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EL REGLE

I

EL

COMPÁS
PER

FRANCESC PUJOLS

O volem ni podem, i encara que po
dessim no voldríem negar per res
del món l'importancia que'l regle i el
compás tenen dintre de l'art i de la
con tecció de les obres artístiques, pe
ró sí que negarem que siguin la con
dició sine qua non d'aquesta confecció.
Hi há molts artistes que sense re
gle ni compás confeccionen llurs obres, com si havessin fet ús
d'aquests dos instruments que donen torment a l'essencia de
la Bellesa, i aquests són, generalment, els únics que si goses
sin proclamaríen la necessitat de fer-ne ús, perqué cada hú és
com Déu l'ha fet i la majoría se decanten cap als
seus gustos
i aficions.
Fóra d'aquests artistes tots els altres se miren el regle
i el compás amb desconfianca i es llencen a la producció artís
tica tal com raja.
Per a dar la raó als primers o als segons la crítica ha
d'esperar les obres, i fins que comprova quels segons arriben
moltes vegades al cor del fenómen estétic i els primers se que
den a mig camí, ha de callar; peró vistes les obres i posades
les bones a un cantó i les dolentes a l'altre, i d'entre les bones
triades les millors, ha de fer els séus estudis de la manera

següent:
Si ha vist que'l regle i el compás, eren contraris a l'ele
intrínsec que és l'eix al voltant del qual gira la crítica
estética, ha de veure si aquests dos instruments de torment
que no serveixen per a confeccionar la part immortal de les
obres li poden servir per a l'exercici de la seva missio sobre
la terra, i veurá desseguida que li venen com l'anell al dit per
a examinar i observar in anima vili l'essencia
estética de les
obres d'art, perqué amb el regle i el compás fará els séus tre
halls sobrels elements mateixos que integren el cor de la
Bellesa.
Si de la pensa del music, que és com un capdell, ne des
capdella la melodía pura, la posará sobre'l regle com el que
amida una cinta amb la mitja cana, i observará els alts i baixos
de les notes que pugen i baixen a l'hora menys pensada i des
prés, obrint el compás i anant-lo posant d'una nota a l'altra,
observara les diferentes distancies que constitueixen el ritme,
amb la condició de que aquests estudis del natural els ha de
fer en la melodía cantada i no en la que'l music u presenti es
crita sobre'l pentágrama, per
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que aleshores l'experimenta
ció perdría tota la gracia no
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l'encáustica

sería in anima vili.
Practicant la mateixa ope
ració en les reixes de ferro
forjat pot aconseguir idéntics
resultats amidant amb el com
pás les distancies que hi ha
de barrot a barrot, el diferent
gruix que aquests tenen, la
variada coldocació deis motius
decoratius, com la comparació
deis uns amb els altres, el ta
many de les fulles que ador
nen la reixa, forjades per la
tardor, que tot ho forja, i fent
les demés aplicacions del com
pás que les circumstancies exi
geixin, com també les aplica
cions del regle als elements de
la reixa adreçats a cops de
mall sobre l'enclusa.
Lesmil meravellesque for
men la valúa essencial estética
deis versos no's poden veure
sense'l regle i el compás, que
la virtut de senyalar
tenen
amb precisió les causes
d'aquesta valúa que l'enteni

DE

LA

Pintura

a

DAMA

CUIDAET

KRISPINA

l'encáustica

ment i el sentiment per sí sois no poden descobrir malgrat en
tendre i sentir l'essencia de Bellesa. La col•locació cada
vegada variada deis accents en els diterents versos successius
d'un mateix número de sílabes, la disposició mai vista de les
paraules i el jóc mai somniat de les lletres, com la processó del
pensament i les imatges que caminen seguint la musica deis ver
sos, voten ésser estudiats amb molta parsimonia, i el crític que
les vulgui coneixer amb tota perfecció, no hi ha de plányer
la feina.
No direm rés de les estatues de marbre, bronzo o fusta;
en les quals pot pendre la mida dels ulls que no s'obren ni es
tanquen, la diferenta posició en que están collocats, com la di
ferenta posició en que están posades les orelles i les ales del
nas, la posició de la boca, el plegat de-1s llavis, el tornejat de
la barba i la manera de decantar el cap.
Respecte a l'arquitectura, amb motiu d'haver-ne fet alguna
indicació en el prop-passat article, no'n direm rés.
Si el regle i el compás, que serveixen per a tirar les rectes
i les curves, no serveixen per a confeccionar la part immortal
de les obres i serveixen per a esbrinar les causes del cor de la
Bellesa, no serveixen per a fer-lo veure al que no'l veu, i si
serveixen per a conéixer les causes, no serveixen per a co
néixer la llei, perqué, aplicant regle i compás a la crítica
s'arriben a conéixer les condicions de l'essencia estética peró
no la llei d'aquestes condicions.

La

vera

musica

no es'

mis que per a la orella;

una

bella

ven

és lo

imaginar i així que la individualitat limitada
produeix apareix davant nos/re, aqueix ejecte d'universallat

més universal que'spot
que la

queda destruí'''. Joiinc necessitat de veure aquel amb qui jo parlo,
perqu és un home isolat; el se?' aire i sa fisonomía donen valor a lo
que din. Al contrari, aquel que canta deu ,?"sser invisible; no cal que
la seva persona me sedueixi o m'enganyi. Es un (irgan que parla a un
,drgan i no un esperit que parta a un esperit.— J. W. GOETIIE.

terra francesa el cientifista convengut
d'esterilitat creadora, emperó, no deseo
ratjat, humilment especialitzat, volunta
riament supeditat, com un engranatge,
en

al motor d'una qualsevulga de les ac
tivitats cientifiques.
L'Emili Guimet és tot aixó. Ehl ha
sapiguí entreveure, molt al defora de la

pais
habitual acció,
querir ; ell ha sabut gastar fortuna
aqueixa empresa; ell ha sabut desllindar
un

seva

a

nou

sa

el camp de la

seva

con

en

feconditat del de la

esterilitat, dirigint ací i subordi
nant-se allí, i d'aqueixa intuició i de la
seva

formidable organització per a desenrot
llar-la en la vida práctica, n'ha eixit
aqueix admirable monument que són els
Museus Guimet de París i Lyon, verda
deres universitats d'orientalisme, suara
imitades per l'Alemanya, la Bélgica, el

de quaranta
anys de la fundació Guimet.
L'obra de M. Guimet és una epopeia
enternidora per haver-se desenrotllat en
si no d'hostilitat, d'indiíe
un ambient,
rencia hostil; una fe entre incréduls,
el temps
una prédica en el desert. En
M. Guimet vesiluma l'esplendor
en que
historie i artístic de l'Orient, aquelles

Japó, l'Anglaterra, després

llunyanes civilitzacions,
d'opereta
cap crédit

pobles

eren

sense

dintre l'in

tel-lectualitat occidental.
En l'any 1865, M. Guimet, segons
ell mateix, simple fabricant de
colors químics, conegut únicament com
a inventor del
blau ultramar que porta
el séu nom, se trobava, senzill turista,
visitant l'Egipte, i ullpres pel Ilenguat
ge d'aquelles ruines, meravellat pel M u
Bulac i sobre tot pel prodigios
sen de
conta

catáleg que redacta en Mariette, se vegé
empes a col-leccionar, com tants i tants
turistes que

trepitgen aquella

Se feu construir

rra.

una

santa te

enorme

vitrina

l'omplí de les primeres adquisicions;
el primer prestatge, els fastuosos
Nimes);
teixits orientals (fabricats
(fabri
baix, les marqueteríes i

i

en

a

a

coures

cats

a

les

'I'rieste);

en

el centre,

religiosa

guardats
segona vitrina,
antiguitats faraóniques (quasi totes
en

ment

una

Una segona vitrina fou dessegui
da insuficient per a les adquisicions re

falses).

ensomnis esbogerrats
Guimet davant de totes aquelles
falsificacions ! Un dia compra una momia,
!quina emoció! Poc temps després no hi
havía lloc suficient a la casa, i per a
ficar-se al Bit havía de saltar per damunt
deis sarcófegs i els cadavres. Les mo
mies i les antiguitats acabaren per des
ahuciar-lo, tingué de pendre una nova
MASCARETA D'UNA DAMA ISLACA
habitació. L'impuls estava donat, irre
Guix policromat 1 amb esmalt
sistible. D'aleshores engá comengá a
comprar colleccions senceres. La casa
l'establa, els
nova s'omplí des de l'entressol al quint pis, els soterranis,
SR.
GUIMET
I
EL
MUSEU
GUIMET
EL
invernacles, els billars, el dessota deis llits i el damunt deis mobles.
Com un malalt que vol coneixer les causes del mal que pateix,
M.
Guimet
volgué coneixer el per qué d'aquell frenesí i heusen aquí
ONSIEUR Emili Guimet és un deis més bells
exemples d'aqueix altruisme científic que ha la explicado que ell mateix hi trobá.
L'egiptología que en Guimet comengá per estudiar metódicament
portat de des de fa més de cent anys la Franga
espiritual
paral-lel
li
revela
que aqueixa ciencia s'explica per l'Orient; que l'India, la
a un esplendor
a
l'helenis
Xina, la Caldea, eren, com l'Egipte, branques del mateix arbre i que
me, i que per sí sol l'Estat no hauría pas po
gut assolir. Emili Guimet representa el geni
un estudi aillat d'aqueixes civilitzacions era impossible.
Peról Sr. Guimet tingué la visió néta de la ciencia nova, i con
de la raga més integralment quels grans savis
vengut de la necessitat ineludible de repudiar als primers lirismes, de
francesos que han fet trontollar el món o que
Palpando de certes creences i d'altres doloroses renunciacions, dirigí
han fet girar com una mitja la conciencia deis humans, perquéls fruits
deguts
al
fatal
amor
a
l'investigació
al
mateix
temps
heroica i entusiásticament tot el séu esforg a Panálisi de les branques
del séu esforg son
d'aquell arbre fecondíssim, les religions comparades. M. Guimet com
que a la seva voluntat titánica. Hi han en terra de Franga bornes
acabalats refractaris a tot treball cultural, peró no ignorants de la prengué que no bastaven els llibres i les col-leccions, que calla fer-se
per a
un ánima egipcia per a compendre l'Egipte, un ánima búdhica
valúa d'aqueix esforg, i que se senten feligos d'ajudar an aqueix es
forg, cedint la Ilur fortuna an aqueix efecte; hi han també en aqueix compendre l'India, eta., i corregué tot l'Orient justament en una época
en que l'empresa era materialment irrealitzable.
fecond pais els savis purs i desinteressats, vivint sois per a la consecu
sintética
ció deis problemes plantejats o pel plantejament d'altres; hi ha també
M. Guimet desembarca a Franga en 1878, amb una idea

petides. !Quants
fruí
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podía fallar... No podía fallar bé un
jurat de concurs, perqué la tradició és

O

cosa

sagrada

a

Barcelona.

No és que'l primer premi estiga ma
lament. En Penagos és pulcre, correc
te, brillant i fi de color baix el punt de
vista cartellístic, peró és fred i cursi.
Aqueixes fadositats plagiades per
fines i correctes que sien, no son més que fadositats. En Pe
nagos és un sub Gosé, qui pel seu cantó ja és un artista poc
recomanable. Sols pot agradar a la provincia, 1 nosaltres ja
deuriem aspirar a eixir d'aqueix llim que és la provincia.
T'está bé, Barcelona, aqueix jurat. Aplaudí i ornplí les
butxaques als sub Zuloagues, i tu no protestares; incensá als
pseudoclássics de la darrera Exposició internacional i menys
preua als impressionistes de l'anterior, i tu assentires. ?Et quei
xarás ara, dones, del seu ranci fall ? ?Et lamentarás de que%
teus mentors rapapiegin cada dia més, si'ls hi has donat ente
nent de que les llurs espatotxades són l'Evangeli?
Si'l primer premi és injust, els altres quatre són revoltants
per l'idiotisme repugnant que demostra en els afortunats concur
sants. El quart premi és superior al primer, peról quart no és
més que mediocre, inferior a dugues dotzenes de concursants
sense premi ni menció. No's comprén aqueix doble premi din
tre una relativa abundancia d'obres bones carbacejades. Els
segón, tercer i quint premi ja están calificats. El mateix sisé,
obra del nostre bon amic Galí, és injust, perqué malgrat el séu
valor artístic, que és gran, com a cartell no serveix gens.
?Quán será que'ls nostres artistes deixarán de pendre part
en aqueixos concursos de desenganys?
,
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Guix policromat

nova ciencia, i, ademés, amb un cargament de bronzos, porcela
nes, laques, pintures, joies, etc. L'exhibició de totes aquelles riqueses
Ii suggerí la creado del Museu, i desseguida el feu construir a Lyon. Al
voltant de l'obra del Sr. Guirnet s'hi agruparen els orientalistes esporá
dics de tot el món, i la ciencia de l'orientalisme i de les religions compa
rades nasqué. El flamant Museu Guimet, a la manera del «Smithsonian
Instante» i altres museus americans, creá anexe al mateix un Institut
d'Orientalisme, i comencá la publicació deis célebres Anuales du Musee
Guimet i la Revue de l'Histoire des Religions. El Museu de Lyon creá
desseguida una filial a Burdeus, un'altra a Tolosa, després fundá el mo
numental Museu Guimet de París e hi trasladá l'Institut d'Orientalisme ;
a les dugues citades publicacions s'hi afegeix la Bibliotheque d'Eludes,
la Bibliotheque de Vulgarisation i la Biblioth?que d'Art. En l'any 1904
el Museu havía publicat rro volums, quina col.lecció aleshores ja era
valorada en 12,000 francs i ha sigla servida i augmentada, i segueix
servint-se gratuitament a totes les institucions científiques de tot el
món. Avui la cantitat a que ascendeixen aqueixos dons pot contar-se
per milions.
Ademés d'aqueixos serveis, el Museu sosté missions a l'India, a
l'Indo Xina, a la Xina, al Japó, al Tibet, a l'Egipte, etz., i durant tot
l'any la tribuna de la seva sala de conferencies és ocupada pels Pelliot,

de la

La práctica i la costum deuen, en Parí, omplir els buids que hi
deixen tan sovint el g-eni i el capritxo. —J. W. GoETHE.
Si hi há encara un xic de intel-ligencia en el
la entre'ls autodidáctics o els analfabels.—G.
Per

toles les idees clares hi há
PUVIS DE CHAVANNES.
a

món, caldrá

pensament plástic

un

Chavannes, Maspero, Goloubew, etz.

Si bé el tomenc de l'obra de M. Guimet fou endolorida per l'indi
no devem empro maldir d'aqueixa, per allo de que no hi há
mal que no porti'l seu benefici. Aqueixa indiferencia per les coses del
Orient, indiferencia sentida en aquell temps per tota l'Asia mateixa, feu
que les adquisicions se íessin més fácilment i que'l Museu Guimet
logrés reunir un conjunt abundant i ric, com cap més pais podrá igua
lar-lo. Avui les pintures i objectes d'art oriental van adquirint preus
fabulosos, i les falsificacions són ja un obstacle més temible que a

ferencia,

Egipte.
coronament de l'obra del Sr. Guimet és la cessió deis seus Mu
l'Estat. El dia 24 de Juny de 1888, el Ministre d'Instrucció Pú
blica prenía possessió del magnífic present que el Sr. Guimet feia a
la seva patria.

El

seus

a

*

Avui el Sr. Guimet és

un

*

vellet vellet

tot

blanc de cabells i

encor

d'espatlles, peró plé d'energíes. Encara viatja investiga ; cada dia
assisteix al
despatx de Director del Museu de París, i el llibre que
vat

e

seu

avui presentem extractat als nostres llegidors és una mostra de la seva
energía i un resum d'una de ses moltes activitats.
El Sr. Guimet coneixía vagament Barcelona, peró d'e:10 que sapi
g,ué que Barcelona ja no és sois la del Museu de Santa Agata, sino que
ja és la de l'Institut d'Estudis Catalans, s'hi interessa més, ja l'estima, i
les publicacions del nostre Institut han sigut apreciades per eh, i les
del Museu Guimet podrán ésser-ho per tots els catalans que's vulguin
pendre la molestia de consultar-les en la Biblioteca de Catalunya.
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cercar

que les Ira

paraula, el Verb, ja'Is jueus ho simbolisaven amb ün colom.
Un colom missatger, que duia els recados de paraula sens
dubte; tot lo que vulgui, pers5 un colom a la fi. El coloms
s'han perfeccionat, perque ara no parlen, i no'! Verb, sinó
l'Amor sitnbolisen. Els lloros han degenerat; parlen i ens
martiritzen leá orelles. Val més que sigui així per respecte al
que no digui res.
nostre nas, car Déu nos en guard d'un lloro
mut,
parlés, és a dir,
sense
ésser
no
Doncs bé, si un lloro,
sapigués estar-se de parlar, fóra com una persona i més que

moltes persones. Pers5 com que no se'n sab estar, és ser infe
rior, i, per lo tant aprofitable, explotable i apte per a devenir
esclau, com les persones que parlen massa.»
A l'amo de la casa li rodava el cap, per?) escoltava i s'hi
fixava com el mucol del conte del lloro. En Vagibé continuá.
lo que sab. Tot
«—Un lloro diu lo que sab i no més que
depend de lo que se'ls ensenya. «Deixa que escolti al teu lloro i
et dit'é quí ets.» Si un lloro renega, no és ell el malparlat, sinó
juga que endevina
son amo. Escolti als meus lloros, ?i que s'hi

quines són les

meves

aficions?»

L'amo escota. Els lloros dejen,
el canyó pié de saliva:
«— ! Ai mare meya!
Ai fill meu!
?Que ja está parada la taula?

com

si ho

diguessen

amb

—

—

—

!Espardenya! !Tres pessetes! !Cansalada!»

digué:
!Voste té afició al teatre catalá!
—Justa la fusta— exclamá en Vagibé.
?Peró quín pito hi toquen els lloros amb els teatres?
preguntá l'amo pié d'admiració.
Com a pito no'n toquen cap. Els pitos en el teatre fan
Lamo

—

—

—
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—

Guix

GUJIWE

policroinat

—

L'AMO I EL

CATALÁ

LLOGATER

O EL TEATRE

I ELS LLOROS

ECONÓMICS

molt mal efecte. Peres están destinats a solucionar la crisis del
alleugerint les
nostre teatre, abaratint el cost deis espectacles i
empresaris.
cárregues deis
!No ho entenc!
—

PER

XERCI

casa fou el primer que co
sospitar del veí del segón segona.
don Mariano Vagibé, un senyor gros, gras,
gris de pel, solter, sense fills, coses totes
que'l feien terreny propici a les sospites.

L porter de la

mencá

a

Don Mariano era descendent per unja di
recta, amb tots els empalmes necessaris,
d'aquell Vagibé que va atrapar un mico que's va escapar
d'entrels presents que duia en Colom al desembarcar al port de
Barcelona. El rei Ferrán, en agraiment a la seva Ileugeresa
de cames, el va cridar al devant d'ell i li va dir: «Te lo has
bien ganado» (perqué en aquella época el rei Ferrán ja
comencalra a mastegar el castellá), i li va regalar un esclau,
que en Vagibé, incontinenti (incontinenti americá) va fer
batejar, posant-li el nom dolcíssim de Miguel. De tot lo qual
ne vingueren les dites «donar un mico», «donar un miquel»,
que l'ús i l'abús han corromput. Les cróniques de tot aix6
no'n resen mot peról fet consta en el llibre de memories de
la familia Vagibé.
L'haver tingut esclaus, o el tenir ascendents que n'hagin
tingut, dóna carácter a les persones, i tots els Vagibé teníen
un no se sab qué quels distingía de la gent.
El porter tenía filat a don Mariano, i quan durant un
mes, cada dia, sense mancar-ne ni un, el vegé que entrava
a la casa amb un gros paquet curiosament embolicat i penjant
de la má esquerra, s'en va anar a trobar l'amo iii exposá la
situació. I l'amo, fent de tripes cor, va pujar els dos pisos
que'l separaven de l'inquietant llogater, va trucar a la porta
i li demaná una entrevista.
Quan l'amo va veure an en Vagibé voltat de vintinou
lloros que gargaritzaven demunt de vintinou tiges, ell, que
tenía prohibida l'introducció i conservació de besties a la casa,
va cuidar caure en basca. I en Vagibé tingué que justificar-se
i donar explicacions.
«—Senyor sneu—digué— el lloro és una bestia curiosa.
Per a semblar una persona només li sobra el parlar. Fixis en
que Linneo va nomernar-nos homo sapiens i no homo loquax.
La Veritat, la Justicia, la Dolor, tot lo que no ha de menester
de la paraula per a existir se simbolisa amb sers humans. La

!Sí, senyor! Els ensenyo el repertori catalá, i quan el
sápiguen substituirán als apuntadors. !Vegi quina economía!
—

Ma
casa va arruixar de felicitacions a don
lloguer
de
dos
pujar
el
d'admiració
li
va
i
pié
riano Vagibé,
duros. Peró no'l va expulsar.

L'amo de la

LLIBRES REBUTS
LES PORTRAITS D'ANTINOÉ

amb nombroses
París, 1914.

au

Musée Guimet, par E. Guimel, in 4.0,
Hachette & Cae,

fototipies i tricromíes.—Llibrería

Antinoé és una ciutat romana edificada per l'emperador Hadriá en
commemoració del séu amant, l'hermós Antinous, qui es suicidá per a
salvar la vida de l'emperador, segons sentencia deis oracles. L'empla
cament és á l'esquerra del Nil, quasi al davant d'Hermópolis. Les
recerques sobre% isíacs romans induiren al Sr. Guimet a fer-hi excava
cam
cions. Per iniciativa d'ell, el Sr. Albert Gayet comencá en 1896 una
abun,
és
finida
perqué
la
cullita
que
encara
no
és
panya d'exploració
dosíssima.
En les necrópolis d'Antinoé i als voltants s'hi ha fet troballa
aquell emplacament
de diferentes edats i civilitzacions, perqué en
els romans i els
hi visqueren esplendorosament els egipcis, els grecs,
coptes i s'hi importaren productes de l'Assia i de Bisanci, que ara s'hi
retroben barrejats amb els de fabricació autóctona. El fruit d'aquestes
campanyes és cada any interessantíssim; ja varem parlar, dos o tres
anys enrera, en El Poble Calaliz d'una d'aquestes campanyes; peró
menció espe
ara, en ocasió del llibre del senyor Guimet, ces plau fer
cial deis

retrats.

d'ells,
retrats romans deis II i III s. d. C. la major part
provenen de sarcófegs de fusta que, per tradició egipcia, els ostenta
una ceribonia del ritual
ven en la tapa: era aqueixa pintura deis retrats
funerari egipci, una cerimonia de la magia antiga que arreu conside
de lo desitjat. Així, la
raya l'imitació com una provocació a la realització
evocació
de
la seva vida futura;
sería
una
pintura de la vida del difunt
l'habillament i els accessoris ossiríacs o isíacs una resurrecció en el sí
vivents
de Ossiris i de Isis. Per aixó l'artista ha fet aqueixos retrats tan
de la
espanten
com
si
de
la
vida
hi
havés,
ademes
que fins devegades
semblanca, un desig furiós de vida, una inquietadora sospita de vampi
que no
risme. El retrat de la coberta n'és un d'aquests: és una larva
un daltabaix extraor
de
la
tomba
fins
que
segurament
el
repós
trobará
dinari esmicoli el Museu Guimet que l'alberga o fins que una sufrageta
se'n apiadi.

Aquests
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Ademés delá retrats pintats al tremp,
la cera, hi han també les masca
retes de guix o terra cuita, policroms
o'daurats, sovint amb les pestanyes de
bronzo a la manera egipcia, quasi sem
pre amb els ulls incrustats en vidre o
esmalts. Aquestes mascaretes s'uneixen
a la pintura del cós sencer, que en posi
ció ajeguda figura en les tapes deis sar
cófegs, per un acreixement insensible
en la regió torácica fins que la represen
o

a

tació de la momia pren

un

relleu total

imitant una com incorporació sobre coi
xins. No totes les mascaretes de momies
són tan perfectes i viventes com les aquí
reproduides; moltes n'hi han d'inferiors
i de decididament grolleres. Se veu que

Antinoé, com a totes les grans ciutats,
hi havien artistes de diversos tempera
ments i capacitats i aqueixa mateixa va
rietat artística se troba en les pintures.
a

Alg,-unes d'aquestes mascaretes, empró,
són
superiors
les aquí repro
duides, si bé
figuren
el 'libre
encara

a

no

en

re

de M. Guímet.
Davant de la perfecció, sentiment
i vida craquests retrats, tant els pintats
cent

els esculpits, molts arqueólegs i
artistes s'han preguntat si no serien en
motllats. El tamany, el treball de les
orelles, que és inferior al de la cara, la
manera, sovint brutal d'obrir els ulls, el
pentinat, sovint estilitzat o simplement
abocetat, contrastant amb el treball aca
bat de les faccions, tot aixó són indi
cis d'enmotllament. Emperó la muscu
latura, l'anatomía óssia i la serenitat
d'aqueixes facies no indica pas un en
motllament sobre'l difunt o l'agónic; les
mascaretes que per sa grollera execució
repudien an aquesta idea d'enmotllament
són nombroses; n'hi han de més petites
que en el natural; el tamany natural de
la majoría pot ésser explicat pel tamany
de les propies momies que soplugen i re
presenten i, en fi, hi han mascaretes
d'una factura completamentacadémica. El
'libre de M. Guimet no planteja definida
ment aqueix problema, potser per supo
com

BRODAT

aquesta incógnita cosa ja preentesa.
La joventut de tots aquests retrats s'explica per les mateixes raons
que portaven als antics egipcis a representar als Ilurs difunts sempre
en plena joventut, que és
l'estat desitjat per a la vida eterna a que la
sar

momia

va a renéixer.
Els bons retrats pintats al tremp i a la encaustica, son d'una per
fecció i vida tan profondes com en les mascaretes; el clar-obscur, l'exe
cució, el color i la sensualitat artística, hitenen, sense hipérbole, la t'orca
i el sabor de la pintura rembrandesca i velazquiana ; ja vaig fer aquesta
constatació en el meu mentat article de El Poble C'atalá, aon s'hi re
produía, ademes de les joguines de la tomba de dos germanets, molt
semblants als moderns joguets de fusta de Baviera, una mascareta de
dóna, superior, si és possible, a les que avui oferim als nostres lectors,
mercés a la lliberalitat de M. Guimet.
M. Guimet parla també deis meravellosos teixits d'Antinoé, entre%
quals hi ha aqueixa imatge que reproduim, en canyamás nuat, o mosaic
de Ilanes de colors, a la manera de les alfombres orientals; se pot dir
d'ell que és el primer tapic, cronológicament parlant, conegut fins avui;
els colors hi són realistes i brillants com foc. També, a propósit de la
decoració pintada d'aqueste.s momies, fa el Sr. G. en aqueix llibre, el V
de la Biblioteca d'Art del Museu Guimet, un erudit estudi dels motius

decoratius i Ilur simbolisme.
Una conclusió histórica que l'autor tren del seu estudi, és la de
quels primers segles del cristianisme foren d'una gran ignorancia i
confusió dogmátiques entre la massa deis adeptes.
No acabarem sense abans aclarir un malentés del Sr. S. Reinach
al donar compte del llibre en qiiestió en la Revue Arehéologique. Diu,
poc més o menys, que'l Sr. Guimet s'ha errat al dir que Tiberi deporta
tres mil isíacs creient desembracarse deis cristians, perqué quan Tiberi
regnava el cristianisme no era encara nat. El Sr. Reinad] no ha llegit
bé al Sr. Guimet : si bé aqueix parla més amunt de les sectes cristianes
a Roma, en aqueix passatge sobre Tibtri no diu rés deis cristians sinó
que

parla

de les

sectes

jueves.

El 'libre del Sr. Guimet está il-lustrat amb una perfecció insuperable
i amb una esplendidesa fins ara sois practicada per les premses alemanyes.

EN

LLANA

DE

COLOR

(época romana)

AIUSEU GUIbIRT

L'estil amenos i la documintació sólida del Sr. Guimet, cIóna al seu
darrer llibre claretat i utilitat sense preu. Si la seva reputado no esti
gués ja ben cimentada, aqueix 'libre Ii obriría un crédit il-limitat entre%
intel:ligents. Els artistes també devem estar agraits an aquest home
que, no content de cercar la bellesa en els confins del món i d'arran
carla de les entranyes de la terra i de l'oblit deis milenaris passats, en
cara trova energíes suficients per a fer parlar a totes aquestes formes i
colors.
S.
—

ELS

FRESCOS

DEN

MANEL
PFR

CANO
JOAN SACS

UAN sortí el primer número de la Re
vista de l'Eseola de Decoració, pogue
rem
veure-hi reproduits treballs de
nombrosos artistes incipients que baix
la esperimentada tutela den Torres
García inauguraven, se pot dir, la
renaixenca de la pintura mural, espe
cialment la nobla pintura al fresc. Tots ells s'assemblaven al
llur mestre i tots ells se presentaven com lo que eren, com
a principiants sense pretencions, i així l'empresa d'aquests
novells artistes ens fou doblement sitnpática i la nostra ansia
d'avenç i renovament se sentí esperançada i revifada. Un deis
artistes reproduits, sobrepassant en gracia i habilitat als demés,
cris criclá l'atenció i el temps se'ns feu llarc per a coneixe'l
i per a conéixer les obres que aquell fragment reproduit en la
susdita Revista feia pressentir.
Quan trepavem per la tenebrosa escaleta que mena al
taller que junt amb altre jove decorador ocupa en Manel

r

8

1

PINTURA

Cano,

totes les nostres

MURAL

AL

preocupacions

consistíen en trobar una
en la temenca de que la fotografía,
havés extremadament afavorit una pintura

forma amable de desencant,

passa sovint,
mediocre.
I no n'hi havé necessitat, perqué de cop i volta, darrera
la porta que un jove alt i prim ens obría, un gran fresc de
color brillant i harmonía rica vestía amb llums de festí les
pareds de la modestíssima habitació. Haverem de confessar,
que si'ls colors empleats eren els colors práctics de la pintura
al fresc, la decoració que'l jove alt i prim ens mostrava emo
cionat, era un dels més rics deis frescos que fins aquella hora
havíen contemplat els nostres ulls.
Aquest jove, en Cano, ens explicava l'argument de
la pintura i ens posava al corrent de les seves idees esté
tiques i deis séus projectes, peró nosaltres, embadalits, no'l
sentíem.
Aqueix fresc, que és el que reproduim, está pintat a
plans, a la manera deis cartells anunciadors, i l'execució n'és
lavada prestament amb color molt líquit, fent brillar el blanc
pur i els colors per contrast, moltes vegades violent, també
com en els cartells, sense, empró, que la pintura en valgués
de menys. L'entonació és siena i vert daurats. En altres
pintures, está harmonitzada molt bé en tons neutres clars.
El dibuix, com se veu en la reproducció, tendeix a la
simplificació i primitivisme moderns, caracteritzant-se dintre
aqueixa modernitat pel dibuix oviforme, simple i cenyit,
acceptat correntment pels temperaments sensuals per a traduir
un cert ritme voluptuós de la llur visió natural. No podríem dir
ara si aqueixa estetilització és filia del temperament d'aqueix
pintor o bé si és enmatllevada, perqué l'artista és molt jove
i la nostra coneixenca molt més. Peró lo que sí direm, és que
aqueíx dibuix brillant i graciós no arriba pas encara a expres
sar una identificació completa del artista amb el séu assumpte;
i també afegirem que aqueixa absencia d'identificació, aqueixa
que a nosaltres ens apar manca de percussió o de provocació
de la natura sobre'l sentiment estétic, no és més que natural
en un artista que neix
ara mateix en un món curull de teoríes
contradictories, en una atmósfera impregnada de maleficis
interessats i de concupiscencies estetiquitzades, pandemonium
d'orats, aon un sincer acabat d'arribar s'hi ha de desorientar
forcosament. Si en Cano ha rebut de la Providencia el cló de la
simplicitat i la virtut de saber sacrificar els mil tentadors
convencionalismes que ti sortirán al pas, no hi ha dubte que
retrobará el vident que hi há en casi tots els homes i que ales
hoces les seves facultats tan poderoses lograrán traduir els
séus col.loquis espirituals amb les fonts, les soques, les cases,
els homes i les dones, les montanyes i tots els senzills usten
silis i totes les petites coses que d'encá que't lleves fins que't

com

FRESC,

per Manel

Cano

EN

fiques

EL

TALLER

al lit, a casa teva i al carrer, en el mar i
ries se desesperen de- trobar-te ! oh home! tan
indiferent a la llur divina bellesa.

en

DE

L'AUTOR

les boscu

estúpidament

L'EXPOSICIÓ D'INDUSTRIES
ELECTRIQUES
PER

AMBÉ

nosaltres hi direm la nostra

en

LL.

l'en

questa de l'arcaldía per a l'urbanització de
la nostra ciutat.
Farem remarcar, abans que tot, que la

qüestió de les .aigües está per resoldre.
?Es que anem a fer una Exposició sense
brolladors,

sense

llacs ni cascates?

Una

Exposició de l'importancia de la que's
prepara, sense aigua, és quelcom així com un ball sense musica.
Es cert que'l gasto d'elevació de les aigües és crescut, per-ti hi
ha que remarcar que'l cabdal a elevar sería relativament reduit,
perqué la mateixa pendent de la montanya permet fer-lo
escolar en aspectes variats imprevistos.
I la manca d'aigua brolladora en els nostres carrers i pla
e

?no és una anyoranca embrutidora per a el barceloní, que
de tots els fills d'Adam, el més identificat amb la pols ?
No oblidem els jardins; aturem la nostra idiótica destruc
ció. Abans hi havíen jardins tot al liare del Passeig de Colom
i en els xamfrans de la Granvía i Passeig de Gracia i en altres
indrets que ara resten pelats com el desert. Abans la Placa
Reial se completava amb l'eleganta font de les tres Gracies;
abans la placa de Medinaceli era un racer ressonant de cants
d'aucells i de rajolins d'aigua, un racer a mil kilómetres del
futuristne atronador, un oassis per a la mamada i per als ena
morats. La reixa d'aquell square ha desaparescut, els rajolins
d'aigua s'han reduit, els aucells deis arbres i els enamorats
i mamada dels bancs han emigrat; ara aquella placa és una
placa com altres tantes.
No parlem de la profanació del parc, del miserable parc,
que una generació més hardida construí per a escarni de la
nostra progressiva indolencia.
Parlem dels empedrats, esventrats tan bon punt acabats
d'enllestir i barroerament recompostos, mai escombrats, arnb
un femer al davant de cada portería.
Parlem deis urbans, aqueixes disfreces ridícoles; parlem
de la guardia municipal, que és, amb aquests benemérits
grotescs de la Creu Roja, l'apoteosi de la xavacanería.
Senyor guarda urbá; fassim el favor de llevar-se aqueix
barret, ?que no ho ven que l'han ensarronat?... No, home, no,
ces

•és,
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és un helmet, un
diferencia; alió és

case; miri'm el deis policíes i vegi
un helmet; lo de vosté—no hi don
gui voltes—és una senzilla copa de barret meló passat de moda,
arnb uns retalls de xarol massa flexible al devant i al darrera,
Digui també als seus superiors, que'l nostre sol se beurá
sempre el color vermell de la seva guerrera; aqueix color és
justament el menys sólid de tots i, ademés, és masa color de
gala. Recordis, ademés, que és el color que absorbeix més
el calor, de manera que a l'estiu deu ésser per a vostés un
forn. Ja sé que per a remeiar aixó el Municipi li obliga a
posar-se calces blanques i a seguir vestint la guerrera ver
mella... peró, vaja, aixó de les calces blanques ja és més que

—Sí —respón el poble— aquí al tombar de la travessía
de més arnunt, a má dreta, entre'l retratista i l'adroguer, al
costat mateix d'una escala estreta que al primer pis hi há el
col.legi de donya Mariquita...
—Lo millor será dur-hi aquesta senyoreta per a que li
retornin els sentits.
Com una processó, s'organitza la comitiva. La mare de la
senyoreta accidentada sanglota com una musica de processó.
Arribada la comitiva a la farmacia, no costa gens de re
tornar a la noia: llevar-li el capell, afluixar-li els vestits, unes
fregues d'aigua de Colonia damunt els polsos, etz., etz. (Trac

xavacá.

La mare segueix plorant :
Ai filla meya, jo ja't veia perduda! ?Cóm ho hauría
fet, pobreta de mi, sense tu? !Tan bona que'ts per la casa i
tan creienta!
Calmis, senyora, calmis, que no ha sigut rés.

aixó

no

si hi

va

El Municipi deuría també procurar, pagant lo que siga,
que vosté sapigués més de lo que's murmura els idiomes
estrangers, que voste fos més alt i ben plantat, més aparent
ment autoritari. Per aixó, u
convindría a voste, com als infeli
ços municipals, no fer amistats pel carrer,
per les botigues i porterías ni, amb la man
gala desbarnissada en una má, portar en Púni
ca que resta lliure un mocador de quadros
amb l'esmorzá.
I prou per avui; no'ns queda temps per
a
parlar de la tropa de la Creu Roja, ni en
cara que'l
temps ens sobrés ne voldríem
parlar, perque van vestits de coixinera po
bra... !Si al menys usessin un ratlladet blau!

ASPECTES

tament

casolá).

—

—

BARCELONINS
PER

DEL

,

J. M. LÓPEZ PICÓ

CARRER

A l'entrar al carrer Major de Gracia, cal
gran moderació. Un no les té totes del
tráfec que hi há. Els cinc sentits són poca
cosa per a defensar-se.
Corre cada auto
móbil que canta el credo i vénen ganes de
cridar:
!Detureu-lo, que pot fer mal!
En passen tantes, que podría omplir
se'n un sac i mai acabaríen de contar aquells
que sempre en tenen una per dir, i així i tot,
no'n trauríen encara l'aigua clara.
Sovint, no més del batibull de les ana
des i vingudes, tot va enrenou i les senyo
una

—

vulguis no vulguis, se veuen
promís per a no desmaiar-se.
res,

en un

com

De cobriments de cor se'n senten a dir
d'un campanar.
Si un dia passant pel carrer Major veieu
molta gent aturada al voltant d'un automóbil,
penseu:
—Ja hi tornem a ser.
I si la tafanería, que és una de les virtuts
barcelonines, us du a demanar ?cóm ha sigut
aixó?, vares veus alhora us respondan:
—Doncs, miri, aquesta senyoreta venía
carrer
avall amb la seva mamá, quan tot
d'una, al veure la marxa desacostumada de
l'automóbil, ha fet un gran crit, caient a
a

l'alcada

terra tan

llarga

com

és.

—Ja

comprenc, el susto...
—Sí, poca cosa: el canvi d'estació, la
bullida de la sang.
Desseguida una veu més forta que les
altres crida:
—A veure, senyors, fassin el favor de
aclarir-se una miqueta. ?No hi há una farma
cia per aquí aprop?

PINTURA

AL

PRESO,

per M. Cano

(fragment

de

l'anterior)

I

1 0

ho diuen vostés que no ha sigut rés! ! La meya fila!
Vostés no l'han vist néixer, ni l'han criada, ni l'han tinguda
sempre al costat com jo. Si ho sapiguessin lo que vaig patir
quan el séu pare, que al cel sia, volgué tancar-la en un pen
sionat. !Pobre filia meya! Jo mateixa Li feia el bit el día que
hi coneixía
tornava a casa per les vacacions, i ella ben bé que
la meya má en la flonjor deis matalassos, que no és tot hu una
que fa les coses perqué la
mare i la feina de la minyona,

!Ja

—

paguen.

pendre's-ho

plor.
siguis així, fila meya. ?Qué dirán aquests senyors?
Deixi-la plorar, que aixe• u fará un gran bé.
Ai, mamá, quina vergonya! Anem a casa.
Espérat una mica. Reposa i pren aiguanaf. Després ens

en

—

—

en

anirern.
—

—

nosaltres?
Lo que sento més és la molestia.
no la vui sentir parlar. Per molts anys pu
contar-ho i que no sigui res.
—

—

gui

Vagi, vagi;

Els badocs s'han anat aclarint.
I tu, lector, i jo hem seguit el camí deis badocs.

DE L'ESTRATEGIA I DE LA TÁCTICA
CONTRA LA MALA LITERATURA

un

—No
—

—

atnb calma, se
la seva filia ja

—No hi há més remei que
nyora... Ademes, tot va com una seda. Miri,
riu per sota'l nas.
—Me fan gracia vostés. !Cóm se coneix que no n'han
passades mai de grosses!
—Cada casa és un món, senyora. Alió que diuen: jo
m'entec i bailo sol.
La remor de les converses és d'eficacia per a l'aixeribiment
de la noia. La qual, amb timidesa, mig obre% ulls i esguarda
entorn. Al veure la seva mare, u allargals bracos y esclata ella

també

—No s'amoinin per mi ; ja he fet a tots jo.
Una pausa.
Després la mare, dirigint-se al practicant de la farmacia:
Moltes gracies. Ara dígui'm, jove, qué tinc de donar-li.
!Vol callar, senyora! Rés absolutament.
Aix6 sí que no pot pas ésser.
—Tal com ho sent. Vagi en nom de Déu; avui ho hem
fet per vosté. ?Quí sab si delta vosté ho liana de fer per

Vosté també, senyora,

prengui

una

mica d'aiguanaf.

PER

VIII

—

Classificació deis mals
de les

autors
seves

ALEXANDRE PLANA

dramátics i Caracterlstiques

obres

obra dramática són d'apreciar dos valors molt di
el
terents:
que sembla tenir per al públic i el que té per a la
literatura. D'aquesta diferencia en venen totes les Iluites, i és,
ensemps, la raó primera de que els autors
(lolents triomfin sobre els bons autors la majo
ría de les vegades. L'éxit no sol obeir a mo
tius estétics. Una bona decoració atnb arbres,
graonades, finestres i núvols, pot distreure
l'atenció d'un acte dolent, si es breu, i salvar
lo. El patriotisme, la moral, la temperatura i
l'estat general del negocis, influeixen més en
el públic que no pas els elements estétics de
l'obra. Perqué la pura bellesa és sols revelada
als néts d'esperit.
Els mals autors, per a assolir l'éxit i fer
creure a l'espectador que és bo lo que ven i
sent, se valen de molt diversos artificis, que,
En

tota

reduits, poden classificar-se així:

a)
b)

Fer
Fer

veure
veure

que l'obra és literaria.
que l'obra no té preten

cions literaries.
c) Fer veure que l'obra va més enllá
de la literatura, i que té un contingut social,
o, més atnplement, ideología.
El primer d'aquests artificis és el que
I.
fan valdre tots els qui no saben conjuminar un
argument. Sois posen en escena tres o quatre
personatges; gairebé mai enraonen tots tres
o tots quatre a l'hora; en parla un o dos i
els altres callen o surten. L'escena representa
és
o molt dematí o al capvespre, perque així
sense
o
de
la
Iluna
parlar
del
sol
ixent
fácil
que's trobi estrany. Amb tres diálegs llares
—

pot omplir un acte. Els personatges són
gent desenganyada de la vida i mereixedora

se

d'una sort mellor; ánimes tendres, ánimes for
tes, ánimes enamorades de la vida i víctimes
d'una mel-langía aguda. L'amor i la fatalitat
són els dos temes essencials del diáleg.
Aquestes obres les solen escriure nois de
divuit a vintidós anys o persones que ja pas
no més s'en
sen deis quaranta. D'obres així
escriuen una o dues per barba. El dia que s'es
trenen tenen un éxit esclatant.
II.
El segón artifici és el propi d'aquells
professionals del teatre, que tot ho tenen
menys el sentit de lo dramátic. Hi han perso
esmenten que fan gracia a les seves
nes que
coneixenses, i un dia troben un que'ls diu :
per qué no escriu comedies, vosté?» I
« ? I
tenen
comencen a escriure'n, tot dient que no
cap pretenció de fer-ho bé. Fan sortir molts
personatges en escena, o molt pocs, segons
—

PINTURA

Al

FRESC,

per

Manel

LA
—Me

VÍCTIMA

sembla que

ja

començo

a

semblar-m'hi

al meu

retrat cubista.

que suposin l'acció a l'estiu o a l'hivern. Si és a l'estiu, l'acció
passa a fóra, en el jardí d'una torre gairebé sempre. Si és a
l'hivern, en una sala de rebre. Les companyíes d'aficionats
alternen aquestes obres amb les comedies series deis germans

Quintero.
El darrer artifici és el natural en qui, sentint el
III.
terrible desig de commoure l'organització social del seu temps,
está mancat d'idees i d'enginy. No té altre remei que ésser
trascendental; gira del revés qualsevol pensada de qualsevol
socibleg d'anomenada, i comenca a escriure amb l'impulsió
d'una galleda sense contrapés en la corriola. La representació
d'aquestes obres acostuma a durar de cinc a set hores. En el
primer acte tenen una significació anárquica i en el darrer
tanquen un fons conservador reaccionan, sense que l'autor se
n'adongui. Al final d'aquestes obres el públic dóna crits de
totes menes. No les entén ningú. I per aix6 entusiasmen.
Una obra del primer grop, per anar bé, ha de represen
tar-se en una societat política, a la primavera o bé a la tardor,
amb aficionats que visquin a la barriada, i, si és possible, que
sien fills o filies dels individus de la Junta. Uns anys enrera,
quan encara se duien xalines, podíen fer-se en un teatre públic.
L'obra no ha de semblar pas escrita directament en catalá, sinó
traduida. Així convé que'ls interpretadors tinguin una pronun
—

ciació defectuosa.
Una obra del grop segón, lo mateix fa bé en un teatre
que en les taules d'un casino. Són obres de tot l'any. Els ac
tors professionals, per dolents que siguin, hi queden molt bé.
Un home se meravella de la naturalitat amb que treballen. Els
actors d'afició hi queden una mica grissos: ni sembla que ho
fassin bé ni que ho fassin malament; peró tenen una inclinació
marcada per aquests papers. Són papers tácils d'apendre.

Quan

no's recorda de lo que ha de dir i no sent a
dir lo que li sembla. Ni el mateix autor se'n
donaría compte. Perqué una frasse com aquesta: «Sí, avui fa
un dia bonic, Hortensia», se confón molt bé amb aquesta altra:
«quedis a dinar, i després jugarem al tresillo».
Les obres del grop darrer no agraden als aficionats. Se
fan sempre en els teatres populars, i s'estrenen les vigilies de
festa. Són també obres de tot l'any, peró quan fa (red és el
séu millor temps. Són molt difícils d'apendre. Quan l'actor
perd el fil del séu paper, té una solució: s'interromp, gira els
ulls, se creua de braços o se passa les mans pel cap una estona,
i mentres tant pot atansar-se a l'apuntador. La primera frasse
que diu després de l'interrupció és rebuda amb un admiratiu
mormoll del públic.
Dintre d'aquestes tres menes general d'obres dramátiques
i cenniques, cal distingir els áutors de bona fé i els de mala fé.
Els primers són els que fan més mal, i encara que dignes de
tota la nostra pietat, el bé públic exigeix l'acció ofensiva i
defensiva contra les seves obres. L'autor cándi d'una obra de
tendencies socials distreu la primera mitja hora, peró si ha
pretés fer literatura, fereix com. un ven í des dei primer
un

actor

l'apuntador, pot

moment.

regles estratégiques són recomanables:
Primera: Si són tres persones les que escolten la lectura
de l'obra dramática, luna recomanará a l'autor que suprimeixi
l'acte primer; un altre, que canvii acte segón, i la darrera,
que transformi l'acte terç en un senzill epíleg. Si és un sol
l'oient recomanará que'ls tres actes se refonguin en un. L'autor
agraeix l'interés que's demostra per la seva obra, promet
fer-ho; peró esteu segurs de que la obra és morta.
Segona: En el cas probable de que l'autor defensi l'inte
Dues

1

1

12

de la seva obra, feu-li observacions gramaticals i dema
neu-li que concentri el seu pensament. Li rodará el cap, i
esperará un dia que li vagui per a fer-ho. Per?) aquests dies no
arriben mai.

gritat

LES
"LA

REVISTES

REVUE.”

Senyala

la

renaixenca al Japó del

drama clássic

anomenat

de Nd.

RLVUL ARCHLOLOGIQUIL"

Excavació del túmulus de Solokha, en la Russia meridional, pro
bablement la tomba d'un rei escita del IV segle a. C. Orfebrería d'or
repujat i or massic amb relleus de carácter marcadament escita, molt
vivents, correctes, robustos i decoratius, que suposen o una inmigració
d'artistes helénics o bé un art local molt avenot,
Critica de crítica.— M. S. Reinach se lamenta, en la secció biblio
gráfica, de l'invasió de la literatura en els dominis de la crítica. Rego
neix que'l mal arrenca ja des de en Müntz i en 'l'aúlle, que parlaven
sovint d'art sense. entendre-hi.
“LACHJULIA”
els

D'un article den Papini,
paragrafs segiients:

titulat 11 passato

non

esiste, n'extraiem

«Perché accade questo: i pió, avvezzi soltanto a codesto genere di
non sanno uscirne neppure quando si mettono a fare per
conto proprio. Essi credono
traviati ,come sono dall'imbeccamento
scolastico, giornalistico e libresco—che i morti ricordati, perché morti

subcreazione,

—

e

ricordati, hanno fatto il piú e il meglio di que! che ?era da fare. Bi
continuarli, seguirli, —superarli magari, ma restando sui prolun

sogna

strade da loro tracciate e percorse. Scambiando le loro
ricostruzioni occasionali eterogenee e moderniste per vera moneta del
tempo que fu, non. concepiscono che si possa comprare la grandezza e
la gloria con altro numerario. Perció, guando lavorano, si sentono
dietro le spalle quest'ombre, questi fantasmi, questi spiriti da loro
stessi risuscitati e rigonfiati e finiscono col fare qualcosa di simile a
quel che facevano, interiormente, dinanzi ai ruderi lasciati da costoro.
Pensano e si sprimono come sotto dettatura, scrivono con invisibili fal
sarighe sotto ji foglio. La loro personalita, se per caso ne hanno, si
vergogna di sé stessa e si modera; il loro nucleo genuino si nasconde
robustezza.
e si raggomitola; il loro temperamento perde di tono e di
Il presunto passato Li avvelena con dolcezza e lentezza. II nerbo del
loro coraggio si affloscia; ogni temeritá, ogni strafottenza, ogni velleita
di salto in avanti é considerato come un'inconvenienza verso il passato,
ch'é stato cosi grande, cosi glorioso, cosi fecondo, cosi potente. Arri
infelicissimi oppiati, di non vedere piu quel ch'e
vano al punto, questi
jI sole di oggi, la luce di stasera, l'uomo della estrada,
intorno a loro
la donna delle camera, il treno della stazione, in soldato della caserma
per rivedere soltanto un Mondo allucinatorio che immaginano attraverso
le pitture e le scritture dei secoli che furon vivi a loro tempo.
Questo suicidio spirituale si chiama, generalmente, culto della bel
lezza, obbedienza alla tradizione e riconoscimento dell'eterno.»
La Ociara:oció.— Un anide del escriptor futurista Soffici diu, par
lant del dibuix, que segons un deis principis de la nova estética l'arte
del &se:no comincia la dove comincia la deformazione.
L'artista, diu, no admet cap regla que'l guíi en la raffigurazione
del objecte rappresentabile, s limita a percebir-lo en la estreta relació
que té amb l'ambent, i per consegüent, ja modificat en els seus ele
ments. La Ilum i l'ombra no serán d'ordre fixo, sinó complexe, momen
tani i variabilissimo.

gatnenti delle

TIPOS POPULARS.—Vánima

—

den

Rosegacebes

I3

El dibuixant té, ademés, una coneixensa personal i simpática de
i l'emozione que li produeix modifica nella sua fantasia la rela
ció o i/ rapporto de les parts que'l composen. Per a representar-lo haurá
de traduir aquesta visió particular i commosa, alterant per aquesta

—Ja hi

l'objecte,
causa

l'esquema

as/rallo

generale della pura geometria.

Una linea al/era/a, una curva Inés enérgica, una ombra més o
menys marcada, ecco i segni visibili de Pintervenció de l'esperit artístic
de l'originalitat personal nella rappresentazione di un oggetto.
An aquestes raons sólides i fonamentades, s'hi podría afegir alió
nel teatro tu//o e convenzionale.
Mor! l'Escola.
Un article den Papini titolat Trinquen: les escotes!,
en el qual sosté l'inutilitat de les mateixes per medi de l'argurnent famós
que diu que% descobriments de la ciencia no s'han fet mercés a la
ensenyança pública, sinó que són fills de la recerca solitaria i desinte
—

ressada.
Diu que si poden tenir alguna condició bona és per etzar i per
coincidencia, i fa remarcar que lo que satisfán són els desitjos bur

burgesos.
frases d'un llibre titolat Ignorancia de les persones
la més típica de les citades és aquesta: «El que ha passat
per tots el graus regulars d'una educació clássica i no ha esdevingut
estúpit, se pot alabar d'haverse escapat d'una i bona», o com diu ell:
pud van/as-si d'avería scapata bella.
Acaba dihent que, si's tanquen les Academies, hi haurá molts
més homes de valúa.
Vita moderna e arte popolate.
Aquest és el títol d'un article den
Carrá, en el qual parla de l'influencia grandiosa que ha tingut el movi
ment futurista.
Diu que la prirnitivitat que s'havía apoderat del camp artístic, se
n'ha anat a rodar amb uns quants manifests futuristes.
Diu que al estranger aquest moviment ha fet oblidar els innombra
bles exemples de la secular velluria italiana.
Diu que ha acabat també d'una vegada l'imitació que'ls russos, els
polacs i els alemanys feien del art francés, i diu finalment, que, per aca
bar-ho tot, ha mort al cubisme.
Ora, g-razia a Dio, il movimento cubista ha subito la stessa sorte
di quelli che lo precedono.
La raó d'aquesta hecatombe diu que li sembla que és la següent:
Tu//o !'arte che scaturisce da ragioni inteleautistiche e cerebrali non
Cita

vares

instruídes;

•

-

—

_

pud

dura/a.
La vida moderna i l'art popular són la panacea que l'articulista
recomana: tot lo que's treu d'aquestes fonts és de primera.
ayer
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EN

JOANET FA UN VIATGE D'EXPLO

RACIÓ

A L'ENTORN DEL SEU
PER

COS

RAMON REVENTÓS

ven.

I després el pecigaren, i quan
—Té'l tél trencat. !Ja plora!

plorá, afegiren:

De les mans d'aquells salvatges passá a la tebior del llit maternal
i allí s'hi estigué com un cuc, molestat molt sovint per les mans de
l'avia
mostrava als curiosos, dient-los-hi: « Es el ver retrat del
noi», quan lo que sernblava era un tomatec, per lo yermen; un llimac
per lo tou, i un mussol per la por que la Ilum Ii feia.
Després de dur-lo a batejar primer i a missa de partera als quinze
dies, comença per a ell un trimestre de patir en mans de la ja esmen
tada mocadera. Els séus ventre i entrecuix semblaven talment una pas
tera, tal era la quantitat de polvos d'arróç amb que'ls arreboçaven.
Per fi la llevadora prengué comiat i aleshores en Joanet compren
gué la gran sórt que havía tingut al topar ami) una.mare que criava les
criatures a l'anglesa.
Rés de faixa, rés de bolquers, rés de gorretes... Una camisola,
uns
mitjonets i ! alça! pernes enlaire a sobre de una catifa, i si vols
plorar, plora, i si vols riure, riu fins a trencar-te, que no será pas tant
si no venen a fer-te pecigolles.
Perfectament. En Joanet després de mamar s'adormí ; la mamadera
el col.locá sobre la catifa i allí el deixá, dient :
—! Angelet! !Que está gras 1 !Sembla un tuixó!
Tocaren les dues, dos quarts de tres, les tres, i en Joanet dormía.
A un quart de quatre se despertá de l'un dret. Alça un puny i fregál
matiner. Aleshores se deixondí de l'ull esquer. Alça l'altre puny i se'l
fregá així mateix sobre'l mandrós.
Amb els ulls ben oberts, Inirá aleshores i se vegé les mans; unes
mans grasses, plenes de clotets i sacsons; amb unes ungles de color de
rosa ornades per un do! Ileugeret. L'espectacle deis dits movent-se com
cercant i no trobant el feu riure d'una manera impropia. Després alça
la dreta, se la posá sobre'l cap i vegé que tenía cabells; els estirá. (Si
circumstancies va
un altre ho hagués fet haría plorat peró en aquelles
fer muts.) Aixecá immediatament l'esquerra i se trobá amb una orella ;
l'estirá així mateix... Ho deba anar tot; se ficá els dita al nas; des
prés les mans a la boca i torná a riure.
! Ah ! ! han.. ! bal...
!I li queia la baval...
Reposat, s'estigué una estona meditatiu sobre lo que devíen re
presentar aquelles coves d'assota l'aixella; s'estirá els mugaronets; toa
la guitarra amb les costelles i el timbal amb la panxa. Ficar-se'l dit en
aquella xicra delicada, per mal nom malic, l'entretingué una estona per
llongada. També trobá una cueta que li produí estranyesa.
Se tocá per darrera. «Aircó no ho veig», digué, i se tombá boca
terrosa. Un cop tombat no trobá rés i reflexioná: « Ara se n'ha tornat
enlaire»; i doná un'altre volta.
Així, volent veure's el cul, feu la seva mitj-hora de tamborelles,
finalment desmaiá y se col-locá novament de panxa enlaire i dintre'l pa
—

lanquí.

Casi dormía quan instintivament aixecá un peu. Els ulls den Joa
s'el miraren cobdiciosos. Era somrosat com una marenga de ma
duixa, fi com l'ivori, grácil com una nena grassoneta.
En Joanet allargá les mans, i després de molts esforços conseguí
copsar un peu. Rigué triomfador.
Envanit, volgué portar-se'l a la boca, peró !debades! ! Ja'n feud'es
forços, ja! Debades sempre.
Aleshores trena un plor; rebutjá a la mamadera, feu mala cara al
ubérrim pit maternal, i amb un ! gilé! !güé! rabiós protestá d'aquella
cura exagerada que li impedía arribar a conquerir la Ileminadura ideal,
la fruita saborosa que havía madurat al cap d'avall de sa canyella.
net

N Joanet arribá al món amb els ulls clucs i els
punys closos. Lo primer que d'ell va rebre fou
una palliça per má de la mocadera, dóna bigotuda,
la qual li colpejá esquena i anques fins a deixarles
roiges com bandera de socialistes o euiraça de
cranc

bullit.

Després, agafant-lo pel
el plonjá repetidament

clatell com si fos un
gat
en aigua tebia. Segui
dament l'embolcallá i el faixá, fent-li donar voltes rapidíssimes, tan rá
pides, que, marejat, només recordá que li posaren un misto encés
davant els ulls, i digueren :

Societat Anónima LA NEOTIPIA

•

•

Rambla de Catalunya,

116, Teléton

yui

no

7906: BARCELONA

I.

INISTALACIONS GRAL.
DIELECTRICITAT

,01/410§

:

a

•

FERR2R.

MAQUINARIA ASCENSORS
VENTI LA DORS
O fici nes : Claris 3h. entr. dreta
Tallers i Mageitzem : baixos.dreta
telefon I402

•

al

MI

•

•

II

•

•

•

•

•

no

:Inuneía

vén.

?II()

sera:-

-

s%.
e

CURA INFALIBLE CON EL

—

—

I

111

EXIGIR ELLEGITIMO PREPARADO-FARMACIA DELAUTOR
77 RAMBLA DE

CATALUNA,SEGALA,ALSINA4

%

klarCINL

i

ab r`o ( r(V)4«?-or

SCIENCES.LITTÉRATURE
.C?-&-rai,ri,e.c.Tran
e,4 Ade-

I
1

t

9.ai,m

I,

-_

.,„._

maride

.=..a.90,—..,00,,,,e

-

7/2uTonal col~o para

:

Ccmcell de

-4/1/1/ileCkirCi ---Zlib9.0--•

Cent «331

.ç

Yinturcec,oracion ek.-;
A
IDO!
C6A,S, TE,X,

-,

v 1/4
19,
1,

-

,

»

A.1,013W
Donda de Sn.Peciro16.
BARCELON

,
--

1'

-'.;

'1

',.

,

-

-

-I.

Telélotlo

.

1289.

-

BARCELO

A

-',
../

jí 9,1,, Ifril,
\\ "/(/'Pi. 71/1. 7
i

,

-?Qué

j

i

is

157.

0
---:-------'

-",----Z..

¦

_

!Oh! És un indret espléndit. Encara no fa dos
vaig veure pescar un barret non de trinca.
(Le

IvIAG-Í

anys que hi

Sourire, París)

TORRIJOS

Fulano,

din de
una

que

atarbe,ria,

ell que sempre deia

que

38 (GRACIA)

un

cosa

faría?

Precisament, borne;

-

ja

que

vella fastigosa,

matrimoni perinterés és l'Ultima

SANS

icy-?.,

amb

rica,

TALLER DE CERRALLERIA

.,

m'en

s'ha casat
pero

puilimiunlimizinumnatimutimitimudin

/

-

I

-_c

és que

ara

fa rés.

no

( Lustige

Blailer, Berlín)

(7"''''==tr-7.7:::7-77,--

4f3ELL 8 cfb<9

:,

F.' u circular REVISTA NOVA

!

KráqZ1DY 19

:1

ii,!
-

,./.."

LALTIE5 DE LA PELL:
Dtl MOI XI :CAIGUDA DEL CABELL'.

/

\II. ‘.,, \

g

-

-,-..

a

4,10

.......

,

-. 37 "Z".•."--''.11.
•
¦Ii
›..'..
-,--.----„

/

-

o
-

,

1,

:/d)li
.,.___---j„.

"

.•...AA4L4

-.o.

.4.

-

'

,o

NI CURA

•..-•-

'
-

'

-

:

11

\

o!
! i

.1t,!•
....,

,„,•!111.-„,"

-,.".
,

I Evri,1,.!.%1
TALLERS
EXPOSICIO 1VENDA
$:'I:;'-1-':..`,k.'7;111) UNIVERSITAT 2.1

.:
.

1

1,

isa•

7,----4w.

,

101

'--

'90, -111r-it'

y

15(71110r
,e
agua d taula
I Cts arnalira

Demanar.mos

I

‘

•

res

lay

e

V'

...

i

l

•

..,,.

á

'1.''''.

i

Amic

-

meu,

ja que't

disposes a passar uns dies
nosaltres, deixe' m ad
ab
m
vertir-te que ja pots feste
jar a la mevadóna, si vols...
no a

I,

t

r

•

../. •

ee91

7.

,..„:,'

'

I,

N.•
l•
¦

sli
'

y

'

,

la cambrera.

(journal

_

1

O

pero

41.4. 0

TORRA

1

!Sima

o

JO YE

-.,

A LA

\

1\fALENT14,1-1Nol

—7":" BARCELONA

---3

.11117~

V

_.

'

R cteCalatunya 23

ti

..,1-

.

4

j

18

DESPATX

%,

Ii

it---

1852_

CASA FUNDADA EN

!I

141SE0

CONSTRUCTOR5 DE MOBLEf

RBLA DEL
CENTRE 7

,i

PORTA
FERRI

;

P PE10 1 FILL

ETC.

g

culATIP0§

ii

--o

,

fACDC3ILIE.5

I1

._

i

ANThGlibTATS

1,

ARRUGUES: TAQUES ; CICATRIUS: ERUPCIONS i MA-

'

Ai,

nicalit

I?)

.

Amusanl, París )

'

-Dones, sí noi;

vaig

me
trobar en el
tramvia sense ni una sola peca de
déu céntims a la butxaca...
-I
eet va fer baixar el con-

qué,

ductor?
-Oh, potser sí que ho hauriafet si no
fós que li vaig allargar dues de
cinc.

4I
llustrated

Chips, I.ondres 1

•

,._

..

'1

1

i

Ilt

-

o.
r

.,..1

?.31119'
:1).. Hospí

FERIIA N 7

•

'Ik

FOTOGRAFIA

0/
Gravadon
t. al

49

Barcelona

ilfg;

D'A

TELFON
230
E

RT

ROSSELLI5177

,

LO DE MEXIC
L'Oncle Sam.—Aquí té, senyor general, la seva setmanada:
dos mil morts a cent pessos i tres mil ferits a cinquanta,
menys el déu per cent de prompte-pago, fan: trenta-un
mil cinc-cents pessos.
(Luslige Blalter, Berlín)
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