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Detalls del sostre, pintura al fresc

4

exemple patent al

fer l'unió entre les tendencies
l'harmonía i la tendencia a la decoració, en
l'ensanxe de la zona edificable, perqué com es
pot veure, l'engrandiment de la ciutat es fet a
base d'aquesta allano entre les dues qualitats
estétiques de segón ordre esmentades, que mal
grat l'unió, no poden suplir la manca d'essencia
estética que, per més que diguin, tanta manca fá
a la ciutat de Barcelona.
L'harmonía, la decoració o qualsevol altre
element d'aquesta mena, son un zero a la es
guerra sinó contenen l'essencia de la Bellesa
com que dona la casualitat de que la tendencia
decorativa és la característica de les primeres
civilisacions o civilitzacions conegudes i la ten
dencia a l'harmonía és la característica de les
civilitzacions més avencades, es pot dir que
Barcelona, artísticament parlant, fá cap i cua,
unint el principi amb la fi i tancant el circuit de
la fenomenología estética en l'ordre del temps,
com si fés jocs malabars amb les despulles del
fenómen més gloriós de la terra o al menys
deis més gloriosos que's coneixen.
Deixant estar la ciutat que'ns ha servit
d'exemple, dirém també que la decoració no sois
és lo que se'n podría dir extensiva, sinó qu'és
intensiva, perqué s'ha de considerar de natura
lesa decorativa tant la quantitat de medis em
pleats per a decorar com la violencia, esclat o
intensitat d'aquests medis, de manera que la
simplicitat de medis estridents equival a la com
plicació i carregament de medis atenuats, i
ambdues manifestacions provenen del mateix
instint o tendencia estética.
S'observa quels elements estétics acciden
tals, particulars o secundaris son incompatibles
entre sí, de manera que la perfecció de l'un
exclueix necessariament els de l'altre, com en
el cas de la fortalesa i la delicadesa, de la de
coració i la simplicitat i altres cassos que ara
no'ns venen a la memoria, i que l'artista resol
amb un ten con ten adoptant el sistema de ni la
Temple 1 .I'Ajantá.
GENIS BOSQUEROLS, detall d'una pintura mural al fresc
teva ni la meya i aliant en dossis convenientes
les diferentes qualitats de naturalesa contraria.
Nosaltres, portats pel criteri imparcial de sempre i que portat al
extrém a que'l portém ja arriva a ésser empipador, dirém que tant
pot contenir l'essencia de la Bellesa l'escola de decoració a tutti pié,
PER FRANCESC PUJOLS
com l'escota de la simplicitat o com la del ten con ten, pero observa
rém que si per una banda la riquesa ornamental o decorativa facilita
IFERENCIADES les Arts deis oficis o, més ben
la producció de l'essencia divina, per altra banda, en cas de no
dit, les Belles Arts de les arts utilitaries, és existir aquesta essencia, l'obra d'art és menys menyspreuada perqué
molt del cas diferenciar les Belles Arts de la
conté menys quantitat mancada de la qualitat suprema que inmorta
Decoració, perqué si aquestes germanes que litza les obres.
tenen la mateixa sang, están dotades de la pro
pietat de decorar la vida del home i el mon, la
decoració en sí mateixa, no deixa d'ésser un
element especific respecte al geni de les Belles Arts que, situat en
les regions estétiques, figura en un ordre genéric.
CHRISTIANA J. HERRINGHAM
La decoració, encara que no ho sembli, és un element específi
PER S.
cament idéntic als demés fenómens estétics secundaris o particulars
que acompanyen accidentalment l'essencia de la Bellesa i com qual
O podriem parlar deis frescos d'Ajantá
sevol i qualsevulga d'aquests fenómens pot vestir o deixar de vestir
sense retre homenatje d'admiració i agrai
l'obra d'art.
ment an aqueixa dóna eminenta qu'és
Els bornes tendeixen a la decoració de la mateixa manera que ten
Mrs. Christiana J. Herringham. Aqueixa
deixen a l'harmonía, a l'elegancia o a algún altre d'aquests elements,
artista, apassionada pels italians prerre
anomenats trenta mil vegades en el curs deis nostres malgirbats ar
naixents se trobava, feia anys, a Italia es
ticles, i sols en l'ordre cronológic o temporal s'hi pot trovar un punt
tudiant, analitzant, copiant els fresquistes
de diferencia perqué l'instint decoratiu acostuma a aparéixer primer
deis claustres de Florencia i dels palaus
que l'instint envers els altres fenómens, amb l'advertencia de que
venecians quan hagué noticia d'aqueixos frescos hindostánics. La
l'ordre cronológic no té carácter llógic ni necessari, perqué l'instint
comprensió profonda qu'havía lograt del «quatrecents. italiá li'n feu
decoratiu o passió decorativa, pot subsistir amb l'instint favorable a
veure analogíes i ti aportá entussiasmes nous. Tals serien aqueixos
les altres qualitats estétiques, com la ciutat de Barcelona n'és un
entussiasmes qu'abandoná seguidament l'Italia pels paíssos agres
a

—

ART I

Th

1

DECORACIÓ

Temple

I

d'Ajantá.

—

HISTORIA DEL REI

sius de la jungle de Fardahpur, aprop d'Ajantá, per a qual empresa
cercá i lográ munificent l'apoi del govern británic. Durant dos hiverns
consecutius estigué treballant, amparada per un campament que
S. A. el Nizam posá a sa disposició, en aquella ingrata terra que li
robava la salut poc a poc; quan l'hagué perduda tota la salut la
feina que s'havía imposat ja estava Ilesta: Mrs. Herringham estava
contenta.
El valor de l'obra d'aquesta dóna escepcional és més un valor
d'interpretació que de copia. Abans d'empendre's la reproducció dels
frescos d'Ajantá, Mrs. Herringham se procurá una intensa cultura in
dianística per manera que li permetés suplir sense fantasía al menys
les llacunes més petites que la degradació havía produit en els frescos
en qüestió. Com a copia, ademés del valor de fidelitat que tots els
intel•ligents en la materia li reconeixen, té el valor inapreciable del
color, tan fidel com el dibuix. Els cales, els dibuixos i les pintures al
tremp de Mrs. Herringham se guarden a Londres, aont foren exhibits
l'istiu prop passat. Tota aqueixa documentació plástica será aviat
editada per l'India Society. Una reproducció en tricolor, illustrant
una noticia sobre aqueixes pintures de l'India, se pot admirar en el
número de Juny de 1910 de The Burlignton Magazine.

La intuició és l'unitat no diferenciada de la percepció de lo real i de la
de lo possible. En l'intuició no'ns hi contraposém pas com entes empi
rics a la realitat externa, sinó qu'objectivém simplement nostres impresions,
siguen les que siguen.—BENET CROCE.
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SIBI, pintura

mural al fresc

AJANTÁ.
JANTÁ

o

Ajinthá

és una

comarca

de la regió

montanyosa anomenada Dekkan al N. O.
del Estat d'Hyderabad, en la India Cen
tral. Allí, en una estribació rocosa, que
forma anfiteatre sobre'l torrent Waghora,
els monjos budhistes dels segles u a. C.
fins al comen del vi d. C., hi excavaren
una serie de caityes (1) i vihares (2) a diferents nivells sobre un
caminal quels uneix. L'aspecte general d'aquests edificis rupestres
está reproduit en nostra pág. 3. Els monjos budhistes, com els cris
tians, escdlliren els bons indrets per a les llurs edificacions. Ajantá
és un lloc dels més practics i pintorescs d'aquella encontrada. Els
voltants són coberts de boscos retnorejants, pobladissims d'arbres
fruiters, d'abelles, d'aucells i de sitnis; les cascades no són tan
allunyades que no se'n percibeixi constantment la remor de Ilur cai
guda i les roques gegantines conserven un'ombra fresca en mitj de
la xafogor tórrida del pais.
Aquests santuaris i monastirs imiten la disposició constructiva
amb columnes, capitells, arquitraus, vestíbuls i fins en la decoraicó
dels sostres, aont la pintura hi figura l'artesonat de les vigues, com
el del palau persepolitá, de quina arquitectura les coves d'Ajantá ne re
flexen el capitell compost, amb i-tot l'esquema de l'imposta zoomorfa,
(1) Caitya; pronunc, tchaitia, equivalent
(2) Equivaient a monastir.

a:

santuari.

colla de pintors

indígenes a les ordres de

Griffiths, obtenintse un centenar de
copies, la major part reproduides en Ili
bres ( 4 ) agotats e introvables de molt
temps há. Aqueix trevall hagué la mateixa
sort que l'anterior: se va perdre casi tot en
l'incendi del Kensington Museum.
Les escenes que representen aquestos
frescs són de carácter históric i religiós.
D'altra banda, els frescos mateixos
precipitaven cada any la Ilur ruina. Per a
tentar una possible conservació, algun
d'aquests dos esinentats indianistes va
berniçar alguns d'aquests frescos, resul
tantne un perjudici major. Avui, lo que
resta de les pintures d'Ajantá, sois són
fragments, empró, aixís i tot és el conjunt
més nutrit de pintures indostániques que's
coneix. Es possible que d'aquí a vinticinc
anys ja no'n quedi rés.
Mr.

(4) Griffiths, The paintings of the Buddhist
Temples of Ajantá, Khandesh, India, (2 vol.,
don, 1896.)

Cave
Lon

VICTOR GOLOUBEW
PER

JOAN SACS

De tots els hardits exploradors de
l'Assia que'han lograt una celebritat és en
Goloubew un deis rescents i un deis que,
pel pintoresc de la seva hassanya, l'ha lo
grada més rápidament. Indianista fervent,
Mr. Goloubew tingué el cop d'ull estra
tégic de dirigir tota la seva activitat a
l'enregistrament d'uns materials preciosos
Temple I d'Ajantá.
Detall &un sostre pintat al fresc
per l'art i l'arqueología i quina existencia
anava a
morir irremeiablement en una
com se pot comprobar per les reproduccions que doném en la pág. 13.
agonía precipitada a cada minut. Els frescos de les coves d'Ajantá,
Aquests santuaris són en nombre de 28, perforats en la roca vol
record d'una civilització brillantíssima, anell perdut de la cadena
cánica a una alçada de cent peus demunt de l'aigua del torrent i
de les altres civilitzacions, estaven esgrunant-se i perdent-se per
units al caminal general per caminals secondaris o per graderíes.
un mai més. Calla treuren copies a tota costa, calla completar l'obra
Alguns están esculpits profusament, altres no ho están gens, deixant deis copistes quí, degut a les males condicions d'enllumenament
al pintor, ademés deis grans plafons llisos de les parets i sostres, els
i a altres dificultats materials, sois havíen pogut obtenir algunes
caires exagonals deis pilans, els capitells, arquitraus, etz.
copies de les moltes a fer; era indispensable obtenirne reproduccions
Aquests santuaris han sigut enumerats pels indianistes a fi d'evi
ben fidels, que la personalitat o la poca traça del copista no desfi
tar tota coufusió al parlar d'algun d'ells determinadament. Els núme
gures, reproduccions que solsament podríen obtenirse conforme
ros més baixos corresponen als santuaris que's consideren d'execu
ment de l'aparell fotográfic; calla per sobre de tot molts diners.
ció més rescent. Els vihares n.os I i II serán, doncs, els del comen
El Sr. Goloubew, ademes d'un home de ciencia era afortunada
del ségle vi, i els XVII a XXVIII de cap allá al ségle II ay. de C. al II
ment un home de posició més que acomodada, de fortuna inde
d. de C. Els primers caityes i vihares están desprovists d'ornamen
pendent, home de joventut i energía. Amb aqueixes espléndides dis
tació escultórica i aquesta vá accentuantse amb el temps.
posicions l'éxit era casi segur, l'éxit vingué. El Sr. Goloubew vence
Les pintures d'Ajantá fóren senyalades per primera vegada a la
les inclemencies del país, les feres, els malfactors selvátics qu'eren
atenció europea al comen del segle passat per uns oficials del exer
un deis primers obstacles, vence la nit constant d'aquets mirífics
cit anglés. El primer comentan i que s'en editá fou el de'n Fergusson,
cataus. El Sr. Goloubew que ja coneixía experimentahnent les difi
en 1843. Poc temps després el govern anglés n'encarregá la reproduc
cultats d'aqueixa gesta casi prometeica aná a la seva realització de
ció al major Gil, qui conta que atesores sois existía ja la meitat deis
finitiva
armat de tots els aparells coneguts i desconeguts, de tot lo
frescos senyalats en 1819. Les abelles, les feres, les rates pinyades,
que
l'inventiva hardida i entussiasta pot produir.
els coloms i sobretot l'odi del musulmá, les havíen malmeses fins a
El Sr. Goloubew obtingué quatrecents clixés. Aquests clixés son
tal punt. Les copies del major Gill
una trentena
serien d'un valor
desconeguts
de tothom encare, doncs Ilevat deis pocs que's troven
inapreciable, ara que tan poca cosa resta d'aquests meravellosos
frescos, a no haver-se perdut en l'incendi del Crystal Palace, aont exposats en el Museu i la mitja dotzena de petits gravats qu'illustren
el vol. 40 de la «Bibliothéque de vulgarisation» del Museu Guimet,
eren exibides en 1866: sois se'n salvaren cinc teles i uns pocs
dibui
no s'ha donat rés al públic del espléndit recull qu'en aqueixa campa
xos de senzill contorn, reproduits en el llibre de Mr. Speirs Man
ning (3). En l'any 1872 se començaren nous treballs de copia per una nya deis finals de 1910 salva aqueix célebre arqueólec. La pub icació
ordenada i comentada d'aqueix valiós conjunt qu'el Sr. Goloubew
(3) Ancient ano' Medíaeval India.— London, 1869.
projecta li ha impedit popularitzarlo per ara; per aixó és d'agrairla
—
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Pintura al fresc de la

deferencia qu'ha tingut envers REVISTA NOVA al cedir generosament
les magnifiques fotografíes que tan gelosament reservava.
Malgrat que la seva edat no passa de la primera joventut el
Sr. Goloubew porta ja fet un treball copiós en 'libres, revistes i con
ferencies, peró les seves dots d'home cult i laboriós, el seu talent i el
seu bon gust extraordinari s'han posat de manifest amb la monu
mental publicació d'art i arqueología que porta el Mol de «Ars Asia
tica» qu'ell dirigeix. Els dos volúms que ja van publicats sobre
Les Pintures Síniques i sobre l'Escultura Sínica son dugues obres
clássiques, d'una documentació assombrosa com sois pot propor
cionar-la en aqueixa jovenissima ciencia un Chavannes o un Petrucci:
mal les dificultats i els aixelabraments qu'en aqueixos estudis difici
lissims son sempre un escull, han sigut tan graciosament vençuts
com en aqueixos volúms I i II de la colleció «Ars Asiatica». La
presentació tipográfica n'és comparable, solsament a les publica
cions d'en S. Tajima i a les de la Companyía editora de la revista
The Kokka amb qu'el Japó ha assombrat i vençut als primers tipó
grafs europeus. «Ars Asiatica» se publica en tamany de gran in 4•",
amb nombroses reproduccions fototípiques, algunes d'elles amb
colors d'una fidelitat i claretat pasmoses.
*

pared

Sr. Golonbew és rús, un rús de Paris. La característica personal
d'aqueix rús de Paris és la distinció, la força disfreçada per la gracia.
En la tribuna de conferencies s'hi asseu a platicar, descapdellant
sense vacilacions ni timidesa, peró també sense emfassi ni petulancia,
el discurs de les seves ensenyances apassionadores: no aixeca mai
la veu, no predica, no abandona mai el mitj somriure de la seva faç,
com volguent treure importancia a la seva causerie; no s'irnpressiona
gens deis aplaudiments del seu nombrós auditori, els trova molt na
turals perqué la consuetut i, sobretot, la bona educació, qu'ell suposa
en el seu públic, aixís ho exigeixen.

NOVES ARMES
CONTRA LA NATURA I EL
PER

/1>

*

En el gravat de la pág. 3 que representa la missió Goloubew
devant de les grutes d'Ajantá s'hi destaca a primer terme una figura
joya i corpulenta; és el Sr. Goloubew, el factotum d'aqueixa i d'an
teriors expedicions, Pánima del indianisme francés i rús, perqué el

exterior

majúscules,:avui

DESTÍ
CARLES SOLDEVILA

EGLE feliç el nostre segle! Tením ofert remei per
a tota mena de malaltía ; tenim ofertes receptes
infal-libles per a esmenar els torts de la Natura
lesa per a reixir en tots els negocis i per a
plantar cara al mateix Destí.
Pobre Destí, pobre Naturalesa! Després de
tant terups d'escriure llurs noms amb terribles
els veiém escarnits, caiguts en sumisió sensa gran

8
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desa. En les antigües époques eren dipósit i font de totes les forces:
ningu gosava resistir la seva Ilei. Avui tot-hom. Avui hi ha tres armes
de resistencia a l'alcanç de la má més tímida : els específics, els folie
tons de cultures físiques i morals i els lnstituts de bellesa.
Posen la vostra fé en aquesta Santíssima Trinitat i pasaren la
vida tan dolçament com és possible: en una successió de breus des
enganys i dilatades

dels malalts prén amb més afany les medicines dolçotes que
les amargues i soporta millor un regisme manyac que un tractament
despótic. Referintse a infants qui no tenen conciencia de lo que és
malaltía, podrá acceptarse aqueixa opinió vulgar; referintse a malalts
crimics i conscients, no, mai.)
Aquest periode actiu té una duració que varía segons els indivi
viduus i els específics: la té del primer i el préu del segón se combi
al
nen de motts diverses maneres. De tota manera arriva un día
en que mormoléu amb rabia: aix6
acabar una ampolla o una capsa
es una enganyifa. D'específc d'aquell nom i d'aquella marca no'n
tastaréu mai més. Dirieu qu'estén submergit en un escepticisme defi
nitiu. Passéu els ulls per damunt de les més rientes promeses amb
posat despectiu i sarcástic. Paraules, paraules i paraules... Pea) per
aix6 no deixéu de llegirles una a una. La renaixença de la té no triga
gaire. Compren el segón específic. Lloat sía Deu! Altra cop a ferse
fregues heroicament, a engolir metzines amb les dents estremides i
els ull clucs. Aixti és viure. Teniu altre cop religió, teniu altre cop
liturgia. Aixó és viure.

majoría

—

1

L'específic, és cert, sovint us roba. No obstant, quin robatori
enginyós i adhuc més salutifer? Patiu qualsevulla malaventura
corporal incurable,
potser en guariréu per un atzar, mai per cien
cia d'homes : encare que un moment posseiu aquesta veritat és dificil
que vulguén servarla i restar en un abandó evangélic. Llegiu tots els
anuncis i prospectes que anomenen el vostre mal: us interessen. Vé
un dia
el dia de més agud sofrir, precisament— en que trobéu sota
els vostres ulls entristits una descripció minuciosa, implacable, etno
cionant de tots els símptomes que creiéu vostres ; en el prospecte no
hi ha res més que aquesta descripció... La té es així: convenç sense
raonar gens ni mica. Ja sou un neófit. An aquest dolç període de fé
extática segueix aviat un altre de té activa i joiosa. Ingeriu el líquid
o us tea les fregues ordenades amb veritable heroisme. Ja practiquéu
els rites. La cuissor, l'amargura, el fástic que potser us proporciona
el tractament us omplen d'intima alegría i aumenten la vostra fé. Us
apar que patint semblantes tortures guanyéu més Ilegítimament la salut
del vostre cós, de la mateixa manera que l'altra, de salut, l'eterna, se
alcança per vía de martiris, no de delicies. (Es un error creure que la
més

—

—

-
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II
La segona i tremenda arma contra les forces de la Naturalesa i
del Fat se trova en els moderns manuals de gimnástica i deport i en
els tractats de perfecció espiritual, dits estimulants.
Uns i altres són ensenyements rápids, dlrectes. Els primers us
()frenen la força i les arts de la força. Voten esdevenir un atleta? Vo
ten ;arribar a ésser nedador infadigable? O a jugar l'espasa com el
mateix d'Artagnan? O desitjeu el domini de la boxa? Triéu. Vos sou
modest i práctic; us acontentéu amb posseir l'art de
defensar-vos al carrer... Aqui teniu un folleto de cin
quanta planes: conté tres dibuixos. A casa vostra, es
tirat sobre un blaníssim sofá, llegiu l'explicació deis
cops i contra-cops de major eficacia. Es cómode
aquest aprenentatje. Finida la lectura eixiu al carrer
penetrat d'una tranquilla confiança. Enhorabona.
Les modernes obres dites estimulants, germanes
de les fades antigües, us fan excelses ofrenes per a la
ment i per a la voluptat. Voten ésser seré a través de
totes les marfugues? Voten haver l'aplom, clan de la
vida? O la eloqüencia, palanca del món? O la gracia
de seduir, xarxa miraculosa? O el valor, atribut viril?
O el diner, porta deis paradisos artificials? Es qüestió
de triar
qüestió ardua! Després es qüestió de cercar
el Ilibret estimulant adequat qüestió facilíssima! En
trobaréu cent en cada 'librería, amb el seu títol valent
—

—

categóric.
per l'estil,
Aquests folletons semblen ben bé,
pel procediment, veritables tractats d'art culinaria.
Són simplistes. Fan anar les potencies i sentits humans
amb un aplom de cuquesa vella qui va prenent les
viandes i amanintles amb les especies que exactament
els pertoquen. Confesso que per al meu paladar aquesta
novíssima cuina estimulant resulta un xic repulsiva.
Aixó es un atavisme, sens dupte. Atavisme i meu?
Doblement despreciable. La tendencia d'aquesta Ilei
de publicacions deu ésser excelentíssima. Imagino la
primavera d'il-lusions magnifiques que a hores d'ara
estará produint tanta abundancia d'estímuls a baix
preu. I aplaudeixo, aplaudeixo. L'il-lusió, tota sola,
ja es una força, oi?
(Seguirá)
i

—

—

L'observació atenta del model més humil és més feconda
que la decissió de comentar els mestres. Un art no déu ésser
complementan i d'un altre art. Sois un angle és complementani
d'un altre angle. Lo que si és cert és que un fill reemplaça al
pare; i si bé és cert que l'obra del pare deu ésser meditada, el
referla equival a mancarli de respecte. Está bé la contem plació
del retrat d'un antecessor pero posarse les seves ujieres, ron
quejar tot apoiantse amb el seu bastó, posarse la seva levita...

Entrada del Temple XVII d'Ajantá amb decoracíó al fresc

vaja

aixó és

una

tonta facecia. —LLEó WERTH.

Vista general de la veranda del
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Temple

INVADIDA

PARTIDA

del llibre

Esquisses parisiennes)
PER

THACKERAY

AP a mitjdia, en el precís moment en que la cam
pana del vapor sona a London-Bridge per
a despedir-se
boi avisant als nyebits que
vos freguen pel nas els periódics—Times, He

raid, Penny, Paul-Pry, Penny Satirist, Fiare-up
i altres abominacions—en aquell precís mo
ment de sonar la campana, quan els Jueus, els
extrangers, la gent que's despedeix de la familia i els nyebits esmen
tats se precipiten cap al tauló estret que condueix del moll a la palanca
de l'Emeraude, pel carrer de Thames veig baixar peniblement els dos
cotxes que, des de fa ja mitj hora, amb precs, temors, esperances,
desesperances i renecs, estic esperant, banyat el front de suor freda.

Vaja,

a

titats

enormes

la fi els dos cotxes se van acostant i de dintre ne surten quan
de sacs de má, senatxos, criatures, dides, capses de
sombrero, baguls, farcells, maletes, abrics i la meya esposa estimada.
—Isabel!... Isabel!! Dona la má a Miss Jane! crida aqueixa bona
senyora que s'ha passat quinze dies posant en ordre el seu populós
requeté i l'embalúm de bagatjes. Hicks! Hicks! per l'amor de Deu,
vigila la quitxallal—Jordi, Eduard, ja veurás lo que't passa si't tornes
a acostar al bastaix, te caurá al damunt i t'aixafará, desgraciat!—Noi,

II

d'Ajantá

amb

ses

pintores al fresc

per favor, agafa els abrics i els paraigües i dona la maneta a la Janny
i a la Llucieta, i veies aquests dos cotxers que demanen 15 xelíns, i
després compta els bultos, ho sents? tot plegat fan vintissét, i porta
la Faluga (la goçeta)—Aont és la Falugueta?—Faluga... Faluga... (La
Falugueta s'acosta de mala gana: acaba de dir quatre mots d'adéu a
un terrier borni que, també de mala gana, s'entorna a terra).
Com una l'oca menaçada per un faucó; devenint animada d'una
presencia d'esperit ferós i tota eriçada i cacarejanta devant la seva
covada pervé, amb la seva valerositat devant dels aconteixements,
a posar en fuga al enemic; igual qu'una mare qu'el perill d'un viatge
menaça; aixís mateix veuréu sempre a la vostra dóna (per poc que
valgui) punxaguda, desperta i mal humorada abans i durant un tragl
d'aqueixa mena.—Peró, al cap-d'avall, aqueixos murriots de cotxers
ja están pagats; la mare, al cap de son regiment de mamada, voltada
de les dides auxiliars se trova, sana i salva, dintre la cabina; he com
ptat vintissís deis vintissét farcells, els he vist portar a bordo i aqueix
tipu horrible que fa vint minuts me cridá des de la palanca: «Amunt,
depressa!» ja no'm crida: «Amunt, depressa!»
Encara no he vist mai desfer les amarres d'un vapor perqué
sempre he estat massa enfeinat amb les maletes i la quitxalla durant
la primera mitja hora. Quan tots els acomodaments particulars están
llestos me trovo a la badía de Greenvich (adéu estimat whitebait del
cor!) i el repós comença a entrar en mon esperit. L'esposa em som
riu per primera vegada des de fa vint dies, Costejém unes plantacions
de mastils i uns boscos de xemaneies de vapors; els mariners canten
des de llurs barcos i ens saluden amb renecs, ganyotes, paraulades i
brometes. L'home de la palanca crida: «Avant, enrera» (i aqueixos
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més d'una educació clássIca i matemática
tindrán ocasió
mateixos fran
cesos, tancats en un casalot inméns, mitj
arruinat, a dugues milles de Boulogne, sense
veure altres francesos que'l porter i la cuinera.
Com és molt natural, a bordo hi han
molts jueus. Quin home qu'hagi viatjat en
vapor, en cotxe, en diligencia, en eilwagen,
en vetturino, a cavall d'un ruc o en trineu, pot
dir que no ha trovat un individu de la rala
manta?
Tot fent aqueixes observacions el ste
ward ha tornat a pujar al pont i el dinar ja está
a punt. Després d'unes dugues horetes d'ha
vent dinat vé'l thé, després vé'l grog, reco
menat com a preventiu per a toi lo que puga
succeir; an aqueix moment se sol passar al
Foreland; el vent comença a bufar, els agru

(rentat i planxat) els senyorets
d'apendre el francés entrels

paments desapareixen paulatinamentdel pont;
la dóna, amb un esguard alarmat, s'en baixa,
bol seguida del requeté, cap a la cabina de
senyores; aleshores veiérn al stewaid i els
seus ajudants eixir de llur antre de sota la pa
lanca, quiscún d'ells carregat amb un lot de
palanganes de zinc, com aquelles que, si no
recordo mal, els americans anomenen expec
toratoríes, sols qu'aqueixes son Inés grans.

Tot es fccon excepte el boa sentit.— ERNEST RENAN.

ELS FRESCOS

D'AJANTÁ
PER

Temple

I

d'Ajantá.

—

Sostre pintura al fresc

per una ven prima que vé d'abaix, repetint: «Avant,
si fos un eco). El pont s'ha omplert d'agrupaments i el
sol ho illumina tot.
El sol ho illumina tot i el steward puja per a dir:
Lunch, senyores i caballers: aquests caballers o aqueixes dames
mots

son

enrera»

repetits

com

desitjen pendre quelcom?
Una dotzenota se decideixen a tentar l'apetit amb un bou bullit,
i un formatje de Cheshire, crú, vermell, enorme; les botelles
de stout peten amb una força insospitada en gent tan petita.
El pont té un aspecte estrany; vull dir la gent que s'hi trova. Les
mares, els marits vas i grossos, les dides i la mamada hi dominen
en els vapors anglesos. Aqueixes son les senyals distintives per a
reconeixer un gentleman anglés de quaranta a quarantacinc anys; dos
o tres d'aqueixos grupus han plantat Ilur tenda en el pont.
També hi ha alguns jovenets; tres o quatre d'ells se deixen
creixer el bigoti d'ençá de la setmana darrera expressament per a
anar «al Continent»; sembla que s'hagin descuidat el Ilavi superior
brut de rape. Altre personatje és una bailarina de l'Opera que s'en
torna a Paris acompanyada de la cambrera i el goçet; passeja d'un
cap al altre del pont amb passes de bailarina boi fitant al entorn; que
feliços son aqueixos dos joves anglesos que parlen francés boj passant
frec a frec d'ella, i com critica tothom el seu puntejar i la seva manera
de caminar. Més enllá hi ha un aixám de noies que s'en van a Paris
a apendre l'al t de portar la casa. Aqueixes dugues senyoretes tan ben
vestides son unes modistes del carrer Richelieu que venen de Londres
de vendre-hi les novetats d'estiu. Té, el Rey. Snodgrass i els dei
xebles que s'endú al seu establiment, aprop de Boulogne, aont, ade

pepins

JOAN SACS

L'estil deis frescos d'Ajantá no és sempre
el mateix; s'hi remarquen sis o vuit estils, ara
semblants al art del Wei i deis T'ang de la
Xina, ara al miniaturistes perses (pág. 6),
ara als pintors de la Roma decadenta (pági
na 11) o de la pre-renaixença italiana (pági
nes 4 i 5), encara que sempre més o menys
o purament nacionalitzat (pág. 12). La
marcadament
reproducció
la
que doném en la pág. 6, amb
semblança de l'estil de
el de les miniatures pérsiques i sobretot amb el de les indo-pérsiques,
trastorna la teoría de l'originalitat de l'art sefévida i la de la subor
dinació an aqueixa art pérsica de l'art de les miniatures indo-pérsi
ques: els valors queden diarnetralment cambiats. Mr. A. K. Cooma
raswamy (I) ha fet remarcar aqueixa falça teoría amb un paralelisme
documentadíssim de la cronología i el sentiment d'aqueixes dugues
arts miniaturístiques i la conseqüencia era en tot i satisfactoriament
favorable a l'art del pais de Sind. La mena de relació que hi puga
haver entre aqueix art i el recentment descobert en els deserts del
Turkestá Oriental i el de la Xina deis Wei i deis T'ang, no está
encara estudiada : s'hi comproba paralelisme, influencia, parentiu
marcadíssims, peró no s'en pot encara senyalar el seu procés. El para
lelisme de la pre-renaixença italiana sembla ja de carácter més aviat
fortuit; perqué el fresc reproduit en la pág. 5, és executat, tot lo més
tard, cap als començos del segle vi, época que precedí probable
ment a la seva decadencia, i la pre-renaixença del fresc en clar
obscur comença a Italia set o vuit cents anys després.
En cambi, sobre l'art roma i fins sobre l'art helenístic, podría
haver-hi influencia índica. Recordant la paleta de sois quatre colors
deis antics, Plini se lamenta de !veis seus contemporanis no'ls igua
lin amb tot i tenir nna paleta més rica i estensa. Avui que l'India
ens envía el llót deis seus rius i la sang deis seus dragons i deis seus
Aqueixa cita i la efec
elefants, ja no hi ha cap obra mestra
tivament rica coloració deis frescos d'Ajantá suposen més una in

indianitzants,

«

»

(1) Burltngton Magazine.

Mars, 1912.

—

Ajanta.

—

Temple

Veranda del

XVII

fluencia de l'Orient sobre la Grecia que lo contrari, al menys en quant
la brillantor de colors; fán sospitar amb un revifament de la deca
dencia grega quan la pintura ja havía olvidat les subtilitats cientifi
ques d'Aristótil sobre'l color i la llum (2).
El reflexe de les arts pictóriques de l'Orient sobre les de l'Occi
dent, o millor dit, la restitució del pensament helénic, servat en la
India, mentres que Bizanci i Roma l'abandonaven i l'olvidaven pel
hieratisme sassanid, el retrobém, potser fortuitament, en la juxtapo
sició d'aquests paragrafs sobre la técnica deis fresquistes d'Ajantá i
els de l'Italia del pre-renaixement. «La técnica adoptada casi sempre
és un ferm contorn roig sobre la calç blanca.... Després segueix una
capa lleugera de terra verda, trasparentant el contorn vermell del
contorn; al demunt el color local; després un vigorós resseguiment
del contorn vermell amb color negre o bru, donant aixó una gran
decisió en el dibuix, encara que alguna vegada també un cert retalla
ment; per últim, el necessari degradat» (3). Unes guantes ratlles
avans, Mrs. Chr. J. Herringham ja havía fet observar que freqüent
ment en els frescos d'Ajantá les carnacions han desaparescut, deixant
veure solsament la preparació amb terra verda, tal com en les pinto
a

«

res

italianes primitives.»

Comparém aqueix paragraf

amb els

següents qu'escrigué

(2)

De

Anima,

De Coloribus. Citacions d'Ed. Bertrand.

de 1910.

Christiana

—

Etudes

sur

la

peinture

GENIS AERIS, pintura al fresc

figures.... Desseguida agafarás

un pinzell.... i amb un xic
d'ocre
tremp, líquit com l'aigua, encaixa i dibuixa les figures....
Aixó fet, agafa un xic de sinopia (4) sense cola.... i dibuixa el
nas, ulls, cabells.... i tots els contorns de la figura
Agafa un pessic d'ocre fosc i un polç, com una llantía, de negre i
barreja-ho; agafa blanc de Sant Joan en cantitat com un terç de faya,
una punta de ganivet de cinabre ciar; barreja-ho amb els precedents,
afegint-hi aigua.... ataca amb un pinzell la figura que vols pintar
poc a poc, esbolantla, amb el pinzell poc carregat d'aqueix color,
que a Florencia anomenen verdaccio.... Alesores, amb un poc de
terra verda.... ombreja les parts que deuen ésser fosques
Agafa
un vas, posi-hi una espuma de blanc de Sant Joan i
de cinabrese
(yermen)._ i, amb aigua clara, fés-ne una mescla líquida
posal
demuut deis l'avis i dels pómuls quels difumarás. Agafa tres vasos
per a les tres carnacions fosques, ciares i neutres. Amb el color més
ciar cerca tots els relleus de la cara. Desseguida agafarás et tó mitjá
i cercarás els llocs intermitjos de les carnacions. Agafa la tercera
carnació i vés fins a l'extrém de les ombres
Agafa un xic de 'le
gre i perfila el contorn deis ulls, les narius, el forat de les orelles.»
sense

en

Cenino Cenini mil anys després de les pintures d'Ajantá en el seu
Llibre de l'Art: •Atesores, composa amb el carbó les histories i
critique dan t dans l'antiquité.
(3) The frescoes of !llanta. by

-

el la

J. Herringham. Burlington Magazine.—Juny

11

***
Aqueix valor de relació arqueológica que tenen els frescos de
Ajantá no és empró superior al valor d'ells mateixos com a obra
d'art. D'un cantó pel misticisme i l'unció deis primers frescos,
cronológicament parlant, aparentats amb la pintura xina (pág. 8).
(1)

Terna carminosa molt brillanta i sólida que venta de la

Capadocia.

12

—

Segonament, per la sensualitat i virtuosisme caligráfic i l'ornamen
tació riquíssima del estil que podriein anomenar miniaturístic
(págs. 3, 6 i 10). Tercerament, pel descriptivisine pródig, a la sem
blança deis frescos d'Orcagna i altres primitius italians (pág. 5). En
quart lloc, pel induisme pur (pág. 12); i darrerament per la fuga, la
força i la gracia prodigioses de les obres que precediren a la deca
dencia (págs. 4,7, 11, 12 i coberta), molt particularment la repro
duida en la (pág. 11) que, segóns Mr. Goloubew (5) i Mrs. Chr. J.
Herringham, són una meravella d'habilitat.
(5)

Peintures

Bouddhiques aux Indes.

forinació de les arts segons les variacions de les necessitats i de la sensi
bilitat; perqué, malgrat l'incessanta evolució de les arts, certes obres han
pogut durar. De quina manera els pobles creen Ilur art; els criteris de
Bellesa.

REVUE DE L'ART ANCIEN ET MODERNE

Fa dos números que vé ressenyant la col-lecció Camondo recentment
instalada al Louvre, amb l'ajuda de bones il.lustracions.
Un article del Sr. Pete Paris sobre la cerámica ibérica ens sembla, en
aqueixa primera part, bastant pueril; també va acompanyat d'illustracions.
LA

Anuales du Musée Guimet. Bibl. de vulg. tome 40.

CHRONIQUE

Exposició

LES

REVISTES

no

CURIOSITÉ

—

1

d'Ajanta.

—

dir cubista.

Missió Segalen. —Ha descobert a la provincia del Sun Tchuan
menhir que confirma l'existencia a la Xina de monuments megalitics.

REVUE HEBDOMADAIRE
El
En G. Le Bon, parla de «els fonaments psicológics de les arts»
Ilengüatje de les arts; associacions de lo mistic, lo afectiu i de lo racional
en les obres d'art. L'interpretació de les obres d'art; lo que revelen. Trans

Temple

DES ARTS ET DE LA

d'Art Católic.
Tendencia al estil bizantí i molt es
pecialment el deis ícons de la liturgia cismática grega. Els ícons de Mr. Po
lissadoff tenen, empró, un xic més de vida quels ícons clássics. Mr. Girard
admira an en Denis. Mme. Alionouchka imita l'esculptura esferoidal per

Imp.

—

E.

GABANACH,

Sostre; pintura al fresc

S.

en

C.-

Diputació,
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ENTRE MODELS
Ara poso a casa d'un artista...
Pintor o esculptor?
Ja veurás, floja, no m'agrada
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volgut preguntarli.
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aliança s'ha reforçat d'enlá que vaig veure
qu'a França tampoc és respectada la
del poble.
(Simplicissimus, Munic)
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TIFUS POPULARS.
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