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Nalli
tots els catala fi
E fá molts cents anys la
tra

mare

espiritual i

França

es nos

tota la nostra

cultura la havém rebut per

manera

natural i voluntaria d'ella. Tot el des
enrotllo i renovament futur d'ella l'es
ademés, s'ens apareix clarament com l'únic
.

perém. Ella,
poble amb poder creador,

el cervell del món.

pecat que per primera vegada podría tot-hom tirar-nos
en cara.

Catalunya
aquesta poca

petita

es

i poca

cosa

pot fer, per?)

voldríem que no's descuidés. RE
VISTA NOVA proposa, com a primera actuació en el
sentit exposat, obrir una subscripció per a socorre a les
cosa

que's trovin més abandonades,
Nosaltres no podém pas restar indiferents; totes
sense distinció de partits, hi con
les tortures ens semblarlen inferiors a l'indiferencia i al tribuirá amb les quantitats més grosses que puga
oferir,
olvit. La neutralitat que'l nostre pais s'ha vist portat a perqué lo que demaném és un sacrifici comparable al
observar en el cataclisme que's prepara, no'ns autoritza mal que's tracta d'aminorar. REVISTA NOVA espera que
empró a-olvidar aquesta educació rebuda ni a desco tot-hom que puga fer un esforç qualsevol en pró de la
neixe la qu'encare podém esperarne. REVISTA NOVA crida França, el portará a execució sense rezels ni defalli
a tots els catalans conscients per a que cadascú fassi
ments, sempre dintre la legalitat especial que la nostra
com

el sacrifici més gros que pugui en pró d'aqueixa sim
patía espiritual a fi de que si !'historia de l'estiu de 1914
se pot arribar a contar, hi constin les nostres angoixes,
el nostre dolor, la nostra grandesa d'anima dintre la
nostra exigüitat material.

Que no's puga dir qu'en la pau

havém xuclat ávidament la saya nodridora i en la guerra
havém contribuit a enssorrar el glaví en aqueix pit ge
nerós amb la nostra indiferencia

egoista desagraida,
i

REVISTA NOVA.
Feliu Elías
Francesc

.

Quer.

Ignasi Vilarrasa.

víctimes de la guerra
esperant que tot-hom,

neutralitat ha creat.
Les liquidacions

d'aquesta subscripció serán pe
riódicament entregades al Sr. Cónsul de França a
Barcelona.
La recaudació
nostra

publicació i

secundar-nos,

per

queda oberta
a casa

a

quin

a

l'Administrado de la

totes les persones que vulgan
fi la nostra Administrado faci

litará cartellets.

Ptes. 500
5
5
5

4

—
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LEHMBRUCK
PER

JOAN SACS

OM si sobre d'ell pesés engu
niosament l'estigma de flor
dor i de groller naturalisme
amb que el nacionalisme X
o B fereix continuament a
la seva niçaga, aqueix es
cultor teutó sembla treba
la
rehabilitació
deis seus adoptant
llar puerilment a
estigma. Aqueix
l'antítessi
d'aquell
que
siga
un estil
afuament extremat de les seves figures, aqueixa casi
dolorosa inexpressivitat de les fesomíes i el desin
teressament deis gestes d'aquestes escultures, sovint
semblen trair un partit-prés de disfreça.
?Les figures de les págines 8, 9, 10, 11 i 12
delaten una premeditació en aqueix sentit?
Rés sabém de les idees estétiques den Lehm
bruck, i si quelcom ne sapiguessim, devant d'un
temperament en tantes coses desconegut per a
nosaltres, no podríem pas encara sapiguer ni pres
sentir quina ni quanta sinceritat presidís a l'expo
sició d'aquestes ses idees estétiques.
Es possible, doncs, que la suposada pruhija
de rehabilitació de la llordor alemana no siga certa
i que, per consegüent, les figures de les págines 8
executades,
a 12 sigan sincera i fins emocionalment
empró havém de confessar que, en tot cás, no són
pas les millors de la seva carrera artística, i ens
permeterém duptar i tot de que's pugan considerar
escultures sólides, malgrat la correcció
com
a
i la honradesa d'ofici amb que han sigut execu
tades. Una certa preponderancia de lo accidental i
accessori sobre lo essencial ; un cert cabotinisme de darrera hora,
entre snob i pedant, ocupant el lloc de la senzilla, fácil, fatal emoció;
excessiva facilitat de execució
un esforl de pensament seguit d'una
material, aqueix és el judici del nostre enuig al devant de les figures
esmentades.

li

—

siga dispensada.

se

El Perdonavides

L'ART ESPANYOL A L'EXPOSICIÓ DE LEIPZIG
PER

HECTOR ORIOL

diaris i deis que llegeixo
ben
sovint referencies sus
se m'escapen
tancials a epissodis espanyols, peró és
que prefereixo ignorar certes coses, amb
tal de no aburrirme massa amb la lectura
de totes les demés. Amb tot, he sentit
que algún periódic de per aquí havía dit
que la secció espanyola de l'Exposició de
organit
Leipzig constituía un gran triomf pels catalans que l'havíen
Saxonia
feli
de
representat.
El
rei
estava
zada i per tot el pais qu'hi
cronistes
no han discrepat
i'ls
demés
l'organització,
citá als caps de
d'aquesta nota de contentament.
per
Aquest optimisme oficial, que segurament vindrá corroborat
escusa
l'endarreriment
nostre
i
recompenses,
esplica
una llarga Insta de
l'obligació de
al públic de sa manca de gust, doncs els qui tindrIen
hebra
y garces
sistema
gat
per
donar-li
per
s'empenyen en
O

rehabilita eh l mateix i ens demostra una
Empró en
sensibilitat ben seva i ben intensa en les figures de les págines 1, 5
i 6, en que aquells afuament, desinteressament i dolorosa inexpressi
vitat de que parlavem al començament, prenen una consistencia i una
intensitat anímica que, ajudades de la llur estilització gótica tan
distingida, les aparenta espiritualment amb les veres imatges gótiques,
senyaladament, per exemple, amb les de la portada nord del creuer de
la catedral de Santiago de Compostela, les ja somrientes deis portals
de la catedral de Chartres i Reims i, molt marcadament, les deis
pilans de la catedral de Strasburg. En les dugues escultures den
Lehinbruck, que reproduim en aqueixes págines 1, 5 i 6, hi ha,
ademés d'aqueixa unció religiosa, una sensualitat pagana que assi
mila aquesta escultura moderna a la gótica d'aquells antics artistes
que treballaren a l'impuls d'un helenisme aleshores recentment des
enterrat ; l'unió d'aqueix goticisme amb aquell helenisme és modelada
per en Lehmbruck amb un art espontani i amb una visió tan clara de
la síntessi estética, que tot ne queda en relleu alhora i l'espectador,
sense treball, se n'impresiona fortament. En aqueixes dugues obres
l'escultor ha lograt l'equilibri. Els caps queden potser monotons,
sense'ls accents oportuníssims del restant de l'anatomía, empró, al
primer cop d'ull se veu prou bé que'l cap sois té un valor secun
dan i en aqueixes estatues den Lehmbruck ; que l'escultor ha con
centrat més la seva sensibilitat i el seu pensament en l'anatomía
deis torsos qu'en la de la cara, en la expressivitat motora més qu'en,
l'anímica que's reflexa en els muscles facials.
Podém doncs creure que, malgrat els probables rebuscaments
abortats de les figures reproduides en les págines 8 a 12, i malgrat
la correcció anodina de les reproduides en la página 7, les dugues
úniques figures que resten d'aquest conjunt són d'un valor prou
gran per a fer la reputació d'un artista i per a que tota la con

Lehmbruck

fiança

TIFUS POPULARS.

guiar-lo,
per perdius.

Ilegeixo gaires

per

1 aixó és més notable, perqué aquesta Exposició no
vaques
genre
amb tant d'afecte criat a Madrit, amb aquelles
tanv al
Turisme
Lon
Exposició
de
de
grasses faraóniques, que s'anomenen
Pacific.
Panamá
i
del
dres, o bé Exposició del
Leipzig, metrópoli mondial de les arts de l'itnpremta i del comerç
qu'en 1914 !aria una
del llibre, anunciá, des de fá molt de temps,
qu'hi
ha
al
peu
del monument a la
públics
Exposició en els terrenys
l'idea,
i l'Estat alemany,
patrociná
Saxonia
les
Nacions.
Batalla de
convidá
components,
encarregat de les relacions exteriors de tots sos
enfática
Espanya,
representació.
a totes les nacions a enviar una
amb una Unión
ment, acceptá el convit, els ministeris se concertaren
amb un mag
de Impresores qu'hi ha a Madrit i que dóna fé de vida l'installació
s'acordá
subvencionar
nific butlletí de 4 planes cada mes,
algú
projectada i tots seguiren fent. Un mes abans de l'Exposició,

preguntá
?Cóm estém?....
—

—5
1 aleshores s'adonaren de que rés s'havía preparat, de que la sub
venció promesa no s'havía tramitat i de que'l terreny que'l Comité
organitzador reservava a Espanya corría molt perill de quedar balden
La Unión de Impresores declina l'encárrec abans assumit, i
aleshores s'adressa a l'Institut Catará de les Arts del Llibre, oferint-li

el farcell, tal com estava. Els bons senyors barcelonins sentint-se
vocacions taumatúrgiques, acceptaren l'improvisació miraculosa,
acceptaren el bestreure 'Is diners de la subvenció que' I govern
halda ofert, amb l'esperança de rescabalar-se quan els de Madrit
complissin, i una munió d'industrials relacionats amb el 'libre envia

llibres, mostres, cartells, !demanin!, peró
qualsevol manera, sense etiquetes quels
expliquessin, sense selecció de cap mena,
sense pensar qu'anaven a ésser examinats per
un públic competentíssim, qu'analitzaría els
treballs amb ulls despietats i que treuría del
conjunt el concepte d'una nació endarrerida i
pobre, faltada de gust i presuntuosa de sa
mitjanía.
ren

de

El mal és que no tan sois enviaren pro
duccions tipográfiques alguns tallers de barri,
qu'encara no han passat deis roinansos de
cordill i canyeta, dels programes de ball del
Pensil Ultramarino, de les borses de fideus
del botiguer de la cantonada, sinó que les
cases
importants, establertes d'anys, amb
una tradició sólida, i amb grans recursos,
s'han esforçat en deslluir lo que presentaven,
per enfarfegament, per falta de selecció, per

precipitació inperdonable.
I quan un ven, recorrent l'Exposició, les
ineravelles que Suissa i Dinamarca, Russia i
Noruega, Holanda i Italia, Austria, sobre tot
Austria, exposen, demostrant equilibri de
tots els elements que intervenen en un art
tan complicat com el del llibre, i sent els co
mentaris que fán els estrangers de totes les
nacions en una secció que té per únic atractiu
un Quixot en suro; quan un catalá conscient,
renyit amb Tartari, passa per aquest moment
amarc, se sent el deure moral d'avisar a qui'l
pugui entendre per a que no s'ho cregui aixó
del triorrif, sinó ben al revés, perqué sápiga
que a l'Exposició de Leipzig, Espanya, Ca
talunya, que hi haurien pogut fer un magnific
paper, han quedat absolutament a la cúa,
per imprevisió, per meridionalisme irreflexiu.
Creguéu, arnics artistes qui no heu enviat
rés a l'Exposició, arnics impressors, amics
catalans, que més valía, mil vegades més
hauría valgut que ni un sol full de paper ha
gués passat el Pirineu per anar-nos a bes
cantar als ulls d'aquella gent de Leipzig, tan
sensata i deis mils i mils d'estrangers de tot
el filón que serán hostes de l'Exposició.
Berlin.

Juny

1014

La gran qüestió es la de sapiguer eixir de
!'Academia i de totes les Academies.

PAU CÉZANNE

LA FEINA
DE LA JUNTA DE MUSEUS
PER

TORS DE DONA, pedra ( tamany natural ) per W. LEHMBRUCK
detall de l'anterior

JOAN

SACS

Algú ha cregut que REVISTA NOVA sentía
alguna animositat contra la Junta Autónoma
de Museus perqué en el n.° 15 demanavem
a Deu
Nostre Senycr (Q. A. C. S.) enviés
un llamp que la pulveritzés. No, aqueix és
un llamp figurat; per res del món voldríem
que per culpa nostra cap dels individuus que

6
en la seva intervenció en l'urbanització estética
de la Granvía A, no podém pas per menys de
posar-nos en tot i per tot al seu costat.
En la qüestió del milió de pessetes molt es
pecialment devém contestar a totes les persones
que la creuen una quantitat exagerada. Un milió de
pessetes per a obres d'art quan se'n presuposten
quaranta per a clavegueres i empedrats és una
quantitat ínfima, casi vergonyosa. Si's té en compte
que les obres a adquirir son d'absoluta necessitat
per al nostre manteniment artístic, quels museus
nostres están montats sense métode i amb prou es
casesa per a fer-los inútils, aqueixa quantitat será
certament insuficienta.
Es hora ja de que aquesta massa ben pensanta
i laboriosa qu'apila unça sobre unça al abrig del
aranzel s'adongui de que moltes industries artís
tiques estrangeres, malgrat el prohibicionisme
d'aqueix aranzel, están invadint els nostres ma
teixos mercats nacionals amb un éxit lent peró cada
dia més creixent. El públic paga a preus exagerats
qualsevulga objecte d'art, per mal construit que
siga, mentres hi vegi un gust quels fabricants
d'aquí no están en condicions de sentir; el públic
pagará a qualsevol preu objectes estrangers de mal
gust quan aquelles marques estrangeres es trovin

aquí

com a casa seva.

Aquests

TORS INCLINAT, bronco (cera perduda) per W. LEHMBRUCK
Saló de Tardor 1913

composen la

Junta

sufrissin la més lieu

honorables varons que no troven en
raonat aixó de concedir tanta importancia a les
Belles Arts, deuen ja d'una vegada cessar de consi
derar-se com a únics representants de l'activitat na
cional: tanta protecció mereixen les industries seves
com les arts nostres; quan
parlin del foment del
treball nacional no deuen olvidar-se del treball
nostre, del contrari seguirém necessitant milions i
milions per a l'adquisició d'obres estrangeres,
mentres que l'estranger no necessitará gastar-se
tretze pessetes en obres nostres.
Quan s'inaguri l'Exposició d'Industries Eléc
triques i els estrangers que'ns visitin vegin els nos
tres carrers empedrats i escombrats; els jardins
florint a cada cantonada al voltant de les fonts can
tadores; els urbans amb cascs de-debó i sense
calces blanques ni guerreres rojes, quan els es
trangers vegin aqueixa normalitat de bon tó creient
la corrent en el nostre taranná quotidiá, convindrá
també poder ensarronar-los en quant a museus,
mostrant-los-hi ordenats, interessants i complerts,
com si en tota la nostra vida no havessim fet altra
cosa que preocupar-nos d'aquestes coses esperi
tuals; fer altrament sería fomentar l'idea d'espa
nyolisme vandálic, d'espanyolisme pobre i ruc qu'al
estranger, i més lluny ancara, s'hi propala per ver
gernya nostra.
• Perb si el milió de pessetes es concedeix, au
mentat com cal, aleshores, ah! aleshores, senyors
de la Junta Autónoma de Belles Arts, que caigui'l
llamp sobre vostres caps si's malgasteu en els Zu
biaurres, i Simons, en els Cottets, Baksts, Shanons
i Romeros de Torres. Prous Brangwins i Casciaros
i Blanches i Lazlós
Morbellis i Schuivitzers i
Wytsmanns i Sorollas, que'l nostre mal no vol so
rolles sinó sinceritat i bons aliments i, en phttura
sobre tot, aixó no's trova pas en els quarterets de
bombers.

esgarrinxada; nosaltres no

podém

pas involucrar en un mateix anatema a tots els senyors
'd'aqueixa Junta ni a tots els seus treballs.
Ara mateix, en la seva demanda d'un milió de pessetes al Ajun
tament per a vestir els nostres pobres museus, en la seva tasca
d'ordenació deis mateixos, en els seus propósits i obres d'edificació

Al trasmetres de segle en segle el Ilenguatje abstracte de la escultura no's
transforma pas tant com el Ilenguatje de les paraules o el llenguatje de la
pintura. L'escultura egipciaca encara avui en día acutí tots els nostres sen
timents, tots els nostres pensaments, tots els nostres desidos.—LLE6 WERTH.
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EN

MANUEL

HUMBERT
PER

FRANCESC PUJOLS

Entre els que frueixen deis fenomens estétics s'hi destaquen
primer terme les persones de gust que son les posseido
res del amor a les qualitats estétiques que caracteritzen
les époques de major civilització i que no són, com s'ha

NOIA,

perduda per W. LEHMBRUCK (65 cm. alt)
Musets Municipal d'Halle/Saale Alemania
cera

-

a

volgut suposar, productes de la civilització, sinó contemporánies de
la mateixa.
Les persones de gust, una de dues: o son insensibles a la qua
litat genérica estética, o no més la senten quan va acompanyada de

perduda per W. LEHIVIBRUCK (70
Museu Folkurang, Hagen/W. Alemania

TORS DE DONA,

cera

-

cm.

alt)

8
les qualitats especifiques que són precisament les que cons
titueixen la base fixa de la producció del gust de les quals
l'harmonía i l'elegancia són les més senyalades.
Per gust o bou gust, doncs, no s'enten ni s'ha d'en
tendre el summum de la sensibilitat estética qu'és aquella
que, com hem dit altres vegades, va de tlret al cor de la
Bellesa, sinó lo que s'inspira i fonamenta en la aliança de
l'harmonía i l'elegancia, condicions peculiars del bon gust,
que's poden i se solen presentar voltades d'altres qualitats
secundaries que no volém anomenar perqué la majoría deis
Ilegidors ja suposarán quínes volém dir.
Es molt freqüent, i passa cada dos per tres, que les per
sones de gust mereixen aquet títol en un ordre determinat de
coses i en un allí e nó, i l'experiencia ens ensenya que hi ha
molts i molts artistes que dintre el seu art posseiexen una
escala extensa de sensibilitat que traspassa les fronteres del
gust o bon gust, i arriva a sentir l'essencia de lo estétic més
enllá d'aquestes fronteres, i en les arts que no son de llur
especialitat hi exigeixen les condicions secundarles que ca
racteritzen el gust i la civilització.
Les naturaleses que senten directament i sense escales
l'element primordial no excluixen de cap mena l'amor i l'ad
iniració envers lo que conté els elements constitutius de lo
que implessiona al bont gust, peró en camvi, segons els
principis científics que resulten de l'experimentació estética
se pot dir a priori que la calificació o el títol de persona o
d'home de gust implica necessariament un defecte de sen
sibilitat deduible de l'impossibilitat de sentir l'essencia de
la Bellesa en sí mateixa, de lo qual s'en segueix que si'l gust
esmotxa la sensibilitat, la sensibilitat no esmotxa el bon gust
perqué devant del objecte favorable a n'aquest, aquella fun
ciona amb la mateixa regularitat que devant deis objectes
contraris al bou gust, com en el cas d'en Manuel Huinbert,
que construint les seves obres de dibuix i pintura a base
d'harmonía i elegancia pastades amb gracia, les sacrifica
sempre a l'essencia de la Bellesa.
Cada un deis nostres pintors, com és molt natural, té
les seves preferencies per certes qualitats secundarles i tots
les serveixen tan com poden posant-els-hi als peus la quan
titat portentosa de qualitat primaria que Deu o la Naturalesa
els hi ha donat, i l'Humbert, com en D. Caries, constitueix
una excepció de la regla, per?) en D. Caries, com ja deiem
en l'article que vám tenir l'honor d'endreçar-li, no té prefe
rencies conegudes per les qualitats secundaries 1, com diu
en
Francesc Labarta, se presenta a Iluitar sense arme,
mentres que l'Humbert se diferencia d'en Caries en que,
cercant con' eh l l'essencia pura de la Bellesa, hi aplica a
dojo els elements condicionals del gust o bou gust, per?)
amb el ben entés, de que no té cap respecte ni mirament per
aquests elements ni demostra qu'els estimi sinó en quant Ii
ser veixen per a conseguir els seus fins gloriosos.
Hi pot haver artistes qu'hagin usat tant com l'Humbert
l'harmonía i l'elegancia, pedo més nó, i en camvi no hi ha
cap artista ni qu'els hagi pastat amb tanta gracia ni qu'els
hagi sacrificat en tanta de manera a l'essencia estética. No
hi ha cap detall de l'obra d'en Manuel Humbert en qu'els
elements del bou gust vagin a sobre i l'essencia primordial
a sota, ans al contrari, sels ven aniquilats i ni remotament
entronitzats, com passa amb els altres pintors catalans, tret
d'en Caries, qu'alcen veritables monuments d'essencia pura
a

preferencies.
Contemporani d'una

Ilurs

civilització mai vista, l'Humbert
enfonsa l'arrel de la seva naturalesa artística al cor de les
époques Inés primitives, que per la força que porta l'arrel
també les podriem calificar de mai vistes ni somniades, i per
artístics
a nodrir aquesta arrel furga en tots els procediments
d'última hora que tendeixen, com es sabut, a extreure la
quintaessencia de l'essencia de la Bellesa, en lo qual també
s'assembla an en D. Caries perqué son els únics deis pintors
catalans d'avui qu'es deixen corpendre per les últimes extre
mituts del moviment artístic d'aquests últims dies.
NOIA, per W. LEHMBRUCK (tamany natural). Saló Independents

d'enguany

en Francesc Labarta, amb el seu criteri meravellás,
Manuel Humbert és el pintor catalá qu'ha nascut amb
més condicions per a produir l'alcaloidi de lo Bell i Ii prediu un
triomf universal considerant-lo com lo millor de lo millor aquí
i a tot arreu.

Diu

qu'en
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DE

L'ENSENYANÇA
DEL DIBUIX

PER

'HA
•

parlat

de la falta

F. LABARTA

d'esperit pedagógic,

el funcionament de les escoles, sense
relació de cap mena unes amb altres, de la
en

confusió de les ensenyances més vares i
de la necessitat d'una reglamenlació. S'ha
volgut demostrar prácticament, segons el
métode pedagógic que estimen més mc
dern, les ventatges del dibuix directament d'objectes amb els
treballs deis alumnes de l'Escola Superior d'Arquitectura ex
posats a la Sala Parés. Tots aquests dibuixos, sinó d'una ma
teixa má, semblen producte d'una mateixa intelligencia, per
la manera única de veure el natural i de interpretar-lo, cosa
que, en principi, se nota en casi totes les demés escoles, siga
el que siga el métode d'ensenyança. Aquesta desesperada mo
notonía d'interpretar les formes, és per a nosaltres el defecte
capital de l'ensenyança, d'abans i d'ara, és quelcom com un
prejudici, potser més del professor que del métode.
Seguirém creient, mentres no's demostri lo contrari, que
l'ensenyança será defectuosa, tan si el dibuix és directament
d'objectes, com se vol ara,
com de les formes de l'art, o
de les formes de la Natura, que s'ha fet sernpre, si tot l'interés
de l'ensenyança no's dóna a l'interpretació de les formes segons
el modo de veurer de cada alumne: aleshores potser comen
lariem a ter quelcom que'ns acostaría més a les ensenyances
que nostres moderns pedagocs han vist, corrent món, per a
portar a casa nostra reformes, impresionats per lo gneis sem
blarlen novetats i que ja aquí de temps existlen. Si existfen
per qué no's feien? Precisament pels ditxosos reglaments
carregats de fórmules que tots els professors no han sapigut
aplicar amb l'esperit necessari d'innovació.
Per real decret de taller de 1900 se suprimí en absolut la
copia de l'estampa que anulava a l'alumne la personalitat, cam
viant aquests models per vaciats en guix més en consonancia
amb l'esperit que informava l'enseyança; calía doncs al alumne
interrretar formes i no copiarles interpretades per altres. Per
aquest mateix concepte se vol canviar avui amb el dibuix di
rectament d'objectes, el similar de vaciats en guix de les formes
de l'art, creient aquests perjudicials per l'influencia que puguin
reportar a l'alumne. Aquesta sería remarcable en el moment de
l'ensenyança encaminada a l'estilització de formes, per?) mai en
lo que toca a la interpretació, com a medi d'expressió. Si l'en
senyança ab aquests models no ha donat un resultat satis
factori ha sigut principalment per l'equivocada aplicació que
d'ells s'ha fet en general. Els professors que devíen aplicar cui
dadosament la reforma de 1900, continuaren casi tots ense
nyant segons els cánons apresos, lo que resultá igualment
perjudicial, imposant una manera com ho feien abans les des
ditxades litografíes de'n Julien.
Potser convindría que'l professor no se'n servís mai de les
—

•

ARTÍSTIC

—
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a corretgir, i fins fingir no sapiguer lo que és manera, dei
porta prejudicis, contentant-se en cultivar i fer conservar la
emoció personal que l'alumne transmet als seus dibuixos, en les pri
meres manifestacions de ses aptituts. Si l'alumne no és capáç de
sentir emoció, no cal tan sols intentar despertar-li aquest sentit, ales
hores no podrá posseir de l'assignatura més que la part que resta de
artística: copiará i no interpretará, será quelcom com un objectiu

máns per
xant

a

la

fotográfic.

Una fotografía d'un objecte que tinga valor artístic, sois en tin
drál reflecsat del de l'original, i no será mai un exemple d'ernoció;
en camvi, una interpretació del mateix objecte pot arrivar a tenir un
valor artístic propi, independent de l'original i fins major. En aquest
punt creiém que tots estarém d'acord peró'Is resultats de l'ensen
yança fins avui no'ns proven rés d'aixó que vením dient. Sembla,
ecepte rares ocasions. quels alumnes careixin d'aptituts; no s'hi ven
més en el conjunt deis treballs que copies i traduccions, perseguint
com a finalitat una perfecció quasi fotográfica,
amb una interpretació freda i similar en tots.
Aquest no sembla l'espectacle de l'ensenyança
actual.
Si's tracta de reformar-ho i no's posa molta
mira en cuidar de la bona interpretació del con
cepte, ben personal, que informa l'esperit de
l'ensenyança, malgrat el dibuixar directament
d'objectes, será com sortir del foc i caure a les
brases.
juliol,

HISTORIA

QUE

VOLIA

D'UN

1914.

ACTOR

ESSER HOME
PER ALEXANDRE PLANA

SEGONA PART

V
El nostre actor sofría del mal del seu art.
La seva bona fé era la seva desgracia. Hl posava
l'ánima tan sensera en el treball, quan era a es
cena, que al sortir-ne no podía retornar a la seva
condició essencial d'home: era l'actor, encara.
En lloc de fer arrivar a les taules el realisme de
la vida ordinaria,
la deis homes que dormen,
menjen, sofreixen i treballen, i de tant en tant
se posen xirois—duia a la vida de cada moment
el realisme artificial de l'escena. El mal li venía
de que 11 havien fet creure que la mímica era el
seu piad fort. El seu rostre era confonible amb
inolts altres: tenía els ulls foscos, ni grossos ni
massa petits, els cabells negres, la boca grossa,
la color pállida. Era una fesomía sense perso
nalitat. I aixó, que val molt per a ésser un gran
actor, a eh l de rés li servía, perqué no volfa
dibuixar-se 1-afiles negres a l'entorn deis parpres
i en les galtes; pretenía assolir tots els efectes
de la variació mímica per medis naturals, amb
les contraccions musculars i els tons de la veu.
Soc un actor honrat», deia. No comprenfa que
a un home de teatre li cal tenir dues fesomfes:
una, quan és a escena, i una altre en el repós,
quan n'és fora. Eh l sois savia tenir-ne una. 1 era
aixís com tothom en ell hi vela l'actor, i ningú
hi trovava l'home. Un dia, ell se n'adoná. Entrá
a un estanc, i una noieta que venía a comprar
una capsa de cinc pel seu pare, digué a un ger
manet que duia de la má: Veus aquest senyor,
és D. Juan Tenorio ».
—

«

DONA AGENOLLADA, per W. LEHMBRUCK ( tamany natural)
Saló de Tardor

«

—

bes de aquell dia el nostre actor contençá a sentir-se del seu mal,
desig mal comprés ti omplia el cor: el desig de semblar-se als
demés, el desig d'ésser home.
i

un

VI

vegada aná a sentir una conferencia sobre l'art del teatre.
Un senyor petitó, amb ulleres i nas Ilarg, Ilegía amb una ven trémola.
Allí hi aprengué que la mímica expressa el Mine de les emocions.
L'actor no ho acabá d'entendre; peró ehl s'ho traduía aixis: quan un
Una

11

l'estrena. A l'arrivar l'escena de compromís, sentía

uns rodaments
de cap enguniosos. L'actriu
qui era també de l'escola realista
lí apretava el coll amb les dues mans tant fort com podía i quan
sobtadament sentí que tot el cós del protagonista afluixava, va
deixar-lo anar : el cós rodolá escala avall i amb estremituts convul
ses, els ulls brillants, la boca apretada. L'actor se moría. I un del
—

—

públic, digné.
—

Avui si que

no

m'acaba

d'agradar ; el

trovo poc natural.

individu decideix donar

un cop de puny a un altre s'ha de moure
amb més rapidesa que si ofereix una toia de flors. L'idea que copsá
del ritme era la d'un moviment lleuger o d'un moviment espaiat.
A n'aquesta idea solfa ajuntar-ne una altre: lo de l'intensitat. Era una
idea vaga, que no més savia expressar plásticament, amb tremolors
de l'avis mans, amb fixació de la vista o amb sobtats enfosqui
ments de la ven. Vetaquí totes les seves idees i les arrels del seu

realisme.

VII
Era un home poc inteliigent, simplicfssim en les nocions que
tenía de les coses. insignificant en la seva vida privada, de curta
voluntat. Es a dir, tenía excellents condicions per a arrivar a una gran
anomenada en el genre realista. Sols Ii mancava un element: la
manca de memoria. Un bon actor realista, quan aprén un paper nou
ha d'oblidar tots els altres, Q lo que val més, no ha de saber mal
del tot els seus papers, perqué aixfs s'esforça en fingir
naturalitat. Ens passa tan sovint que ens quedém sense
saber que dir, que veure-ho en escena és un toc de rea
lisme pur. El nostre actor, nó : tenía el costum d'estu
diar-se els personatges a conciencia, i era la seva una
memoria envejable per a quansevol que no fós autor. Feia
un personatge en un drama, i sense adonar-se-n hi
abo
cava tots els detalls realistes aprésos
per a les demés
caracteritzacions. Amb lo qual, representava sempre el
mateix personatge.

LA TOMBA DE LA NOIA
CONTE POPULAR DE L'ANTIC

D'UNAÍ
JAPO

Una vegada hi havía una
Aqueixa noia era estimada per
teixa encontrada, se anomenava

noia que vivia en el pais de Tsu.
dos pretendents : l'un, fill de la ma
Ubara ; l'altre, fill del pais de lzumi,
s'anomenava Tchinu. Tots dos s'assemblaven d'edat, de fesomía,
d'aspecte i de gestes. La noia volfa decidir-se pel qui l'estimés més,
empró, també tots dos se l'estimaven de la mateixa manera. Al capves
pre els dos comparexíen al ensems, i quan feien algún regal a la novia
Ii feien de una mateixa naturalesa; no's podia pas din que l'un valgués
més que l'altre. Vét'aqui que doncs la novia estava greument contris
tada.
Si l'ardor deis dos minyons no havés sigut tan intensa, la floja
s'haurfa decidit amb un refús per abdós; peró com que feia ja dies i

VIII

Passá un any; ne passá un altre. I aixfs, fins a dotze.
El nostre actor havfa complert els trenta-cinc. Formava
part d'una companyfa ciutadana. En els diaris se elogiava
la sobrietat y força de la seva expressió, la seva natu
ralitat; arrivaven a dir que era un actor de molt talent.
Tenía un públic que admirava la seva habilitat de fer de
la mateixa manera els papers més diferents. Dins del
teatre, era un actor felil. Peró sorda al carrer i sentía el
pés de la seva feixuga desgracia. La gent se girava per
a mirar-se-I, i l'un deja:
Mira, D. Alvaro.. I l'altre:
«Ara passa en Menelic». I el de més enllá:
Guaiteu
al pobre Segimon ». Se sentava a un café. Demanava
beguda. I el cambrer no savia estar-se de dir-li : «Dis
pensi, peró creia que tenía al devant en Juan José
Tot el dia en tots els moments de la seva vida, i per
a cadascú era un personatge imaginan, era un troç de
drama. I mal era un home, l'home que volfa esser, un
home que feia d'actor. Ell sentía com el prenfa la gent
per un actor que volfa fer d'home.
Aixó devingué per a eh l una obsessió depriment. Ell
haurfa volgut casarse amb una bona noia de familia me
nestrala, i trovar en una llar recullida la reposada realitat
de les coses vulgars. Peró fou debades que prová de
conmoure un cor femení fora de l'escena, ell que tants
ne feia estremir quan representava. Tingué de casarse
amb una actriu cómica.
«

•

»

.

IX

Una nit s'estrenava en un teatre vilatá un drama en
cinc actes d'un jove autor novel]. En el darrer acte, un
vell moría a mans de la seva nora. El cós del mort havfa
de rodolar per una escala de fusta. El nostre actor feia
el paper del vell. Aquell dia no's trovaba gaire bé. Feu
un esforç a fi de que no se sospengués per terça vegada

CAP DE NOIA, per W. LEHMBRUCK (tamany natural)
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acudien cada dia devant la seva porta

mesos que l'un i l'altre

a

No havía acabat de

de

mostrar-li de totes maneres Ilur amor, la pobra no savia pas aon tenía
el cap. Encara qu'ella no volía acceptals-hi els presents, ells no para
ven de prodigarlos.
Els seus pares li deien: •Aixó no pot continuar; és una 'lástima
gran deixar passar el mesos i els anys d'aquesta manera sense escol
tar les lamentacions deis demés. Caset amb l'un, ja veurás com aixís
l'amor de l'attre s'apagará.. La noia responia : «També m'ho dic jo
aixó, peró com que l'amor d'abdós és igual, me sento desesperadal.
En aquells temps hi havien unes plataformes que avençaven so
bre'l riu lkuta. Els pares de la noia hi cridaren a consell als dos mi
nyons i els hi digueren: «Com que'l amor que sentiu tots dos envers la
floja es igual, la pobreta se trova en un compromís penós, i nosaltres
voldriem decidir aqueixa qüestió avui mateix, costi lo que costi.
L'un de vosaltres ha vingut d'una terra apartada, l'altre es fill d'aqui,
peró ha demostrat un amor !conmensurable. Nosaltres sentím una
igual gran pietat per abdós». Els minyons estaven contentíssims. Els
Tiréü amb els vostres arcs contra aqueix ánec
pares continuaren:
que passa pel riu; el que'l toqui amb la fletxa tindrá la má de la nos
tra filla.. Els dos minyons trovaren qu'era una bona idea, aixís és
qu'engegaren Ilurs fletxes. Peró, vét'aquí que l'una traspassa l'anec
pel cap i l'altre per la cúa, de manera pe la victoria quedá indecisa.
Aleshores la noia, desemparada, exclama:

avençantse cap
rroritzats, se lamentaven a grans crits, els dos enamorats se cap
binaren al mateix indret; l'un agafá la noia per un peu, l'altre per una
que,

má i tots dos moriren aixís amb ella.
Els pares de la noia la ploraren amb gran dolor. Reculliren el
Els pares deis minyons
seu cós i l'enterraren anib llurs llágrimes.
enterrar-los
al costat de la tomba
acudiren també, i quan volgueren
«Es molt natural
de
Tsu
digueren:
noia,
pares
del
minyó
de la
els
que'l home del pais sigui enterrat aquí, empró l'home foraster no
deuría ésser enterrat en aqueixa terra.. Aleshores els pares del minyó
d'Izumi feren portar un barco plé de terra del pais d'Izumí i aixís po
gueren per fi enterrarlo. Encara avuy se poden veure les tombes deis
dos minyons, una a la dreta i l'altre a la esquerra de la Tomba de
«

la noia».

L'idea del espai es !'idea de l'extensió

«

! Cançada de viure,
Vull Ilensar mon cos I
Del pais de Tsu
El riu Ikuta
Sois n'és un nom. (1 )
Ikuta :significa

també

•

camp vivent
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El primer número d'aquesta revista sabadellença es presenta tipográ
ficament bé, amb carácter literari, artístic i arqueológic. Anuncia pel nú
als voltants de la
mero próxim una relació de les excavacions romanes
ciutat.
Trovalles de cerámica
tracions en el número 2.

».

DONA ASSEGUDA bronzo.

pronunciar el darrer mot d'aqueixa estrofa
s'hi precipitá. Mentres gneis pares, ho

al riu,

cera

perduda,

per W. LEHMBRUCK

romana
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ILUSTRATED LONDON NEWS
Meroé.— Article sobre les excavacions de Meroé, pel prof. Garstang.
S'hi ha trovat un observatori astronómic amb grafits, diagrames i cálculs
astronómics que comproben l'afirmació de Plini sobre la reputació de cen
tre d'estudis astronómics qu'era la citada població etiópica deis ségles
També s'hi han descobert unes esteles amb llargues inscripcions d'una es
criptura indesxifrable. Illustracions.
Joiells. Cinquanta dugues peces d'orfebrería amb rica pedrería,
época Tudor, trovades en un celler de Londres en l'any 1912, actualment
en el London Museum. 11.1ustracions tricolors.
—

LES MARGES

Isabel Eberhardt.— Biografía d'aquesta escriptora.
DIE KUNST

Segueix en la tasca començada fa pocs anys de desenterrar del olvit
alguns deis pintors alemanys deis segles xvn, xvm i 'cut. En el darrer
número ens presenta alguns deis pintors del segle XVIII i començ del xix;
entrels cuals n'hi han d'interessantíssims, molt més interessants qu'els
diversos Tischbein, els Mengs, Pesne, Kauffman, des Marées, quina
nomenada, al, encare no s'havía extingit.
Publica també unes esculptures de besties molt boniques i ben ente
ses, obra d'un esculptor anomenat August Gaul.
REVUE BLEUE
A propósit de l'estrena del ballet Le Rossignol,
Més Strawinsky.
d'aqueix compositor, l'articulista, que admira el talent d'aqueix músic rús,
sense fer-hi embuts impugna l'espiritualitat d'aquesta nova música per
—

considerar-la emanada d'una baixa sensibilitat bárbra i aconduida al sen
sualisme igualment baix; la titila de música orgíaca, orgía del ritme i del

color,

no

de les afeccions

anímiques.

Li

prediu

un

éxit efimer.

Teatre índic.— D'un article d'en Ananda Coomaraswamy titulat Notes
sobre la técnica dramática índica.
Cita la conferencia del senyor Fischel qu'ha sigut resumida pel senyor
Gordon Craig, sobre materies referents als titelles i a llur origen índic.
diu que fou son primer reialme. Va començar per pendre
les cerimonies i festes en les quals foren cantades les Iloances de la
Creació i foren Ilençats els hurras austers pel privilegi de l'existencia
futura velada per la paraula Mort.
Durant la cerimonia aparegueren els símbols de les coses de la terra
i del nirvana. El símbol de l'arbre bani, el sírhbol de les montanyes, el
simbol deis minerals, el símbol del núvol, del vent, etc., com també el de
les coses més rápides, el del pensament, el de Budha, etc., representats per
el titella que fa partir de riure a la gent perqué sois li han restat les fe
bleses, peró ningú se'n hauría rigut si l'havés conegut de jove en aquells
temps en que fou cridat a ésser el símbol de l'home.
En l'India antiga diu en Fischel, els titelles eren nines fetes de llana,
fusta, banya de búfal e ivorí i teníen tan éxit entre la quitxalla d'aquella

L'Assia,

part

moguts per un mecanisme que feia qu'un deis titelles prengués el vol i
anant a cercar una corona tornava quan el cridaven. Un altre dançava í un
altre enraonava.
En el teatre diu que no eren moguts mecánicament, sinó amb fils qu'en
deien sufras manipulats pel que donava la representació. En el Mahabha
rata s'els hi fa una allusió quan sels compara als bornes que no tenen vo
luntat propia.
L'autor dramátic Rajasekhara qui flor al començ del segle x introduí
dos titelles articulats construits per en Visadara i és l'únic passatge de tota
la literatura Inda en el qual els titelles surten en un drama sanscrit.
En els espectacles i festivals reials, els titelles hi prenien part consi
derabla i el sacerdot buhista F. C. Jinavaravamsa Unnause, que fou prím
cep de Siam i artista, descriu un espectacle de titelles bastant modern, i diu:
La fabricació de titelles i de figures automátiques ha assolit gran perfecció.
Magnifiques nines de 15 a 50 centímetres, representant els personatges del
drama índic Ramayana son fabricades per als espectacles reials. Son peces
d'ingeniós mecanisme; llurs dits poden ésser moguts i poden agafar un ob
jecte; poden tenir tota mena de posats i expressar les emocions més diver
ses de la poesía, tot per medi d'uns fils que's fiquen per sota els vestits
del titella o al interior d'un tubu clavat a la part inferior i cada fil acava
amb una anella en la qual el que representa hi fica els dits. Els moviments
segueixen el compás de la música, del recitat i del cant.
Van vestits amb robes luxoses i porten molts joiells.
El mateix sacerdot parla de les ombres xinesques.
En el número següent l'autor, parla deis actors índics.
L'actor modern degenera per massa personal; interpretará Hamlet no
pas com Shakespeare el concebí sinó segons el vent de les seves emocions;
l'emoció el posseix, s'apodera del seus membres i els fa moure segons el
na

seu

caprici.

El teatre índic és intensament corprenedor, fins pel poble, perqué
l'actor está subjecte a una mímica de les mans tota de convenció, cada un
de quals gestes té un valor sempre igual, d'un cap al altre de la gran pe
nínsula, lo mateix avui qu'ara fa dos mil anys: aqueixa mímica és al en
sems la que's pot comprovar en les escultures, les pintures i les dances.
Aqueix formulisme del gest no perjudica la personalitat del actor perqué
Ii deixa tota altra Ilivertat d'interpretació al mateix temps que li dona un
art que'l disciplina previament per a major intelligencia entre eh l i el

públic,

la mateixa

disciplina

a

qu'está subjecte el pintor

o

l'escultor.

a

com entre la de l'época present.
Els titelles van estar a punt de ser rivals perillosos per les divinitats.
Una Ilegenda conta que Parvati, muller del Deu Siva, fabricá una mag
nífica nina que amaga als ulls del seu espós, i portant-la al Himalaia l'ana
va a vestir cada dia, fins qu'en Siva, sospitant, la va seguir i al veure la
nina s'en enamorá iii doná vida.
S'hi parla dels titelles regalats per Somapralha a la primcesa Kalingase

Imp. E. GABANACH, S. en
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