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articípém

als nostres

Ilegídors

partir del número vínent, REVISTA
vuít págínes enlloc de les setze que avuí pu
que

a

NOVA sortirá reduída a
blica. La carestía del paper, deis gravats i demés material típográfic ens
hi obliga sí no volém aumentar el preu de la nostra publicació. Quan
la crisí actual desapareguí REVISTA NOVA retornará a les seves setze págines.
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L'ART I LA GUERRA A BARCELONA
PER

UN

JOVE

IMPARCIAL

del divendres passat portava
un article titulat De actualidad. Divagando,
que fá referencia als problemes de !'ad i la
guerra en nostra ciutat. Aquest article mere
xería ésser copiat Integre pels aimadors de
l'art, per?) el comentarém, perqué se presta a
comentaris.
Comença dient que és mala ocasió per distreure l'ánim deis Ile
gidors amb articles d'interés urbá, cuando truena el canón allá en las
lejanías europeas, temps en els que no és possible demanar protecció
i no en
a les Iletres I a les arts, que, com se sab, floreixen en la pau
telegráfiques,
de
noticies
els
edificis
la guerra. Ara mateix, segons
Bélgica, célebres pel seu valor artístic, han sofert en gran manera,
sobre tot la famosa agulla d'Anvers, que, si es cert lo que diuen, va
caure al cop i al só d'una canonada.
En l'article de La Vanguardia s'hi compara la guerra a un castell
de focs artificials. La comparació és bastant acertada: El estampido
inicial sorprende y asombra a los buenos pueblecillos que no alcanzan
a ver nada 4e momento; pero al poco rato, al centenar de metros de
trayectoria, elproyectil invisible estalla en los aires y vomita ráfagas
incandescentes, intermitentes, silbidos, luces rojas, blancas o verdes,
que nos mueven a general aplauso.
A

Vanguardia

Aixfs mateix passa amb la guerra: primer tothom se queda fred,
astorat, per?) aviat nos sentimos arrastrados por la magnética co
rriente. que estremece el ardor bélico de toda la tierra por los hilos
conductores de la Prensa, i acaba per convertir-nos a tots en collecti
vitats sedientas de sangre y de carnaje.
Evidentment, baix el lema del somatent que diu Pau, Pan, Pau
i sempre Pau, lema que ara compreném i admirém més que mai, tot
aixb que diu La Vanguardia no passa ni passa d'ésser una brillant
fantasía, peró quan ha estallado en los aires el cohete de la guerra, i
aixó es lo més greu, se ha iniciado en el mundo una desviación del
sentido moral en favor de França, o d'Alemanya, la vida del obrero
és sacrificada a l'ambició dels poderosos, i les mans que en temps
de pau, vivint del seu jornal, son favorables a l'art, en temps de
guerra son portades a la destrucció.
Yo me descubro y postro ante los tribunales industriales en que
mancomunadamente se resuelven las cuestiones obreras; yo recuerdo
con fruición la promulgación de la ley de accidentes de 1900; yo sa
ludo alegremente los Museos sociales, aont tan de bé se feu a les
classes menesteroses, i por fin yo hasta ahora, havía cregut en les
idees pacifistes, fuese cual fuese su filiación política, pero todo ello
se ha desvanecido como niebla mananera al salir el sol.
En Barcelona ha resonado el estallido inicial, pero por fortuna
no ha descendido la combinación pirotécnica. No sabém lo que pas
que és hora de
sará, per?)
diu !'articulista amb molt bon acert
preocupar-se de que !'obrero, aquest obrer perqué tant se treballa en
altres ocasions, en que és productiu, trovi en aquests temps horribles
—

—
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má que l'ampari i no 'I fassi
arrivar al dissapte sense poder
donar pá als fills.
Com a remei, l'article de La
Vanguardia proposa que l'Ajun
tament, representante de la ciudad
condal, se preocupi de la situació
deis nostres obrers veins, obrint
treballs d'explanació i d'urbanit
zació.
La gran Via Diagonal ha de
arrivar fins a Esplugas : hay kiló
metros de apertura o explanación;
se habla de la calle de Balmes
hasta la carretera de Cornellá,
!duro con ello I ; tenemos unapor
ción de parques inéditos que cues
tan sus millones de pesetas.
Tot atxó pot servir per a dar
pá a l'obrer i engrandiment de la
ciutat fins al punt de poder dir:
si eso es guerra que nunca haya
paz, peró cal saber si aquests tre
balls serán la continuació d'una
Barcelona feta sense més inspira
ció que la del difunt Sardá, perqué
no n'hi ha prou amb dar pá als
obrers i capejar el temporal de
la guerra, quan se vol dar valor
artistic a una ciutat, perqué ales
hores l'Ajuntament s'exposa a fer
obrir una serie de carrers i cons
truir una serie d'edificis que si
guin contraris al tradicional sentit
de l'art I fassin que una ciutat no
sols no sigui artística i mereixi
ésser respectada com les antigües
ciutats considerades joies d'art,
sinó que fá necessari que una gue
rra
les vingui a enderrocar o a
tirar a terra algunes massanes i al
guns edificis perqué 's pugui co
mençar a pensar en fer alguna
cosa que tingui certa solta.
Les canonades que han fet
saltar l'agulla d'Anvers, son ma
laguanyades per I'ensanxe de Bar
celona, aont uns quants carrers
fets a trossos i unes guantes torres
de Sant Gervasi enlaire farfen pos
sible una nova concepció artística
de la ciutat, que ara és certament
artística peró, francament, d'un
art que no té rés que veure amb
l'art antic que era fet amb una
MUSEU DEL LOUVRE
sutilitat i una penetració que tan
DALIES EN UN GERRO DE DELFT, per Pau CÉZANNE, (73>< 54 cm.)
si era clássic com barroc, caldeo
com egipci, francés com moder
nista, tenía un estil humá i no el sentit que té l'art modern, que fá
LA
DE SUECIA
olor d'oficina i se li coneix que ha sigut fet sense cap més amor
que'l de enllestir la feina encarregada i realitzar fredament i amb
A no'ns basten les terres d'Espanya per a la
precisió matemática les més altes i les més delícades manifestacions
catalanització, ja la pletórica Barcelona tras
de l'art.
passa les fronteres i catequisa les més apar
tades regions de l'Europa desditxada.
La página artística de La Veu del dijous
passat ens conta el diálec d'un escrivá d'art
L'lleroisnte de la vida moderna ens envolla i ens aprela... El verdader
barceloní i un pintor idiota baixat de Suecia.
pintor será aquel' qui sabrá arrancar de la vida actual el seu aspecte épic,
El col.loqui, espés i carrincló, té lloc a Florencia. El suec infelfç es
!ter-nos veure per medi del color i el dibuix lo gratis i poétics que som amb colta atent les hermétiques tonteríes i les extravagancies diluides del
tot i les nostres corbates i les nostres botes enllustrades.
escrivá barceloní i quan acaba el diálec en un sagrat silenci, a l'hora
BAUDELAIRE.
del capvespre, entrels xiprers i l'Arno, quan el Duomo se retalla en
una

CATALANITZACIÓ
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el cel hi brilla una estrella tremolosa... el bon escandinau
pas al Amo la córpora ibranta d'emoció del apóstol sinó
que succeeix quelcom de pitjor: el bon suec se queda convençut, na
turalment, i és de creure que de retorn al seu bell pais conquestara.
tot el Nord an aqueixa estética diáfana i definitiva.
I el món, omplint-se de gelosos, ens obligará a armar com Ale
manya, per exemple, que ja't dic jo que está ben armada...
Ai Senyorl No erem ja prou desgraciats,
el cel i
no

en

llença

No sempre té la pintura necessitat del assumpte.

—

ELIGEN! DELACR01X.

CONSIDERACIONS
SOBRE L'ESSENCIA DE LA BELLESA
PER FRANCESC

PUJOLS

Sempre s'ha vist i's veurá que a l'ombra de la meditació madu
pensaments i que'l que medita de nits coneix la veritat abans
de punta de dia. Meditant sobre la sustancia o naturalesa íntima de
la Bellesa, guiats pel fill de Vilafranca i per totes aquelles persones
que estaven ben cregudes de que aquesta divina sustancia era la
Vida o al menys l'aspecte de la mateixa, vám arribar a trobar, no fa
gaires dies, el desllorigador del perqué havía d'ésser necessariament
la vida amb necessitat natural i Ilógica, que és la necessitat més
ren

els

bonica que hi ha.
De l'observad& deis fets, sospesats tal com el mar pesa i sos
pesa els vaixells, ne vam treure el fil que ens va portar a aquella con

PERES

1 RAHIMS, per Pau

clusió forta i ferma, sobre la qual hi podém pujar de peus, sense
por de caure. L'estudi del natural, seguit sense defalliments, ens ha
fet anar més lluny i ens ha fet veure que donades les condicions i la
manera d'ésser de la vida, l'essencia inefable de la Bellesa, que ens
apareix com una lluissor del cel i una espuma petita aixís de la llurr,
de la gloria que ens espera després d'aquesta vida, és una cosa
d'aquest món i tant d'aquest món que no pot arribar al altre, perqué
és una ven que fora de la carn no té só ni ressó i quan ens morirém
l'haurém de deixar com les riqueses.
No és aquest el lloc d'explicar la relació que de llevant o de
ponent aquesta espuma inefable té amb l'altra vida, peró des d'are
podém assegurar que és de naturalesa terrena i té les seves arrels en
les despulles mortals, com també pot ésser estudiada com qualsevol
altre alcaloide el dia que és trobi un instrument per graduarla i s'hagi
descobert, encara que és un treball de molta paciencia i de mona cien
cia, la característica d'aquesta cosa inefable.
Aquell dia s'haurán acabat les discussions sobre si una cosa és
o no és bella o més ben dit essencialment bella o més ben dit encara,
si té la quantitat suficient de qualitat primordial estética, per a produir
la sensació deguda.
Coneixém el camí i posseim el métode, per lo qual només ens
falta posar mans a l'obra i arribar al descobriment d'aquesta precio
sitat. Vida de la materia, materia és, í com tot lo d'aquest món, está
subjecte al estudi, sense que d'aixó s'en segueixi de cap de les mane
res que no té divinitat i se li hagi de negar el títol de divina, perqué
nosaltres no som ningú ni tenim autoritat ni competencia per a negar
de barra a barra la divinitat de la materia. Divina li diém i divina li
podém dir amb totes les lletres ara i sempre, malgrat saber que ra
dica en la materia i que de la mateixa ma lera que morta la cuca mort
el ved, morta la persona i separats per sempre el cós i l'ánima,

CÉZANNE, aquarela (47 X

61 cm.)
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FRUITES_

DEMUNT D'UNA CORTINA AMB FLORATGES, per Pau

queda interrompuda la comunicació entre la Vera Bellesa i el senti
ment de la mateixa, que tenía per condició el cós.
Aquest és el fet de la Veritat i aixó és lo únic que volíem fer cons
tar en aquest artícle que declarém acabat amb aquestes quatre paran
les, per no cansar als Ilegidors.

EL GEN!

FRANCÉS

EN PINTURA

IV
LES CAUSES DEL SIMBOLISME

S impossible senyalar el moment

en que cessava
l'influencia den David i en que començava l'eclo
.....
sió del romanticisme, perqué aqueix, segons la
....*
acepció que en aquella época se doná al mot, ja
brotava, encara que subrepticiament, en pié davi
disme, 1, com havém dit en un altre capítol, des
sota 'I teulat mateix del déspota, mentres que
per altra banda el davidisme subsistí encara molt temps després de
David, en plena activitat romántica
El valor de la paraula «romanticisme no era a la naixença el
mateix que ara té. Actualment roinantic és sinónim de sentimentalista,
s. ......

4

»

esbogerrat
de 1810 el

CÉZANNE (73><

COL.
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malaltiç o bé les tres coses alhora, mentres que als volts
significat d'aqueix mot era molt diferent; romanticisme

o

significava reivindicació

vital i varia contra la fredor mortal i el for
mulisme unitari den David.
En aqueixa reivindicació hi cablen tots els credos que contradi
guessin la preceptiva ara odiada den David: colorisme, vitalisme,

misticisme, naturalisme, anecdotisme, goticisme, bodegonisme, sen
timentalisme, esbogerrament, etc. La nova estética, vagament formu
lada i tot com era, representava sanitut i orejament de l'art estantiça
del pintor de El Coronament de Napoleón..
El baró Gros, deixeble predilecte den David i continuador del
seu taller, era ja tingut pels seas contemporanis com un igual dels
«

clássics venecians : el seu color era admirat per la brillantesa i calor
que efectivament destaca al costat den David i dels demés des
venturats seus deixebles. Aqueixa brillantor de color era, insospita
dament, un Germe de dissidencia que prengué prou ufana més tard
amb Géricault per a repudiar per sempre més les idees d'incolorisme
cares a David. En aqueix mateix taller hl pujaven en Cochereau, en
Granet, en Gauffier i en Rioult, petits mestres i pintorunculs que més
tard havien d'allistarse en la pintura antitética deis petits genres•
El baró Guérin pretenía pintar segons els cánons de l'Academia,
disolta per David, encara que de fet la reforma davidiana l'empre
soná amb els prestigiosos 'ligan-1s del neo-helenisme, excepte el
lligám de la grisor que en Guérin rarament acceptá. El colorisme
acarmetlat i daurat d'aqueix pintor i l'abús deis reflexes, inseparables
«

MUSEU DE

POMESI LI1MONA, per Pau CÉZANNE

de tot acarmetlament, sigueren motiu de profonda i sanyuda rivalitat
i un altra de les causes de la futura descomposició de la pintura
heroica.
Prud'hon, format a Italia a l'escola de Raffael i de Leonardo,
usant els tons més freds, casi glacials, de la paleta havía d'ésser un
element temible d'oposició. El talent d'aqueix pintor el feu rivalitzar
amb David en el mateix palau imperial, i si no'n surtí vencedor sería
probablement per la seva relativa manca d'ambició i d'esperit pros
selitista, perqué la seva obra, desigual i tot com és, está per molts
graus al demunt de l'altra La «Composició alegórica en l'honor del
matrimoni de Napoleon amb Maria Lluisa», valeata i rica com un
Tintoretto, el •Retrat d'un jove», prodigi d'execució i d'intuició, el
«Retrat de Mme. Jarre», completament leonardesc, i el de «María
Marguerida Lagnier », son obres d'una espiritualitat insurpassable.
Malhauradament, no sempre se sostingué an aqueixes alçades, extra
viant-se en l'afectació, l'efectisme i l'afeminament fins a caure en bra
ços de l'infecte Girodet Trioson amb «La Justicia i la Venjança»,
«El rapte de Psiché» i altres teles semblantes, o en braços de l'odiós
baró Gérard, amb el «Retrat de l'Emperatriu Josefina»; eliluint-se en
la cotonositat del Crist en creu» o devallant fins al fons de la més
agressiva inepcia amb «L'entrevista de Napoleón I i Francesc II».
Malgrat aqueixa desigualtat i els escassos resultats immediats que
obtingué, l'obra den Prud'hon pot considerarse com un deis agents
de resurrecció de la pintura francesa, tal volta per la rivalitat amb
David, sinó per altra causa d'ordre més espiritual actuant sobre la
conciencia deis artistes, fatigats ja de tants romans i grecs més o
menys heroics i poseurs.
«

CHEISTIANIA

Merimée i Danloux visitaren l'Anglaterra per aquells temps i
la fama d'aquella escola del color daurat que David i els
seus deixebles se feren un honor d'ignorar; per altra banda els trac
tats de pau del Directori abocaren al Louvre les teles de totes les
escoles clássiques extrangeres, amb lo que no sois s'esperoná el co
lorisme, sinó que aqueix espectacle abigarrat de trajos i costums
olvidats, doná neixença al genre anomenat trouvadour o sía l'anee
dotisme mig-eval i reneixença.
La pintura intimista dels holandesos contribuí an aqueix pulu
lament d'escoles arnb el quadre de genre, la pintura quels francesos
anomenaren petits genres, i que sobrevisqué a Ingres i a Delacroix
per a donar vida al gran moviment realista que encara avui brega
per a coneixer's.
Daguerre, amb el seu invent, en 1839, ajudá a l'estética contem
poránia a decantarse vers un idealisme que certs pintors transforma
ren en sentimentalisine.
Al degenerar en el seu voluntari desterro de Brusselas fins a ex
tingir-s'hi, en David feia lloc a quatre grans figures representatives de
tota la pintura francesa moderna: Ingres, Delacroix, Decamps, Co
rot, que representen l'organització i l'orientació de totes aqueixes
belles frisances vers una major i més homogénia idea estética que
halda de nodrir no sois l'art de la França, sinó la de tot el món se
gons la tradició ja aleshores centenaria.

n'aportaren

Trabo que tols els !libres

son

musa

Ilargs.

—

VOLTAIRE.
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LES

NATURES-MORTES DEN PAU CÉZANNE
PER

NLLOC

JOAN SACS

les natures mortes den P. Cézanne
s'hi veu tant marcada la personalitat d'aqueix
artista: les seves recerques, els seus desitjos, els
seus amors. És en vá que els blógrafs alambiquin
els seus pensaments i les seves definicions; és
per demés que els seus fanátics el vulgan elevar
a la categoría de fundador i que els seus desco
neixedors el vulgan rebaixar al nivell de la llur incomprensió. En Cé
zanne fou un classicista disciplinadfssim a la tradició, quina única in
novació, consisteix en aplicar la paleta deis impressionistes a un pic
turalisme considerat en profonditat real per oposició a la profonditat
Ilumínica deis seus mestres els impressionistes i a la profonditat
subjectiva de les escotes misticistes, alegoristes, literaries, historfs
tiques, moralfstiques, etc. En Cézanne, temperament sensible en ex
trém, se trobava al comen tardorenc de la seva carrera massa ferit
per l'incompatibilitat sensitiva entre eh l i els homes per a concedir cap
mica d'importancia a la gran ficció que aqueixes escotes servfen. Es
més, pot dirse que mercés an aqueixa incomunicació deis seus sem
blants en Cézanne estigué amb major puresa espiritual per a els efectes
del seu col.loqui amb la natura.
Aquel"( pintor admirava als clássics i la prova está en aquestes
seves darreres paraules: «he volgut fer de l'Impressionisme quelcom
com en

de

durader

com

pintors

holandesos, a
Manet, a tots els
inténs, sense orna

l'art deis museus». Admirava als

Rembrandt especialment,

a

Chardin,

a

Courbet,

que tendiren al realisme més exténs

e

a

ments, perffrassis, imatges ni hipérboles; i si bé també

se li atribueix
la frase «soc el primitiu d'un art nou» aqueix art nou o aqueixa idea
nova, segons altres comentaristes Ii atribueixen, no pot ésser altra
que aquella que expressa l'altra frase avans citada: la seva obra ho
demostra prou, i ho demostra també la nebulositat definidora de tots
els escriptors que han volgut veure .altra cosa en l'obra cézannesca
que un retorn al realisme clássic.
Comparém aqueixes natures-mortes del pintor d'Aix amb les deis
més reputats bodegonistes i veiém si aqueixa comparació pot donar
una mica de Ilum an aqueixes asseveracions nostras.
Rés té de les natures mortes den Renoir; son aquestes lo més co
tonós de la seva pintura que és lo contrari den Cézanne; son Ilumi
noses d'un colorisme subtil a que no aspirava pas aqueix pintor.
No parlém d'aquells célebres Vollon i Ph. Rousseau perqué, ar
tistes de valor i tot, no vis/len en aquestes alcades.
Les escaces natures mortes que coneixém den Claudi Monet son
d'una época incipienta en la carrera d'aqueix mestre, més próximes a
Th. Ribot que a sí mateix. D'aqueix admirable pintor si que en té
quelcom en Cézanne; ne té l'amor a la qualitat deis objectes i sobre
tot als volums; peró expressa aqueixos d'una tan académica manera;
veu les ombres tan negativament, i, ademés, la qualitat deis objectes és
sentida tan al travers de la:convenció, el seu color és tan negre que la
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clarividencia i el seu virtuosisme tan grans passen seguidament
segon terme al costat d'una d'aquestes modernes natures-mortes.
Amb Manet, el gran Manet, i amb Fantin Latour també s'hi apa
renta; recordém aquell got d'absenta del bebedor que tots admiravem
seva
a

exposicions internacionals barcelonines; Le
rherbe, Un bar aux Folies Bergére, els ropatges de la
No obstant, cap d'aqueixos admirables bocins de pintura
ni les radiantes natures-mortes den Fantin posseeixen aquella inge
nua força.
El realisme sabrosissim den Bail rés té que veure, per populat
xer, amb el del pintor aixenc.
Decamps és un pintor que molt degué admirar Cézanne perqué
l'ingenua comprensió del pintor de Paris sembla la mateixa del pin
tor provençal, solsament que aqueix té sobre aquell una condició de
puresa per no haver en Decamps lograt aquell deseixement de la so
cietat, de que suara parlavem.
Gainsborough també, com Manet, s'aparenta a Cézanne empró
menys ingenuament encara i amb un concepte de la brillantor del color
en

una

de les darreres

Déjeuner
°limpia.

sur

que poca cosa té que veure amb el concepte cezanniá.
Les natures-mortes velazquianes tenen molt de lo que cercava el
nostre pintor empró aquí, com en Gainsborongh, ja el concepte de
color li és oposat; tenint en conte que les natures !nortes velazquia
nes que coneixém daten totes de la primera etapa del gran pintor se
villá. El Velázquez de la darrera época és un tan gran germá den
Cézanne que, al nostre entendre, amb Rembrandt resumirien les am
bicions del pintor que avui estudiém. Gran parentiu també hi ha entre
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Cézanne i les natures-mortes de «La cuina deis angels» (Louvre) i
«Trinxeraires menjant meló », de la Pinacoteca de Munic.
Els demés holandesos

intimistes,

que

en

cada

quadre

de genre hi

introduien una magna natura-morta, també poden considerar-se dintre
la trajectoria estética que ens ocupa. Metzu, De Bloot, Aersten dur i

minuciós;

Govert Flinck, Terborg, Dou, Vermeer, B. Van der Helst
de factura académica; Veenix, Brakenburgh, Netscher, Santvoort, i
el mestre del paisatge modem en Ruysdael i rnolts altres que no re
cordém son carn i esperit den Cézanne pel llur endinsament prodigiós
en un verisme, certament experimental, peró que tendeix a la realitat
verdadera, ultra conceptual. Una distinció hi ha empró entre aqueixos
mestres—petits mestres holandesos segons la miopía deis tractadis
tes— i en Cézanne : la técnica i l'estil; l'empleu del color líquit i el
detallisme, que sovint devé miniaturisme, peculiaritats de la pintura
neerlandesa, son lo contrari de l'estil i factura cezannianes que ex
pressa lo mateix que els holandesos amb simplificacions, gran pasta
i pinzells groixuts. Aqueixa diferencia no existeix casi entre el pro
digiós i ignorat J. V. Noordt, A. Cuyp, Victoors i en du Jardin, tots
ells de factura més granada que els anteriors i amb més tendencia a
la simplificació expressiva.
Entre'ls flamencs, els Brouver, Breughel, Bouquet i aquell tan
olvidat, Jan van Kemessen, émul den Breughel, senten i veuen com
els darrers holandesos citats.
Peró el pintor clássic que més s'assembla a Cézanne és, sens
dupte, el gran Chardin: l'espressió anímica deis éssers i les coses,
el coneixement de les qualitats, l'objectivitat sensual, la passió per la

—

Corporietat ostensible,

l'accentuació toçuda dels valors i deis con
torns, la paleta clara, els gruixos involuntals ocasionats per la sávia

tenacitat,

son totes elles qualitats peculiars en abdós
liaritats que fan d'ells els dos artistes més semblants.

*

artistes,

pecu

**

Entrels clássics més que entrels moderns, Cézanne hi té doncs
la seva genealogía, i si amb tres o quatre moderns hi té alguns punts
de contacte—mai, empró, tans com entrels clássics—no és per altre
motiu que el de aparentar-se aqueixos moderns an aquells deis temps
passats. 1-lo repedm, en Cézanne no té altre parentiu amb el sentiment
estétic modern que el del lluminisme deis Impressionistes; lo essen
cial en éll és una continuació del classicisme al qual éll vol exaltar—no
suplir—amb les descobertes Ilumfniques.
En Cézanne, conscientment, cerca lo que'ls clássics inconscient
ment lograren; aqueixa és un altra de les glories den Cézanne; l'in
tent de raonament d'aqueix fenómen que podríem anomenar l'estat
de gracia, la revelació estética. No és d'éll la culpa si al parlar de
volums, de profonditat, de lluminismes, de classicisme, etc., la ma
joria deis pintors i deis esteticistes l'han prés al peu de la lietra; és
culpa del Ilenguatge (conceptual), no de l'idea. Els pocs artistes que
l'han comprés bé ho demostren, colocats al cap del exércit del art
no a les avençades ni en les temeraries i etzaroses patrulles explora
dores—aqueix exércit:que decididament va a la conquesta d'una nova
terra de promissió.

11

L'art den Cézanne no és sempre tan explícit com éll segurament
voldrfa ; inoltes vegades s'ha lamentat éll mateix de l'inepcia de les
seves mans, desobedientes al seu pensament, empró quan la feina
ha rexit l'obra devé d'una claretat, d'una eloqüencia tan formida
bles que tot comentan i ne resulta ociós, i aqueixa claretat l'ha lo
grada en Cézanne en les natures-mortes més sovint i major que en el
paisatges i les figures. Aqueixa collecció que avui ne reproduím entra
pels ulls en la comprensió de la gent més reacia al nou o rediviu ideal
pictóric i no duptém que a la curta o a la Ilarga, conquestará l'adhes
sió entussiástica deis artistes i comentaristes que encara s'obstinen
en veure en l'idea cézanniana un
barroerisme vessánic o un hermetis
me sobrehumá.

Pinteu setzse model. Vos haveu de penetrar ben bé de que el model
pas la

cosa

empré que és

no

és

pintar, ni com a carácter de dibuix, ni com a color,
indispensable al mateix temps de no fer rés sense ell...—INGRES.

que voten

—
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De Pobreta den Elle Faure
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CÉZANNE
(edició «Portraits d'Hier»
segiients elocuents paragrafs:

Paul Cézanne»

Par(s) n'extraiém

els

un peu voúté, avec une bar
biche envahissant parfois les joues et une
moustache blanche, le front élevé, le cráne
chauve, ji avait l'aspect d'un vieux soldat
assez maltraité par la vie de garnison. Un
nez violet, des paupiéres retournées, rou
ges et larmoyantes, la lévre inférieure en
avant rendaient le visage moins martial. II était vétu bourgeoisement,
jaquette noire, pantalon un peu tirebouchonné, chapeau de feutre rond
l'hiver, chapeau de paille l'été, souvent un carnier en bandouliére.
Parfois, une pélerine auxs épaules. Mais il ne fallait pas voir sa mise
de trop prés. Quand il se laissait approcher, on constatait qu'il n'a
vait pas sa cravate, ou que son col de chemise tenait par une ficelle,
ou que des traces de peinture tachaient son habit. 11 évitat le regard
des passants. Quand jis trouvait le sien, lis y lisaient une sauvagerie
craintive, quelquefois un éclair de fureur qui s'éteignait sous la pau
piére tandis que sa marche prenait une allure de fuite. 11 avait l'air
tragué, cherchant les rues les moins passagéres, faisant des crochets
brusques pour échapper aux survenants. Les polissons le la ville le
connaissaient bien. Ils le poursuivaient, luijetaient des pierres. Cézanne

SSEZ grand,

que le permettait l'enflure de ses vieilles jambes.
Mais son itinéraire, a peu prés le méme tous les jours, de la maison
de ville á la maison de campagne, de la maison de campagne á l'ate
lier, de l'atelier á la maison de ville, le .leur livrait. Le dimanche seu
lement, il se détournait de sa route habituelle pour alter s'asseoir,
la messe et aux vépres, au banc de la fabrique de la cathédrale blon
de dont la nef s'emplit de lauriers, d'orangers et de chénes toutes les
fois qu'on ouvre les volets du Buisson ardent que Nicolas Froment
d'Avignon, le peintre du roi René, y suspendit il y a cinq siécles. Ce
jour-lá, il y avait á la porte deux haies de pauvres bougres qui savaient
ses poches toujours pleines de petites piéces et de gros sous.
Trés rarement, on le rencontrait dans les rues d'Aix, poudreuses
l'été, durcies par le mistral l'hiver et toujours blanches, avec un jeune
homme inconnu.qui ne ressemblait pas a tout le monde. Parce qu'on
savait vaguement que le vieux rentier s'amusait a faire de la peinture,
on supposait que le jeune homme était un peintre, venu de Marseille,
pour le voir. Ces jours-lá, son allure changeait. 11 parlait beaucoup,
avec de grands gestes, il s'arrétait en marchant, éclatait en jurons
furieux. Pour les habitants d'Aix, sans doute, les intonations méri
dionales de sa vox ne s'accentuaient pas davantage, mais son com
pagnon qui venait, en général, de beaucoup plus loin que de Marsei
lle, en recueillait avec attendrissement la musique innocente, et les
sonorités qui soulignent la vigueur des épithétes. Quelquefois, on le
voyait quitter brusquement le jeune homme et s'enfuir en máchonnant
des mots rageurs... II avait ainsi de longs silences d'une année, de
brusques expansions d'une heure, de sautes d'humeur et d'allure que

s'éloignait aussi vite

NATURA-MORTA DE LA CALAIXF-RA

,

per Pau
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TIFUS POPULARS.

personne ne comprenait... C'était
cible et bon.

un

vieillard sauvage,

candide,

iras

***
Sauf un long séjour á Paris, oil ji prit contact

avec son siécle, ji
n'a jamais quitté Aix-en-Provence que pour y rentrer presque tout
de suite. II y était né en 1839. II y avait fait, au collége, de bonnes
humanités. Non qu'il fút trés ardent au travail. Mais, a cette époque,
les malles faisaient plus souvent appel á la sensibilité qu'a la raison
de leurs éléves. lis negligeaient un peu les études scientifiques. lis
donnaient leurs soins aux langues mortes, et ni le grec ni le latin
n'étaient tout a fait morts dans ce coin de terre antique oil le roc est
á fieur de sol, oil les lignes des coteaux se détachent sur le ciel, oit
les villes sont pleines de ruines de temples, d'aqueducs, de théátres,
oil les éléments méditerranéens de la race n'ont subi que peu de mé
langes, oit l'idiome populaire participe encore intimement du génie
et de la structure du vieux langage maternel, comme les logements de
pauvres qui avaient envahi jusqu'au début du dernier siécle les gra
dins, les couloirs, les vomitoires des arénes de Nimes et d'Aries sans
en altérer la courbe, la masse et l'accent. Cézanne garda de ses étu
des une amitié particuliére pour les vieux artistes latins qui lui révé
lérent la poésie d'un monde dont il reconnaissait les horizons et les
profils. II les lisait dans le texte.
.

—
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II commit, dans sa jeunesse, des vers latins. 11 composa méme
français un poéme paTen, Hercule, que Zola, s'il faut en croire
les lettres qu'il lui envoyait de Paris á cette époque, ne semble pas
avoir beaucoup goúté. Zola, d'ailleurs, bien qu'il ait écrit á propos
de Cézanne un livre parfois tres beau (1), le comprenait assez mal,
méme au temps ou jis s'aimaient en fréres. lis avaient fait leurs clas
ses ensemble. Surtout jis avaient ensemble parcouru la terre jusqu'a
l'horizon et le réve jusqu'á l'infini de l'enthousiasme et du désir.
en

lis partaient tous deux par les routes ou la poussiére cede en
criant sous le pas. Pendant les heures chaudes, jis barbottaient dans
l'Are, nageant, plongeant, se roulant sur la mousse tiéde pour,
sécher,
replongeant, tout nus dans l'eau et le soleil tant que l'air ne fraichissait
pas. lis ne rentraient souvent chez eux qu'aprés deux ou trois jours,
jis couchaient sous un hangar, ou sur les feuilles, dans les nuits d'été
immobiles qui froidissent au matin. lis arrivaient le cuir brulé, les
pieds cuisants, de la terre rouge sous les ongles.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.....

de pére qui voulait
lui laisser son comptoir et essaya honnétement de faire son droit á
Aix, avant d'emporter l'autorisation de rejoindre á Paris Zola qui
l'appelait. Dés qu'il y fut, ji parla tout de suite de retourner en Pro

Cézanne lutta trois

(1)

1:(Euvre.

ans

contre

son

banquier
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vence. La brutalité de la ville, sa fievre, l'indifférence de ses
foules
pour ce qu'il regardait comme étant la vie essentielle, tout cela l'aba
sourdit. Le contraste était trop fort entre sa jeunesse vivante et ses
premiers contacts avec les hommes. Sa sensibilité terrible se retracta

brusquement.

Le jeune provincial de qui l'accent était candide, les regards
confiants, les abandons illimités, fréquente l'atelier Suisse, échoue
au Concurs des Beaux-Arts. Autour
de lui des rapins ineptes, de
jeunes bourgeois sortant du collége avec un premier prix de dessin
et qui parlent de l'ad comme on parle d'une carriére administrative,
de la femme comme de la denrée qui s'achéte a trés bas prix dans
les ruelles puantes des ports de mer de chez lui. Et partout, partout
l'hostilité, l'indifférence pire, la laideur agressive, la béatitude im
muable de ceux qui ne comprennent pas.
Pourtant, gá et la, des rumeurs. On se dit le nom d'un peintre
qu'aime Baudelaire et dont le Salon refuse les envois. Maintenant que
la foule subit Delacroix, d'ailleurs académicien et décoré, que les
expositions officielles ne repoussent que les plus belles ceuvres de
Courbet, c'est autour de Manet qu'on retrouve les jeunes gens dont
les ateliers ne veulent pas. D'autres désirs naissent, et des visions
neuves, et des certitudes heureusement intransigeantes. 011 recontre
des littérateurs au cours de Claude Bernard. On voit des peintres
aux fenétres de l'Ecole. L'spiritualisme romantique
céde tout á coup
la place au matérialisme expérimental. 11 faut engager de nouveau,
contre les trafiquants du génie de Hugo et de Delacroix, la lutte
qu'ils on eux-mémes soutenue contre les usurpateurs du classicisme.

recommence pour sauver de la mort le mouvement vital du monde

compromis

par ceux qui se réclament de la révolution d'hier. Encore
exode de Barbizon, moins complet, mais plus décisif II ne s'agit
plus de vivre en paysan, d'ignorer tout du monde, de se replacer
devant la nature en sentimentaux desabusés de la vanité des villes
et dédaigneux de ce qui n'est pas l'arbre vierge et l'home des champs.
On accepte tout du monde, au contrarie, les rues comme les campa
gnes, les usines aussi bien que les cathédrales. On est bien résolu
l'éxplorer impartialement, a condition qu'aucun préjugé livresque
ou scolastique ne se glisse entre l'ceil de l'artiste et lui.
L'artiste ne
subit plus aucune contrainte littéraire. C'est la contrainte scientifique
un

qui

va

commencer.

Elle fut nécessarie. Elle rétrécit une minute sa puissance a ima
giner, elle accrut sa puissance a voir. Une heure viendrait, sans doute,
oh, débarrassé du brouillard sentimental qui masquait sa vision, il re
commencerait avec un ceil plus clair la poursuite de l'illusion dans la
volonté magnifique du tempérament renouvelé. Cézanne, rentré
Paris en 63 aprés un court séjour a Aix Oil u était parti navré, déso
rienté, se demandant s'il était fait pour étre peintre, et ou il avait es
sayé de travailler quelques mois a la banque paternelle, tomba, par
hasard, chez Suisse, oh revenait, sur Pissarro. Quelques mots suf
firent. Pissarro lui révéla Courbet. Zola, un peu plus tard, le condui
sit chez Manet. Au fond du jeune cceur, serré par le doute, la désillu
sion trop précoce, le bruit d'enfer des rues cruelles, le désir se ralluma.

(Acabará)
L'originalitat delpintor dona

Le combat pour la tradition continue contre l'Ecole. Et la Révolution
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