensenyar an aquell aprenent, però resignats ambdós a cumplj¡'
amb llurs papers, feien lo que podíen i no lo que volíen.
.
El senyor Fabrés, que era home de treball minuciós i puntualitzat,
ensenyava les obres an en Canals i li deia:
- Té, entretent-te mirant aquest quadro. Estudía'l fil per randa i
aprèn, que aquí veuràs lo que és pintura.
El deixeble se mirava el quadro que representava una odalisca en
un recó de l'harem. Allí les tintes hi eran a dojo, per a reproduir amb
totes les coloraines els mil i un matiços de les robes, les carns, les
perles, les anells i les rajoles de Valencia. Els ulls den Canals se cansaven de mirar tantes coses i cosetes fidelment reproduides sense faltar-hi punt ni coma.
- Bé: ¿què't sembla? -li va preguntar el mestre-o Què m'en
e sabs aquilotar els
dius d'aquesta obra. ¿T'agrada? ¿ L'entens?
mèrits?
L'aprenent, que entre nosaltres sigui dit, bavía vingut al món
per a fer lo que tots sabem, no sabía què dir ni respondre a tantes
preguntes. Anava fent que sí amb el cap com al compàs d'una admiració muda i, donant l'últim cop-d'ull al minuciós treball, se va decidir a
dir com a comentari suprem:
- Renoi ... i i quína paciencia!
- i Què ... paciencia ... ! i Talent, home, talent! - va respondre en
f"abrés plè d'indignació.
~

EL SENYOR F ARRIOLS I JO
O

DEL PENTÀGRAMA
PER

RAFEL MORAGAS

LA CERÀMICA I SOS MISTERIS
PER

FRANCESC QUER.

III

UI està trist és perquè vol. Quan les co-

.
1i
ses no van com JO vu ,agafo el barre t
i el bastó i vaig a buscar distracció. La
millor distracció és, sens dubte, l 'espectac1e de la bella Naturalesa, l'ombra
fresca dins del bosc, la contempl;;¡ció
de les ones en el séu persistent treball
de destrucció, són espectacles que'ns ho fan oblidar tot; però
s i tan series són vÇ>stres penes, si teniu el lloguer per a pagar ,
si la vostra sogra vos ha dit que no sóu bo per a rès, si la dòna
vos ha J'urat que és la dòna més desgraciada del món, allavors
la Naturalesa no podrà prou, i lo millor serà anar pels voltants
de Barcelona admitanr tots aquests de vassalls d'arquitectura .
Allà l'arquitecte serio hi ha fet la prova d'un art nou ben séu
i el mestre de cases - qz¿z" té molta trapa - I 'ha escarnit, depassant de molt l'obra del mestre, ja prou recargolada. El
senyor Farriols anava a veure els treballs d'unes torre les cases
i, trobant-me malhumorat, el vareig acompanyar. El tramvía
ens va deixar al mig d ' una especie de Majic Ctty, tal és la

A consagració de la Primavera. STRAWINSKY.Un altre de nou. Concerts Monteux ... Slrawinsky . .. E n una llotja, en Debussy, en D'Annuncio i en Sert, que aplaudeixen ... Uns senyors
s'aixequen i protesten ... De les galeríes surt una
potenta veu: à bas les bo1trgeois!.. . En resum,
l~audició de la Consagració de la Primavera (Le
Sacre dIt Printemps) convertida en un combat. .. L'última obra de
Strawinsky ha provocat un tumulte .. . ¿Quí té raó? .. ¡Oh! Strawinsky,
podeu ben bé creure que no és ... ¿què direm? .. Ofendríem a tants
i tants ... Bé, vaja, ¿voleu alguns noms? .. Aquí'ls teniu: Bruchner, aquell
senyor de l'aparatositat simfònica que va acabar d'itl iotitzar als melomans
de Barcelona; en Malher, que Déu l'hagi ben perdonat; Max Reger, davant de quina musica aconsellem la fugida ... Mes, tornem a Strawinsky.
El valor de Le Sacre du Printemps és incontestable. La maleria
pn'ma és russa, popular, ritmes selvatges i crits esfereidors ... Ve a
ésser una exaltació com la devíen teni r els pobles primitius. ¡ Som altra
vol ta a la música de nirvis! J a era hora ... ¡Resem damunt la tomba de
Saint-Saens !
Strawynsky no vos descriu somniadors palaus or-ientals, ni vos
e\'oca els jardins, ni vos fa sentir el crit esquerdat dels paons reials ...
·No, rès d'això, lluny, més lluny encara ... Anem a cercar amb Strawinsky l'home inculte, l'home animal, l'home primitiu ... I aquí teniu
perquè de' n mig de l'orquestra pugen crits de besties, sorolls inharmònics ... ¿Voleu l'evocació més justificada? .. Es obra de fascinació ...
Estèticament, ve a ésser com un retorn a la prehistoria de l'Art ...
Endreça: Senyors directors d'Ol'ques tra de Barce(ona, ¿ per què
no's prenen la molestia de donar-nos a conèixer la música primitivista
den Strawinsky? .. Es qües tió tan sols d'interpretar l'home inculte ...
No és gens difícil... No fa l;rai res anys varem tenir el disgust d'escoltar
la Sèptima simfonia den Beethoven, interpretada prehistòricament, en
plena barbarie ... L 'aptitut la tenim a casa doncs ... Amunt i ... i qUtcuriós ftlra veure als nostres burgesets parlar de Strawinsky !. ..

hizarreria d 'a q uel\es construccions.
- Ja veurà, ja veurà- me deia el senyor Farriols pel
camí-; avui apliquem molt la ceràmica a l'arquitectura.
Y, en efecte, allí frisos de trencadiça de tots colors , allí
relleus verd bleda, florons i cornises groc gibrelleta; tot aquest
bé de Déu de terriça de tots estils, si bé de pocs colors.
- Suposo, senyor Farriols, que és això lo que vostè en
diu ceràmica d'arquitectura,
***
-¿No ho és?
Fullejant un programa del Conservatori de Brussel'les, llegim que
- Sí, a fè: com un clau és un penja-robes, La terri ça no en el quin t cu rs s'obliga als alumnes a estudiar «Iberia», del malaguaés ni la materia que convé an aquests treballs ni reuneix cap ~ nyat Albéniz.
de les qualitats que li són necessaries. Les intemperies ataquen
aquests ve~niços cuits a la temperatura d ' ou ferrat; la pluja i la pols,
aprofitant,se del desacord entre'l
verniç y la pasta, s'hi infiltren i
acaben per destr u ir la peça. Així
passa que d 'aquesta casa que sembla acabada d'eixir de la capsa,
no' n quedarà aviat rès més que
una decoració d'una coloració dub,
tosa, antipàtica i sense cap esclat.
Els arquitectes, després del séu
projecte, hauríen d'estudiar, junt
amb el ceramista, la decoració,
tant a fi de saber el partit que's
pot treure de l'art que desconeixen, co m de facilitar-li la tasca,
doncs sovint els projectes són inexecutables; d 'aqueixa col'laboració ne naixería la solidesa del
conjunt, s ' hi veuria una cosa volguda y portada a cap, i no lo que's
veu avui, en que, salvades molt
rares excepcions, els arquitectes
compren lo que troben, i a la
gracia de Déu ho apliquen aon
els hi sembla, com la dòna coqueta poc segura de son físic qui se
pinta una piga per a afavorir,se,
Se pot dt'r que ttO hi hà pas gratI
dzYerellcia, etl quant a la forma, entre'Is preceptes d'1m Gerome t" els deli
Ittgres. Però lo dlyídl 1tO es pas el
repeHr Ima veritat silló ei settb"r-Ia i
fer-la creure.
J. F. SCIINF.RH

L itografia d en M aurici D enis, copia d'una natura morta den Pau Cezanne
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D.CARLES
PER

RETRAT DEN M. P . SANDIUMENGE, per D.

Carle~

En el quint curs oel Conservatori de Barcelona encara's toca el
Scherzo de Chopin. L'Abat Lístz deia que'! menys que's podía exigir
a una cuinera era tocar aquest scherzo .. . Nosaltres afegim=. i la rapsodia núm. 2 ... i la núm. 3 ... i la núm. 4 ... Comptin fins al nlllTI. 15.

EGATS per l'admiració, entrarem a fer la crítica general de les obres pictòriques
den D. Carles, que figuren
en la tercera de les Exposicions organitzades aquesta
primavera per l'entitat «Les
Arts i els Artistes ».
Com si després de produir l'esbart de pintors catalans que integren aquesta entitat, la
Naturalesa volgués confirmar que havía près el
determini d 'obsequiar a Catalunya amb un tresor
'pictòric, sense que's pogués dubtar de les bones intencions de que està carregada, ha descarregat sobre en D. Carles un doll de pintura que
.costa d'engolir i s'escampa per totes les teles
d'aquest mestre, fill d'una pinzellada, com diu el
gran pintor Canals, i nosaltres confirmem.
Abans de prosseguir fent-li l'artícle i omplint-lo d 'alabances merescudes, parlarem d'una
característica que'l caracteritza, i que fent-lo diferent de tots els sé us amics i companys que conreuen la pintura, consisfeix en la plena possessió
d 'un judici crític que li permet considerar les
obres d'art segons el principi universal de la
bellesa .
.
L'arbitrarietat de criteri, tan corrent entre'ls .
artistes, fonamentada en l'orgull, en l'enveja, en
l'ignorancia o en la' tendencia natural a una accidentalitat estètica , no sempre fixa ni determinable, fa incomplerta o errònia l'opinió dels artistes .
El judici crític den D. Carles, allunyat de
les passions humanes, i nort i guía de totes aquelles persones que estudíen i comenten les manifestacions pictòriques, no's presenta mai torçat
per les causes senyalades, i pot molt ben servir
per a explicar lo que caracteritza la seva obra, la
qual, saltant per sobre els accidents de la Bellesa,
va de dret a trobar y produir el principi universal
que l'informa, perquè per a ell, els accidents
són veritables accid'ents de l'obra, i si s' hi troben, és veritablement p e r accident de la seva passió, pel principi unive rsal abans esmentat.
Si en Canals i el mateix Humbert cerquen l'elegancia,

***

Toinc rec011stitttyent. - P els que pateixin verdt'1zilis, me)'erberilis, domi::etiasis y altres malalties vergonyoses, recomanem l'antic i acreditat reconstituient Orféus, del Doc/o/< G/lIck. Se servirà en el Lü:m.

***

¿Marinetti a Barcelona? Home, sl, que vingui, i amb
la seva orquestra, y que sonin La c01¡quête des Etoi/es ...
Així reposarem al menys una vegada dels fusellaments
de musica popular. La musica dels futuristes mata cara a
cara i amb browning, que sempre és un aventatge ... Prou
cant de pagesos i vinga'l miliTsg d'aerop/arlS.
Vingui, vingui, Marinetti.

ETS Cé::amu ha estimat les coses de la maleixa ma1Iera que 1m jallselllsta estimava al sé7e Déu: 110 ¡¡'esperava rès.

***
COliforme elS que 1m quadro no es ulla foto/!,rafía.
COlIforme també en que 110 està pas destillat a expressar
idees. Però lo cert és que Rembralldt i Corot TIO foretl pas
1ens purs decoradors. 11w sols exPliquen llurs persona/ges
slÍtÓ que s'explique/l ells mateixos. La pintura 110 deli éss~r
/iteraria"' ve/aquí ulla fórmula ben hermosa. Però me
• temO que no sill"lIjiqui rú.-Que no ha d'esSt!r literaria ...
però es qll~ la /iteratura tampoc té d'e'sser-ho .-L. ~ ERrI! .

FRANCESC PUJOLS

J

PAISATGE, per D . Carles

com en Colom la fortalesa o l 'A regall
la grandesa, o bé l'Apa la veritat i en
Nogués la part grotesca, com en Pas cual la gracia, en Sunyer la sobrietat.
en Vayreda el vigor, i tots, cada hlí
per allí on l'enfila, se mouen entorn
d e l 'a plicació del principi, que és font
de la Bellesa ,. a cada una de les parts
que' n conreuen, en D. Carles va per
la dressera al cor de la mateixa font ,
i sense maures del raig , produeix i
elabora la se va obra d e tal modo, que
de la mateixa manera que'l cel, aclarit pel sol, resta orfe de tot me nys
de llum i c1are tat, les pintures den
D_ Carles resten orfes de tots els valors secundaris d e lo Bell per deixar-hi
lluir el primari .
Mercès a aital circumstancia,
aquest pintor és l ' hereu d el mai prou
plorat Nonell, que fou el primer artista
de Catalunya sabedor de que l'art era
diferent del principi intrínsec de la
Bellesa , però així com en Nonel1 ,
creient de bona fè que aquesta diferencia suposaba incompatibilitat, va
posa r el séu geni incomparable al servei de la separació siste màtica entre
el primer princïpi i els principis segons, que integren l'obra d 'art propiament dita, en D. Carles no opera sobre aquesta separació, sinó que's conclou a posar tots els elements artístics
al selvei del séu fi únic, que és la producció de lo que d è iem .
Característica general de l'obra del pintor que estudi em ,
és aprofita r tot lo que li pot servir p e r a arriva r an aqu es ta
producció tan desitjada, i així veiem que havent-hi mode rna ment i a vui al dia escoles moderníssimes i d ' última ~ o ra q ue
prac tiqu e n el sistema de crear l'element intrínsec de la Bellesa ,
destruint tot lo que pugui recordar de lluny o de aprop els
elements extrínsecs, en D. Carles no s'afilia a cap d 'aqu estes
escoles, perqu è en comptes de destruir els elements de segon a
fila els posa al servei dels séus propòsits, i la destrucció i ani-

NATURA MORTA, per D . Carles

q uilació dels objectes fent -los fon ed¡ços e n el totltm revo!utttlJl,
q ue és la so ca i a rrel del producte ele mental d 'aq ues tes escoles
d 'ú ltima hora, no s'adiu a l ge ni d el pinto r català, que posa
els objectes e ntre els fon a me nts de les seves c reacion s com lIn a
de ta ntes ped res q ue ag ua nte n i sosten e n l'obra dels sé us
pi nzel1 s.
«La lletra mata z' ¡'esperit vivzjica.» 'Mai sabràs prou de lletra
FnANc¡;:sc V EnNAY.

z' mai posset'ràs prou L'esperit. -

EL CONTE MORAL
DELS POBRES
I L'AVAR.
l'ER

C.

OR

DOMÉNECH

Don Paquitu Romaguera i 'l'abella, Ilat a l'Uruguai, fa estona té les
galtes abundoses com dos cabaços
de calderilla, porta la clenxa rigorosame nt viada com una \'o ra d'acera dels Aixamplis i és avar, ta n
avar, que per no gastaries, gasta
les calces sempre més curtes que la
goma de les sabates.
Compta els cigrons que tira a
l'ol\a i és trenta set vegades milionari de la moneda que més simpàtica sia.
Té cases a París, a Shangai
(això rai) i a Londres, a Madrid,
a Liverpool, a Chuquisaca (que no
se ah qué \'01 dir) i dem's ciutats que's creuen ésser alguna cosa.
Té bous, vaques, moltons, mules,
armadillos, oques, eugues, conills,
galline , porcs i tota mena de semo-

viellls.

PAISATGE, per D . C arles

T" dóna i mitja criatura, '1ue faría bon paper en un tractat de Teratologia, ('om el tan ('onf'gut de
\"offroy
aint- Il ilain' sobre'ls

I

J J

J

monstres humans. Es veritat que no ha anat mai a Sant Hilari - perI l'ava r va respondre en castellà, tot fregant-se les mans i beataquè no pateix de rès - per economia.
ment somrient:
Té préstecs, hipoteques, cartes de gracia, embargs, lletres, paga- / Nt'1ia / Porque, como dü;e el r efran,' lo que a los pobres das a
rts i demés documents, ademts de rebuts de o en dipòsit (assumpte cri- Dios lo pres/as. I és precís te nir serietat i portar-ho tot ben comptat a
minal i cangri al canto, cosa paorosa), al mòdic interès del 31 per 100 la vida; després potser Déu mateix allà dalt me'n demanaria comptes.
o del 79,000 per l ob , que ve a ésser quelcom de semblant. I sa mulle r
La dòna romàn estupefacta; l'ava r somriu sàdicament satisfet.
és seca com una estella de teia d'aquella dels carboners, que tant s'hi
Abril 1914.
fixen <:n fer-les primes i invisibles. Hi hà un carboner a Ba rcelona que's
pinta sol en això: per a cinc
cèntims dóna vint ombres de
teies que no poden escalfar
L'ART DEN ROBERT BONFILS
ni un boçi d'esmorzar.
PER JOAN SACS
Don Paquitu Romaguera i Tabella parla castellà i
E n Robe rt Bonfils és un i\'lustrado r de la mena dels sensitius,
viu com un taup, però mai se ,
aque ixa raça d'il'lustradors de llibres que'l geni den A ubrey Beardsmira els diners. En cambi,
ley infantà.
a tòt li porta el compte-coAbans de l'adveniment d'aqueix artista anglès, els millors il-lustrarrent, àdhuc als matrimodors e re n uns grans dibuixants, sensibles sols a l'esperitua litat contemnials petons que, segons és
porania. Un Da umier, un Ortego, un Raps, els vinyetistes francesos del
de llei, se veu obligat a dosegle XVIII, un Goya, un
nar a la seva dòna.
Callo t, un Lecle rq, un BosEl català és l'animal
se, un Woeriot, un T o ry,
més previsor del mòn, com
un Holbein, un Mantegna,
havem quedat, tant, que ta
un Sebald, c!ibuixaren il'luspor als xinos, als ianquis i
tracions ino lvidables, en les
als holandesos del formatg e
que el color històric del llur
del mateix pais. Quan un
temps s'hi gusta intensament
català fa alguna cosa, semsempre que'l llevat acadepre darrera s'hi veu el tant
mista no n'ofega la pe rsoper cent; se suicida, 33; se
nalita t.
casa, 40; s'embarca, 22, s e
Quant aquests artistes
mor, 100 (tot això per cent),
volen, en canvi, representar
i sempre guanyant. Felicila vida passada, l'historia,
tem al català.
llur visió s'entela, llur eruDon Paquitu Romaguedició no'ls documenta prou,
ra i Tabella té coses enorllur sensibilitat sembla fu g ir
mes; és la bellesa de la
davant d'un model qui no
enormitat de la mesquinesa
po t pendre còs, i les llurs
i de la miseria moral (i ell,
obres devenen fades i sovint
tan ric!), és el monstre del
grotesques. Reco rdem l'Astant per cent i de la dermasiria i laJudea den G. Do rt,
tossi. Aquelles escates a la
q ue sembla inspirada a cà
pell són, en veritat, senyors,
la Malatesta; les co mposiquelcom d'èpic.
cions classicistes del XVII i
Aquelles nafres són,
començos del XVIII franper lo extenses, l'enveja i
cès , models de fadositat ; el
la competencia de les pamclassicisme dels il ' lustradol's
pes sudamericanes. Per a
ale ma nys i suiços del re naiseguir una placa d'aquella
xement, ta nt xavacans, e tc.
dermatossi se necessita anarL o mateix podríem dir dels
hi en automòvil.
pinto rs i dels musics, sen¡¡e
Don Paquitu Romagueper això a taca r la bellesa
ra i 'l'abella sempre s'enespecial de les llurs producgreixa més i tots els negocis
cions .
li marxen admirableme nt,
Aubrey Beardsley fou
com no podia menys de suce l primer qui ving ué ai l'lusceir tractant-se de perso na
trar, a e\'ocar coses esvaitan arranjada. Sa estellosa
des, sense q ue la se\'a tradòna li porta una adoració
ducció esb ravts , ans al conparenta de la religiò ben entra ri , augmentan t-la, la flaitesa; els criats el serveixen
ra i la poesia que la gent
de franc i respira lo just i
so mniadora y sensible ens
CLARA D'ELLEBEUSE, per Robert Bonfils, (Dibuix aquarel 'lat)
suficient per a no morir-se.
complave m e n prestar a les
Es un català mesclat d'urugents i als esc~ n a ris q ui ja
guai; i quI podia pensar una cosa més estranya e ntre'ls més o ptimistes
han traspassat el llinda r de l'histo ria.
no és solamen t flaira i poesia
de la vida!
.
lo q ue hi trobem e n l'obra d'aqueixos se nsitius dibuixants del nosPerò lo que millor e l dibuixa t S eixa idea genial entre les ge ni a litre te mps, sinó, ade més, un va lor d'identitat, de veritat, q ue pot ésser
tats d'avar. Quan un compte, a pesar de totes les e mbes ti des de la ge nt visió de la bellesa de l'obra d'art de tot una època, vista d'escars,
del fot·o i de la de folro o de gènit; quan ni agencies, ni tremend os, ni
An aqueix terreny alg un s dels il'lustradors moderns e\'oq uen més
jutjats - fixem bé l'idea - , ni el me tge pode n rès contra aq ue ll deutot'
que e ls mateixos con temporanis d'una època passada. El Balzac il'lustra t per en Ch , Huart, serà s upe rior al de n Doré. Aubrey Beardsley,
de ci-istall de roca i de bon maxilar, inco nmovible com Montjuich, aleshores don Paquitu, resolt a rès perdre d'eix món, e l regala als pobres
qui casi no sab ia dibuixar, comp re ng ué millor e l regnat del Re i Sol
del carrer que se li acosten a demanar-li almoina.
que en Lebrun; ~o sols l'esperi t d'aq uell temps, sinó fi ns l'acció, n'ha
I els hi diu:
ar riba t a evocar l'ang lès del nos tre te mps ,
- Tingui. Cèntims, no, que són pe r anar a la taberna, o pe r
En Robe rt Bontils tS artista d'aqueix llinatge que Aubrey Beardsley
menjar, O pitjor, per a fer el bagarro. El pob re no deu menjar, ni beure,
inaugurà. Les il'lustracions q ue d'ell coneixem són tutes inspirades en
ni fer el bagarro, perquè's vicia . Tingui aquest compte. Ja veu , són
la vida del segón i tercer quart del segle darrer. Com a evocadot, I:ns
plau mts que Guys, mts que Grevi n, mts qUI: Gavarni; no'n tt la
'50 pessetes. Còbril, que ja li pagaràn. I tin g ui compte ¿ sent?
I arribant a casa, don Paq uitu Romague ra i Tabella, amb un a de les gracia ni la força, però sobre d'ells posseeix la percepció de l'ànima
més meticuloses actituts, apunta e n son llibre major eix compte al Debe d'aque lles generacions, no de la ge nt i dels e cenaris solament sinó
també dels minuts, un per un i tots alhora. Ell ha fe t pe r les figures
del compte-corrent que havia obert al mateix Dé u Nostre Senyor.
- Però ¿ còm és que fas això tant estrany, Paquitu? - inte rroga la
del romanticisme fra ncès, lo que en Nicholson pe r la ma teixa època
dóna que havia vist l'operació per dalt de l'espatlla de son marit a ng lesa.
l'avar.
Aqueixa sensibilitat no seria gran cosa si no fos expressada de la
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peratriu moría i sa fidel serventa se redoía en un auster convent, on hi finà, soltera, però no ignoranta de l'amor.
El Makura 110 soshz' és una col'lecció d'impressions concises cul1ides a l'etzar, a la manera del carnet d'apunts del
dibuixant; tan aviat naixent de la realitat i resolguent-se subconscientment, a la manera de Juies Renard, com en procés
invers o bé naixent i esvaint-se en els plans de la conciencia
subjec'tiva, Aqueix recull està contingut en dotze llibres en
vers i en prosa. Les traduccions que segueixen són espigolades sense cap ordre; per això aquesta ordenació numerada no
té cap relació amb la del original.

CLARA D 'ELLEBEU~E, per Rober' Bonftls
(Dibuix aquarel'lat)

manera furta i concisa amb yue en Robert Bonfils ho fa. Aqueixa sen.
sibilitat de literat necessita d'un bon ofici per a expressarse i en Robert
Bonfils el posseeix abastament.
El procediment r¡ue ara emplea és la pinzellada curta i saccejada,
com fatigada, però no fa pas dos anys que encara empleava la linia de
ploma d'oca, més resoluda i graciosa potser, però que no pot lograr
els efectes de robust papelloneig que ara obté, a imitació dels moderns
pintors Bonnard i Vuillard.
Aqnestes il' lustracions que avui reproduim, son extretes del llibre
den Francis Jammes Clara fi' Etlebeuse, i com en les altres edicions de
bibliòfil, de curt tiratge, que li sol encarregar la Societat de Bibliòfils
de París, són colorides a mà, amb tons purs i a plans, a semblança de
l'imatgería popular antiga, però harmonitzades per medi de qualque tò
neutre amb delicadesa inenarrable.
Els llibres de la Societat de Bibliòfils que porta i¡'¡ustrats en Bonfils, amb gravats al boix de la seva propia mà, són, entre altres que
ara no recordem: Les rencontres de M. de Breos, d'Enric de Regnierj
Les Filtes galantes, de Verlainej Sylvie, den Gerard de Nerval.
També col'laborà en el Teatre de les Arts, quan la direcció den
Rouché, dibuixant els figurins i decoracions d'un ballet den Bruneau,
quina col'laboració fou molt lloada pds coneixedors.

COSES DETESTABLES. - I. AI deixetar la barreta de tinta xina en
l'aigua de la cubeta te trobes amb un llarg cabell que evoluciona amb
el ritme de la teva mà.
O bé, incrustat en la barreta, un minúscul gra de sorra que comença a xerriquejar.
Una criatureta qui es posa a cridar just al ¡noment d'haver tu d'escoltar quelcom d'interessant.
Mentres contes coses del temps passat, vetaquí una persona que
t'interromp per a/desmentir un detall insignificant que coneix cie debò.
També les pusses són detestables quan dancen per sota'ls vestits,
com si els aixequessin.
Un gos qui lladra contra l'home qui ve d¡'cretament a veure'm.
i Voldría matar aqueix gos!
COSES DESOLADORES. - Il. U na cambra de partera amb l'infaut
mort.
U n braser sense foc.
COSES QUI FAN BATEGAR EL COR. - III. l~s de nit i esperes a una
persona mentres que al defòra el vent i la tempesta saccegen sorollosament totes les coses.
.
Ren tar-se'ls cabells, polir-se bé, posar-se'ls vestits tots odorants
d'encens. Fins i tot quan ningú et veu, en el fons del cor, això és emocionant.
U n home hermós qui atura SOll cotxe dient unes paraules per a
anunciar-se.
Ficar-se al llit tota sola en una cambra perfumada d'encens esquisit.
COSES ELEGANTS. - IV. Un rosari de
cristall.
Els pollets de l'ànec salvatge.
Uninfantó ben maco menjant maduixes,
COSES INQUIETADORES. - V. Menjar
maduixes a les fosques.
.
COSES QUE SEMBLEN DESPERTAR MALlNcONíA. - VI. Algú qui se mocaj després

oir-lo parlar.
• Menjar mostaça.
L'ANY NOU. - VII. Sobre tot, per cap
d'any és quan l'aspecte del cel és verdaderament serè i nou. U na lleu boirina blanca.
Tots els homes renoven llur vestit, llur cara
i llur cor. Tots els homes feliciten al Príncep i se feliciten mutuament. Es cosa molt
divertida.
~

SElj.SHÓNAGON I SON LLIBRE
D'IMPRESSIONS (MAKURA NO SÓSHI)
PER

J. s.

El Sbònagon posseí aquell talent poetic en
que'l gust i la cultura, exaltant-se mutuament, donen a l'obra d'art que engendren
l'universalitat consagradora. Una traducció
completa de les obres d'aquesta gran poetessa japonesa no faría cap mal a la llengua
catalana, però aqueixa és una tasca que
no'ns pertan y. Un extracte del séu llibre d'impressions ja és
cosa més adequada a les planes de REVISTA NÓVA, i així complim amb aqueixa bonrosa tasca divulgadora.
Descendent de poetes i de prínceps, Sei Shònagon nasqué en 968. Entrà a la Cort en 990 com a dama d'honor de
Sadako, esposa preferida de l'emperador Itcbijò, aon seguidament son talent i sa crude1íssima' mordacitat li crearen odis que
perduren encara mil anys després; les cròniques diuen que'Js
palatins tremolaven i perdíen el color tan sols de veure-la venir. Quan l'emperador repudià a Sadako, la seva dama d'honor
la seguí noblement en la desgracia. Vers l'any 1000, l'ex em-

CLARA D 'ELLEBEUSE, per Robert Bonfils. l Dibuix aquarll'lat)

LES ARTS ORIENTALS

sopotàniques O índiques dataven de molt més ençà, i els origens se
senyalaven en les pintures bisantinitzantes del Dioscòrides de 1222,
PRR JOAN SACS
més barbres d'estil i d'execució que'l full maniqueu de M. V. Lecoq,
precisament trobat en terres de l'exil del gran Mani, lo qual demosNTERESSA recollir tot lo referent a l'art pèrsic ara r¡ue
traría que l'art del llibre a l'Iràn passà per varies renaixences, des de'ls
,. domina fins en les superfluitats de I-a vida mondana,
sassànides fins al segle XVIII.
~però molt especialment pel valor intrínsec d'aqueix art
L'estil d'aqueixa ja cèlebre miniatura és molt semblant al de la
tan poc conegut encara a casa nostra.
decoració de la ceràmica de Raghès; figures rabaçudes i grassonetes,
A darrera hora sembla que'ls origens no són de cares infantils, amb grossos ulls ratllats horitzontalment sota les
els que'ls especialistes havíen cregut. Segons ceie& juntes, i d'execució ràpida i expressiva, amb predilecció per a
aquests senyors afirmaven, la miniatura pèrsica la línia curva. Aquesta decoració ceràmica de Raghès, l'antiga Rei,
arrencava de la confluencia de l'art bisantí amb el
datada dels segles XII a XIII apareix, doncs, unida sense transicions
de la Persia post- sassànida; però, vetaquí que una curiosa desco- amb els segles VIII i IX.
berta del gran sinòlec alemany Von Lecoq ve a demostrar que la mi- _
Altra constatació és la de que l'estil bisantí dels pseudo primitius
niatura, ja brillantment practicada pels sassànides, segons el antics
miniaturistes pèrsics dels segles XIII i XIV no fou altra cosa que un
textes, era un art veritat, tan refinat com el del temps de Behzad.
incident de fronteres, doncs que no trascendí més enllà de la Mesopotamia, i molt més remarcable és encara l'existencia en el Iràn i durant
Sembla que'ls maniqueus i Mani mateix (segle III), practicaren amb
brillantor l'i¡'¡ustració de manuscrits . En el segle X existía encara un
els segles VIII i IX de l'estil xino (Raghès) sense cap reminiscencia
bisantina, o millor dit, Irania ni Assiria.
vell llibre titolat: Retrats dels Sobz"ratls de la Dz·n. Sassànüia, on s'hi
reproduíen els retrats dels vintiset prínceps. D'altra part, la tradició,
Així el procés del helenisme s'ens apareix cada dia més clar i
complert. Un dia abandonant Bisanci per l'invasió del decorativisme
contada per diversos escriptors orientals, volía que'l reformador Mani,
hieràtic de la Mesopotamia i escampant-se per la Bactriana, el Gandhara,
o Manes, executat en l'any 275 per Rahram I, hagués sigut gran pinels Turkestàns, l'Assia Central i l'Extrem-Orient; baixant altra vegada
tor, i que durant l'èxil hagués il ' luminat en una gruta del Turkestà un
per l'India i morint, per fi, en la Persia, encara no fa doscents anys, en
volum destinat al rei. Vuit segles més tard encara se conservaven obres
un decadentisme gloriós, sense haver sofert cap de les interrupcions
i¡'¡ustrades per ell en les biblioteques principesques, però aquí val a
objectar amb M. Cumont, que és qui conta la descoberta Lecoq, que suposades .
¿ Quí'ns aclarirà ara l'origen de l'art vivent i ja refinadíssim en
aqueixes pintures seríen autèntiques com les que la tradici0 atribueix
a Sant Lluc. No obstant, és cert que'ls maniqueus, tant els occidentals el segle II av. C. de la dinastía Han de la Xina, art qui rès de comú té
amb el de la Caldea i de l'Assiria ni amb el de la Grecia?
com els orientals, concediren sempre gran importancia a la ii'lustració
Quí sab si l'art gandhàric, més que greco- búdhic, hauría d'anodels manuscrits. En el segle IX, l'erudit alarb AI Djahir pat"la de
menar-se greco-síric ...
les sumes considerables que'ls maniqueus gastaven per a obtenir bon
Tornant a la qüestió del miniaturisme pèrsic devem afegir que
paper blanc, bona tinta negra i bons calígrafs, i afegeix: «en veritat,
que cap paper ni cap caligrafía son comparables a la llur»; i fa un pa- tot això sería una fantasía si la descoberta de M. V. Lecoq, no tingués
la situació cronològica que aqueix iHustre erudit Ií con.c edeix. L a
ral el entre'l diner per'això esmersat amb el que'ls cristians gastaven
esmentada preexistencia sense atenuants del tipu de Raghès a tan llarga
per a deco rar llurs esglesies. Més antigament encara, en el segle III,
distancia de l'època fins ara coneguda, sembla fonamentar aqueixa
Sant Agustí parla sovint dels manuscrits preciosos dels maniqueus
objecció. Podría'l full no ésser fals, però podría ésser interpolada l'insd'Africa.
cripció que la data.
M. V. Lecoy ens confirma aqueixes assercions antigues en son
recent llibre sobre Rhotsho (Cnotseno. Berlín, 1913), aon s'hi reprodueix un full d'un manuscrit maniqueu ricament il·luminat, amb colors
pasmosament vius encara. Sota d'uns arbres florits, nombrosos sacerCORRESPONDENCIA
dots amb túniques i tiares blanques, asseguts per terra, escriuen sobre
pupitres; al revers, escj'!na de musics arrenglerats i assegnts sobre'ls
E . N. R. - Es dolent.
talons, en mig de decoració floral i títol. Segons el mateix editor diu en
Balmes. - Ho trobarà en la Gasette B. Arts, del mes d'Abril darrer .
aqueix full, l'obra data del VIII al IX segle, i això és d'un valor inapreciable, doncs fins ara les més antigues miniatures pèrsiques, me- Societat Anònima LA NEOTIPIA : Rambla de Catalunya, t 16, Tel èfon 7908 : BARCELONA

.....................................................

~9J

roTOGRAfIA

O'ART
ROSSELLÓ 277

CARROCERíES DE LUXE PER AAUTOMÒBILS
CASA FUNDADA EN 1900

r·······················.

!B,R,[OORhT¡
i lr C~
!

e-MURTRA
CRAVADOR
HospItal, 49

BARCELONA

:§~§1f~rE:
•

•

.....................................................

:

TRArA~c.Ap.8.

: ~~.tto~

PPAL

:

UROU I~AOMA I
.......••••••••.•.•...•.•
Ol l" PLAç.A

LA NEOTIPIA
I_pr ••• ion. arti.tiqu••
Llibr••• Fa.cicl••• Gui••
InvitacioD •• Circular .
a ..... i.t... Pr;.ra_ . . . CD.

MODEL DE LA CASA

J. ROQUETA

SEPÚlVEDA, 148

mtFoN 503

BARCELONA

PARFUMERIE AUX FLEURS [] Aigua de Colonia
Rambla Catalunya, J J6 - T etèf. 7908

E p ' in.litn.t del F'AIANS CATALÀ

- Qui no anuncia no vèn. ¿Ho sent? '

:FaiaJnfJ
CA1ALANES 615
CO~TS

Vaixelles

Cristalleria
_

.f

.\~.'*.:.
RAMBLA - DE

O

CATALUNYA

lf\\'Jt

\'.lUQUERIA -

22

DAGUE~/A. BATERIA DE CIJINA. It~TICLE
,~~O\\,. . ~L""\'\'~ \)'O~~~\#\i.l'T. UStll'\~\L\S 1)E PEVende.!. al engTòs et\ ~ote.s le.s Teg'loos -VENDES ~ la ME-

fERRETER.A. 'FUMISTER.IA.
~'l.t\ ~ ~

ES'

NUDA- Ju..rnlniIt-re d preuI e/pec/alt ~ ffotels. CtJ/·1e9is. Comu.niédtJ.HoJ
plta/r. Compdfly ¡liS ferrtJ· (8"ils. Empreses civils. mili tars i nt1yiere!.

Marcs i GraVats
Assortit interminable

-'- . .

.\Je donarc de ball
d .Ique t periodil'ot pcrq llc

~-~

La Pinacoteca .

no porta e qll le •

Corts Catalanes. 644 D'Barcelona

Ningú pot decorar amb,
gust les .setle.s parets sen .
.se tlisitar aquesta casa

~/r:j(JIQ--"ià/êÒt/:J(Jloj(

/Xuu (.

,A!quiloc/ura···2Ji~y/o·.· ,
,91ntura·:2) (JoocaClor.J e/c_:'

Do ndi) 11 ('

S" ¡1p clt·o ( (j.

D/\P..C[LCl

I

'fÈ>lé\'ol\o •• • •••

• ••••••• 1289.

-;¡¡J

.'

-_._ ---

/1

.\;',
\I(
l,'

(- J.

\

.1

•

J

.

¡

i)

(

)

I

,
f·

I

EL M.ES DE MAIG, EL MÉs HIPÒCIUTA DELS MESOS

~,I

I

I

)1
I

