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-¡Ai Senyor! ¡Les dònes me faràn tornar tísic i pobre!
- Tísic, només .. . , tisic, només ... ¡Ja sabem que'ts molt ric!

ELS CAIXALS AUTOMÀTICS
PER

C.

DE

DOMÉNEC

XPERIMEN'I'ALMENT, estil en lo possible r¡ue
un senym' se deixi la carte ra o el par;¡igües. La
cien cia ho aprova. I està e n lo possible que plogui
quan aquell senyo,: acaba de descuidar-se'l. Dintre
del món dels oblits to t hi cab : desde'l se ny or
qui s'oblida el porta-monedes, fins al senyo,' qui
s'oblida els mitjons al bell mig del carrer, ,han~ nt
eixit de ' casa enmi tj onat. En això I a llògica
r¡uecla quelcom esbotzad;¡.
i Quàntes veg¡¡r.es un hom sur t de casa i es deixa e ll mateix a casa!
' l';¡mbé plou al ma,' sense necessitat; i a Ran:dona hi hà una Societat
'1ue fa motllos de fusta per a cases de pedra dissimul;¡da, en fonna
de pols!
Ne\'ar al Montblanc i fer calo r als paísos tropic;¡ls ademés de calents, S('lI1 es t,'any escs r¡ue donen a l'hom e l'idea de CotTetgir a natura
ses moltes faltes.
iJa està!
Això és lo que considera\'a set'iament en Re net Rohigues i Bonet
certa tanle, r¡uas,i a l llustrejar. I ~: n Benet, com se pot compf'ndre, te nia
¡d(·cs enormes com la fatxada de la Catedral de R;¡rcelona, '1ue és tot
lo inve, semblant imaginable. Volía fer desgracies, i així el so t'preng-u(:
la nit. Ar¡uesta circumstancia, evidentment mat'e de moltes coses molt
més g,'ans de lo r¡ue sembla, obligà al Renet a que'ls séus pensaments
se fixessin en la gloria immensa d'ésser dentista - tot lo americà que
permetessi n les seves g,'ans forces.
rer a ésset' dentista ;¡Illericà, lo menys que a\'ui se pot exigir, és la
('on fian ça pl,blica de '1ue, quan altra cosa no, de totes maneres, s'han
f'studiat pn~c isament dos mesos i mig d'anglès al Be rlitz Schonl del
CliTel' de Pelai. (Desconfieu de les imita cions més .n me nys perfetf's.
L'accellt anglès del CatTer de Pelai porta, amb tinta bl;l\'a, la f¡nna d('1
dirf'ctOl' d'aquesta botiga d'idiomes i una pila de cer tifi c¡¡ ts '1ue confonen de seguretat.)
I en Benet, cap aquella Nort-Am è rica del carre,' de Pelai, aon no
s' hi entengué més que a mitges, amb UllS d(·li .. adíssims gestes de mut
al pt'int'ipi; després, quan ja no e ntenia a ninglt gens ni mica, ni nin gú
l'entenia, tot satisfet se digué:
- i Que'l parlo bé l'anglés!
r tot dient això se mirava e n un mirallet de butxaca '1ue li n>galaren en una sabateria: La mas 11Icreible )' lern'ble de las illcrt'ih/t's.
Tot mirant-se, en Bene t arribà a dubtar de ~i f'ra ben IH'· fill d(O sa
mare - potser' era fill d'un altra.
Decididament se faría dentista americà, molt americà.

***

En Benet, 'l\'entatjat alumne dI" moltes eS('olf's, ad('IlH:~ cir' l'art d,·
I;¡ cient, f'studi;¡ la telf'gt'afia Sf'nse fil~, amh se~ din' rsf's :lplica('ions
a la \'id;¡ d .. l ciutad.\ mod('rn.

Però, veusaquí que en Benet i Bonet, co m se deu a un català de
bona mena, plè de la transcendent idea del progrés, justament se trobil
éssel' ill\'e ntor de qu e lcom gros.
Efecti\'ament; ¿ no trenca ' l co r \'eut'e 9ï ,65+ bor¡ues absollltament,
pèssim;¡ment mal empedrades, sense simetria, .. en un mot, que fan mal
al propie tari?
Rumía que rumiaràs; provatura per aqui, pro\'atura pet' allà, ara
ho tinc, a t'a m'escapa; una de calenta i tretze de fredes i \'ice-versa ...
així en Renet consumí \'o ra disset mesos i r¡uatre dies, r¡uan tingué ' l
plaer, solament r eservat a les grans ànimes, de reunir el gremi de la
Odontología i donat' una confereccia sobre' l descobriment que acaba\'a
de fe,'.
Aquest, com totes .les grans coses, era forsa senzill, perú fecond
com una conilla ben administrada en una gTanja model. En Benet enl
l'invento!' dels caixals i dents au tomàtics, els quals, per medi de la teleg-rafia sensc fils, feien transbordo de la mercadería de la feina fet;¡ a
l'estúmac i env iaven el gust a la lle ngua.
i l que era bonic! Figureu-vos una dentadura natural desahuciada
de la boca, posada damunt de la taula enfront d'un bea/lek . No hi tindríeu rés '1ue dir, semb[¡I.'Pen') de cada una de les peces d'eixa bo~a
fant;lstica n'eixien uns filets pt'ims. Davant de tot ;¡ix('" com a tes timonis, un subjecte esdentegat i famolenc i un altre amb tot el n1slrillo
i ti p.
I ~ n Renet toca un botú i posa un interruptor. ¡Ja està! La denta,
tllIr;l, com un animal viu, com un tigre, salta d;lIl1unt del bea/lek i
comença a m;¡stegar amb una velocitat de motor e lèctric. De tan fi que'l
mol, el bea/lek fa una fumarel'la mot';¡denca que enllumena als cit'cumstants i, finalment, mercès a la telegTafia ,sense fils, omplena de satisfacció al famolenc, qui sentía ensemps el gust de les patates a la
llengua i s'engreixava. El tip quasi s'adormia de gust. Tothom estava
boca-badat; allò, senyors, francament, clesconcerta\'a - haul'ía atert·o,
ritz;¡t àdhuc a un hèroe, posem per cas i exemple.
Després de feta la feina, la dentadura feia abluciú, t'esa\'a una
especie d'oracit'l a Sant Noírc, se fica\'a a la capsa i tancava per dins.
L'admiració de ls confr;¡res i col'legues, manca de límits. En Benet,
com no podía me nys d'ésset·, fou cèlebn.,.
Però eix famús invent, Cl)m totes les coses, tingu é ulla fi se-mbl;¡nt
a la de molts grans homes i coses.
Mercès als seus caixals automàtics i alimentaciú a distancia, en Benet feia quatre anys que mantenía una \';¡ga de minel's dI" Gales des de
J-{;¡rc61ona. Se feu ,'ic, Ill es e l Gm'e,'n anglès e l captur;'t PPI' la \'i;¡ r1il'lorn¡ltica i li co nfi scà l'il1\'e nt, la patent i e l n',to.
Sic lI'al/sil,f/oria 1lllll/di. " f'L1sal[ u í,
Harc( 10HO , r\hril de

J91~

El caràcter és la ,n'da il/lel/sa d'l//I t'spectacle /lall/ral ql/alse¡'ol,
bell o Ileig.- és /0 qlle's podría I/Oll/t'lIar 7I1/(/ z'erilal dob/t', car (':\' l'i/llt'r7lfT. ¡radl/ida per l'ex/erl/a.
.\( 'Gt;,;r Rot>!\'
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- ¿Que estàs malalta, Cunxi/o P
- No .. ¿per que?
Carat, ¿,q u e q6n. doncs, aqu "stR bonys que't sur t Pn?
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Gres_amb cob e rta clivellada, decoració po1íc·r oma

G res amb d eco ració incisa (ceràmiques den E mili L enoble)

FOTS. PROCÉD~': F. D R UF.T, PARí ,

LES ,REVISTES
LA" NO U V ELLE R.EVUE "

La comprensió dels primitius. - E l cèlebre c ríti c d'ar t G r ab ie l Mo urey, fa un e tudi de l'admi r ació envers els p intor s p r imitius , començant
per dir quant i quant falsa és aq ue ll a idea ta nt ex tesa q ue suposa q ue
aquests artiste són per a e r fru its per un grupe t i una mino ria de
dilettantis.
J u tament els primitius pin taven pel poble i pel públic e n ge ne ral,
perquè eren els intèrprets de les creencies de l'època ,
Tractant de cie cobrir el secret que mo\'Ía e ls p in zells i els cizells
d'aquells artistes religiosos, diu qu'era el verisme enamorat, pe rq uè no
mé volíen reproduir faelment lo que ado raven ,
Estudiant el séus mhits, en Grabiel Mourey diu, en la JVouvel¡e
Revue, qUt" eren els escudrinyadors més pe netrants de l'ànima hum:lIla.
Se'ls hi retreu, diu l'autor, ll ur poca traça, i afege ix: e n Ma ur ici
Denis respón an aquet retret dient que aquesta poca traça és precisament un senli' dels objecles, y citant a Re nan, fa les següen ts ci tes
d'aquest escrit()!,: t"l geni és un nen; e l geni és p"Op¡¡larj el ge ni és senzill, i que'l ,'el' sa,' i és una natura d'i nfant ,
Els primitiu~, continúa l'autor, fent cites, conformaven l'imatge cie
la co a a la noció que'n tenien.
"LA R.EVUE"

L'evo lució del moble. - La Rn'ue porta un article den Alfrecl Ri chet, titulat L'n.'olulioll ,./ct!1t1e du mobi¡ier, a la qua l senyala, com una
de les causes, el prurit de no a semblar-se als estils mobiliaris anteriors a la no tra època. Diu que la moda actual està influida pe r l'a rt
japonès i per l'art gòtic i que ha p rès sos models en la natu ra i en la
,'egetació.
Diu l'autor que aque t prurit d'originalitat ha port<'lt a l'artista decorador a desconèixer les lleis primordials de l'ehanisteria (l art de
construir moble .
Desprès de varies consideracions en les que fa constar que 'ls mo,
hlistes han tornat a fer in talacions d'e til passat, acaba l'article
dient: «La força d'un estil, no radica en l'identitat d'un tipo fixat en
una fòrmula, simi en la "il'acitat i la varietat dels séu element.»
La revolució lírica del Japó. - Lirka i no política és la re\"oluciú
qu!"1 Jap('1 ha romput I>pr primera l'egada amb el poema líric consagrat

pe r la re túrica de l'extrem assiàtic . L es tre nta-una s il ' la bes de l'o1t1a
no adm e tie n canvi de cap me na , .c o m no l'ad me t e l trenta-hú , que és de
tots e ls jocs de l billa r e l més difícil i bonic.
'
E ls ja ponesos no s' han e ntés de r ao ns, ha n romp ut motllos. L'a ny
1882 , q ua n va a pa rè ixe r e l Shüdaúhz'-sho, la te nde ncia q ue a,'ui ha
esclata t e n tota fo rm a se va d ibui xar lle um e nt.
Aqu es t lli bl'e va a na r fe nt carni para le la me nt a l que fe ie n les icl ees
polítiq ues de l'E uropa, a rriba nt a l summU1n e l d ia en q ue's va fe r la
diviss ió de ls pa rtits japonesos e n lli be rals i co nse r vado rs i e l Shi7t1ais M
va se r la ba nde ra de ls lli be ra ls pe rq uè co ntenia a lgu nes poesies lliures
i a lg un es tradu ccions de poe tes e urope us.
E ntre les lluites de dretes i esq ue rres va apa rèixe r l' home re prese nta nt de l g ust de l día, a nome na t S himasaki, imitador cie la lírica a ng lesa i no rta me ri cana . L 'èmul de n S himasa ki , és e n Ky utki S us uki da ,
co ns ide ra t av ui co m e l prime r liric japonès, q ue ha sig ut ac usat de
classicis me i és esc ri ptor vigo r ós.
N'A riake Ka u ba ra es eclèctic i au tor de la següent poesia , q ue nn
pode m r esis tir a la te ntació de publica r trad uída, ma lg rat ésse r intrad uíble:
E nlre els illler v als d e les brallqu es d 'acacia
s'esté" la corona brillallla d el s n1Ív o/s.
Pel caminal ombrós
som dos
III i jo,
¡Oh l Que és dolça
Lafrescor d O! la /ltol ça,
Com Im uellt all j uga l 'or eig
les f ulles d 'acacia am b SOli g ron ceig,
les t illtes verm elles d el sol a m b son balanceig.
i A i d e m i/ Tot p leg at
li/OS p en saments han g u illa t.

'Home i I wano és el poe ta japonés més influit pels fl'a ncesos, Els
deixebles de l Sht'7llaishz" só n un exèrcit. En Kogai Kodo ma i e n '1'0koku Kitamu r a, segu idors de Hyronj en Scr imei Kawai i sobre to t e n
Ha rs ui T sush ii, que ha arribat a vis itar l'Occident, són e ls pri ncipals i
e ls més ad mira ts, com també e ls més revolucionari .
" L E S É. CR.ITS TRANÇA I S "

El vot. - Ac¡uesta Re\'Ísta ha obert una curiosa consulta entre'ls
principals esc ri p tors de la França. Ac¡uesta consulta consiste ix, nada
llJeIlOS, que en pregunta'ls-hi ¿ ,'oten o no "oten ? De les re postes se'n
clesp rèn que la majoria voten, però sense il·lusiú. E.ntre'ls que no voten,
sobressurt la respos ta del celebrat escriptor en Rem)' ile Gourmont, qui

l
diu, entre a ltres coses: «Sí, ho reco nec: malgrat ésse r afecte a un règim
ljue, fins avui, m'ha ga rantit la llibertat d'h o me i d'escriptor, cosa que
ag rae ixo amb tota l'à nima,fo ltO he votat mal> però és molt probable
qu e si hagués p,'edominat un règim me naçado r d'arndues llibertats () que
tan sols les hagués discutit, jo no me' n hauria estat.» En Baudelaire
se va alabar, potser mentint, d'havê r anat a les barricades del48, «Mo ltes vegades he pensat que contra un r ègim lliberticida, una cosa a ixí és
lo menys que jo faria; pe l'ò'l vot m'ha semblat sempre una ope ració
molt més gl'eu, perquè ¿ com s'ha de fer per a triar e ntre en Dupo nt
i e n Durà n? »
Fracàs del futu risme. - D'un article den Roge r Allard:
«La presentació de l futurism e (secció de pintura) estava perfectament prese ntad a . - An aquests senyors, per a triomfar, no més e ls hi
ha mancat qu<;'l talent. Prescindint del senyor Severini, que té el dà,
cap a ltre pintor de l'escola italiana futuri s ta mereix ésse r citat ni entre
les mitjanies del Saló de ls Independe nts . - El desc rèdit que comença
a pesar sobre tota pintura de capelleta, ha donal el cop de gracia al
futurisme, i les altres escoles no més viuràn mercès al talent dels seus
escolans.YJ
"LA VIE PARISIENNE "

Alemanya se posa al costat den Strawinsky, que és un geni que no
cal confondre amb els saragaters italians :
«U n certain Franz Schreker, obscur hier, célèbre aujourd'hui,
vient de faire représenter, à Munien d'abord, puis à Hambourg, un
opé ra, Le Sort loz'ntain, qui n'a pas réclamé moins de '50 répé titions,

5

J

e t qui dépasse e n difficulté tout ce que nous connaissons. Au "C ac te,
trois o rc hes tres joue nt S UI' la scène à différentes hauteurs, un piano, des
tziganes, un chreur, des mandolines, des g uitares, tout cela fondu dans
un br'uit harmoni e ux qui bourdonne au tour du chan t des personnages
e n scè ne ,
Ce t"ra nz Scbreker a toutes les audaces d'écriture; et cependant
c'est un béritier du vieux classicisme a llemand, fortement a tt acbé aux
principes de la construction symétrique e t du développemen t régulier.
Mais q ui s'en aperçoit? Son opé ra fait scandale, On s'en prend à tout,
mê me au livre t, qui n'a ri en de bien r évol uti onn aire, qui est même un
peu banal, mais qu'on juge immoral. Songez do ne ! TOlit un acte se
passe dans un mauvais lieu , et les ac te ur s du Théàtre royal de Munich
éc hange nt e n -scè ne les pires inj ures clans le langage le plus tri l'iai ! _.. »
"LES DOCUMENTS DU PROG RÈ.S"

L'Arseni Alexandre, inspector ge neral dels Nluseus a França, escriu un raona t a rticl e parlant de les escoles provincials a l séu pais_ Diu
que si la nac ió veïna hagués co nse r va t un a descentralització semblant
a la que caracteritza l' Italia cie la Re naixença, les coses haurien anat
cI'altra ma ne ra, i e nlloc d'una massa infonne de teles i escultures, avui
tindría un ar t vivificat per la sava de les diverses e ncon trades.
Cita com a exe mples de vi ta litat, l'escola cie Rauen, brillan t i típica, ma lgrat les estretes rel ac ions amb e n Monet i en Sisley; l'escola
de Nanc)', amb sos a rtistes Friant, Prouve i M uenier; l'escola lyonesa
a mb en Vernay, e n Ravi er, e n Carau, en Borel, en Bail, en Ma rtin
i a ltres, qui te nint una perso nalita t te ne n també un lligam.

RETRAT DEL CAVALL " BLANC COM LA GEBRA CONGELADA"
Pintura d 'autor desconegut del segle XIV o come"ç del segle XV, guaixa sobre se da (Col -Iecci6 Doucet)

de
De to tes les escoles, la més fe r ma diu q ue (:s la prol'elH,:al, feta
re mepersona litats mo lt d il'e rses, caracte ritzades per la fuga i l'asp
langía .
a ¡ en
E n Loubon , sà paisatg ista ¡ e n Mo nti celli, pi ro tècni c colorist
q ue imGuigou , d' un vigo r cla r i ún ic; e n Cézann e , a mb e loqüe ncia
posa, i e n R ic'.\I·d, re tra tis ta ti zianesc.
" LA REVl1 E PHILO SOPH IQl1E"

voL'estètica de la llum, és el títo l d' un ob ra de n Pau Sou r ia u, un
els
día
tu
es
lla
e
n
E
t.
tex
l
e
n
e
ures
fig
76
mb
a
nes
pla
439
lum groixu t de
l colo r.
fets co negu ts de la llum a mb re lació a les a rts de l re lle u y de
colors
Esvaeix les ten ta ti ves fe tes pe r a ex plica r l'harm onía de ls
ue hi
q
nt,
obsta
no
tar,
cons
fent
sons,
dels
nía
l'harmo
amb
per a nalogía
de
inacions
mb
co
rtes
ce
r
tria
n
fa
'ns
ue
q
hà ce rta cosa entre les rao ns
colo r y les q ue ' ns fan triar ce rtes co mbinaci ons so nores .
D iu que'l sol té una llu m óp tim a .
un
Pa rla de la superio ri tat de la llum bla nca i cap a l fin al ded ica
es tu di a les escoles imp r essionis tes .

J ocm»
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2.
(acte 2 .Òfl , quadro
de
geixen, si és vol conserv ar el séu caràcter ritmic, l'ús de! compàs
acte,
CÜIC o de set temps, Wagner , en e! « Tristan y», al filtat del terç
emPlea Ull compàs de 3Jt segut'! d'1m .J•.
de
Elt Combar ieu ha dit que Wagner , ap oialtt-se elt 1,t/la idea
qztt"
Schop enhalur , conside rava el ritme com un fo raster de la musica
fins li era COldran' en lo que respecta a la B ellesa.
del
Ca píto l V: El ritme musical en ses relacion s amb e! rt'tme
tan
vers en el drama liric . Comeltça citant aquetl vers de Virgift'
conegut :

" L ES SOIR.É ES DE PAR.IS "

rUn altra pensada. - L 'A lbe rt Savinio , a n aq uesta Revis ta mode
lint-los e n
níssima, diu que's proposa lliura r el d ra ma i la musica, es tab
domeny s amp les i segu rs.
vinD iu que'l caos modern no és més q ue apa ri encia . Parla de la
r ro ma ng uda d'u n segó n ro ma nti cisme, q ue , sego ns e ll , s' ha de no me na
la ment,
ticisme complet. Diu també q ue aviat no cald r à pe nsar amb
d'aq ues tes
sinó a mb e l còs, i la gent sentirà el pe nsamen t. Llun y
r de la
edats e n q ue l'abst racc ió és la re in a, la nos tra è poca ferà brolla
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l'abstra cci6 als se ntits.
Això, segons l'Albe rt Saviqio , se ve u clar en poes ía i e n pintura,
ues ta dai a ra fa lta que's vegi en e l d r ama i e n la mus ica, pe r q uè a n aq
riptidesc
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Cita exemple s q ue co rrobo re n aq ues ta asserció , i acaba d ie nt
.
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El ritme musical. ' En Renat Dumesnil publica un estu cli psicofisiològic del ritme musica l.
n muComenç a amb algu nes de fini cions de l ritme; la de Littré (e
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elec triCita a Spence r qua n diu q ue la vida unive r sal és ritme (calur,
és r itm e.
citat, llum). Pel físic, el só, indepen dentmen t del valor estètic,
l q ual
Tot això fo r ma e l pròleg de l'esturli¡ després l'e el Capítol l , e
murz"tme
entre'l
Relació
ia:
Fisiolog
la
t'
té pe,' títol El Ritme musical
la seva
sicalt' els ¡-¡lmes orgànic s (respira ció, etc.). Plim' el Vell, ell
n a 1m
Histori a natural , remarc a que 'ls gestes del sembra dor respone
de seat
Dificult
remen.
que
als
respecte
ció
ritme . La mateixa observa
t de
g/tir ulla xarang a sellse regular el pas amb el compàs . A 1'0rt'gel
ents
la musica el ritme fou e! sol e!emeltt: com ho demostr elt els instrum
entre
de percuss ió. En Berlioz va observa r en la Malibrà n la relació
c It"
e! ritme del cant i e! pols. Recepta den Recamt"er : a l'estóme
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Il es t bon
position au déb ut cie ma eollabo r a tion à cette je une Rev ue .
t le me ide faire co nnaissan ce avec les gens avec q ui l'on a affa ire. E
de
lIeu r moyen est , de connait re le urs idées. Pour ce q ui vo us importe
fait.
t
es
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q
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r diJ e n 'aurai g uè re de p lace e n cette pre miè r e c hroniq ue, q ui cI'o
vo us e nnai r e doit traite r aussi de Iitté ra ture et cie mus ique, q ue po ur
e. Je vais
tre te ni r de peinture e t enco re d' une façon bien pa rtic uliè r
ago nise e n ce début de Mai.
l'OUS parle r du salo n des b ldependal1ts q ui
, combie n
Ab ! s'i l est fas tidieux -d'assist e r a ux inaug urants ve ruissage s
.
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e
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Po ur rafr aic hí r ma p re miè re vis ion , f ai r efait le \'oyage ve
, ces salles
loin ta in Champ de Ma rs. H é las! je n'ai r ie n rafr aich i d u tou t
en intermi nab les e nfilades n'étan t guè r e un spectac le r afraic hissant.
J e con tinue à ne pas tro uve r rati onne lles ces E xpos itions collectives . E lles fatigue nt les meilleur es l'olon tés .
inU ne telle incontin ence de pe inture occasio ne de dange re uses

I
digestions et aux Indépenda1tts la quantité s'agg rav e
de hl disparité des re uvres exposées. Dans quelle matiè re faudrait-il être taillé pour supporte r pare ille orgie
à une é poque ou notre sensibilité émoussée, par une
production pléthoriqu.e, demande plus de mé nagements,
COlllffiti! un estomac délabré, des mets peu abondants e t
délicats?
Il m'est impossible de rééditer le catalogue, citer
des noms et des reuvres, je n'en aurais pas la place e t
d'ailleurs il nous manquerait les reproducti o ns pour les
me ttre sous \'os yeux.
Il est aussi intéressa nt, peut-ètre plus, d'essayel'
de dégage r l'orie ntation générale du salon o u plutò t sa
physionomie e t l'impression d'ensembl e qu'ilm'a donnée.
Comme touj o urs, y dominent les plus pla tes insanités e t l'on peut sauter des copies de chromos les moins
justifiées aux te ntatives les plus hardies. Entre ces deux
puints e xtrê mes pas mal d'reuvres de valeur, mais sobres et mal placées, qui comme honte uses \'oie nt pas ser
devant elles le public non pas indiffére nt mais d éso rienté .
Malheureusement, ce sont ces ~ uvres précisément
qui souffrent le plus de cette abondance de «choses»
r¡ui n' explique nt pas le ur prése nce dans ce salon dissident, et qui, il est vrai, ne l'expliqueraient pas davanta ge
ailleurs.
Sans s'occuper des fumistes pe u consciencieux, il
faut pourtant dire que leurs facétiés co ntribu e nt à disc réditer, aux yeux du public peu averti, ce salon dont
l'utilité artistique est pourtant inco ntes table, sous un
régime de grandes Expositiuns. 11 constitue l'indispe nsable réactif des salons officiels clont nous aurons à no us
occuper la fois prochaine.
Chez de nombre ux artistes, on constate des efforts le nts mais sérieux et surs. Effort<¡ bien sages, balancés e ntre les plus hardis qui
vont plus loin, tête baissée, et le passé immédiat que timid e me nt ils
modifie nt un peu . Si ce n'est un pas en avant du mo ins c'es t un cléplacement. Et ciu moment qu'on sort de l'immobilité, c'est cléjà quelque chose .
Mais parmi ceux-Ià qui marchent le nte ment il est <juelr¡ues artistes
qui ajoutent a le ur timide tentati\'e une personnalité affirmée, valeul'e use a qui l'on ne pe ut r e procher qu'un manqu e d'auda ce . L a ri c hesse
peut se perm e ttre bien des choses, sauf l'avarice.
Enfin, appellent notre atention les écoles qui vont, en éclaireurs,
au d~vant de tous les orages e t cie toute s les ava ncés . J e crois inutil e
de l'é pé ter ici ce qui fut dit sur ces éco les clont certaine, é ta blie palune suite de longs efforts, commence à être admise par les plus timorés,
admise puisque discutée; l'autre, le « futurism e», gre ffée sur la précéde nte, est tombée prématurément dans l'indiffé ren ce par manqu e de
bases sérieuses et, e nfin, une toute de rni è r e née « I 'orphisme» dont le
promoteur est, encore, le seul adepte.
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per J. Vàzquez (Saló Esteva i C . a )

J e tro uv e la sculpture très pau\Tement r eprésentée ce tte année-ci
mal g ré la di\'ersité des matériaux dont se sont se n "i It's artistes pour
é rige r leurs re uvres. La tò le, le fer , la co ul e ur e n 50 111 les é léme nts nou\" ea ux et ceux déjà e mployés cies anciens le sont, par cer tain s de nos
mode rttes exposa nts, de manière assez différente. C)uelques unes de ces
re uvres ont uelle allure; mais da ns te domaine de la co ncepti on ou e lles
so nt seulement ad mi ss ibles, e t <.j uí es t peu t-è tre le \'rai domai ne de l'art,
e lles me paraissent ma nque r de puissance.
En définitive ce sal<)Il ne no us appor te plus guère d'étonnements
e t une impression de slag na tio n s'en dégag-e éma na nt peut-èt re de
l'abond a nce des unités réactionnaires, aggnl\'ée d'une lassitucle que la
gTa nd e q uantité de décl]("ts in sig nifi an ts pan'if'nt aisérnen t à BOUS pmcure!".

***
Dan s rna prochaine c hroniq ue «Les a ni stes français» et quelques Expositions particulières. Essai sur le mou\'ement littéra irc actue!.

P.

RE\ï: HIlY

EXPOSICIÓ VAZQUEZ I CARBÓ
DE TARRAGONA
LS senyors Vazquez i Carbó, de Tarragona,
ens han fet con è ixe r les seves obres en una
Exposició plena d 'interès i mè rit. Ambdós
artistes pinten amb una in ge nuitat i un a
delicadesa de visió que no exclueix lo g randiós n i lo fort. E l paisatge és vist profondament i el caràcter esmerçat amh vehemencia.
El senyor Vazquez exposa paisatges en g ran nombre, i el
senyor Carbó, ;¡demés de paisatges, algun s retrats i natures
mortes.
Els procediments moderns de la pintura , es tàn usats pels
dos pintors tarragonins amb una sobrietat i naturalitat que
contrasta amb l'a rtifici que aquests procediments suposen, i
mai arriben a ofegar la manera pura i franca amb que concebeixen les seves obres.
Felicitem coralment als dos expositors i desitgem poder-los
aplaudir sovint en E xposicions com la qu e ara han ofert al
Plíhlic.
fA pili/lira dec/i1la d'lIna època a "aI/ra i acaba per perdre's quall
L ' AQÜEDUCTE
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per Carbó f Saló Esteva I C ." )
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ris piri/ors
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per I/orllla al/rfT COSfT que 1fT pi1l/ura precedell/.
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L'ART EXTREM ORIENTAL
LA PINTURA SiNICA
L ' EST t.TICA DE LA XINA

ENIM un concepte equivocat, els occidentals, especialment nosaltres, de la civilització i del pen_
sament extrem orientals. Els trobem barbres i
puerils i no'ns hi volem enfondir, per por de
perdre'l temps. Intimament sentim per tot 10
assiàtic una verdadera repugnancia. Aqueix és
un gran error. L'home, tant aquí com a Shanghai, tS fet a imatge de Déu, i l'home de l'antig uitat assiàtica era, respecte a l'Extrem Occident, lo que l'anglès d'avui
en día a l'habitant de Zanzíbar. L'impuls de l'Assia sobre Europa és
d'un més gran \':'Ilor humà que'l que l'Eu I-opa puga donar als salvatges
africans, per lo tant, el vell món oriental ens interessa tant o més que'l
món grec, encal-a que no ho volguem confessar. Es cert que'l pensament assiàtic difereix del nostre, mes això hauría d'tsser millor un estimulant per a coneixe'l que una causa de rebuig.
El nostre pensament va de lo abstracte a lo concret, mentres que
l'oriental actúa contrariament. El xino, especialment, con ce beix l'home,
minúscula partícula de vida, quasi perdut al mig d'un univers, miste-
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riosa i fatídicament vivent també, limitada la conciencia seva pel desig,
tendint a la deslliurança per l'anorreament d'aqueix desig. En aqueixa
actitut, l'ànima de l'home s'engrandeix, rebassa les parets materials i,
com en filagarces d'amor, se barreja amb l'ànima de l'univers. Les
pedres, els arbres, les aigües, les boires, són altres tssers també en
cerca de la deslliurança, més o menys potents que l'home, més o menys
avençats en el camí de renunciament a l'il'lusió I"Ïtal; tots ells compenetrant-se i influint-se amb les mutues espil-ituals emanacions. Les
formes i les forçes de la naturalesa Sllll quasi divinitzades pel xino.
L'occidental, malgrat les bafarades de metafísica que l'Orient li
envía periòdicament, ama lo concret; la vida, per l'occidental, és un
resum, una font d'inspiració, la major de les seves preocupacions. Recordem-ho bt: tan aviat com les hordes dels invasors assiàtics trepitgen l'Europa, si tenen idees, aquelles idees d'amor universal, les canvíen; si no'n tenen cap, se'n procuren, i se les procuren ben indiddualistes i ben palpables; aixú és fatal. Quan, mts tard, aqueixes hordes
europeitzades són catequitzades per aquell amor diví que no cessa mai
de fluir de l'Orient, ho són amb llenguatge cenyit i amb garantíes, cal
prometre més de lo que s'exigeix. Cal que'l Déus siguen de carn i òssos,
comprensibles, apassionats, temibles. Ens és indispensable sapiguer
amb certesa que'l desig no cessa mai, ni a l'Eternitat.
L'estètica que aqueixes diverses maneres de pensar produeixen ha
d'ésser necessariament di\-ersa; però si la nostra tS interessant, la de
l'Orient no ho tS pas menys. L'art sínic, com el d'altres grans pobles
assiàtics, sembla obeir a una voluptuositat de l'esperit,
menti-es que'l nostre tendeix a la simple sensualitat. ' El
nostre art religiós mateix està enmotllat an aqueixa sensualitat. Els nostres pintors religiosos de tots els temps tenen un valor més gran de realisme que d'espiritualisme.
Els nostres primitius, els dels Paísos Baixos, els d'Italia,
incloint-hi l'Ang-èlic, són esquisits en tot 10 que I-epresenta
el ferre à ferre quotidià i banals fins a lo ridícol en l'esperit de les representacions exegètiques. La Coronació de la
Verge de l'Angèlic (Loune), per exemple, tS inferior en
tots conceptes a la predella, amb aquells saborosos redolins de la \'ida de Sant Domènec. ¿ Aon és la religiositat de
les bellissimes anunciacions i crucifixions del dolç frare
de Fiesole? Del Giotto podríem dir-ne lo mateix. Els bisantins són lleument sensibles al desinteressament religiós per
lo que tenen d'assiàtics segurament; emperò aqueixa mateixa escassa religiositat aviat tS ofegada pel rastaclterisme,
que tS un dels molts aspectes de la sensualitat. U na
parcial excepció sembla poder intentar-se en favor del
Greca, bisantinitzant, emperò no'ns enganyem, el séu'misticisme és solament catòlic; és patètic, sí, tS expressiu,
però no tS expressiu d'aquell pur desinteressament que
suara analitzàvem, sinó expressiu de temor, d'horror a
l'infern.
El panteisme sínic tS en principi com un franciscanisme irreflexiu i extensiu fins a lo inanimat i a lo increat (I).
El pensament sinic sembla pastat en l'infinit, com si l'eternitat i l'infinit, d'on eixim al nèixer, fossin per al xil10
'quelcom de m~nys remot a la seva memoria ancestral que
a la nostra. El xino tS un místic absolutament optimista i
serè, tS un home sense inquietuts ni presses (2) que, si bt
no ho sab matemàticament, intueix que en l'U nivers no hi
hà rès petit ni en l'Infinit rès de nociu.
¿ Vol dir això que'l pen~mcnt occidental siga incompatible amb aqueixes idees? Cèrtament que no; emperò lo
que aquí és excepció allí és regla general; i encara les excepcions aquei.xes no són expressades amb aquella fluidesa,
facilitat i abundor de l'art de l'Imperi del Cel, perquè allí
aqueix pensament hi és innat; l'ambient n'està saturat. La
Xina, emperò, no's desposseeix pas, per a expressar-se
estèticament, de les formes que la vista ens objectiva;
concedeix crèdit complet al testimoni dels sentits; amb les
• veritats d'assentiment general se comunica artística o ideològicament amb el sé us semblants, com amb temensa de perdre la virtut de la claretat.
No's poden fer paral'lels entre les arts o els artistes
d'ambdues civilitzacions, perquè des de'ls dos punts de
vista s'han produit meravelles: l'art, en arribant a lo sublim, expressa la mateixa idea tant si neix del realisme den
Rembrandt com si l'informa el lirisme den Ma Yuan, pelexemple. Emperò de l'estudi detingut de la pintura xina
se'n desprèn que l'art de les èpoques T'ang i Sung està
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CARTELL, per Ricard Canals

(1) t Ql1è bi fa que una cosa siga bona o dolenta?- Lao-tseu.
(604, nv. C.)

(2) No manifestar ni IIlpgria ni còlera, plaer ni tristor,
això és el Just-Medi, l'Equilibri i quan aquests sentiments se manifesten, però amb moderació i equilibri, s'obté l'barmonia.
El Just-Medi és la gran arrel del món ; l'harmonia és la regia general de l'univers. Arribats a l'equilibri i a l' barmonía, el
cel i la terra s'establiren; els astres i les coses se desenrotllaren . - K'ollg Ki. ( 300 nt'. C.)

molt pf!l damunt de l'occidental en l'ascenciú que darrerament demostra
aqueix vers l'intensificació i vers la simplicitat. No en va algú ha mormolat que les tendencies ar tístiques modernes de l'art europeu
arrenquen del coneixement de l'art japonès, art que, respecte a la
Xina, és lo que l'Italia respecte a la Grecia,
El pensament religiós que informa la vida
e xtrem oriental no's posa a l servei de la religió, no devé litúrgic fins a la conquesta búdhicaj emperò ni en tal ocasió és teocratitzat
d'una manera abso luta com en l'occident, sine'>
parcialment i sens màcula de fanatisme, perquè
com ja queda senyalat, el sentiment religiós mai
allí ha hagut d'esser-h i imposat j el xino no pot
compendre que les altres r eligions siguen falces i fins s'adapta fàci lment a totes: el confucianisme, el taoísme i el budhisme, per a no
citar més que les principals, conviuen sempre
en harmonía, totes són oficials , Per aix(') fins
en les figuracions mitològiques, diguem litúrgiques - aqueix a rt exo tèric, inferior, fet arreu
per a la turba illetrada-, l'art religiós de l'Extrem Orient té, en general, una espiritualitat
supedo l' a la de l'art de l'Extrem OccÏllental.
L'art profà de la Xina, el més cOIll'euat,
acreixenta a(fuell sentiment panteísta amb
l'a l'legoría, Les forces de la naturalesa divinitzades són r epresentades plàsticament per medi
de imatges, d'éssers reals i viven ts, sense la
degenerescencia glacial de la nostra simbología, E l tigre representa el principi terrestre,
El bambú es l'imatge del Seny, La prunera
florida és la r ep resentació de les idees de
volun tat i vida juntes, Com que aqueixa simbología viu la mateixa existencia dels homes,
l'art ne treu recursos d'un valor, d'una intensi tat i e loqüencia insospitades pe l' l'europeu,
Altl'a causa d'intensitat emotiva en la pin tura sínica està en l'educació tota especial dels
pin tors celestes. La pintura a la Xina és, en
general, com el complement de tota educació
i molt particularment l'aditament indispensable
a l'educació poètica, La pintura és l'i¡'¡ustració o intensificació de la poesía, Tots els pintors de la Xina són poe tes i tots els poetes són
pintors, Quan un pensament poè ti c no troba
les paraules que'l llenguatge plàstic pot proporcionar, el poeta agafa els colors i, amb el
mateix pinzell amb que escrivía, se posa a pintar
la continuació de l'ègloga o de l'elegía, Quan
el pintor se veu necessitat a recórrer a la
poesía escrita, deixa'ls colors i, amb el mateix
pinzell, sucat en tinta negra, afegeix a la seva
pintura les paraules ritmades o la prosa poètica que acaba.. d'explicar el séu pensament,
Les reproquccions de pintures síniques
que avui oferim als nostres llegidors, diràn més
clarament que les nostres paraules el valor
d'aqueix art intensíssim que no pot pas per
durant més temps quedar ignorat del nostre
públic, no ja per a que'ls nostres artistes i
amatellrs estiguen aJ corrent de lo qu e té un
valor nou en les grans ciutats d'art, sinó per
a que se'n tregui directament l'ense nyança
que'ns hi és donada,

gament de montanyes, entre la primavera i l'estiu, Hi han molces \'erd
fosc i les flors que caue n catifen el caminal.
Me passeijo suaument pels curriols de la montanya tocant els bambús i els pins, m'assento en mig dels cervos i els isarts, pels boscos i

***

L'Europa desconeix quasi per complet la
pintura xina. D'aqueix art refinadíssim i que
viu sense interrupció, de tres mil anys ençà,
sols ne coneixem les falsific acions de les obres
de la decadencia (segles XVIII i XIX), fabricades a Canton per a l'exportació, per a ensarronar als occidentals, La pintura sínica comença a ésser coneguda d'ençà de l'an y 19 10,
t' n que'l Museu Grimet, de París, obrí la primera Exposició de piñtura autèntica de la Xina
clàssica,
J
S
n AN , ACS

[OMEnTARIS AL DESSOTA D'OnES PinTORES SlnlQOES
El poe ta T'ang 'l'se u de ia: «La qui eta
mnntanya és solitaria i el dia st'mbl a lla rg co m
un any l't'titt't », J o habito t' n mi g cI!"'1 ;Ullunt(' -

RETRAT DEL BENAVENTURAT LU TONG-PIN

COl~'LFe(, I Ó \\' ONClI

Pintura xina (tinta sola , s obre s e dal , per T 'eng Tch'ang - yen (segle IX,

CABALLER MOGOL TORNANT DE CACERA
Pintura xina (aquarel"la I guaixa) sobre seda, pel' Tcbao Mong-fu (segle XIII)

COVLF{'{' I Ó OOUCET
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pels prats, i em reposo a la \'ora del riu tot mirant l'aig-ua com curre
i sovint m'hi rento els peus.
Durant la nit ens lamentem de l'arribada de la tardor, ens recordem dels antics amics de Huan Sang ... El vent fresc que s'aixeca empeny els navilis vers les llunyanes terres.

MURMURIS DELS PINS
~TR'DUCCIÓ D'UNA POEsiA DEN Po KIU'YI, UN DELS IL ' LUSTRHS «Nou VELLS
DEL S'ANG CB ,. N»

(i72 846)

Quan la lluna brilla en tota sa hermosura, m'agrada quedar-me
tot sol
Ajassat sota'ls dos pins qui s'aixequen davant de l'estany ...
Un ventitjol bufa pel sudoestj
Penetra per les agulles frondoses
I mormola melodiosament corn una flauta de sons indistints.
Ja ha passat mitja nit j a la claror de la lluna,
Percebeixo les montanyes glaçades, voltades de bromes.
Les arpes de la tardor vibren melancòlicament per l'aire,
Oic els adéus de la calor anlenta de l'estiu,
També distingeixo la recança de la fosca, qui està a punt de dissipar-se.
De tal manera vinc cada vespre a escoltar,
Esllangorits el còs i l'esperit per un estrany ensomni ...
Mes ja per allí, cap al SUI', hi ressona el soroll d'un carro j
A casa dels meus veins de l'oest s'hi sent una cançó, qui s'interromp.
El jorn comença ...

GEMECS EN LA NIT
(TRADUCCIÓ D'UNA POEsiA XINA DEN LI T'AI' PO

( 705·ï62 )

En la nit d'hivern, nit glacial, nit qui sembla interminable,
No faig- més que sospirar, sempre assegut, sentat en la sala septentrionaL
L'aigua de les fonts i dels pous està glaçada.
La blanca lluna penetra en les habitacions de les dònes, la l'aixella
d'or brilla confosament.
Sento tristos gemecs, la vaixella d'or s'apaga.
El gemecs se prolonguen.
Ma estimada ha plorat al oir els meus sospirs, la mel'a amada
profondament sensible j
El soroll ens guia l'un vers l'altre.
Sense separar-nos per una sola paraula, car els nostres no són
pensaments humans, nostres sospirs continúen.

A les vores de l'estany les canyes ploren i el nelumbe bada ses flors.
Hi hà un home encisador.
Es sa estatura esoelta, els cabells arrinxolats.
Vetllo enlloc de dormir, mon cor batega afollat
els sanglots
m'o feg uen.
A les vores de l'estan'y les canyes hi sospiren, el lotus hi bada
ses !lors.
Hi hà un hom e encisador .
Es sa es tatura esbelta j és vigorós i elegant.
Vetllo enlloc de dormir, me giro i me revolco i amago la cara en
els coixins.

MORALITATS I PRETEXTES
PER

J. M. LÓPEZ PICÓ

ONSELL mahg1te. -

COR FERIT
(TRADUCCIÓ D'UNA PORsiA XINA D'AUTOR DHSCONEGur. SHGLe

RETRAT DE SACERD O T
COL 'LECCIÓ RIVII!RE
Pintura xina (aquarel'la sobre fondo platejat), autor anònim
(segle XIII o començ del XIV)
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AV.

A les vores de l'estany les canyes sospiren i el nenúfar oore
Hi hà un home encisador.
i Què'n devindrà de les fericles del mé u cor!

C. )

SeS

!lOI'S.

- Si algún dia em moro ne tindràs remordiment, perquè solament
tu me prives la beguda.

Animeta d'enveja,
si la classificació no ' t reïx, pel' a deprimir
el company, lloa desme~uradall1ent la seva
bona obra d 'ahir, per tal que de l'elogi
la bona obra d'avui ne quedi petita.
De les rellovacz"olls. - Darrera del mot
verz"tat s'hi amaga sempre l'obra d'un revolucionari.
Del descrlptt'tt z' ellírú·. - Deia un dia l'home descriptiu
a l'home líric:
- Si tu posseeixes l'art, jo estic en possessió de la vida.
l el líric li responía:
- Molt bé. Tu tens una veritat parcial i jo tinc la veritat
total.
De les polèmz·ques . - L'un parla amb solemnitat; l'altre
amb eloqüencia.
l el diàleg devé teatral.
De la hteratttra. -Cura de donar a la teva obra unitat
estructural.
Defuig el mal exemple d 'aquells qui quan escriuen fan
belles composicions com si tinguessin davant el fotògraf.
De l'oportullitat. - Solen dir els diaris quan reben alglín
llibre:
«El nostre crític en parlarà a son degut temps.»
i Però com que està tan enfeinat tota la setmana documentant-se! ... El diumenge parlaria si en fos día ...
De la e/aretat. - Molts confonen la claretat de l 'escriptor
amb la bona lletra del copista.

Errada. - A les acaballes del darrer article del número anterior de
la nostra Revista s'hi lIegía: «Quí sau si l'art gandhàric, més que grecobúdhic, bau ria d'anomenar-se greco-sí ric .»
Aqueixa darrera paraula s'ha de llegir: «greco-sínic.»
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ELS IMITADORS
DE LA VERA BELLESA
PER

FRANCESC PUJOLS

OLTS són els artistes qui produeixen la
Bellesa i pocs, relativament, els qui
produeixen la Vera, que és aquella
que contè l'element intrínsec, però entre' ls primers i els segons no hi falten
els imitadors de la segona, que pode n
ser imitadors de primera i de segona.
Els imitadors de primera, són aquel\s qui, descobert el
principi que presideix la Natura de lo Bell, li van al darrera
amb molt coneixement de causa i amb l'objecte premeditat de
reproduir-lo, malgrat haver nascut sense la fortuna de crearlo.
Els imitadors de segona, s ó n aquells qui, havent vist que
el principi universal de la Bellesa va acompanyat de certa
imperfecció, confonen la imperfecció amb el prinçipi i donen
a les seves obres un aire desfet i trocejat, creguts de que'ls hi
donen vida i salut eternes.
D'aquests segons nO' cal parlar-ne, perquè d ' un hora lluny
se veu que mai arribaràn, ni de molt, a 10 qui's proposen,
p e rò dels primers se'n podría dir i escriure més de 10 que
nosaltres direm i escriurem, perquè amb les seves traces
i manyes van de dret a l'esencia de la Bellesa, i, encara que
allí on posen l'ull no sempre hi posen la bala, entre'ls poetes,
musics, arquitectes, escultors, pintors i dançaires de la nostra
terra ne trovaríem més de quatre i més de sis qui arriben
:r imitacions tan ardentes, que ni les balances de la crítica són
prou fines per a pesar 10 que hi hà de ful o de verídic en llurs
produccions.
El mecanisme del sentiment de 10 Bell és tan intrincat i
errador, que és un problema seguir-li la beta per totes les
seves branques i tiges, perquè per a arri var a les fulles de
l'arbre no sempre's trova el camí planer ni la drecera, i de l'a rrel
a la fulla hi hà més gran tret que del dit al fet.
Ver escull de la crítica que, afegit a la fama que'l principi intrínsec de 10 Bell té d 'ésser una mera invenció de la
crítica i a la dificultat i l'impossibilitat natural que moltes
persones tenen p e r a ovi rar-l o i sentir-lo, posa en un compromís
al crític qui no's pot decidir així com així a ave nturar una
opinió davant de les obres dels imitadors de primera.
Ademés, aqu estes obres poden ser confoses fàcilment amb
certes altres que's troben al centre mate ix de la di visió entre
lo essencialment Bell i 10 que careix d 'aq uest principi, i tantes
raons hi hà per a dir que valen com per a dir que no valen,
perquè si posem la quantitat de qualitat impregnada d el principi
universal en un dels plats de la b ala nça, i en l'altre part la
qua ntitat de qualitat no impregnada pel principi , les balances
no faràn cap més
moviment que el
que'ls hi comunicarà la mà del pesador en el moment
de posar-hi els
pesos.
Cert és que
aquestes obres qui
contenen tantaqualitat de Vera Bellesa
com de Bellesa fula,
só n essencialment
diferentes de les
obres dels imitadors, perq uè en
aquestes que no hi
hà rès mésque l'imitació, i en les altres,
malgrat ser- hi en
quantitat reduída i
- ¡M ira que haver de baixar del carrer de Procomptada amb
vença a la plaça d'Urquluaona per a certlcompta - gotes, hi
llcar una trlJna carta ... !
h à la qualitat de- Home, Ja han posat una sucursal al carrer
sitjada; però això
de l'Avinyó.

no obsta, nih.t'l obstat, per a què l'estudi crític s' hi entreb a nqui.
Molts i no pocs són els artistes catalans que enlloc de crear,
imiten, però e ns guardarem com d 'escaldarnos de dar els séus
noms, perq uè els l\egidors prou q ue'ns entendràn sense nomenar-los, i ens estalviarem . el treball de cantar les veritats
qui fan perdre les amistats.
A primera vista pot semblar que la circumstancia de no
poder dar noms per a treure exemples del exercici dificultós
d e la crítica en determinades ocasion s, acabi d 'engrandir les
dificultats, però per les raons emeses podem assegurar que
els exemples, enlloc d 'aclarir la qüestió l'acabaríen d 'enfosquir,
perquè justament les obres que citaríem pertanyen a la munió
de les que decanten el plat de la balança, tant cap al cantó de
lo ful com cap a la banda de lo verídic.
Acostumats de des de fa molt temps a exercir la crítica
dins de la nostra modesta esfera, coneixem per experiencia lo
difícil, dificultós que és l'art d 'aplicar els veritables principis
de la crítica imparcial a les obres d'art, i no extranyem que
molts dels nostres companys s'equivoquin de mig a mig al
parlar dels artistes que no nomenem ni nomenarem encara
que' ns matin.
Es clar que el públic té dret a exigir del crític la distinció
entre lo ful i 10 ver, i fins sembla que la qualitat més eminent
del qui critica sigui el saber fer a ulls clucs aquesta distinció,
però nosaltres, avans de posarnos al costat del públic, ens
posarem primer al costat dels crítics, que no deixen de ser els
nostres companys de glories i fadigues, i si avui tot se falsifica,
fins la Vera Bellesa, no és estrany que les passions i les idees
falsifiquin el judici dels qui tenen per costum i professió
l'exercitar-lo.
El püttor ql¿i tradueix per p ràctica i j1~dici de la vista, Se1tSe
raonament, és com e! mt'ra!! aOlt s'hi imiten les coses me's oposades sense
cognició de !!ur essencia . - LLEONARD DE V INCI.
El Museu de! Luxemburg, a Paris, sembla haver sigut creat per
a conservar-hi les obres que 1to mereixeu esser conservades,
MIQUEL PUY

HOMENATGE
A LS CON FE CCIONADORS D'AQVEIX NÚMERO
DE " REVISTA NOVA "

ES pin tures de la Xina són executades subre
paper o seda molt fina, la major pa rt de les vegades d' un teixit esclariçat com un cedàs. S i el
subjecti! t:S fràgil, nosón pas molt sòlits e ls tints.
L'aquarela i la tinta xi na en lll,lrs diversos disfumats , no fa n un g ruix de pigment que puga
resistir gaires anys de llum i altres accide nts
atmosfè rics. La g uaixa, q ue sovint a lterna amb l'aq ua rela i q ue a lg una
vegada la domina, sofreix d'engr un ament, especialme nt en e ls makimunos (I).
Quan una d'aquestes pintures comença a e nvellir, la seda s'es(Iuerda, se trenca, se forada i s'esm icula si no's cuita a e nga nxa r-la
sobre paper. Nu cal dir com ne sofreix el dibuix i el color. Al tre agent
de destruccicí t:s l'atmòsfera, volatilitzan t la lleu capa dels colors a
l'aquarela i ennegrint la seda, que d'un tò blanc ocrós passa a un tabac fosc. U na pintura sínica que por ti mi l anys d'ex is tencia, com algu na
de les que aquí reproduim, devé molt atenuada, sovi nt imperceptible:
la fotografía ne pot traduir molt poca cosa. Malgrat emplear en aquei;(a
ocasió paper superio r especial, era de tèmer que a l passa r per la retícula del fotogravat no'n quedés rès d'aqueixes pintures j sols un miracle
podía fer que REVISTA NOVA pog ués ostentar intel'ligibles aq ueixes
ombres de pi ntura, que pe r l'etzar ens ban sigut conser vades, al través
dels freqüents daltabaixos que l'histori a de l'Impe ri Celest ens con ta.
Aqueix miracle ha sigut lograt, i molt enllà de les nos tres esperances, mercès a la pericia i paciencia del nostres impressors i del g ravador, en Claudi Murtra, a ls q'ui donem des d'aquí les mt:s corals i en tusiastes mercès.
( I) Pintura apaisada, maniable, de molts metres d'extensió, i que's sol
guardar enrotllada. La pintura verti cal, pera ésser penjada a la paret a la
manera dels mapes, s'anomena kakemollo; abdós termes són ni pons, per ò
adoptats correntment també per a la pintura de la Xina.
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ANÈCDOTES CONTEMPORANIES
L'ART DE PAIR.

Conegúda és la instituciú dels "igilants, qui vigile n els carrers mentres
els serenos canten, i obren la porta als
veins qui l'etiren tard . Es un còs digne
de tota mena de veneracions, pels serveis que ofereix a l veinat.
D'entre'ls vigilants, els uns s{l1l de
poca vida i altres de molta vida. Nosaltr es en coneixem un que només disfruta menjant, i sobre tot menjant plats
a base d'alioli (all i oli), essen t el seu
plat més estimat el conill amb llampegs, que's fa a l'ast, i mentres se \'a
coen t s'hi deixen caure gotes rl'alioli
encès que abrusa y penetra las carns
del conill.
El vigi lant a que fem referencia,

quan està entaulat no té aturadero, i
menja sense altra mida que' el no poder més.
- Disfruto - diu-i no hi ha I·és
'que m'agradi tant com tenir gana.
- Ja fs bonic, ja -li diem nosaltres - , i si fos t;'IIl fàcil el pair com el
menjal- nosaltres ja hi fi r maríem .
' - i El pair I-ai! - resplm t'li l'om
el (] ui coneix l'art.
- Vos de"eu pair les pedres.
- No's pensi, ja'm costa de pair,
però tinc un remei. Quan estic ben
tip, allò que un no pot més, dic a la
dòna: «Posa un maó a escalfar», i (]uan
el maó és calent que bull, me'l poso a
sobre'[-\'entre. i ... pa,e eeixol!...
-

CORRESPONDENCIA
Joan Cosln .-Costa de
creure que encara hi hagi
qu i no conegui el cas
d'aqueix ianki.
Frallcisco. - H o sab
tothom , no és cap novetat.
V. X. - Pitjor és lo
qlle's lIegía en La Va nguardia, al parlar inci·
dentalment de pintura
moderna en la r essenya
de l'Exposició Hermoso.
Per això ha sortit REVISTA
NOVA, per a defensn r el
sentimen t artís t ic del nostre tem ps.
Bayard . - Ja havem
dit diferentes vegades
que no admetrem altra
liter atur a que la humorística.

C A RTELL, pe r M a r iàn A n d re u

Eu el teatre, l'il'lusió escènica està en la presencia
venta de l'actor. - ADOLF ApPIA .

~9::l

- No m'agrada gens el teu gos; té les potes massa cnrt!>s.
- ... I Arriben ben bé fins a terra 1. ..

Vl-

Stat. AAÒD. La Heolipia. Rambla Catalunya, 116

FOTOGRAFIA

D'ART
ROSSELLÓ217

(London Mail)

Carroceríes de luxe
per a Automòbils
CASA F UN 'DA 'DA EN 190 0
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Sobre les dònes se pot dir tot
lo que's vulgui i sempre serà
cert. - ]. LEMAITRE.
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LA NEOTIPIA

J. Roqueta
Sepúlf:Jeda, 148

Telèfon 503

'BARCELONA

IDlpressi ons artisUques
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Invitac i ons , Circular s
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-¿Cen t pessetes al mes? Fu'g, dòna" , per
aqueix preu ne vull trobar una de romàntica,

.

,

,

,
i

...

,

~7

,

F AlANS CATALA
.:.,:'
,,!,:':.

.

.

...
~'
~>

~~
-,
.

Corts Catalanes. 615
VAIXELLES

CRIST ALLERÍA

,\~,~,
RAMBLA

DE

O

CATALUNYA

E~
22

FUMISTERIA • DAGUE~/A. BATERIA DE CtJINA. ARTICLE
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FERRETERIA.

plta/r. CompanylGs ferro • carrils . Empreses civils. militars i naviere!.

Ell. - La meva renda
és de dos mil lliures . ¿ L'hi
sembla suficient això per a

M arcs i GraVats

viure ?

Assortit interm i nable

El/a . -IJa ho crec! ...
pr ò me doldria molt de
veure' ) a vostè patint fam .

La Pinacoteca

(Lo ndo"

La 1l0ia llUf en. - Teniu, avi, 1tn rigélrret.
El caçador della gosles. - ¿ De debò? .. ¿pe r
(lA: Rirc, Paris)
a mi? .. ¿tot se ncer/...

Corts Catalanes, 644 = 'Barcelona

Ningú pot deco rar amb
gust les seties parets sen ·
se tlisitar aquesta casa

"À2a!QriU! COlIJpJa/O j:JI3IU
, / 1:tfUilOC/urct .. ·2Ji~yjo ...
.Y'1lJlura·2)oco¡.;ac/oo
e/c_~
,
)

T 1til'ono ••••••
••••• ••• 1289.

.~/ail)

I . - ¡No passa uu'a'mal

Il. - Una gracia de caritat per l'amor de Déu ... !
- un altre dia, germà ...

III. - ¡ Miri, senyora, que no he menJat des
de fa qúinze dies! ...
-Déu vos ampari ...

V. - Aqui van déu cèntims.

IV. - Cinc centimeeeets ... que Déu els hi augmentaràaaa .. .
- ·¡Caràm ... té raó! aixó és possible ...

VI.- Me sembla que m ' ha estafat: teia una cara d 'anarquista! ...

