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MAURICI DENIS
DEL COMITÈ DE DEFENSA SOCIAL
PER

J. SACS

A teoritzat encarniçadament durant trenta
anys; ha teoritzat fins sobre l'excés de
teoríes. Els seus articles, en diaris i revistes, cobriríen el camí de París a Roma.
És home de gran ingeni, sobre tot per
a simular originals' les idees velles. El séu
estil és clar mercès als tòpics periodí~tics.
No obstant, la seva literatura té dos valors apreciables: l'un, és
d'espigolament de fragments de verdader interés, com els que
sovint donem en entrefilets en aqueixes planes; l'altre és el valor
documental de la seva literatura, narradora de molts dels moments històrics de les belles arts durant aqueixa darrera època
de renaixença que'n Maurici Denis ha presenciat i viscut.
Un temperament fenici com el den Maurici Denis, no
podía menys de decantar-se al conservadurisme polític i artístic, o millor dit, al reaccionarisme polític, defensat amb la
paleta per escut i el pinzell per llança, que diría en Francesc
Pujols.
En Maurici Denis començà en l'extrema esquerra pictòrica, al costat den Gauguin; la notorietat que s'hi guanyava en
aquelles escoles noves no atragué únicament al jove Denis;
aviat un mosqué d't'Jztellcz'onistes embraçà els llocs, i el jove i
ja despert Denis cregué prudent passar al camp de la gent enraonada, si bé disfreçat de modernista, lo qualli permetía una
major autoritat entre'ls conreuadors i admiradors de la pintura «ben entesa». U n trànsfuga dels incendiaris i escriptor per
afegidura havía d'ésser rebut a mans besades entre la nova
companyia, i així fou. Tots els Sagrats Cors, totes les primeres comunions, tot el catolicisme policrom que eixia de les manetes den Maurici Denis, era peix al cove; després els encàrrecs fastuosos plogueren en la llar del pintor sublim. Si'l
devocionisme carrincló del pintor-que-no-bada no era justificatiu prou fort per a la clientela nacionalista, la prosa conceptuosa i jesuita del pintor simbolista era aval acceptat a ulls clucs
per totes les persones pietoses i adinerades.
No hi hauría rès que dir contra aqueixa mixtificació, ans
al contrari, ens alegraría, si no fos que'l prestigi idealista que'l
nostre biografiat gaudía entre'ls lectors den Barrès, s'arribà
a encomanar an alguns dels lectors den Mirbeau, donant al
devot pintor un caràcter d'àrbitre de l'estètica francesa, que
quasi equival a dir estètica mundial, ara com ara.
Es, doncs, amb fruició que'ns complavem en aixecar la
pell del lleó per a que'l públic se dongui compte del quisso
que amaga.
La pintura, i sobre tot la pintura religiosa den Maurici
Denis, pateix de dos únics defectes: la irreligiositat i la man ca
de temperament pictòric.
.
De la mateixa manera que hauría continuat en la
ridícula pintura satanista dels salons de la Rose-Croix,
si'l negoci havés marxat, així ha evolucionat a la pintura d'estampería del carrer del Bisbe, que és un negoci
que sempre marxa. La pintura religiosa den Denis se
caracteritza per aqueixa absencia d'espiritualitat de
l'art religiós actual. Unes nenes combregantes, amb
vestit i vel blanc, un ciri encès a la mà, a contrassol,
caminant en processó per un camp de lliris blancs,
aqueix és el sentiment religiós den Maurici Denis,
aqueix és l'assumpte que més l'atrau. Les seves Verges i Sants són els mateixos de l'imatgería de la rue
Saint-S1tlpice: els mateixos gestes, la mateixa indumentaria, les mateixes composicions, l'idiotisme
idèntic.
El temperament pictòric d 'aqueix artista és, com
cal a un fenici, de lo més astutament eclèctic que corre
pel mercat de pintura burgesa. Energúmen convertit,
no podía pas deseixir-se del temperament revolucionari
sense perill de confondre's en la grisor de la societat
que l'acullía. D'altra banda, hi havía l'alarma que les
formes i coloracions de la pintura diabòlica podie n
portar a les conciencies envellutades; la palica no bas-
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taría segurament a tranquilitzar a la seva parroquia; caJía
trobar un estil que aparentés novetat sense tenirla, que no
ferís susceptibilitats. Aleshor.es fou quan aplicà aquest
eclectisme gloriós que enganyà a la gent enraonada i a molta
part de l'altra. Dels impressionistes ne guardà la paleta clara;
dels puntillistes les coloracions primaries, i de tant en tant
el mosaicisme d'en Signac i d'en Cross. D'en Emili Bernard,
un xic del primitivisme barroer; d'en Gauguin, la factura a
plans, el decorativisme, les abstencions; del prerrafaelisme
anglès, la meliflua candorositat; del jauvisme, la violen cia de
tons enters; d'en Cézanne, l'esquematisme esferoidal ; dels
pompiers, l 'ànima de canti.
Perquè, essencialment, en Maurici Denis és un pompier.
Tots aquests esmentats fragments de personalitat, en les seves
mans se converteixen en pastitxo, que és, com si diguessim,
plagi de personalitat. Es en va que la seva pintura reflex i la
factura i l'estil de sistemes pictòrics prestigiosos, perquè desseguida l'indiferencia o l'indignació prenen el lloc de l'emoció
que per un segón l'espectador havia esperimentat. Indiferencia
per un pastitxista més; indignació per la manca de gracia, pel
carrinclonisme grotesc amb que vesteix la disfreça .
En el séu pais, de poc temps en çà, el desprestigi d 'aqueix
artista s'accentúa; per si mateix i lentament, el pintor del Cel
se desacredita. Però la seva anomenada seguiria més enllà de
Paris sentint-se per durant molt temps, i per aquí no hi podia
passar pas REVISTA NOVA. Per això calia en la mida de les nostres forces aqueixa dissecció, que encara que violenta i apassionada, ajudarà a posar les coses en son lloc i el públic er.raonat ja se'n pendrà lo que convingui.
La reproducció que donem avui d 'aqueix celebrat pintor,
és la darrera que ha eixit oels séus afortunats pinzells, actualment exposada a la galería Druet, de París. Encara que en Maurici Denis ha exposat una vegada o dugues aquí a Barcelona,
havem cregut que molta gent l' haurà oblidat o no l' haurà vist,
i, per lo tant, una i\'lustració gràfica de les nostres idees sobre
aqueix artista podrà ajudar a reforçar-les, tot d ecorant més o
menys les planes de REVISTA NOVA .

LES REVISTES
"LA REVUE"

En Joan Tild publica un ar,ticle estudiant les tendencies artístiques
dels salons de pintura de 19 14 . Fa conside racions generals que no tenen
cap interès capital, però dóna un judici sobre en Maurici Denis, qut'
pel sèu atreviment no podem resitir a la tentaci() df" ('op iar , pe r a
donar una mostra de la reventada a França .
«Considero de plorable l'inOuencia exe rcida actualm ent per r!on
Mauri ci Deni s, que, decididament, \ '0 1 ésse r més primitiu que els vers
primitius, fi ns quan, com aq uest any, tracta assumptes pagans. Malgrat
l'èxit que li ha fet la crítica contemporania, jo con fesso humilm ent la
me\'a in eptitut a compencl re el mèrit de la Sf"\'a obra. Dels sèus sis
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plafons decoratius sobre el tema de la Nausicaa, me veuria en un compromís si havés de dir quín me desagrada més. Amb tot i això, com
ho demostren els séus remarcables escrits, en Denis és un re buscador.
¿Què és lo que busca, doncs? En la present obra veig que busca una
cosa molt lloable, que és la simplificació i l'harmonía. Però, admetent
que des d'aquest punt de vista el resultat sia sortós, cosa que podríem
discutir, hauríem de saber primer si les necesitats de l'estilització
decorativa impliquen necessariament la negació del valor i de la forma.
En Girlandaio, en sos frescos de Santa María Novella, també va cercar
simplificacions harmonioses, i no'm sembla pas que a causa d'això
havés negat l'existencia de la natura i de la construcció humanes.
Sigui lo que's vulga, lo cert és que molta gent estàn convensuts de
que l'oura de don Maurici Denis està destinada a passar a la posteritat,
amb la den Puris de Cbavannes. Per a en Maurici Denis, Giotto dels
confiters ¿ és aquesta consagració certa? Si, tenint l'ocasió de veure
aquests plafons sobre el tema de la Nausicaa, els noslres néts arriben
a saber que en l'any 1914 han provocat l'admiració de la multitut, no és
de témer que's sentin somoguts per una riallada.»
" LES S OIR ÉES D E

PAR.IS

u

M. Andreu Savinio bi fà la crítica d'una obra seva: Niobe: donada a conèixer diumenge darret· als lectors de la Revista:
« Dans NÜJbé, les rénovations dramatiques et musicales signalées par M. Savinio dans son article Le Drame et la Musique, paru
dans le numéro d'avril des Soirées (I), sont presque entièrement mises
en valeur. Dans maints endroits de cette reuvre récente, la musique
n'intervient plus dans le drame que comme un élément parfaitement
indépenaant. Nous faisons remarquer ceci, quoique en fait la valeur
double de ces rénovations ne puisse apparaitre véritablement que lors
des représentations scèniques de ce drame avec musique.
Pour ce qui concerne la conception purement musicale de M. Savinio, nous remarquons da ns la façon de son reuvre (surtout dans
Niobé), l'absence complète de toute polyphonie, ainsi que l'insouciance
la plus grande pour toute recherche harmonique. La musique de
M. Savinio n'étant point harmom·euse, ni même harmom·sée, est pour
ainsi dire, une musique désharmonisée.
La structure se base essentiellement sur le dessin. Chacun de ces
dessins - pour la piu part tous très corrects - se répète deux, trois et
même quatre fois, selon le besoin naturel de l'oreille j et, après une
pause d'un seul temps, un dessin musical différent intervient aussitot.
C'est ainsi une musique point façonnée et nullement pétrie, mais
rlessinée et horizontale.
Ces dessins musicaux sont presque tous très rapides et dansants j
ils appartiennent à des styles très disparates - selon la considération
du compositeur qui croit qu'une reuvre musicale sincère et véritaLle
doit comprendre les musiques les plus variées - tout ce que l'on ente1ld
- et tout ce que l'oreille imagine ou se rappeUe: - (mélodies rappelant
ries chants connus, rythmes répétant d'autres rythmes familiers au point
de devenir obsédants, thèmes paysans, musique bur\esque, hymne rle
Garibaldi, roulement rle tambour, etc.).
Le thème paysan tient même une part très large dans la musique
de M. Snvinio. Nous signalons ceci en opposition à la manière dz"fe élégante, recherchée par d'autres compositeurs contemporains, et en rela(I)

tion à ce qui fut accompli en pf'inture et en poésie par les grands initiateurs à la sincérité.
La mélodie y apparait parfois dans sa forme la plus triviale.
La partition complète comprend, en outre, des chants (voix gro 11pées ou isolées), des cris, des appels, des sanglots, des bruits, et
surtout - surtout ! - des danses, des danses, des danses. - A. S . »
" NO U V E L LE REVUE FR.ANÇ AIS E.u

«Parsifal est l'reuvre la plus contradictoire en principe qui se
soit jamais vue. Sous un certain rapport en effet elle est purement formelle, vi de du sujet même qu'eUe se propose de traiter, radicalement
ignorante des sentiments qu'elle prétend mettre en jeu j tout semble la
condamner à n'être qu'un froid exercice. Pourtant elle existe, elle vit,
elle palpite j elle a ll1ême une formidable réalité. Combien d'reuvres
plus sincères auprés d'dIe paraitraient piUes et factices! Cette réussite
contre nature nous fait apercevoir un trait du génie de Wagner qui
n'est pas le moins étonnant: la prodigieuse efficace de la volonté chez
lui. Tout ce qu'il entreprend pour de bon, ille réalise, pareil aux héros
et aux demi·dieux qu'il a chantés, il maitrise l'impossible et le réduit
en servitude ... On dirait qu'il fait exprès de s'attaquer aux sujets les
plus faux, les plus conceptuels, pour montrer que r~n ne saurait résister à son pouvoir de matérialisation .. Pars1fal a beau être complètement privé de la religion qu'il déclare et magnifie: quelque chose est
au centre de l'reuvre, qui l'anime. Une dose aussi formidable de pouvoir
créateur que celle lju'y a dépensée Wagner, laisse rI'autres traces que
la perfection toute rormelle des contours j une sorte de noyau obscur
!!Sl demeuré au plein milieu, mystérieux résidu de la déflagration du
génie, produit immédiat et sans nom de sa toute-puissanse, lambeau de
l'ime dure et munificente, despotique et sentimentale, chimérique et
positive de ce grand démiurge. »
" LA V IE PARISIENNE "

Mme Margarite A.doux, découverte par M. M.rb.au, a décou,·ert

à son tour un auteur de génie ... comme elle.
.
Ce génie ineonnu, et soudain révélé, est un fermier d'Auvergne,
des environs d'Aurillac. 11 a publié un roman, intitulé Jea11 et Louúe,
qui est d'une rare banalité. Mais les héros en sont une bergère de
moutons et un paysan manchot. C'est suffisant pour qu'on crie au chefd'reuvre. Cette banalité n'exclut pas d'ailleurs une inexperience puérile.
M. M.rb.au doit en vouloir a M me A.doux de lui avoir enlevé la
gloire de cette trouvaille! Pour M me, A.doux; eUe est tellement fière
de son génial pupille, qu'on prévoit qu'elle va l'épouser. On chantera aux noces le gai refrain: «Et ron, et ron, petit patapon ... ~) en
auvergnat naturellement, ou encore: «II pleut bergère,. rentre tes
moutons».
Afegim-hi que L'¡Il1tsfrah"on publica el retrat d'aqueix geni totjust
nat i ja bescantat.
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Vegi's aqueixa mateixa secció del núm. 5 de la nostra Revista.

UATRE catalans van anar, per un dels
molts quefers d'aquesta vida, a Holanda,
i entre ells hi anava un gran amic nostre
que tant com quan va pel món com
quan s'està a Barcelona no se'n deixa
escapar cap. Aquest amic nostre al tornar del viatge ens en va portar unes quantes de bones cullides
al vol, entre les quals hi havia aquestes:
Després de reposar tres dies a la ciutat de Paris corrent
d'un cantó a l'altre per veure-ho tot, admirant lo admirable,
portats per un automóbil que passava via de les vistes de la
capital, un dels quatre catalans, qui, naturalment, no era el
nostre amic, va dir al preguntar-li què li havia semblat de tot
lo que havian vist corrent amb l'automóbil:
-¡Noi! ¡Quin ckattjjeur!
Com si això no fos prou, al arribar a La Haya, que era un
dels punts que havian de tocar, i al ser a la fonda, després de
mudats de vestit, esbandits i pentinats, van acordar escriure
a l~s families i al anar a fitar la postal, el mateix català va pregu n tar als altres:
-Escolteu.
-¿Què vols?
-¿Aon dieu que som ara?

a

PAISATGE, per en l'oan Colom

c· P~r què 110 's produeix rès de gran caràcter? Pl'rquè ndloc d'III/a
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LES ÉTUDES ORIENTALES

ne venait lui disputer ces sièdes rec ulés. L es reli g-io ns dassi<.jues, de
la G rèce e t de R ome, se réduisaient à des mythol ogies, des collecti ons
LEURS LEÇONS. LEURS RÉSULTATS
de fables hér oiq ues, galantes , volon tiers obscènes, qui méritaient bie n
d'avoir Ovide pour c han tre et pou r interp rè te. La seu le grande religion
PAR M. SYLVAI~ LÉVI
qui put e nco re compter au re ga nl du ch ri s ti a nism e, l'Islam , ava it pa,"u
f CONTINUACIÓ )
longtemps ap rès lui, se rédamait des mè mes ancètres et des mt: mes
Un mouvement de decouve,·tes si intense ne saurait è tre sterile.
rraditions. Po urtan t , à partir du XVIe siècle, les miss ionnajres chré11 a tout d'abord le merite d'affirmer la valeur du g é nie humain. Je ne
ri e ns avaie nt rencontrè dans les règions les plus diverses de l'Orie nt,
veuX pas m'arrêter ¡ci sur la beaute de l'effort consacré à la re cherche
au J apon d'abo rd, puis e n Chine, au Tibet, au Siam, une re ligio n sinde la vérité i c'est un trait commun à tou tes les sciences, que! que soit guliè re, organisée au tou ," d' un e g raf!de d ivinité dèsignée ç;t et là sous
le ur objet i pourtant, sur ce domaine ou la recherche promet si peu
des noms divers. Fo, Xiaca , Samanocorlom, e tc ... e t <.jui rappelait
d'avantages pratiques, le spectacle prend une grandeur qui me se mble
par des traits saisissants le christianisme qu'elle ignorait ; e1le adorait
plus sevère et plus saisissante. La vtrité ne reçoit pas d'hommage plus
un e so n e de Trinit?, elle ava it des onlres re li g ie ux de moin es et de
pur que ce lui du philologue incliné sur des textes qu'i! es t so uve nt
nonn es voués au céli bat; elle p,"a ti r¡uai t la confession, la sanctifi cati on
presque seul à comprendre, presque seul à go(¡ter, presque seul à
hebdo madaire; sa liturg ie évoquai t les cé rémonies de l'Eglise i e t de
app récier, et qui ne doivent lui rapporter ni profit, ni no tori été.
plus e1le se t1 a ttait d'un e origi ne ancie nn e , bien antérieure au berceau
du Ch ri s t. Dans l'I nd e, les missi onn aires avain t e ncore trou vé d'autres
L'orientalisme, qui étudie la vie de tant de peuples , sur un e é tendieux, d'autres c ultes, cl'au tres légendes qui se réclamaie nt d'un passé
due de tant de siècles, est en voie de tranlòforme," plusieurs des notions
immé l1loria l, sans aucum con tac t avec la trad ition biblique j o n le ur
fondamentales de la conscience occidentale. Il ne saurait entrer dans
avait parlé d'un li vre mystèrieux, rése rvé aux seuls initiés, et qui da tait
mon dessein de passe r ici en revue les progrès spéciaux acquis. dans
d'une antiquité incalculable j les «Gen tils» l'a ppelaient « Ie Véda».
ç haque domaine; l'reuvre serait longue et la
Mais l'im pièté des En cyd opédistes seuls po ucompétence m'y manquerait sur un trop g rand
vait tire r argument de ces ré vé la tions i une
nombre de points. Mais je voudrais appeler
àme cro)'a nte n'y trouvait que l'occasion d'ad"otre attention sur quelques-uns eles rés ultats
mire r un e fo is de plus la malice du démon,
d'ensemble pou r en faire apparaitre les caraca ttaché à contrefai re l'Eglise c hré tienne, et si
tères communs.
pre,sl: de la combattr"e qu'il avait pu mè me
La grammaire comparée est une des prepre ndre les del'ants. L 'affr eu x Ma nicb èisme
mières conquêtes de l'o rientalisme, une des plus
al'ait fait le res te j l'enne mi maudit, labo rie usenobles du XIXe siècle. On avait remarqut de
ment exte rmin é en Occiden t , avait pu CO 'Tomtout temps la ressemblance frappante rI' un
pre les ~lIn es da ns l'Orie nt moins bien gardé.
g ra nd nombré de mots en grec et en latin ; mais
Enfin le dog me de la rl:véla ti o n primitive expliquait tou tes les similitudes. Un miss ionnaire
co nstater n'est point expliquer. On s'était même amusé à signaler des rapports, soit réels,
u bse rvait froid e ment que Hrahma n' é rait qu'une
soit fantaisistes, entre ri e s mots pris au hasarcl
altl:ration d 'A bra ham j e t co m ment en douter
dans les langues les plus diverses; l'h éb re u,
puisqu e Sarasvati, l'épo use de ce dieu, signiliait e n tan g ue de l' [nde: «Madame Sara»?
l'arabe, le chinois, le basque voisinaient au
hasard des rencontres; l'analogie des sons ou
Avec l'o ri e ntation de XI Xe siède , tout ce t
apparei l de thl~o l ogie su rann é s'écroule. Les
des lettres autorisait les combinaisons les plus
textes de l'Egypte et de l'Assy ri e déchiffrl:s
té méraires . La donnée initiale du problème
était, au r este, d'une simplicité rassurante.
rec ule nt le pas sé de l'humanité jusqu'au temps
-¡Jo soc anticlerical!
ou semblai t ¿ tre son berceau i la Biule c"sse
Dieu avait fourni à l'ho mm e le langage to ut
- ¿Ets anticlericaL.? ¿Còm ho sabs?
d'è tre le monum e nt histuriq ue des origines hufait; Adan~, au Paradis, avait pas sé en r¡,v ue la
main es. Autour d'e1le, e n dehors d'e1le les té création tout entière, et, guidé par l'inspiration
moignages st> multiplient, a uth e ntiqu es, irré futab les, emba rrassa nts
clivine, avait réparti les noms. Après la triste chute de l' homm e, la
Tour ue Baue! avait abo uti à l'irrémécliable confusion des lan g ues. L es aussi. T o ut l'e ffo rt de la foi s'exerce et s'épu ise à réconcilier «Babel e t
la Bible» .
ressemblances retrouvees à tatons d'un bo ut de l'unive rs à l'autre té moi( AcnllOrà)
g naie nt encore de l'unité primitive, ga,"antissaient la parole bibliqut> ,
et rappelaie nt les imprudents au respect d ' un di e u jaloux. L'étude du
sa nscrit révéla vers , 820 à un linguiste de génie un e doctrine nouvelle.
L'INFLUENCIA FRANCESA EN LA
Lt>s Hindous, excellents observateurs ries phénom ènes intern es,
avaient à le ur disposition une langue sac rée qu'une traclition fidèl e
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ava it men' eille usem e nt préservée des altérations i ils e n avaient éturli é le
mécanisme et démontré les r esso rts avec un e sureté d'analyse presque
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infaillible. L ongtemps avant l'è r e chrétienne ils avaient reco nnu dans
Si estud iem d'u na a una les diferencies que hi hà ent,"e Catalu nya
les mots la rac ine, le th e me, le préfixe, le su ffixe; ils ava ient no té les
i les "egions cas le lla nes, tmuar e m desseguida que n(l és sols la ll e ngua i
degrés des formes, les influe nces réciproques des sons voisins. Pour
les costums lo qu e les fa diferentes, sinó un ideal polític catal;'t, que és
maitriser le système, il fa llait une longue et penible initiation. F,"anz
Bopp se l'imposa j une fois maitre de l'ins trume nt, (amilier al' ec le je u tan diferent com la nit i el dia de l' idea l polític de les Cas tcl\es.
Cata lun ya és l'ú nica regiú espa nyola que ha dat p ro"es pall ,ables
des sons et des formations grammaticales, il vi t s'oU\Tir sous so n reKan l ébloui une perspecti\ e stupéfiante. Du Gange à l'Islande, par del séu amor a la Rep úbli ca com a fo rm a de gOl'ern, posant i traient de
l' lnde, la Perse, l'Arménie, la Russi e, l'Alle mag ne , e t It>s nati o ns c1as- les urn es públiques una imme nsa majoría de vo ts republicans, ~ense co ntar els movime nts polítics celebrats, dels qual s la c,"ema dels conl'en ts
siq ues , el les pays sca ndinaves , un e étroite parenté re liait une illlmense
de l'an y nou, és, se ns disputa, el més impor ta nt i que, COI\l els allres
fam ille d'bommes. U n vocable inoui naissant à la science, symbole
movim e nts del sèu ge nre , ha de te rmin at canvis de gOl'e rn i de politica
presque monstru e ux d'une revolution profonde; l'Inde s';¡ccolait à
l' Europe dans la <l.èsignation des langues «indo-euro pée nll f"s». L'Alle- e n la política espa nyola, enfo nsan t governa nts i a lçan t-n e d'a ltres.
() so ls tampoc els partits dis tin g its fo rm a ts per la classe milj a
magne, jalo use d'affirmer sur son nom un e parentè qu'e ll.: avait déco uverte et dant e1le n'hèsi tai t pas à tirer vanite, préféntil à cette a¡;pe- del nostre bem'olgut te rrer han adop ta t la bandera republicana alçada
a mb totes dues mallS per en Pere Corominas i Montanya, i les orgallatio n le te rme «d'i ndo-ge rmaniques» <lu'elle a obstiné ment maintenu.
nitzacions polítiques d'ordre i conse rvació han triomfa t traient-se del
La viei lle barrièI-e dressée par le préjugé en tre l'Occide nt e t l'Orient
clavant totes les formes de govern amb la mà dreta i l'esquerra, sinó
t J1nbait; le dral1le gigantesqu e des g ue rres mèd iques, qui al'ait paru
que aquesta passiú r ep ublican a se ma nifesta entre nosaltres en el poc
o¡; poser entre eux deux mondes, se réduisait aux p r opo rti ons d'une
respecte que'ls fills te ne n pels pare, com també en le ' relacions dels
quere lle de fal1lille.
que ma ne n amb e ls que són persones manades, i mé que en tot, en la
ca rencia de respecte em'e rs e ls personatges de la noblesa, de l comerç,
Les religions, dans leur o rgu eil farouche, n'avaien t groupé les
hommes que pour les diviser. Nationales, elles ne ,·oyaient e n dehors de l'industria, de les arts, de la política i de la ari~tocracia del diner,
de la citè que des adversaires; universelles, e lles n'aspiraient à la co n- que si tene n més sope n dos cops, però no tenen cap més privilegi .
El noble i generós respecte, tan comú e n tota l'escala social caste<lue te du mond e que pour écraser leurs rivales . L 'effort des th éolo¡:iens
llana, és completament desconegut a casa nostra, i ajuda a fer de les
s'exe rçait à dècouvrir dans l'histoire des ho mmes les prouesses ou les
instituci ons rep ublican es e l somni daura t del catalans.
~anceuvres d'une divinité jalouse, depuis les «Gesta Dei per Francos »
La circumstancia de que la França, posada per la Naturalesa al
Jusq u'à l'His to ire Universelle de Bossuet. La ciche n'é tait pas tro¡; maort de atalunya, se presenti al món ves ti da i adornada amb aque ta
laisée; le rl:cit biblic¡ue, traité à la fois comme un document histo riqu e,
forma de govern consagrada pe r l'antiguitat, fa semblar, a p rimera
ramenait l'bomme à son o rigine, dans un passé pIu ie urs foi s millé naire
vista, que la naciú francesa no sols sigui al ort, 5inú el
ort de
dont le privilège lui appar tenait sans conteste' aucu ne aut"e traditio n
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Cada uni de e li as viene ca rac te ri zada po r algu na ct\ul a estru ctural,
que, e n s u va ria a plicació n) llega a s uge rir a los constru cto res la
justa ma ne ra de acusa r a rtísticamente s u fUil ció n meca ni ca: - pe ríodo
àlgido,
Pe ro a l r epetirse exagerad am ente aq ue ll a r aciona l es tru ctura
primaria, des apa rece la graciosa a rm onía e ntr'e utilidad y belleza con
que ¡.>rime ro se ofreció, y e mpleada uespués co mo sim ple e le me nto
o rname ntal inicia la decade ncia de la misma época q ue ca r ar te rizó y
c uyo flo recimie nto había imp ulsado, E l bo ta re l, e n el gótico ter ciari o,
nos ofrece un cla ro ejemplo ,
Modernam e nte , el proceso de la evoluci<Ín arq uitec tural ha olvidado
l' U simplic idad pr'is tina, y un cúmulo de circ unstancias ha n veni do a
pe rturba r la d iMa na c ri s ta li zación de l estilo de nu es tro tie mpo; es un
hecho q ue se ofr ece a l espí ritu me nos o bse r vado r, Prima ria mente, la
s úbita re \'elació n o la nu eva compre ns ión mecani ca de múltiples
estructuras -pue nte colga nte, esq ue leto, ce losía, r ótula , e mpotra miento ,
ca ntileve r , cuchillo Dio n, e tc, - j la rap ida a pa rición de mate ril}.les
nu evos, un os por s u form a, otros po r su cantidad - hier ro y acero
fun didos , hilados y la min auos, fun dicio nes , hor migón y ceme nto
a rmados, e tc. - j e l inau dito avance de los mé todos ve ri fica ti vos y ~ I
descubrimiento de los mas a trev idos procedimientos de co ns Lr ucción,
mie ntras facilitaban a l in gc niero e l satisfacer , en lo q ue a edificación
se refi e re, todas las ap re mi a ntes necesidades de la ind us tr ia , han
permitido al arq uitec to la plasmació n de s us mas a udaces y de s us mas
rles cabelladas fa ntas ías , Y así , po r un a parte, ha aparecido es ta recua
de indi vidua listas y de o ri g ina les, q ue in ventan sus co mposiciones,
co mo s i la ge ne ración de un edifi cio pudie ra as imila rse a la de un
a rabesco de tap iz , La me ntab le consecuencia es es ta, del e terno confunrlir
la arq uitectura co n un a r,té pu ro, AIg uie n ha dic ho ace rtada me nte: 'I( U na
casa se distin gue de un a ob ra de a rte, e n q ue debe g ustar' a todo e l
rn und o, mie ntras que la ob ra de a rte no es p reciso q ue g uste a nadie,»
E n seg un dn luga r , con los b reves años de Escuela o de Academia
sa bi<t, los a rq uitectos mode r nos ha n aprendido ma lame nte ~ de otl'O
lIIodo no es posi ble - los es tilos de torlns los p ueblos y rle toclas épocas,
pero sin remo nta rse a !ou fi losofia, incapaces de inte r pretar su causa
,'ficie nte, Y así, por otra par te, se ha engenrl rado esta retahila de
arq ueMogos y de e rll ditos que - dc cont:lndo do o tre numbres - con
la osarl ía de la ig no ra ncia, se han lanzado a saq uear -el legado de las
civi1izaciones mu e rtas, repltiendo todas las formas florecidas una \'t·z li
tnwés ch'l tiempn y todos los exotisffiOS a través d,,1 espacio,

Se han complaciuo en ser orig inales () en ser peuantes j i tanbfacilco mo les ha bría sid u ser s imp lemt'n te arquitectos!
Y mie ntras tanto , nadie se ha acordado de interpretar et estilo de
s u a ldea o de su lI rbe con amorosa simplicidad, abrazando en fe rvorosa
co nte mplación francisca na las fu r ma tradicionales, abriendo sentirncnta lme nte las p ue r tas de l espíritu al rumor nue\'o del mome nto que
pasa ba y a ba ndona ndo el co raz<Ín a la libe rtad de su ritmo, Tan súlo
así hab ría sido posible que la inquietud temblorosa de Ull hacinal11icnto
de sensaciones en un alma de artista, reflejando el total ,'ibr" r de lo
sobreind ivid ua l inconscien te, provoca ra la forl11ulaci<Ín de Jas b ·lla~,
de Ia.s g ra ndes síntesis del es tilo, Alada forlllulación, qu e, corno I
Ve r bo de la leye nda cr istiana, exige espí ritus pum, }' ('orazones
sencillos para encarnarse,
'
La piramíde de Cheops, ci Partenún y ,otre-Dame, no son
cr eaciones de un genio solitario enct'rraclo en una torre de lI1al'iil, sino
conc reciones de una c ultura, sedimentos de una ci\'ÏI izaci"lI1 , Estos
prelendidos estilos que evucan un hombr'e - sea :\I e issonicr o David y q ue son faci lmen te reconocidos por' la r'ept:tici{lIl de IIn det<rlte
deco ra tivo - ya compuesto de formas acomoclaclas, ya de guirnaldas
o rde nadas por una ley arbiu'ada - han de tenerse, a lo mas, como
modas afo rtun adas, E l n ' rdadero estilo es la traza, o mejor, la perrnanen cia petrificada de una alma colecti\a, l', fenúmeno curioso, lI1ientras
los co nstr ucto res se contentaron con \'i\'ir su l~poca sin cRtan;e de
tra nsfo rmaria con dictaduras personales, el etilo siguiú el curso ele su
evolución nat ural, pero sc esfumú como por ensalmo y l:onjurú cuando
todos los a rquitectos se obsesionar'on en trazarle una s¡>nda a Sl! gusto ,
De tan delicada a lquimia es el estilo, 'Iue no <luicre ser rllanoseado, ni
se deja tratar de los truhanes ni de la docta plebe,
Así vemos , que, cuando la arquitectur'a, cie esencia tr':ulic ional y
conservadora, eomenzó aser inflm:nl'Íada porl;Js nl)nnas \'olubles )' ,'e rsatiles de la moda, el estilo agonizú a lI1anos cie la gen1alidad y del dobl e
exo tismo de lugar y tiempo de nucstra época, cuyo fruto híbrido es \;l
ciudad moderna, an<Ínim,l, sin pizca de caracter' ni ~rsolllo de t'stilizaci"lIl..
J;~St<1 desolado ra ciudad moderna '1UI: st' alz;J igual y al misl110 tiell1po a
millares ele kilúmct ro , como lI1onstru()so conglomera-lo cie ¡'poc:ts, el'tilos, maneras y eapridws- renacimiento, y dec:ul c ncias, \'irilíclades ~..
afeminamientos, austeridacles y lI10licies -en Ja ellal nadit' reconoeerfa
a la "ija de aquella Aten;Js olímpic:., de tal serena belleza y 'onll1O\'eclora
unidad, que_ rliríase brotada dI" ulla ,'ez con todo Sll esplendor al solo
.fiat de un dios-arti , ta: Pala~ suq~it'nd() arrllada de la fr't'llte dI' ZI' II~,
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Afortunadameote para la solución del problema planteaclo, de
estética contemporaoea, la historia de las artes, como la de las cultura'!
en globo, recorre un.a sinusoide. Ni los florecimientos se eternizan, ni
las decadencias; es la ley cie etf!rna renovación. Obedeciendo a su
imperio fatal, después de doblar el noclo de la mas lamentable, de la
mas embrollada y ca(ítica de las decadencias, nos acercamos al florecimiento de un nuevo estilo arquitecttlOico. ¿ Qué hechos evidencian este
aserto? ¿Cuales seran las normas del nuevo estilo? El ceñido marco de
un artículo no me permite esbozar uoa respuesta razonada a estas
cuestiones; mas adelante, veré de plantearlas de nuevo.
Antes de que críticos y artistas comenzaran a dolerse de la falta de
e. tilo de nuestro tiempo, fuera-y a pesar-de los cenaculos donde se
confabulaba tanto bizantinista, la vida seguía su camino; las premisas
de la nueva arquitectura estaban ya establecidas. Nos faltaba solamente
la eclucación del instinto, la capacidad sentimental para darnos cuenta
de ello. Teníamos ojos y no veíamos que los ingenieros, sin sospecharlo,
y aun gracias a esta falta de acción premeditada, habían sentado-en
sus aciertos y equivocaciones -los fundamentos de este arte, cuyo
advenimiento aguardabamos en vano. Se confirmó otra vez que solamente en los espí ritus no maleados, libres de todo farrago de nebellabsichte-rJ, puede encarnarse la formulación de las síntesis del estilo.
Hoy los estudiosos de estas cuestiones, con rara unanimidad,
consicleran las nuevas líneas y los nuevos valores del espacio creados
por el ingeniero, como plasmaciones iniciales del nuevo estilo arquitect<Ínico, que glosa la belleza de la fuerza y la osadía humanas, severamente, austeramente, como con vien e a su titanica gandeza.
i Alta belleza, la del nuevo t:stilo! Que nuestra sensibilídad embotada no supo adivinar, porque armonizandose en ella «utilidad» y
«racionalidad~, con una euritmia cie segundo orden, no gusta de ofrecers/! emperifollada con abalorios ni remilgos de mozuela.
Van de Velde dijo, hace pocos años: «Hay un orden de hombres
a los que no podremos negar por largo tiempo el título de artistas.
Estos arlistas, los creadores de la nueva arquitectura, son los
ingenieros. »

DE L tESTRATEGIA I DE LA TÀCTICA
CONTRA LA MALA LITERATURA
n~ALEXANDREPLANA

V
Discurs moral o bé exhortació a lluitar contra els qui fdn crèixer, amb mala
literatura, la lletgesa del món, i on s'hi poden llegir dues màximes de apoleó i una descoberta de Stendhal.

De tot lo que hem clit fins ara se'n pot concloure, ens sembla, que
en aquesta terra, com per tot arreu, ens trobem amb un au ment progressiu de la mala literatura, que no és pas sempre compensada per
l'indiferencia de les gents, si el menyspreu és mes rar, i l'oberta hostili- '
tat menys possible. Si la mala literatura no fes cap mal a la bona, f{lra
debacles el treball esmersat en combatre- la, però com ·dissortadament
no és així, i els mals que la pura bellesa sofrt:Ïx per la noíble influencia de la lletgesa vinguda a lletra de motllo són més grans cada dia, tot
procediment per a la seva extirpació s'imposa a les rectes conciencies.
I com d'una banda tenim els amadors de la vera bellesa, els coneixedors
de la bona literatura, i a l'altra banda se mouen els qui viuen encisats
per belleses ficticies i fomenten amb llur encegament la mala literatura,
la lluita entre els clos bàndols és fatal, com ho és entre totes les forces
oposades de l'espai.
Aquesta lluita és sovint sostinguda en el silenci de les fondes rencunies, en l'ombra densíssima de l'incomprensi<Í de la pura veritat, i
sols .ç à i enllà espurneja com les llambregades de l'odi en els ulls de
l'enemic. L'home fort és generós, s'acostuma a dir. L'home ric en saviesa es pròdig en la seva bondat; contempla amb dolor la nequicia dels
ignars i la lletgesa dels qui no saben veure les armonies del món; sols
té bones paraules pels qui contra d'ell barbotejen fàstics i insinúen malicies. L'home qui ha esguardat serenament, sense parpellejar, les formes immortals, tancades en una estrofa d'Homer, en un alexandrí de
Racine, en una cantata de Bach, en un tors de Policletes, 110 sab com-

ELS l'òeS DE LES RENTADORES, per

pendre còm tan belles coses sofreixen de les rimes engargusades, dels
verosos trencats que volen ésser ritmes, dels sorolls afrosos que volen
ésser melodíes, de les empastifades de guix que volen ésser corbes divines, Tot amador de la bellesa ha d'odiar a la lletgesa en la mateixa
inesura, No n'hi hà pr-ou amb no fer crèixer la suma total de lletgesa
que hi' hà en la terra, cal treballar l'er destruir-ne una mica, I qui e nsenya als altres a descobrir lo que és lleig, fà tan bona obra co m el qui
obra els ulls de sos semblants a la contemplaci.ó de les coses belles,
Els qui estàn del costat de la bellesa són menys que els qui es till1
m~s a la vora de la lle tgesa, L'inferioritat numèrica ha de compensar-se
per una major energía en l'atac, en el moment de la lluita, en un més
g-ran coratge, en una disciplina més segura, Per això, torn em a dir,ho,
una bona estrategia i una bona tàctica són la primera necessitat. Esmenteu que l'enemic, o sia la massa de productors de la mala lite ratura,
també té la seva estrategia; no és pas una remada sense pastor, una
horda sense capdill, una societat sense estatuts, S'ha de regonèixer que,
moltes \'egades, la seva organització és, no dir'em perfecta - perquè la
perfecció no és possible en la lletgesa, - però sí admirable, Napoleó
dt'ia que és l'imaginació lo que perd les batalles , Com ells no'n tenen
d'imaginació, se troben en més clara situació per a no perdre-les, Els
grans diaris, les grans Exposicions, i sobre tot els encàrrecs oficials,
t'ns gllardin de mentir.
Fou també Napoleó 1ui \'a dir que en la guerra com en l'amor,
per' acabar, s'ha de veure d'apropo Cal que'ns atancem al nostre
enemic, al culpables de la lletgesa que empobreix la literatura; que
aprenguem a sapiguer-ne els costums, les maneres de moure's, d'enraonar, de mal pensar i de mal fer, Cal que, ofegant tota repulsió nadiva, contemplem poc a poc i amb paciencia les seves obres, i per to ts
cantons, com si fós cadascuna una forma diversa del mal d'el qual 1'01driem veure l'humanitat guarida, No'ns ha de fer temor el te rrible contag-i, que tots hi anirem amb una bella forma en l'esperit que'ns preservi del maL Després de sentir un drama dolent, ne llegirem, a l'arribar
a casa, un acte de Molière; després de veure una Exposició colectiva
de les nostres patums i patull1etes, en s purificar,em en la fresca mel1loria

Drue'. de Paris

d'un Fra Angèlico o d'un Renoir; després d'examinar uns sonets co rrosius, r'ependrem a Ronsard,
Altrament, un cert esperit d'abnegació se'ns pot demanar. Són innombrables el qui, càndidament, per ignorancia del mal i del bé, són
víctimes del maL i Quànta gent no hauría caigut en les dissimulades
des de la lletgesa si havés trobat qui, fent-li de guiatge, l'allunyés de
la mala literatura per a conduir-lo a la bona!
Ara potser és el cor qui ens parla, més aviat que'l cervelL Aixi
tenen les nostres paraules un aire de discurs moral i un deix de recansa
per la píetat tinguda amb els dolents, I no hem de veure com el temps
se'n va i romanem nosaltres e n el mateix lloc, Si tenim fet el determini
de defensar el nostres interessos contra'ls qui se fonamenten en la mala
literatura, comencem tot seguit la nostra acció defensi\'a i ofensiva, Que
ara que som joves és quan ens cal treball a r, Perquè Stendhal ho descobrí: quan pensem, s'operen certs moviments en el cor, el qual, com
tots els memb r es, és més fàcil de moure per la voluntat quan s'és jo\'e
que no pas després, Pensant en els mals que pervenen de la lletgesa, a
la literatura, el nostre cor se fa lentamen t a moure's amb una contracció d'enuig, de re ncuni a o d'ira contra els qui són responsables d'aquells
mals, I quan el cor està guanyat, està guanyada tota la persona, Poc a
)Joc se fan els prossèlits, prenent-los pel cor, que és la manera més seg ura de dur-los de la mà,

L'HOME GROS SEMPRE ATR.AFEGAT
L'home gros és un home de pès, pen') no's belluga amb tanta mena
d'activitat com l'h ome prim. L'home gros, en menys de feina, sembla
que'n fa més, perquè hi hà més volum d'humanitat movent-se,
L'borne gros, fa l'efecte d'un ;;lobo dirigible amb potes i no ~embla
mai nin'iús, encara que'n sia, i quan és mandra, dúna opciú a afigurar'se'l en sa tranquilitat inmúvil, com un mascle de ball ... na sUI'ant espiritualment damunt de l'aiguil,
L'home gros, entre altres, té l'obligaC'i,')
rle sUilr i d'estilr Ocupilt - amb calma i C¡¡¡-¡'¡l'ter, amb arquitectura rle temperament, O sinú,
¿ a què ésser home i gros? - L'home gros inspira se'mpre confiança, pe rqu è, ignoscentment,
tothom creu atrapar-lo, Desseguidil bufa,
Adt'm~s, aquest home g-ros -que no pot
treballar dormint, ideal magnífic, que per una
st'nsihle errada de IUltura no posseim, - se
pot dir, sense masses dificultats, Lluiset, i
Parcerisses i Flaqut'r, que és lo que's diu l'home gros st'mpn' atrafegat, n:: plica pun)'f'nta i
\' i\'a d'altres que tenen el vici de treballar per
treballar,
o m~s s'hauría de trelJall;¡r per'
agafa r gana; tema 'lue's proposa ()t'r a qualsevulga Congr{'s d,· ft'milli~tt's, mí' s o menys
\'inent.
L'home gTOS seml'rt' ;¡trafeg-at, com qut:'1
111">1] ilO ('stà en ;,,!ut'lla espl,: ndida circumstancia, panorama de Plewna de la satÍsfacciú uni\'ersal, del treballar dormint, a que s'ha tingut
el gust d'aludir més amunt, ('Olll que ha de
treballar per a quiscuna cosa ml's que per amor
al treball, per a no incúrrt'r t'n responsahilitats greus i per a caure en pecat d'originalitat, ell treballa febrosencament pt'r a perdre
diners sempre, tot guanyant-ne t'I dohle quant
m,'s curt fa,
En Lluisct, a qui el gr'eix mai falla -li
)Jodràn fallar altres coses, perú'l greix no-,
t"'1 cap pelat. com un botlí de nacre de senyora i porta sempre la llapissera apunt, a ('a\'all
d,· l'orella, com t'ls g-itanos la flor. ¡\mh la llapis.,era, 'Iuan r' umía, tamh{,'s ¡{Tata,
Es d'una acti\ itat tal; ernbesteix la cadira
de son despatx amb una braú tall ohtadora;
,'hi t'stà sen tat tan infadigahlelllent; toca tants
timbres i tell'lons i potets, i cM..-ill tants \'()lants i extén tantt's lletrt's, que sembla un 1110tor humà t:n LI plana .I ... la feina ,
A dos <¡uart, .1(' S," del !IIati, ja ('smorza
(l,itja hora seguida; a les nou, aprés de complir amb tott's le~ obligacions físiques 'Iu,'
porten al reconet solitari, ja es al despatx,
,\ 1.. _ dut's ,' ncara hi és i s'ha descuidat d'apuntar trl'tzt' o st'tZ" l'{)set.. s importants; a leR sis,
s,',,~e t('lI1pS de l'l'S, ni d'aprofitar els postres,
lH'rqu,' IIt'gei\ I,' s cartes i dicta la correspon¡f"Il('ia 1",1 '-:1I"1"I'r :11 sortir' ,ja tnr'na'l d,'sl'at1(,
l' l l Or
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tonia" ¿ no'l paga a sis rals el sucre? Sí, ¿oi?
Compteu, dOllcs.
•
El negoci s'ba vist, però per poc, tantost, si tota la familia no cau d'espatlles. El
cunyat, fa destapal- una ampolla de Moet ben
Chandon; però totes les coses que comencen amb Moet, acaben d'una manera pràcticament guerxa. Observat.
El negoci , al cap de nou mesos, que
és un terme raonable com un altre qualse-'
vulga, ja li costa 33,000 pessetes d'arenga. des i de sucre no n'ba fet ni pel- a e ndolcir un
abeurado\" de canari. e perden diners, sembla; però el negoci és de primera, i se treballa de ferm, tal com pertany a un bon català.
Mentrestant, s'ocupa en un projecte
general de censos comprimits que esparve ra, i alhora en altre de pèl artificial per
a les fàbriques de raspalls; té també en estudi la constitució d'un Banc de la Sociología, en qual estudi se posa en clar còm el
pobre que entra en aqueix Banc ja ' uo té
necessitat ni de viure, J>erque'l Banc, geneI ós, ho fa tot per ell.
De passada, com qui no fa rès, compra i vèn besliar, tripes, sabó moll -i coques d'un any per l'altre. l així l'home
Lluiset, no para un moment de treballar i
de donar diners ~ tothom, fins que un dematí
d'estiu se troba que ja no té més que engrunes de pessetes (o sien cèntims) en caixa.
Precisament aquell dematí li proposen
el monstruós negoci de la fàbl-ica de paciencies russes que, a la vegada, donen
paciencia moral per a soportar tots els cops
de l'adversa fortuna malaguanyada; i ell
pensa que allò és un <linel-al, sense cOllsiderar que'ls que necessiten paciencia de la
darrera mena, generalment tenen la bona
complexió de manca de diners per a com- _
prar l'article motiu de l'aital fabricació.
En Lluiset arriba a casa aquell dia molt
més aviat yue de costum, i declama l'estat
miseriós de sa caixa i els innombrables negocis que l'acompanyen fidelment com a quissos.
Mutis gen.eral. -Se comprèn sense esforç. - Torna a inspiral--se i a demostrar
els aventatges obtinguts i lo que valen les
hipotètiques participacions que té en els
tants grans ne-gocis: I I milions 732,415
pessetes amb 63 cèntims en números ro"FOT. MAS
dons. Ademés, l'home té que treballar per
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a realitzar-ho. Fc'>ra una llàstima llençar
aquest capital formidable.
d'on. aprés cic fer treballar la Smith Rros número 5 com un telel-, en
-¿ l si treballessis for ça per a desfer e ls teus negocis?- pregunta
urt a un quart d'onze, hora en que sol, tanmateix, sopar amb calma
melangiosament la dòna.
i parlar de política.
. -i Necessitaria diners! Però encara així i tot ens quedaríen com
La dòna li diu empre:
a tres milions.
- Lluiset, aquest excés de feina tinc por que no't siga bo.
La familia renexiona. El renexionar d'una familia en rès generalEll riu amb una rialla triomfal, i desseguida e.'l:plana un negoci
ment s'opera sense mirar-se les cares, posant molta atenció als mobles
amb el que's farà set o dèu vegades milionari amb catorze pesetes tot
i a lo que passa fòra. Del mar, el menys: la familia s'encisa i acorda
lo més. Lo natural fóra que aquest negoci se fes tot sol, com un bolet.
per unanimitat donar diners an en Lluist:t per a desfer els negocis.
Rès d'aixc), i aque t neg-oci és den Lluiset i rès més que den Lluiset.
L'home gros sempre atrafeg;¡t, ara n'està més que mai de sa .dda.
El negoci és claríssim i com segueix: un ataconador del difunt
No podia sospitar de cap de les manéres el goig i la feina de desfer les
carrer del Pont de la Parra (q. e. d.), ha trobat dan-era mateix del
coses. i Però treballa!
Maig, 1914
Morrot, i també per darrera de Sant Medí, una mena de sorra blanca,
que si se l'alimenta amb esquer d'arengades, produeix uns microbis, el
slaffaslIccris aHms, que, segons opinió i recerques del fill de l'atacoMORALITATS I PRETEXTES
nador, bacteriòlrc escuat amb cert garbo, si's llencen demunt cI'una
PER]' M. LÓPEZ PICÓ
cadira, al cap d'una hor.a esca sa en fan un pilú de sucre autèntic de
J1 f alall::as.

Lo més not... ble del cas és <]ue'l bacteriòlec, me rcè a un nou
mètode, ha ensenyat a eixos microuis l'om a gats del Circ Eqüestn:.
.\rlhuc, el egueixen¡ i bé, com e pot compendre, no remenen encara
\:¡ l'lla. Pèrò, ¡no som allà on anem!
ing-ú de a Ca a "eu el n goci, i ell l'xcl'lIna:
- i I que'n sou cie baixot~ de (ront! i 1 que'n t niu poc tip . enclrri!
ès, que ilO t'pnganyin com I altre "egarlll - li objectà la
seva dima.
- alia, tClnta, al\a. quest negoC'Ï és de lo més senzíll del mún:
I"Omprllr fu t. vella i :lr ngades, i vet-aquí! L'arengada per apeixir
al microbi, i quin :lnimaló !... i i de pré diràn cie le!! formigues L ..
La fu ta vella, pel sucre. La orra blanca, la regalen, p r ço no la
compto. ¿ quant va la (u. ta \"f'lla? i a rfos! ¿ A quant ,'a'l suert"? i.\ n-

C o ses que's nel&ei.en, però que .'oblid en SDassa aviat

I. - Convé vèncer la propensió que tenim tots els homes
a la mediocritat.
.
11. - Malhaurat de tu si no sabs on acaba la- sinceritat i
comença el cinisme.
III. - Cal vèncer, sempre que'ns trobem en un medi superior <11 nostre, la por: d'ésser humiliats. I cal encara més no
traduir en rancunia la nostra por.
IV. - El desig és el millor argument de persuasió. Creiem això que desitgem.
V. -La distinció, com la bellesa, és feta de proporció.
VI. - La filla del porter pertany a totes les classes socials.
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DARI DE REGOYOS
PER

J. S.

I Sisley, ni Monet, ni Pissarro, han tingut
més unció que en D. R. en la manera de
expressar llur sentiment de la naturalesa.
Han tingut més traça per a expressar-,;e
i ho han fet, consegüentment, amb major
eloqüencia; emperò la pietosa passió que
mogué les mans del pintor vasc és encara,
avui que ell ja no viu, i per durant moltíssims anys en l'avenir, com una materialització de la més pura emoció estètica, tant vibràtil com la d'aquells grans
iniciaoors de que parlàvem al començament.
Completament identificat amu el sentiment i amb la tècnica de
l'Impressionisme, la divisa «pintar qualsevol cosa» fou portada per ell
a ia més severa aplicació; mai els elements de seducció extrapictòrica
foren tan magistralment menyspreuats. Algú diu d'ell que arribà a
pintar lo primer que se li presentava als ulls a l'eixir de casa, i que
aqueix despreci de la composició és lo qut. esguerrà bona part de les
seves obres; a nosaltres no ens apar així.
Al nostre entendre, la composició és un element molt útil i apreciable, però únicament pels temperaments lírics: per als que veuen el
valor de la realitat tal com ens l'han fabricada des de l'època quaternaria els nostres avantpassats, tot arranjament, tota hipòtesi més o menys
decorativa, no és altra cosa que un destorb o un descarrilament en el
camí de la peculiar expressió. Devegades, en D. R. volgué, contra'l
séu temperament, adornar veleidosament alguna de les seves pintures
amb aquells ingredients fantasiosos, i aleshores fou quan produí aqueixes obres inferiors i fins alguna \'egaoa repulsives, com, per exemple,
la gran tela amb un castell enrunat sobre un c,·epuscle vermell; el

pastel, també de grans dimensions, que representa el canyet, i tants
capvespres de tragedia i assumptes nocturns com li dictà una fantasía
pseudo verahereniana, però de fet zorrillesca com un llamp de Déu.
En aqueixa que podríem nomenar dolenta pintura dtn D. R., s'hi
escauen, és cert, algunes tele. i dibuixos realistes totalment exempts
d'aquell hipnotisme literaturari, però, més que mermar el nostre judici
sobre'l temperament den Regoyos, aquestes teles senyalen en la pintura
regoyesca un altre aspecte que cal tenir en compte per a fer-se b~n bé
càrrec de la personalitat d'aqueix pintor. En D. R. sembla, durant tot
el curs de la seva carrera, estar posseit d'una tortura interior· que no'l
deixa lliure més que en casos dt>terminats. Quan aqueixa tortura el
domina, els pinzells bé caminen per damunt de la tela i la vista del pintor
per damunt oel paisatge, però el séu enteniment viatja per altres paratges. Les obres que produeix en aqueix estat, fàcilment perceptible quan
s'ha estudiat atenta i amorosament aqueix artista, són aqueixes teles
agres, glaçades, penoses i aixutes, i que, a oominar el pintor l'ofici, les
hauria pintat fotogràficament.
En canvi, quan ni aquesta tortura ni la preocupació de lo fantàstic
ofusquen el séu esperit, en Regoyos pinta aquestes teles meravelloses
que avui reproduim i tantes altres semblantes en frescor i profunditat,
les que'l caracteritzen i el faràn admirable mentres subsisteixin.
Al començar, citàvem els noms d'en Monet, d'en Sisley, d'en Pissarro, i ara per acabar, els tornarem a recoroar, perquè'ls tres, in·
fluenciant an en Regoyos, n'encarnen una síntesi forta <¡ue'ls hi pot fer
costat.

«Sigueu sincers: basta la sinceritat per a pintar bé. Sigueu
i1tgenus: .feu irreflexivament lo que veieu.»
i Aquests són els aparells in.!alibles, d'exactitltt rig'OJ osa, que s'han
volgut.fabricar en les academies!-MAuRl c l DEN IS.
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at¡ueixa ornamenlació de cinema de que ne sún exemple la gran ci vella
amb esmalts i l'anell de les roses que reproduim.
I~n rigor de veritat, aqueixa estilització de les l'Osès i aqueix estilitzat agrupament de l'estits a la manera d'Isabel lI, nG tenen rès de lletjos, i fins els trobàrem encisadorament graciosos quan algú els
ideà i ens e ls mostrà per primera I·egada. N i's
pot dir que l'or!1amentació dels cinemes sia
sempre així discreta, però, i fillets de Déu!,
s'han fet després tantes rèpliques i tan ordinal'ies d'aquests motius, que a hore~ d'ara ja és
de bon gust el destenar-Ies fins de l'ornamentació dels colmados i festes de barri.
"
Temps enrera, declaràrem guerra a mort
a les garlandes que la poca inventi l'a dels arquitectes i ornamentistes prudigava aneu; avui li
toca la derrota a les roses i als mirinyacs j
demà a la turquería i a l'erotisme i al I-elïnament de pa sucat amb oli.
En Sem descobrí, respecte al chic, l'existencia delfattx cht't:; paralelament, els germans Valentí no ignoren que hi hà un bon gust i un
fals bon gust, i als llurs esforços per a desllindar els camps van endreçades totes les nostres simpatíes.

Clvella de plata oxidada amb esma.t

LLIBRES REBUTS

ELS GERMANS VALEN.T Í
' PKI<

.J. s.

Entl'e'ls duscents barcf!lunins que segueixen el moviment artístic
mudern, hi han els joiers yalentí. En els ..:uncerts i exposicions podràn
els doscents no trobar-s'hI sempre alhora, però els germans Valentí hi
són, cum el doctor Burralleres, sempre presents.
Encara que plòguin destrals i unces de
perruca.
. ¿.què té d'es~rany, doncs, que, posats
a fer J.OI.es, les fasslI1, més artístiques que cap
altre JOIer barcelol1l? I l'art rebuscat i personal que posen f!n llur esquisit treball no
é .' per cert, el. que més estima i paga la
cl!entela. AqueIxa prefereix l'ornamentació
freda i estilitzada a la moda del gloriüs regnat d'Alfons XII. De manera
que aque ts jove i hardits orfebres treballen en el bon camí sense remuneració ni estímul.
, Hi han actualment d~es tendencies en l'orfebreria d'art, que pod~lem nome~ar alemanya I francesa, malgrat que les dugues tendencIes aparegull1 alguna vegada en terreny contrari.
L'alemanya tendeix a posar en valor la pedreria
enmarcant-Ia en simplíssima ornamf!ntaci¡') quasi
geomètrica de formes discretes i molt sovint reeixides elegantment.
La tendencia que podriem nomenar francesa
p..:rsi -teix en esculpir el metall, més importan~
sempre que la pedrería. Es l'orfebre brodador
i calador del metall, que's serveix de la pedrería
co m d'un auxiliar que fassi valer la ciselladura.
L'.altr,e, l'alem~ny,,~ mé .aviat un artista lapidari.
Ilt ha, de pre , llI1termlg, el que estilitza a la
~()d ·rna,. l'~)rfebrería antiga, tallant les pedre ' a l'alemanya o bé a la
nene., a, I cIrcumdant-les de rica orfebrería com, per exemple, el cèlebre noruec . rnesen Borghiltle, que crida sempre l'atenci{) en el Saló dels Arlis/es Deco,
radors, de París.
Els germans Vale ntí s'han deca nta t a la
manera francesa, el1l' i<fuint el metall, donant
valo r fins a la plata i al ferro; subo rdinant-li,
no sol les pedres , sin;, els esmalts i tot, els
esmalt policroms , que no's deuen confondre
amb ~~ s tran -Iúcits, molt bonic ta mbé, perú
Illa a banalitzat .. per la faclhtat amb qu e ón
()btin~uts ,

quets t1ignifil'ador del més bell de ls
ofici - aniràn mo lt e nllà e n I · 'éus propò its i
amb el temps; multe. de I s pe es eixides de
l'ubrador alentí, se ràn e timade com a peces
de vitrina, perqu t:' 1 llur valor artístic l'a doblat
del de la llur rare'a: com que'l amaleurs só n
poc i la fe ina que aqueste petites mera\'elles
ocas io nen "s molta, I tiratg n" s reduit.
mb a' l'le ta lloa al treball del Vale ntí no
p.re!en~m p~
a[~l a gar-Io
incoodicionalmeot,
SlnO m¡,., ,aviat. e~~lmular:I ~) a ~' il' ificar I~_ form es qu e suara l're e nta ·
re n e n I ¡';~lC pO." I CIU ue l ¡';at a ~ -, I qu e a l' UI re produim a mb g ra nd í illl
coote ntame nt I o rg ull ; \"old n e m qu e' ls model 00 [o s in suge rit!; pe l'

l'EI<

J. S.

ANTlGÜEDAIJES EBUSITANAS, por Carlos Roman. Breve rese'la de algunos hallazg-os arqtteológicos, t'tuslrada C011 mas de cz'e,t lami1Uls de
fotog-rabado . - Antonio López, editor. Barcelona, 1913.
El llibre del senyor Roman mereix tots els elogis de la gent culta de
la nostra terra, tant per l'interès que tenen les excavacions d'Iviça que
s'hi descriuen com pel sacrifici que representa la publicació rumbosa,
de l'obra de que's tracta. El llibre del senyor Roman ressenya les truballes arqueològiques de les necròpolis fenicies de l'illa d'lviça, que
demostren una civilització extensa i avançada encara que bastant provincial. Les observaciuns més remarcables que sugereix la lectura de
A1Ihg-¡¿edades Ebusita'flasl' són les d'una fabricació autòctona d'objectes
de terra cuita, d'entre'ls que sobressurt un tipu d'estatueta emmotllada,
molt semblant al de la Dama d'E\che. També són autòctons els barbres
ídols massiços esculpits en el mateix fang de l'illa. Aquests sún amb
detalls ja pastillats ja incisos. Aqueix t¡pu barbre dels ídols massiços té
tot el caràcter del tipu dels ídols de certs pobles primitius de l'Amèrica
(Perú, Colombia, etz.), amb llurs carotes d'aucell de presa. Un'altra
curiositat d'aqueixes troballes és l'estatua vestida i sedenta, molt semblant a les de l'avinguda dels Branquides, a Milet. També s'ban trobat
en aquelles fecondes necròpolis, estatuetes greco-fenicies i greco-romanes, emmotllades, d'importaciú.
De la lectura d'aqueixa curiosa ressenya se'n desprèn que les
excavacions d'Iviça se fan sense cap ni centener, sense mètode, sense
cap interès científic, únicament per la golafreria de les troballes enagenables. Els excavadors d'I viça, més que arqueòlegs semblen caçadors:
se diu que fins la dinamita s'ha posat en pràctica pera excavar més
ràpida i econòmicament.
.
El mateix senyor Roman, en el seu llibre, no's digna concedir cap
lI1terès a les troballes d'art musulmà, cada dia més apreciades en els
estudis arqueològics i artístics. Tampoc dóna cap plan ni detall orientador, C]ue demostri que al menys les excavacions oficials se fan científicament. Rès o quasi rès se'ns diu de la ceràmica grega e ibèrica, ni
se'ns dóna cap reproducció de la llur decoració, assumptes aquests
molt més interessants que'ls emmotllats greco-romans, per molt correctes que sien. L'autor del llibre que'ns ocupa se disculpa de totes les
deficiencies que s'hi puguin trobar dient que ell ha volgut fer un llibre
ense pretensions eientífiques, de pura divulgació. Però és que una
cosa es fer obra de divulgació, que està molt hé, i una altra cosa és
fer obra de banalització, que està moll Il1alament. Ademés, les obres
de.dívulgaci6 s'han de fer més senzilles i més barates, sobre tot en un
pals com el nostre, tan endarrerit i pobre.
•
De totes maneres l'obra del senyor Romàn mereix tots els estímuls per lo que significa, deficienta i tot, en mig del desert de la nostra inculta indirerencia. Ademés, el ' defectes senyalats són compensats
per una utilí ima Nola Bibliog-ràfica i una col'lecció molt nombrosa
d'il' lustracions.
El senyor Romàn ens promet un llibre encara més interessant
que'l pre en t, en el que s'hi començarà la relació de les excavacions
dintre'l recinte fortificat.
L'impressió del llibre é honica i clara com cal a un llibre imprès
a la casa Lòpez, però'ls fotogravats són un xic entelats, més per culpa
de l gral'ador que del impressor.

Toles les oóres lIlestres serien accessibLes a la mullilltt si
l/twes-sin perd"t l'esperit de simplici/a/. - J. \\'. G OL fil E.
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LA "REVISTA NOVA" A SABADELL

CORRESPONDENCIA

El nostre corresponsal ens comunica que a Sabadell la REVISTA
NOVA té un gran èxit. No'ns estranya: aquella ciutat que fa tants anys que
va'l davant del moviment industrial de Catalunya, fa també molt temps
que s'interessa per totes les manifestacions artístiques de nostra terra.
La REVISTA NOVA ha tingut una acullida, que és d'agrair aquí on
les més altes manifestacions de cultura són descuidades per tothom:
Sabadell ba demostrat ser el model de les ciutats catalanes.
Per cert que de Sabadell hi bà'l recort de que ja de molts a nys les
principals companyíes d'art dramàtic hi feien temporada, i es conta
que una de les vegades que una companyía italiana hi va anar a da r
::¡Igunes rep r esentacions, el vigilant que obría la porta de la fonda on
vivíen els acto r s, quan els hi donava el misto per a pujar l'escala i els
italians li deian:
- ¡Bona sera/
Ell, pensant-se que parlaven del misto, responía:
- i Ab! Sí, és de confiança.
I si bagués sapigut fer jocs de paraules, al dir'ls-bi que era de confiança, hauría pogut afegir que hi podíe1t pujar de peus, o sigui que hi
podíen pujar t'escata, i els italians potser s'bauríen pensat que vo\ía
dir La Scala de Milàn.

Josep Carbonell ( Sitges ).- Literatllra dolentíssima , barreja de banalitats
i d'errors . Ademés, ni Leonardo de Vinci ni Raffaello perteneixen a l'escola
Florentina; l'un és el fundador de l'escola Milanesa, l'altre de la Romana .
H ome, h ome .. .

L'AngéHco demarta sovt"1tt a t'z'mitadó de ta Natura t'e:fpressió
commovedora, t'emoczO kuma1~a que fa, encara aVili, la seducció més
ac#va de ta seva obra . - MAURICI DEN IS.

Societat Anònima LA NEOTIPIA : Rambla de Catal'!nya, 116, Telèlon 7908 :,.BARCELONA
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TORRtJOS

CARROCERíES DE LUXE PER AUTOMÒBILS

Feu circular REVISTA NOVA

CASA FUNDADA:EN 1900

LkNEOTIPI~
IMPREfJ10Nf ~RTlSlIOUES

MODEL DE LA CASA

lliBREr n~O(LEr GUIEf
INVIThClONS C.IRCULW
REVlfTEf PROGI&MEf. &

El caPilal.- Xo l'enfilis, nO I enfilis

R~Bl} UE C~ThLUNY~n,

més, que sinó's trent'arà la hranca
i cAurem~lols dos.
L'ós del pre.~"posl .- .'\o hi fa rés; ho
intentaré .

TELEr 7¿¡Og

I LonJon Opfnfon,

Londr~i

I

J. ROQUETA

SEPÚLVfDA, 148

TElÈFON 603

BAR.CELONA

PARFUMERIE AUX FLEURS e Aigua de Colonia
Espe

iOolit:at: del F A I ANS

CATALÀ

MARCS I GRAVATS
ASSORTIT INTERMINABLE
É S LA MILLOR

lA ~lnA[IJ([A
[onl [atalanet ~44. -8AKULonA
NINGÚ POT DECORAR AMB
GUST LES SEVES PARETS
SENSE VISITAR AQUESTA CASA

Feu circular REVISTA NOVA

Ningú hò ha dubtat ma.i d'ençà. que') món és món

.

R.EPRESENTANT

.

JOAN ROVIRA
Corts, 619

(tocant al Passeig de Gracia).-Telèfon 3773

~~

FOTOGRAfIA

D'ART
ROSSELL0277

FAIANS CATALA
.
.

Corts Catalanes, 615
VAIXELLES
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CERÀMICA PER ADORNAR JARDINS
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CRIST ALLERÍA
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