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No és l'obra den V. Gogh la d'un innovador, com generalment se creu,
sinó la d'un clássic adaptat a les corrents modernes. La part d'originalitat
de la seva pintura que resideix en la factura i en el color, amb tot i ésser
bella, no respón a cap idea revolucionaria ni la seva existe Ida crea cap
necessitat pedagógica ni aporta cap inquietut.
Pel seu origen holandés i per influencia de l'hora i del medí francés
en que aqueix poderós pintor se desenrotIlá el realisme sigué el seu nord
i la expressió d'aqueix realisme la font del seu dalir espantós que no'l
deixá viure un sol minut en repós espiritual i que l'aconduí a la desespe
ració suicida.
La seva admiració era per.a Rembrandt, Courbet, Fantin Latour, Frans
Hals, Gustau Doré, quines teles tants punts de contacte tenen amb Millet
pel Itur realisme intern; Millet, Daumier, Monticelli, Delacroix i els im
presionistes. pel llur realisme, diguemne extern. La seva ingenuitat Ii feia
admirar també l'habilitat i l'habilidositat d'artistes com Ziem, Mauve,
Meissonier, Quost, Israels, Jeannin, etc. Com que éll no havía mal pogut
lograr l'habilitat per aix6 l'admirava tan en els qui la posselen, confonent
la cándidament amb el talent.
Fill d'Holanda, portava en són sí aquella acuitat profonda de visió
per les coses del món fenomenal que és la sabiduria de la seva rassa,
aquell enamorament diví per la vida, enamorament paternal pel mon, en
oposició al enamorament filial de les altres escotes pictóriques de les
altres terres, molt particularment l'Espanya, l'Italia, l'Anglaterra, l'Ale
manya.

PROCEDE DRUET, PARiS

Trasplantat a 1-rança, aquells dies en plena renaixença pictórica, no
podía per menys el seu esperit ávid i simpátic, qu'apropiarse'n totes les
subtils i grandioses innovacions de l'hora: la paleta clara, els colors purs,
la vibració divisionista, el plenairisme, el lluminisme, la composició rea
lista i japonisanta, l'expressió realista ambient i, sobretot l'esperit pro
fond de l'impresionisme sota les apariencies d'exterioritat. Tota la subti
litat potenta de la Franca aplicada a la major espressivitat del seu espe
rit nacional, esperit sense ales, esperit amb peus de plom, empró esperit
al

LA PINTURA DEN VAN GOGH

iFOT.

de vall.
En Van Gogh,

cap

no obstant, no caigué, com
la majoría deis seguidors
de l'Impresionisme, en una imitació cega i muda del color, deis temes i
de la manera de l'escota de Batignolles; ni tampoc en l'imitació intelligenta
deis mestres impressionistes, com feren els Guillaumin, Moret, Luce,
Caillebotte, etc. Se pot ben afirmar que la pintura den V. Gogh no és
semblanta a cap altra. Han tingut imitadors tots els mestres de l'impre
sionisme, n'han tingut els innovadors que s'en desprengueren ; en Gau
guin, en Cézanne, en Toulouse Lautrec, en Seurat, en Puvis: en V. Gogh
no n'ha pogut tenir mai, no per alió que
déiem del seu deduccionisme
classicista, del seu tradicionalisme pictóric, sinó per causa del seu doble
potser
etnicisme o també
per causa de la seva santedat, de la seva angelical
concepció del món.
Se diferencia de l'Impresionisme i els seus derivats per la gamma de
grisos i de daurats tan estremadament fina i brillanta, per l'emoció lírica
que comuniquen ja per sí soles les seves harmoníes de color, cosa que no's
pot pas dir de gaires mestres de tots els temps.
Se diferencia també del pre lmpresionisme per la vibració brutal, casi
monstruosa del seu color. Deis uns i deis altres s'en diferencia per la par
ticularitat de la pinzellada que sol ésser Ilarga, espontánia, casi aillada,
abundantment pastosa i llaurada per la pressió del pinzell. ?Quí podrá
esplicar els mágics efectes d'aquesta pinzellada tan Ilarga, uniforme,
monocroma? ?Quí podrá compendre aquella estupefaent visió deis sois
ponents o de les monstruoses l'unes sanguinoses i calitjades demunt deis
camps de rostolls salpicats de garberes, obtinguda amb aqueix gest tan
«insignificant• com el fiat lux del Génessi? ?Qui sabrá analitzar el perqué
aquests regalims de lacre policrom, disposats com un urdit sense trama,
formen aqueix tapic foriissim que, amb ses sublims coloracions, us sacceja
lo més recóndit i delicat de vostra sensibilitat? ?Qui ens sabrá revelar el
segret d'aquestes mirobolantes grisors, d'aquestes pertorbadores armoníes
de blau i ocre, de gris i groc, de vermells i carmins, de groc i rojos, de
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ni den Manet, ni els gruixos hirperbólics den Monticelli, pintors que l'en
cisen, sinó més aviat, encara que hiperbólicament, el pródic i voluptuós es

curriament del seu vell compatriota en I. V. Noordt en el xiroi «timbaler.
del museu de Brusseles. Es la sucositat de la pintura goghiana una sucosi
tat ben seva, ben nova, ben atraienta i germana de totes les demés quali
tats d'aqueíx gran pintor. Sense jutjarla essencial, no obstant, no's pot
pas concebir la pintura den V. Gogh executada amb refregats com la den
Llimona; o amb pasta abundanta i !lisa, com en Nonell; o amb gruixos
rocallosos com en Rauric, per exemple. La pintura den V. Gogh sols se
pot concebir aixís, pintada a tires sucoses, !largues i vermiculars com en
«las garberes» i la «nota» o a tires verticals com les del «auto-rretrat» o
de «la pluja», reproduides totes quatre obres en aquest número. Les altres
maneres que accidentalment adopta són com les pintures planes influides
per en Gauguin, que no compten en la manifestació de la seva personali
lat. «Els 'libres», tela també reproduida aquí, «La Berceuse», gauguinesca,
són pintures que no expressen pas el verdader Van Gogh; aquélla, per la
pinzellada i aquésta, per l'estil.
El valor impreuable de l'obra d'aqueix gran pintor és el color en la
pirotécnia halucinanta deis seus coets multicolors, empró no coets de un
foc d'artifici materialment enlluernador com en el divisionisme den Signac
i den Cross, sinó una pirotécnia de matiços i de tons neutres, lo mateix
que de tons brillants; i no pas, com en aquests dos, encesa sois per a
ferir els ulls, sinó per a meravella de la vista i revelació de !'ánima. Es
la pintura de lo inefable, sense tropos, simbols ni conceptes i que la re
producció en blanc i negre no podrá mai ni remotament traduir.
Van Gogh vos mostra un pagés, un soldat, un paisatge, un ustensili
qualsevol cosa, i vos pregunta: ?Véus a Deu? I vosaltres,
doméstic
anonadats, havéu de respondre: !Oh sí, quina meravella; quánt estima
bles són totes les coses!

LA

GUERRA

EUROPEA

L'afusellament deis cinc sollerins i d'aquells espanyols passatgers del
Blücher está ja confirmat. Demaném quelgovern reclami pertinentment.
Així mateix insistím en demanar qu'Espanya contribueixi depressa i pul
crament a la curació de ferits de la guerra.
*

AUTORRETRAT, per Vícens VAN GOGH
verds i rojos, de grocs Ileugerament policroms que

en vermiculantes carri
leres
verticals sobre la tela devegades descoberta i
verge, elevant-nos fins al bell mig de paisatges o interiors paradissiacs
i banals alhora?
Aqueixa riquesa de la pasta vessada espontániament demunt la tela i
que en V. Gogh estima amb passió no és pas la sucositat den Rembrandt

serpentegen o plouen

L'Ateneu Barcelonés ha protestat de la destrucció de la Catedral de
Reims amb una pusilanimitat i amb tans distingos que no sembla sino que
la seva protesta enlloc d'anar endreçada al consul de França, vagi dirigida
al generalíssim del exércit alemany a les portes de Barcelona. De Lovaina
no'n diu rés aqueix pobre document.

***
Se parla de qu'Espanya intercedeixi per

a lograr la pau i als que no
pensin aixís se'ls titila de sanguinaris. Aqueixos pacifistes, amb tal de no
perdre més quartets deixaríen el Ilevat d'una pitjor guerra per als fills de
Ilurs cors. I al ensems impedirlen aixís el descalabre de la dolça Ale

manya.
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nous ne savions pas. Rien n'a sa pauvreté de chose
Mais rien n'accepte notre gratitude, n'autorise notre flánerie
ou notre familiarité. Cette chaise vulgaire, nous croyions la connaitre, cette
chaise de paille et ses barreaux de bois. Et elle a la gráce terrifiante que
les peintres chinois ont donné a leurs monstres. Cette femme, si souvent
aperçue et qui pour nous était devenue sans contour, comme si nos yeux
indifférents l'avaient laissé se couvrir de poussiére, s'approchera, ce matin
cruel, de notre fenétre et l'ouvrira. Et jamais nous n'avions soupçonné sa
force. Elle créve la muraille et jette dans l'espace des arbres et des champs
tout neufs. El cet enfant de paysans, dans son berceau, pourquoi porte-t-il
avec lui tout le péché originel, pourquoi la splendeur de ce soleil dans la
chambre éclate-t-elle á la façon d'un cri d'angoisse ? Le monde est devant
nous, d'un luxe formidable, mais comme s'il avait fallu, pour qu'il soit
ainsi, l'écorcher vif...

quotidienne.

L'enfant s'est couché. La chambre est obscure. 11 ferme les yeux. II

ses

Vicens VAN GOGH

C'est ainsi. Mais

GOGH

appuie deux doigts tendus en fourche sur ses paupiéres. Et
grandes flammes. II les voit et cependant elles sont lá oit sont
plus profond méme. dans sa téte. Mais il n'y a plus ni dedans,
plus d'objets, plus d'yeux. L'enfant voit, tout simplement.
II Cite maintenant

per

ji volt de
ses yeux,
ni dehors,

merveilleux

assém

blage de losanges accolés, mobiles comme de l'eau, doux comme du velours
qui serait liquide et répandrait la phosphorescente lumiére, comme des
fleurs d'arbustes dans la nuit Mais cette étonnante lumiére n'est ni du jour,
ni de la nuit. Elle est immuable et pourtant tremble doucement. Elle est lá
dans sa téte, depuis toujours. Y restera-t-elle toujours? Et les losanges
sont d'une couleur plus belle que toute couleur sur la terre, somptueuse
comme la couleur chargée des pensées du jardin, mais satis cette apparence
d'étoffe ancienne, moisie on ne sait
L'enfant appelle sa mére et lui demande :
—Qu'est-ce que c'est qu'on volt, quand on ferme les yeux?
Mais sa mére ne comprend pas d'abord. 11 explique. Et sa mére lui

répond:

—II ne faut pas faire cela... tu deviendrais aveugle...
Des couleurs aussi belles, un dessin aussi parfait, interdits aux yeux
des hommes grossiers, l'enfant n'en reverra que bien plus tard, dans le
champ d'un microscope...
Une toile d'araignée est tendue au travers de l'étroite allée, suspendue
á deux fils lances des buissons. Au centre, l'araignée trapue et monstrueuse.
Et trois gouttes de rosée vacillantes sur le réseau. Je ne puis plus voir autre
chose que cette dentelle argentée, ce monstre, ces perles. Et le vent les
balance.
Ainsi les soleils de Van Gogh sont posés á l'angle de ses paysages.

Vision de cauchemar, a-t- on dit. Non. Les choses et les gens des cau
chemars sont mous, comme nos yeux quotidiens les voient, et terribles
seulement parce que nous en faisons mauvais usage ou eux de nous. Ils
font penser aussi aux images terribles des affiches de cinémas. Mais on
dirait que Van Gogh peint toujours a l'instala d'un brusque el Incide réveil.
D'autres peintres s'approchent lentement du monde extérieur et s'at:ar
dent, avec tendresse ou volupté, á de préliminaires caresses. Mais lá, tout
a la fixité d'une statue et Pascension d'une flamme, Van Gogh déchire un
voile devant nos yeux et nous dit: "C'est ainsi". El nous nous plions á
cette évidence, á cette évidence qui breile...

HokousaY disait: "Ah ! rendre expressif le point géométrique
Van
en ses dessins qui ne peuvent se comparer qu'a ceux de Rembrandt,
a rendu expressifs des points, des droites, des vergetures n'impoi te quoi,
rien
LEON WERTH.
( De Les cahiers a'aujourd'htzi—N.° 10— Avril 1914.)
"

Gogh

Se dibuixa tan per medi del con foro com per medi de lo coniornejat, aixó
és lo mateix amb el modelal que amb la Unja. Els artistes ciits coloristes ten
deixen a extreurer el relleu deis objectes i els dibuixants una silueta.
TEÓFIL GAUTIER

VICENS
Neix

a

Holanda

en

1853 i

VAN
mor a

Auvers

sur

GOGH
Oise

(França) en

1890. El

temperament místic que li fá veure a Deu per tot, el porta en sa edu
cació camperola, a un amor franciscá per les besties i les plantes que pot
seu

ésser l'esplicació del seu sentiment artístic. Comença la vida práctica a
La Haia, en la casa editorial Goupil, després a la sucursal del mateix edi
tor a Londres i en 1872 a la de Paris. Incompatible amb la vida comercial,
l'abandona a l'any segiient i s'en entorna a Holanda; poc més tard fá cap a
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Londres altra vegada, exercint-hi de mestre d'estudi passant mil apretures.

Aleshores s'apassiona per la teología, sofrint de bona fé de la discordia
entrels preceptes evangélics i el cristianisme; a la fi se resol a ferse mis
sioner a la seva manera, laicisanta i mig d'afició, sense preparació, aban
donant els cursos de teología que en 1877 seguía a Amsterdam. D'aquí
s'en va al Borinage (Bélgica) per a predicar entrels miners.
Entre tan, sempre havia dibuixat poc o molt. En 1882 comença a ocu
parse exclusivament de pintura en una Academia de La Haia, fins al 1884.
Després d'unes curtes estades a Drenthe (Holanda), a Runen (id.) aont
habiten els seus pares, a Anvers, aont logra treballar als començos de 86,
se deixa caure a Paris
A París viu amb són germá gran en Theo, admirador tendre i entus
siasta den Vicens pel qui treballa seis treva a fi de que pugui pintar sense
maklecaps. El nostre pintor freqüenta a París l'Academia Con-non, treba
Ilant encarniçadament per a lograr una traça en el dibuix que no arriba a
alcançar mai. Els seus desespers són trágics. Se Higa amb els impressio
nistes
qui sent una devoció immensa i de:s qui aprén les noves Ileis
colorístiques i la visió novo-clássica. Malgrat la seva penuria extrema
sofreix més encara de veure la deis mestres impressionistes, negats i es
carnits per la crítica i el públic, i mercés als seus esforços obté per a ells
la galería Boussod i Valadon, en plé boulevard, per mediad() del seu
germá qui hi está empleat.
Abans d'anarsen a Aries, la seva técnica i el seu color adotzenats i
térbols a l'antiga havien devingut puntillistes i brillants i cap als voltants
de la seva partida en terres del Mitjorn havía ja adoptat la pinzellada
Ilarga com bastons o trenzilles que'l caracteritzá Inés. A Arles, influit per
en Gauguin, que vingué posteriorment a viure amb eh, pintá plá i amb tons
purs i violents, decantant-se més que mai cap al decorativisme gauguinesc
que en éll ja hi generava d'anys per motiu del decorativisme extrém.orien
tal que l'envoltava, a Holanda en els ustensilis doméstics de provinença o
d'influencia sínica; a Paris, pel tráfec d'estampes nipones i altres japone
ríes que feien éll i en Theo. Més endevant usá de la técnica endiablada i
sense métode ni estil, amb gruixos exorbitants i etzars de tó i de pinzellada.
Aquí a Arles la febre de pintar se li aumenta fins al furor. Pinta de día
i de nit i amb tanta prodigalitat de pasta que'l diner que'l germá li envía
está agotat seguidament, sense que'l menjar i altres necessitats logrin ferio
mes previsor: totes les engunies fan presa d'éll quan no pot pintar. En tals
ocasions s'esbravava dibuixant amb una canyeta sucada en tinta aquells
espléndits paisatges que en part donavem a coneixer en nostre n.° 6. A les

—

Una olla de

grills

engunies

materials aleshores s'hi afegeix el maquiavelisme den Gauguin i
el torment moral que li desperten els sacrificis del seu germá. No's cansa de
dir-li que ja li tornará els diners o entregará la vida.
En aqueixos díes infernals és quan se li declara el primer ram de bo
gería. Un dia se talla una orella, l'embolica en un paper i va a entregarla
en pagament a la caixa d'un bordell. Una vegada passada aqueixa crisi i
amb el cap ben clar, cuida de prevenir-ne un altre i una nova tortura vé,
én conseqüencia. a entorbolir la seva existencia: el temor de morir en un
naufragi de la raó, el terror de l'inconsciencia és la seva obsesió; les idees
místiques i socials tornaren a planar sobre la seva conciencia.
El pessimisme i la melancolía l'aclaparen tan que's fá necessari el
a St
Rémy, aont s'hi arriba a
seu internat a una clínica d'aprop d'Aries,
acomodar, pintant-hi i dibuixant-hi verdaderes obres mestres.
Les idees negres, el descoratjament, el remordiment d'explotar al
geriná, tota la tragedia revingué ?Complí la terrible promesa feta al seu
germá amorós en Theo? El bon Vicens se suprimí, segá la seva vida.
Immediatament morí de pesar el germá gran.

Rés més perillós que aqueixa

apunt

d'admirar lo

gigantesc

mena

de

confusió

deis esperits jo ves, sempre

més que lo raonable. Una

factura abonyeganta

incorrecta els hi sembla la darrera paraula del geni, i, no obstant no hi ha
rés tan facil com l'imitació d'una semblanta manera.—EUGENI DELACRO1X
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(Reproducció

d'una estampa del temps deis bons

MARCS I GRAVATS

arquítectes)

ASSORTIT INTERMINABLE

EL

MAL

ARQUITECTE

LA

Un diari de la nostra ciutat publica i ensalça el dibuix del projecte de
enlláç de !'Av. del Tibidabo amb el carrer den palmes. Es un projecte
banal, que sería tolerable sense l'ornamentació,rde pur estil barceloní,
estil lloro, com el de l'aixampli esgarrifós. Semblava que la geveració de
pasticers-arquitectes ja estava agotada i ara resulta que un arquitecte jove,
nou de trinca, ressucita l'estil cine amb aquells kioscs idiótics i mesquins,
aquella balustrada i candelabre falquesistic aquel! surtidor de petit propie
tari del projecte en qüestió.
L'arquitecte projectista, pel fet d'ésser regidor de l'actual Ajuntament
qu'ha d'aprovar aqueix prodigi de xavacaneria hauría hagut d'abstenir-se,
encara que sigués el mateix Vitruvi.
—Oh, és qu'ha aprés a Alemanya.
—1 perqué, doncs, agrait, no se'n va amb les armes a la má a defensar
aquell bell pais?
Ja digué en Clémenceau que l'arquitectura de Barcelona era un estigma
per a Europa!
A vos, insigne Busquets, i als vostres semblants, vos recomaném la
meditació d'aqueixa frase lapidaria (i tan!) del Tigre,.
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