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TEATRE

COMENÇAR

DELTEATRE CATALÁ

LA NOVA TEMPORADA

S'alça

Miscerlánia Supervivéncies

Sorn ja i les portes de la trova tempo
rada. Les companyies estivals—sarsuela .cas
t'enana, comedia en Valenciá,. conglomerats
d'ocasió, tournées comarcals de resultats
més o menys migrats, etc.—estan ja aca
bant el seu fet. Unes amb bona fortuna,
altres amb fortuna acceptable, i algunes amb
fortuna francament dolenta, ens han fet pas
sar el llarguíssim punt mort d'agirests tres
meses i mig o guatre que s'estan acabara.

singuhtritat•

mateixa

us

priva

El teatre catalá de comeneaments de

de

tota

com

parança.
Potser els nostres lectors tenen ja noticia
que una colla d'escriptors inedits o molt
novençans encara en la iluita teatral es pro
posa assaltar la nostra escena i fer-hi feina
de debó. Hora els anomena «Eh Deti» per
que és aquest Ilur 'nombre, i el nom de
molts d'ells—gue ja hem vist estampat en
algun repertori—ens és ja garantia d'ague

segle

ja el contemplem en perspectiva. Rossinyol,
Iglésies i Glihnerá, són d'ahir. Aixó, que
sembla una frase, té un sentit dolorós. Sal
vant tots
els respecte& per a les indivi
dualitats prestigioses que avui aguanten he
roicament damunt les seves espatlles el pes

teatre, aquest no té pas la vita
d'aleshores. Els autors
no
encerten a arribar al cor de les multi
tuds.
Es un fet palpable que el nostre teatre
vegeta. Potser hi hagi, per part dels autors,
una
major suma d'inquietuds i qui sap si
un
sentit més afinat de depuració que no
hi havia abans. Tanmateix no traspuen,
rnassa.
Pel .que es refereixa a la gualitat,
cal dir que s'estrenen obres—i amb exit—aa
les guals es podrien aparellar amb lés del
segle passat sense que s'hi conegués la di
ferencia. El xaronisrne encara impera en
certs sectors del
nostre teatre. 1 qui sap
si el xaronisme en constitueix un eleraent
essencial. Aixó, que pot semblar una he
retgia, té una base. El nostre és un país
de problemes elernentals. I el teatre éš un
reflex directa del taranná deis pobles.
No tenfin la intenCió—i tampoe les apti
tuds—de fer crítica. Constatem només un
fet. Aguest ens dóna a entendre que el
nostre teatre passa en equests mornents per
un estat, que volem creure transitori,
de de.
del

nostre

litat ni

l'empenta

entrant, els ámalas del tea
cam 'solea .dir els diaris cia
aquestes ocasions solemnes, estaran d'en
horabona : els dos teatres catalans propia
ment dits, obren les seves portes. Ens re
tedia
el lector ho haurá endevinat
al
Novetats i al Romea.
Ara bé : quines sorpreses ens reserva la
próxima temporada? Tractant-se de sorpre
ses, el lector ja es fará cárree que no les
hi revelem en aquest precís monnent. .Molt
eles temen, peró--totes les opinions sóri per
meses
que el panorama actual del nostre
La

treballi

suposa

res

-

*

existeixen en un lloc o altre, peró en forma
que ara per ara ens sembla bon tres inoerta
i divagatória, i deis qu'als 'la poca notícia
que en tenim i el capteniment deis seus con
ductors, que afecta un cert aire si és no és
vergonyant, en's priven d'opinar-ne, en& atre
Vim á esperar en aquesta .noVi temporada
iiTguna cosa de bo, de nou, i de ben satis
factori per la nostra escena.
Variara en termes general& podern dir
qué, com a satisfactori' ho és ja—i no cal
dria .esmentar-ho—aguell triomf de..consue.
tud d'un .determinat autor, sense el qual
gairebé la temporada s'aniriaaescolant sensei
pena ni -glória amb una estrena cada dos
o tres dies o, a tot allargar, cada setmana.
Aixó és alguna cosa, evident, per() no ho
és pas tot per la vida d'un teatre. Encara
que no tots sapiguem que ho digués Aris
totil, 'en el cap. VII del primer llibre de la
seva Etica, tots sí sabem que una oreneta
no fa
estiu.
Demainem que horn tingui present que,
ara
precisament, no volem cualificar. Par
lem en temes generals i constatern uns tets
que se'rns posen al davant. Deixem de ban
da el que són uns exem'ples isolats,•tan lloa
bles com es vulgui, i d'aquests fets que
constatern en prenem alió que consideram
més representatiu : un teatre ha d'ésser al
guna cosa més que un sol autor, i una tem
porada—a part del balanç de l'empresa i del
que en pervingui a l'autor afavorit—aha d'es
ser també alguna cosa més que oent repte
senta•cions d'una sola obra.
Del teatre anglés. isabelí---lheri de dir que
guardem totes les distáncies degudes?—po
drcu treure'n Shakespeare, i quedará un tea.
tre. Podeu treure'n, després, Marlowe„ Flet
cher, Beaumont, Jonaon, i sereu ben hurny
encara
d'haver-ne es.gotat la riquesa. Us
quedaran d'aguanta figures més amb les
guals podreu constatar l'existencia, no d'unes
guantes .personalitats solitáries, sinó la d'a
guell eonjunt magnífic que fou el teatre an
gles del s. xvir. Igual pedrera fer arnb l'es
panyol i el francés de la mateixa epoca. En
treurern totes les grans fites i no podrem
fer desaparéixer l'ample camí que assenya
lavein. Hi quedaran els carreus que els do
nen teta la importancia que terien dins llurs
cultures respectives.
Abassegats per altres activitats més pro
mioses els uns' potser per un cansament,
ben comprensible, els altres—sense anome
nar

aquells que

es

denominen selectes

(auto

seleccic>nats amb una modestia exemplar),
que en aguest cas no compten—, la nostra
escena es troba avui mancada, es pot dir,

d'aquells

que més

podrien

fer per

dignificar

la seva tónica general, per civilitzar-la i
fer-ne zara cosa que un erm en el gual es
clata de tant en tant una flor rara i singu

lar,

tan

bella

com

Trajos

vulgueu, peró

la

seva

d'hivern

COLORS DE MODA MARRÓ
I GRIS AMB DIBIIIX DE

qualitats

que hern hagut d'enyorar tan
sovint en obres que ens han estat ofertes ;
a
més—cosa important !—no sabern encara
que cap d'aquests deu es coinsideri un geni
incomprés. 'Ells poden fer molt i molt, i és
d'ells que esperem la revifada del noare
teatre
aquesta temporada. Tan de bo no
ens equivoquern i puguern veure enriquir-se
una
mica el nostre panorama escenic amb
les seves obres.,

brillen amb l'es

llei estreta de relació en virtut de la
en
els moments d'abrandament teatral
els intérprets guanyen una estima i un pres
tigi considerable, per bé que, de vegades,
excessiu. Ara a penes si tenim actors. Gai
rebé ens alinrentern de records.
Heus ad, dones, dos aspectes d'un sol
fenomen, el qual pot sirntetitzar-se en aquella
paraula de sentit vague, tan rnasegada per
l'ús : la crisi. iCrisi que emana de les
obres, i potser de res més, que repercuteix
en
el dos deis actors i, finalment, en el

Aixó .potser és segur. .Perb, desgraeiada
ment, el que també és segur és que haurem
de topar amb les ma'teixes miséries de la
posta en escena arnb qué han topat sempre,
malgrat tots els esforços .que hi pugui fer
el director que sigui. Sense parlar de les
té.cniques modernes ni antigues en aquest
respecte, ens hem de referir nornés a la
miseria i a la deixadesa en qué contemplem
aquellés decoraeions de paper, em-Polsades i

rebregades,

transparents

i tremoloses, aque
Iles portes i finestres que mal no tanguea,
'nobles vells i desllustrats, róbes arnades,
accessoris de cartó, purpurina i Ilauna. Si

alguna vegada hom intenta sortir-se d'a

quest magatzem de drapaire és per caure-hi
després més de pie.
Aquesta poca cura es tradueix inecessária
ment en e! poc respecte a les obres que
s'han d'executar, la més gran part de les
acotacions de les guals es negligeixen, o
slan de negligir per força. S'ha de pres
cindir massa sovint d'alió que és essencial
ment el teatre: el conjunt d'un grapat de
factors, l'harmonia deis quals és el que fa
l'obra. Si llur complexitat és desconside
rada, l'obra n'esdevé perjudicada en alló
que li és essencial : la seva representació.
de dis.ponibilitats pe
cuniáries, sinó d'un sentit del conjura, aju
dat per tots els elements que hi intervenen.
I un d'aquests elements és l'actor—o ac
No

es

tracta

tampoe

triu:--. Cal que l'actor es faci cárrec que
és ell (lid está al servei de ?'obra, i no
acuesta al del seu lluiment. Cal que no
compti tant amb ell, que compti més amb
les exigencies de la producció que ha d'in
terpretar i amb la voluntat del seu autor
que no amb el seu criteri personal i el sett•
gust particular.
No saberla si és el fruit d'alguna escota
naturalista—i en aguest cas caldria que els
seus
deixebles abandonessin el teatre en
vers—, peró és cosa que ens fa esgarrifar
veure
Pobstinacióamb gué la rnajoria deis
nostres interprets s'entrenen a sabotejar els
versos de
les obres que representen. Si no
fos que de tant en tant llur ,mateixa musi
calitat sels imposa malgrat ells mateixos,
que hom s'adona de les transposicions, de
les metáfores, deis consonants que d'ad i
d'allá treuen el cap, no hi hauria manera
d'endevinar, pel treball de l'actor, que es
tracta <l'una obra versificada. Si l'autor ha
escrit en vers, no es pot demanar al seu
interpret que la interpreti també en vers?
Creiem que una mica de consideradó no
hi sobraria pas. Si és perqué hom troba el
massa
vers
convencional, s'ha de pensar
que encara és més convencional el llen.
guatge versificat expressat com a prosa.
1-fi ha moltes persones—i entre elles cal
comptar-hi, pel que es vete els nostres ac
tors—que es creuen que els versos no són
altra cosa que la prosa posada en ratlles
curtes amb una rima al capdavall. I, en
veritat, són cosa força diferent.
Peró

tot

aixó són

d'escatir. Ja

en

qüestions

parlarem

NOVETAT

un

molt 'largues
altre dia.
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molt millor que
dels llorers con
quistats pels escenaris, que no pas voler-se
mantenir amb una insistencia, amb una tos
suderia rebeca, en primer lloc, per a sos
tenir el gual calen, en últim cas, ultra les

visqués

i que momentániament

reixen una
riben al molí de l'os de les essencies hu
manes. Els actors, en cainvi, es troben sub
jectes •a la llei fatal de la desaparició. Per
a
ells la glória té un sentit fugag. Són fills
d'una ,época del teatre, l'encarnació d'un
moment, depasSat el qual ,ja no tenen taó
d'existir artísticarnent.
Si persisteixen,
cauen en Panacroaisme, o en el ridícul, que
encara és pitjor.
Compreneu, per exemple, la Munné sense
Les joies de la Roser o fora d'aguesta
obra? En Bonaplata sense El Ferrer de
Tall? En Borrás sense la Terra Baixa
Els Vells? Compreneu Terra .Batixa o Eis
ells sense Ein Borrás?
Les gualitats artístiques d'un actor van
estretament lligades amb les característi
gues de determinades obres d'una época del
teatre. L'actor :no es compren, potser no té
raód'ésser sense aguelles ; quia sap si, cas
de no haver-hi -ensopegat, en un moment
sortós de la carrera, no hauria passat d'es
ser
un
actor de segon pl.a.
Jo sempre he
pensat, per exemple, que les qualitats d'in
térpret eminent que es reuneixen amb PiEn
ric Borras, es conclouen i sintetitzen en
dues obres : les que hem citat més arnunt ;
totes les altres que ha representat i ve
representant encara; en sóln una irradiació.
Es més, fora d,'aquelles obres, ens fa l'e
fecte d'un actor truculent, ple del que se'n
diuen recursos—aixó és, tópics, o trucs, per
a fer
passar per bo alió que no és ni do

rus

Al cap de molts

anys d'estar-ale del

tot

obra, primera
d'una vasta tetralogia política i social, Se
gor Bulitxev i altres, l'acció de 1a qual es
apartat, Gorki ha eScrit

una

descabdella durant els prirners meses de la
revolució russa' sota el govern de Kerens
ky, peró guardantse de fer-hi figurar per
sonatges histbrics. L'intent de fautor és
de mostrar els efectes de la revolució sobre
la petita burgesia provinciana i la disgre
gació deis medis pseudo-liberals de la. so
cietat russa d'abarra de la guerra.
Quasi simultániament Sukhotin i Alexis
Tolstoi han publicat Aixc) sera, obra de
propaganda soviética, encara que el segon
deis autors anomenats hagués estat anti
bolxevista. El tema d'aquesta producció és
la guerra imperialista de dotze potencies
contra la U. R.
S. S. : lis pacifistes fin
landesos aterren a Leningracl per apoderar
deis tresors del museu de l'Ermitage,
se
els avions estrangers fan morir maja ciu
tat ami) gasos asfixiants, els russos sitien
Bucarest, els tripulants d'un dirigible fran
cés es converteixen al comunisme, etc. La
guerra només dura tres dies i acaba amb
la

victória

russa.

Peró els crítics oficials

no

slan mostrat

d'aquesta obra de gran espectacle.
Reprotxen als autors no haver respectat la
concepció marxista de la guerra ni con

contents

sultat els té:cales militars per donar

semblança

a

ver

l'obra.

«L'art clramátic depén de la societat on
desenrotlla. El teatre depén dels costuras
i de les Beis. A França, en aquest moment,
depen d'idees generals o de modes literá
ries que corresponen a les condicions de
l'esperit en el món, a les seves relacions
amb uns fets materials penosos ; depén de
costums engendrats per unes condicions
económiques pertorbadíssimes i rnolt dures ;
depen deis gustos del públic, els quals de.

perfumat

una

considerable re

La persistencia a
voler-se mantenir en un lloc preeminent
quan el moment :no és oportú •pot omplir
de grotesc tota una tradició de glória.
any passet, en una lamentable cam
panya de te,atre catalá suburbial, 11 veiérem

representar

repertori castellá d'obres ana
cróniqUes, i a més dolentes de confiança,
entre les guals sobresortien Los dos sar
gentos franceses, El Jorobado o Enrique
de LagardIre. Era, tanmateix, un espec
un

taole lamentable.
Darrerament ha representat al teatre
Apolo unes guantes obres catalanes. Les
de sempre : El Mistic, Terra Baixa, Els
Vells, etc. No tan lamentable com aguell
cal dir-ho en honor a la veritet, perb cal
fer constar, també en honor de la veritat,
que no n'hi havia pas per a entusiasmar-se.
1 és que En Borras, fill de l'época de
teatre d'En Guimerá, de l'Iglésies i d'en
Rossinyol, és també—cona ho és aquell
un
actor depassat. Han
passat les obres,
i el! igualnient. Si per aguelles el ternps no
passa en va, pels actors encara va més de
pressa. Aquelles, en venir una revisió deis

valors, poden

ésser incorporades als clássics
i reviure de nou. Aquests, simples mortals,
auriolats per la glória, estan subjectes a
les lleis immutables de la natura, i per la
seva
part—en aixér no cal que es taco-1 il
lusions—no les poden pas tórcer.
JAUDAE PAS S AR ELI
.

"IM IRAIC10111"
Teaére

del record

qualitats artístigues,
serva de torees físiques.

.

es

Fábrica d'Arfícies de

depasat, per al qual seria

pels nous corrents, ,adqui
nova
vida, perdurable, si ar

El teatre francés coniernporaní

REDUITS

Enric Borrás

passen, endutes

JOAN CORTES

STUMBLER
PREUS

tot

*

De tetes máneres, és perales, i fins pro
fitós i no cal dir que desitjable, cultivar
un
optimismo que, al cap i a la fi, no ens
ha de comprometí-e a resaAquest optirnis
me resulta—justifica
guan hom perrsa que
bé deuen existir unes inguietuds i uns de
sitjos de renovad() amagats a una banda o
altra ; que bé deu haver-hi un autor, o un
actor, o un empresari,• o .un escenógraf en
potencia, dissimulat, cehibit sota la capa
generosa i entusiasta, de la joventut. A la
Ilarga' hora té el dret de So&pitar que dar
rera de la majoria d'autors, d'actots-i d'em
presaris que ara tenim bé pot existir un
caliu de renovació, un grup de gent que
s'adoni que potser val la pena de procurar
fer del teatre catalá una altra.éosa del que
és ara.
1 mirant ha, •arnb paciencia í
per qué
no?
amb amor, hom descobreix l ger
Anea d'aguesta
generad?) inédita. Flota per
l'aire enrarit deis escenaris un desig sin
cer
de novetat. La nostra gent de teatre,
contra el que es pugui pensar, no s'ha
adormit definitivament en el dlit de la gri
sor
organitzada. No. Hi ha qui intenta
rémoure la liosa aplanadora de la indife
rencia del públi‹.•
tasca molt més ardirá,
«

públic.

Peró les obres,

*

totes maneres...

•

una

lles

morir.
De

gual

nostre teatre, cada cornpanyia ha
procurat preparar la seva rentrée amb alió
que Ji ha semblat que podia assenyalar-li
un
bon començament. Haurem de veure si
la realització correspon a Pesperança.
A part d'alguns intents que sembla que

per fer

nostre
teatre ha agafat aquests dar
anys un trot seguidet i sense sobre
salts que difícilment podrá alterar-se. Pam
ençá partiaerallá, tots. ens ‘coneixem, 1 sense
necessitat de presumir d'unes dots especials
de clarividencia, es pot preveure amb una
certa trariquillitat d'espera que no tindrern
pas ocasions sábrades per. arrencar-nos (AS
cabells, sigui de joia, sigui d'indignació.
Si no fos per por de donar a acuestes
ratlles un to massa pessirnista, diríem que,
fet i fet, ja sabem de quin mal hem de

d'abans; tampoc els actors, entre els
quals s'observa una decadencia palpable.
I l'una cosa va lligada amb Paltra. Hl ha

En el

propósit

El

clat

Un model de presentació esclnica

a

esperances desaforades:

rers

pressió.

no

és pas el més

no

concebre

.

Els nostres autors

—

—

teatre

-

-

tal

—

; que el fet
que se l'elogii d'esma encara suposa menys.
1 que la seva creació esplendida del Ma
nelic no l'ha de ter immortal. Borrás és una
glória del nostre teatre. Peró aixó darrer
tarnpoc és suficient. Precisament per aixó,
pot resultar un actor desPlaçat, millor dit,
no

setmana

catalá,

tre

lent—i de vicis, adguirits a força de «bar
raquetes» teatrals.
Fet i fet, Borrás és encara un actor d'a
vui? Tinguem en compte que el fet que
encara

el teló

TEATRAL

penen de la cultura general, la qual depén,
al cap i a la fi, deis principis segons els
guals és conduida la societat poimacia
de l'esperit ; peró, quan aquest está ma
lalt, fa emmalaltir totes les altres coses.»
Almenys així ho assegura Lucien Du
bech en la seva crónica habitual a Candide.

Convencions teafrals
Del període de teatre francés estudiat per
Bissell, de la Universitat de Califórnia,
que s'estén de 1877 a 1914, el 90 per roo
de les obres són fundades
la qüestió sexual és

d'interés.
Els realistes,

suprimint

en

les

la idea que
tema teatral
tres

unitats

de la tragedia clássica, les han substituides
per un altre trio més perillós i més exclu
siu. Les tres unitats del teatre francés mo
dern han estat el marit, la dona i l'amant,
<lit, el tractadista anglés.
De totes maneres, potser la qüestió se
xual no és, en el fans, el tema del go per
roo de
les obres teatrals franceses moder
nes, sinó mes aviat una mena de clau on
el s autors pengen una varietat infinita de
temes i de carácters.
Els drarnaturgs anglesos de la mateixa
epoca, en la majoria dels casos, acabaven
qurs obres ami) un matrirnoni (com la ma
joria de 'novelles angleses ,més nviat medio
cres, com gairebé tots els films americans

convencionals).

Un historiador superficial, jutjant per les
obres de teatre, arribara a la conclusió que
toteS' les esposes franceses són infidels, men
tre que les esposes angleses, per més que
voregin la caiguda, resisteixen sempre al
darrer moment.
Aquest hipotétic, peró no improbable, his

toriador, seria víctima d'unes convencions li
teráries i d'un especial taranná que vol que

es pintin més llicenciosos
del
que realment són i els anglesos, en canvi,
vulguin fer creure que són més virtuosos
del que realment són de debó. Peró, quant
a
Anglaterra, la virtut ja .passa de moda.

els franceses

—

—

--

p

del que

heroica>

*

*

la•gent

pugui

*

Pompeu Crehuet,

el conegut comediógraf,
inaugura la temporada de Novetats. Crehuet
és un valor estabiritzat del nostre teatre
i hom té la seguretat que'ha d'oferir
nos, forçosarnent, amb La segona joven
tut, una obra. correcta.
Al Romea, Maria Vila i Pius Daví es
trenen un poema en tres actes
L'hostal
de la Glaria
de Josep Maria de Sagarra,
el prestigi més sólid del nostre teatre ac
tual. Aguesta circumstáncia dóna a la inau
guració de la temporada del Romea una
.

•

—

—

solemnitat es,peeial.

Sagarra estrena també una farsa en un
acte, al Novetats, que servirá <le fi de testa
a la vetllada inaugural.•
*

*

*

lis

projectes de les dues ernpreses per
la próxima temporada han pogut ésser lle
gits en les notes oficioses de la prernsa diá
dia. Tots els autors del país prometen, coro
sempre, estrenar n'antes obres 1 la majoria
d'ells, com se sap, solen ccanplir-ho. Al
Romea continuaran la tradició, tan .profito

inaugurada

ara
fa tres anys, de
c.oneixer obres estrangeres de ca
rácter diguem-rne sensacional. Al Novetats,
fidels també a 1.1 seva tradició; no espar
verarán el .públic 'habitual amb novetats
massa
cridaneres.
Entre els escri•tors que la próxima tem•
porada donará a conéixer com autors tea
trals, s'hi cornpten valors tan estimables
com
els de Miguel Llor, Jaan Mínguez' i
Angel Ferran. Valdría la pana que el nostre
públic es desensopts d'una vegada i demos
ti-és una curiositat, per altra banda ben
legítima, per conéixer i animar la labor
futura deis tres autors novells que proven
fortuna.
J. M.

sament

donar

a

Per apagar la set quan
el calor es sufocant
No begui mai
aigua sola ; afegeixi-hi
Magnesia Domenech Ment-Llimona
Anís,
o

al seu gust, i obtindrá una deliciosa soda
refrescant de propietats digestives, que apa
ga la set i exerceix una acció rnolt bene
ficiosa.
uTILITZI

AQUEST

CUPO

LABORATORI DOMENECH
Ronda Sant Pau, 71.—Barcelona
Envietn franc una mostra de cada
gust de la Magnbsia Domlnech. Acom

panyo

un

segell

de o'io

per

de tramesa.

Nom.

a

despeses

.
••

Adreva.
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MIMO*

LE/
LA CRISI DE LA PARAULA

VARI ETATS

N oves recerques
La ereaeió d'una

,fOrmula integradora

del

moment estetie és, possiblement, el primer
ma n nitren t de tota mis si ó erftica Penáem,
perÓ, corn és difícil,de precisar alió que viu
a redós de nosaltres, vnt:
vibrant i tan
•

a•cada•pas., Fermular•sinopsis
•viant

damunt
história -,inalt9rAhle :X1Prqlienta,
ment, un, problema:de punt„de. mira, I, en
tot eas,
pot
vision0iverses
de, cada moment
Per.6 cllAan!r.10.:sQ1/11,11,9,91/;,91;sulJecte és sus
•peptible
de eanvi
Ja

•

•

•

inés veritable, que s'expressa amb les mi
llors paraules, i ja es valoren .més els silen
eis que els mots.» No caldria recordar l'ano
menat teatre del silenci de Jean-Jacques Ber
-nard. Tampoc oblidaríem algunes obres molt
expressives de Georg Kayser. Quant al ci
nema, recordem la troballa interessantíssi
silenci
ma de René 'Clair quan fa rodar en
els•fragments més dramátics de Sous les
toits de Paris.
Hl ha una serie d'apreciacions en aquest

inateiX camp d'experirnenta7;
ció és •imprecís ,de proximin
tat; la fundó crítica no poli
,en

arnb. ,aspeepes,
'fer altra Osal,que,

acumular elements
tál que la conclusió defi-,„'
Altiva pugui :ésser 'f9rMuladO,,,
.49 .41,a
41-10.
Sembla peró• eyident, ja,
avui, 'qUe•en re4eib; aMb el
terna.'que hem propósat inés.•

per

,

ens trobem ami) una
dada bastant clara : la Vigen
cia, en el Noucents, de la

arriunt,

plástica—pintura, fotografia.
einernaHsobre la lírica—mú
ái Pbes' la, valoradíssimes
Vuitcénts.

MéS preCisament : aSsistim
•á llores d'ara 'a un períOde

erisi de l'expressió par
lates
lada en benefici
.tipus' d'exprelsió: J9 he in
tentat d'explicar aquesta cri
'si, 'en fundió de la naixença
cl cinema (també podrien
explicar-se, per aquest fono
men, el predornini de la nova
tipografia, del cartel!, de la
revista illustrada, dé la foto).
'.4questa crisi de la parau
la n9 ha fét aires que ini
ciar-se. Esdevindrá per una
reacció normal dins la his
'Paria de la cultura la áeva
'

•

.

.

Maragan al Pireneu (r9oo)

reValórització? :Evidenttnent.

podern pas creure it una supressió per a
passar al dernini del gest, 99m, segons
sembla a Mareel Jousse, imperava en Pho
Me prirnitiu. Ara, peró, ens limitarern a
assenyalar.. el fenornen i a recolzar-lo en al
guns textos, que em sernblen bastant clars.
Es eVident que qualsevol actitud crítica
citie enfoqui aquest problema ha de topar
immédiatament amb la doctrina maragallia
na de la paraula viva. Sembla que la con
cepció divinal de qué la fa objecte en el seu
immort01 Elogi, la preserva de crisi, 9 de
mort. Ben mirat, perb, no hi ha tota una
doctrina, tot un pressentiment de la crisi
de la .paraula en aquestes pagines de Mara
gall? Fixem-nos que el poeta blasma aquells
que fan de la•poesia una música inanimada.
Les paraules tne,,tenen-sentit, en boca de ,la
gent ,quotidianati:•Cal, cercar molt per a tro
bar la parau/wW:va,; expressiva, vibrant. -Cal
sentir ,els mariners i els •pastors.
anar
a
L'emoció ,de •ar%des corn Aquella canal,
lis esteles, mira..., no és rnés que una prova
de la manea ,d'expressivitat de la paraula
corrent. Maragall,•..per altra banda, canta
el silenci expressiu dels 'enamorats. Aquesta
és també una dada clara. «Les paraules
diu Abel Gance—, dins la nostra societat
contemporánia, no,inclolten mal la seva rea
lització, Els prejudicis„ la, moral, les ceptin-,
gencies, les. tares "filológiques han pres als
mots pronutneia, la seva veritable signifi
Cació. Es sempre
més hábil, i no pas el
•

la

mbquina Wescriure

de

qualital

sentit. La paraula falla al filósof—I3ergson

quan diu que tot sentiment profund escapa
al verb, i al poeta—Maeterlinch—quan, con

fessa

:

parlons
portes divines
ferment quelque part.

des que

des

nous

se

Afegiriem
sonaggi,

la tesi

pirandelliana del

Sed per

que l'home está voltat de la

rema

Mentidera de les seves paraules, i no arriba
mai a un contacte veritable amb el seu pró
xi.m. I aquella frase lírica de Bréton que a
mi m'agrada de repetir : «et mes paroles
étaient le seul éventail que pour dissimuler
mon trouble je pusse mettre entre les
visa
des et moi».
Els •crítics, els assagistes, es troben, tan
sovint corn els poetes, amb aquesta insegu
retat verbal. «Que difícil—diu Aldons Hux
ley—, quan amb paraules es pretén valorar
alguna cosa que difícil és saber el que es
vol dir !» Benjamín Jarnés ha parlat també
de la tragedia de les paraules que no rut
Real ; de les paraules que, situades a l'en
gran.atge mental, no fan funció d'eficacia.
Patim, ha dit Waldemar George, d'una atró
fia per a la percepció de la imátge, degut
a
una
civilització excessivament verbarista.
Que, a més a més, cal afegir, ha esgotat
l'instrument verbal.
Es per aix6 que alguns moviments avant
guardistes s'han basat en un blasme de la
paraula. «La paraula és morta !», exclama
Théo Van Doesburg en el segon manifest
de Stij/. Caldrá dones que substituim la pa
raula per aquella éloquence d'yeux de que
Jean .Epstein parlava? Si, corn crida Abel
Gance, el temps de la imatge és arribat,
quin avenir quedará reservat a la paraula?
Ja he dit abans que la história de la cultura
és un joc d'accions i de reaccions. Estern
en un
moment en qué el desacord entre la
paraula i l'esperit pren una consciencia dra
mática. Rémy de Gourmont ha escrit una
frase definitiva : «les mots et les sensations
ne
s'accordent que trés peu et tres mal;
nous
n'avons aucun moyen si« que peut
étre le silence, pour exprimer nos pensées.
Que de circonstances dans la vie, ois les
yeux, les mains, la bouche muette sont plus

éloquentes

que toutes

paroles!»

GUILLEM DIAZ PLAJA

reproduim

fragments

uns

:

és la «facultat» raríssima
d'«embriagar-se de la vida i embriagar-la
de nosaltres mateixos»; la facultat de trans
formar en vi l'aigua térbola de la vida que
ens envolta i
ens travessa ; la facultat d'a
colorir él món amb els colors esPecials del
nostre jo canviant. Suposeu que un amic
dotat d'aquest do líric es trobi en una* zona
de vida intensa (revolució, guerra, nautra
«El

lirisrne

temps construint els períodes, abolirá la
puntuació i l'ordre deis adjectius i llen
çará als vostres nervis totes les seves sen
sacions, visuals, auditivos i olfaCtives, a
raig, de qualsevol manera. La impetuositat
del vapor-emoció fará saltar la canonada
del període, les válvules de la puntuació i
els adjectius que hom disposa habituahnent
amb regularitat de reblons. Així tindreu gra
pats de paraules essencials soase cap ordre
convencional.
»...Aquesta pecessitat de laconisme no
respon solaMent a les lleis de velocitat Tu.
ens
governen, sinó també a les relacions
multiseculars que el poeta i el públic han
tingut enserns. Aquestes relacions s'assem
,blen massa a la camaraderia de dos vells
arnics que poden explicar-se amb una sola
paraula, un sol cop d'ull. Vetaquí com i
per qué la imaginació del poeta ha de lligar
les coses llunyanes «sense fils conductors»,
mitjançant paraules essencials i absoluta
rnent «en llibertat».
»...No hi ha res més bell que una gran
central eléctrica brunzidora, que conté la
pressió hidráulica d'una serralada i la força
eléctrica de tot un horitzó, sintetitzades so
bre els guachos de distribució erigats de ma
fletes i
de eommutadors lluents. Aquests
quadros formidables són els nostres únics
models en poesia. Tenim alguns precur
sors, que són els gimnastes, els equilibristes
i els clowns que realitzen, en els desen
rotllaments, els reposos i les cadencies de
llurs musculatures, aquella perfecció guspi

rejant d'engranatges precisos, i aquella es
plendor geométrica que en poesia volem

parattles

per les

abastar

Els seixanía

Ilibertat.»

en

anys

de Dreíser

Nascut a l'estiu de 1871, Theodore Drei
ha complert aquest els seixanta anys,
que el sorprenen en plena combativitat,
tador que ha estat tota la vida l'autor de
ser

novella de:

Caries Soldevila
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geografiques

a

l'Atlántie,

problema semblant—tan
ésser fet unilaterairnent.
Així l'historiador que sois és historiador-no
pot resoldre'l.. Cal tenir un *esperit arnple,
i afegir a una pregona boneixença deis fets
histórics la noció exacta de les causes geo-,
gráfiques i geopolítiques que han contribuit
a
un fenomen tan complicat com és el de
la formació d'una nacionalitat.
Cal reconeixei que Jaime ¦Cortesáo era
Phome indieat per a empendre tal estudi
amb• probabilitats d'éxit—és a dir, d'en
L'estudi

d'un

complex—no pot

cortar.

L'antic director de la Biblioteca Nacional
Lisboa no és solament un deis millors
literats pertuguesos conternporanis ; és, de
més, un deis mes i•lustres pensadors lusi
tans.
Un deis seus temes preferits és la
investigació de les causeS que portaren a la
formació de la •nacionalitat, i per a rea
litzar aquesta tasca reuneix les dues con-•
dicions essencials i inseparables : és his
toriador, i és, al mateix temps, ge6graf.
Grades a aixó
resultat completíssim
i pregon l'estudi que acaba de publicar sota
el títol de Os factores. democraticos
maçáo de Portugal. Aquest estudi serveix
d'introducció a una sumptuosa publicació;
la Historia do Regime Republicano em Por
tugal, en la qual collaboren nombrosos in
tellectuals portuguesos de caire democrátie,
obra que és doblement important en els
actuals moments dietatorials i que vol ésser
un
estudi imparcial deis orígens de la de
mocracia portuguesa i del seu estat actual.
Resumirem breument algunes de les con
clusions a qué arriba Jaime Cortesáo.
Partint de la base que cal evitar la his
tória tradicional, aquella história que con
sisteix només en l'«evocació deis hornos
deis esdeveniments singulars, fastuosa ga
leria de retrats i de quadros de batalles, a
la qual, a tot estirar, hom afegeix el qua
dro de les institucions», inicia immediata
ment Pestudi básic, indispensable per a ini
ciar el de la história : la part geográfica.
«Ningú que no sigui contemporani del seu
temps
diu en iniciar el eapítol sobre la
Teoria geográfica de la formació d'un Estat
a
l'occident de la Península—no podrá es
tudiar avui el fenomen de la formació po
lítica de Portugal sense examinar-lo en les
scves relacions amb el territóri.»
de

—

signat sovint,

con

un

boxador,

Ba ttling

Dreiser.

Levinson, amb irnatge feliç, ha escrit que
el ven- roure no ens apareix voltat d'un
haló d'apoteosi, sinó saesejat per furioses
ventades. Efectiva.ment, l'any passat se Ii
escapa el Premi Nobel, destinat a confir
mar
la Independencia literaria deis Estats
Units, per la qual ha treballat ell més que
•

Seinblava que des de 1925, publicada An
American Tragedy, Dreiser tenia el número
u
deis escriptors nordamericans. Més tard,
havent estat hoste deis Soviets; publica un
llibre enllestit una mica massa de pressa
i en el qual tenia compte de no pronunciar
El titula pretensiosament : Dreiser con
templa la Rússia. La dona del seu sortós
rival, Sinclair Lewis, l'acusa de plagiad.
Sc'n seguiren unes bufetades en un ápat i
un
desbordament de la xafarderia literaria,
Després, el seu recent procés arnb la fir

cinematográfica que havia filmat An
American Tragedy, i com a derivat, l'acu
sació de lladre portada contra Dreiser. I ell,
en
to de bravata, confessa aquella calave
rada de joventut, que d'altra banda no ha
via amagat pas en L'Alba, primer volum
ma

de la seva autobiografia.
'Ell pot dir tant de mal com vulgui del
seu país,
ésser feroç en la sátira i implaca
ble en la censura. Per?) el scu gest d'insur

pot

contra

una

cultura

sense

ánima

qualificar

d'amorosa

sense

que

truint per dintre una fantástica ciutat, on
cada dia té un color diferent ; on el calen
dad no és pas una abstracció, sinó una
cosa tan plena de sentit com el Ilibre d'una
comedia o Pescenari d'un ballet : Costums
populars de Barcelona és el títol de l'obra ;
l'autor, Joan Amados. L'ordre d'exposició
que ha volgut escollir és el d'ulna mana de
calendari glossat ; ordre a la vegada escaient
i lógic ; car els costuras populars, les festes
d'una ciutat no són SITIÓ la seva manera de
posar unes alegres vinyetes, amarades d'una
Ilei de simbolismo espontani, a la monótona
desfilada deis dies i les hores.
Avui dia, entre les coses que es fan a
l'engrós, fabricados a máquina, tenirn les
festes i esbargiments d'una ciutat ; cada dia
són les -mateixes, només variades lleugerís
simarnent en alló que ordenen els climes de
les estacions. Tenim cinema cada dia, grá
cies a Déu, i dues sessions i tot ; hi ha golf
miniatura sota cobert Phivenn, i Pestitt
en
a l'aire lliure ; temporades de concert i d'ó
pera reglamentáries ; restaurants i dancings ;
futbol i box.a ; esport i ciutadania, etc., etc.
Carnestoltes, difús a través de tota l'anyada,
amb prou feines si pot destacar-se alguns
dios de Pany més que els altres. Proveu de
distingir el dilluns del diumenge. Tan in
dustrial és el treball com el descans. Les
coses
fetes a máquina participen per força
de la ceguera i de la monotonia de les má
quines. I les diversions tenen tarnbé aquest
aire mecánic de totes les coses modernos,
i no sois perque s'hagin inventat maquines
de divertir.
Peró han existit, i no fa tant com aixb,
unes
époques, durant les quals Barcelona
es teixia a má, i coloria amb tots els seus
cinc sentits, la tela de la seva existencia.
Barcelona, aleshores, semblava una mena
d'auca que s'anés realitzant. Tota la ciutat

FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Fotogravadors
160-162

:

Teléfon

77406

prejudici

religiós, inspirant-se

d'ordre

Pantiga hostilitat,

en

cara

en

„ha deixat
deis carácters originals

compendre

no

que un
de la civilitzaci6 portuguesa. procedeix exac
tament de la fusió d'aquestes:-,dues cultures
diferents» (la cultura cristianá "i la musul

mana).
En efeete, en els orígens de la vida ma
rítima i comercial, en 10 vida urbana (les
Úniques eiutats importants `shs'',.?a segle;
fora de la petita ,'Coimbra, ,eien les grans

poblacionS musulmanes del Centre i
Migdia de l'actual Portugal); en la técnica
nautica, els musulmans tingueren; segons
ho demostra clarament el nóstre• antor, in
fluéncia essencial. Diguem entre paréntesis
que hem notat Pús algunes vegades no del
tot correcto del terme «árab», en sentit
quan realment el que correspon és
més aviat «musulmá», dintre del qual po
den entrar els mahometans peninsulars car
entre ells els árabs foren en realitat esca,s
síssims.
La resta de les 96 planes de la Historia
do Regimen Republicano em Portgul 'que
inclouen el treball del senyor Cortes'áo estan
dedicados a l'ocupació del litoral portugués
durant l'Edat Mitjana (un estudl parallel
a
Catalunya seria interessantíssirn), a la
constitució de les formes de vida nacionals,
a la formació del gran poder marítim por
tugués al segle xiv i al contrast entre Portó,
democracia urbana, i Lisboa, empori cos

mopolita.

En resum : un treball original i vigorós,
exposat amb l'amenitat i claredat a qué
ens
té acostumats l'autor, i, sobretot, pié

GONÇAI,

DE

REPARAZ

semblava

una

poesia

en

marxa,

original,

va
es

exagerar, per

amb qué els Estats Unas empre
totes les coses. Tanta admiració, que
nen
exaltará la creixença de Chicago i arribará
trobar bella la lúgubre ciutat de Pacer,

Pittsburg.

Aquest borne,

el més combatut pel puri

taisme i la tartuferia, tan agressiu ara a
seixanta anys com quan, a trenta, la seva

primera nov.ella
nes

agressions

era

posada

reserva

a

l'index, qui

encara?

ingenua

i alegre ; des de Pany nou fins la
diada de Sant Silvestre, amb un Carnes
toltes que entrava cem un rei a les seves
muralles i mona tot fent riure—sort toser
v.ada a ben pocs monarques—; amb pro‘-.
cessons de
Corpus honorades amb Passis-;
téncia del bou, la mulassa, munió de ger
gants, trarnpes, eiris i autoritats ; amb' fon
tades a fonts que tingueren misten i
ille
genda i duien noms murriescos com la del
Gat, o bé .poétics com la de la ,Setelia ; arnb.
mones i
coques, cadascuna pel seu temps
amb sortiges on els •ran's es divertien tant
com la quitx.alla ; tipus que han
ineorporat
el seu nom a la membria de la gent ;
benediccions de porcá i de cavalls i ases ;
dites populars peculiars ; versos, auques
ventalls ; redoliris i décimes ; jocs i pedra,'
des de la quitxalla ; bonhomia i murrieria,
barrejades amb aquest sentit subtil i mcl
rosat
que Barcelona serva al cor del s.ety
cor.
Temps venturosos, quan el ciutadá,
pujava a la torreta i, un cop a la vida, es
permetia pujar a Sant Pere Mártir, una
mica temorec de trobar-se amb carlins en

GUTEMBERGI S. A.
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El parallelisme de Catalunya i Portugal
—a.mbdós són paisos marítims de la peri
feria peninsular—ens fa compenetre tót
teres que per als catalans té aquest estudi
sobre la formació de la nacionalitat lusi
tana, contemporánia de la catalana. Infé
lignent no podem ací ni tan sois pretendre
resumir ei treball, ric d'idees i de fets c,ol
pidors, de Cortesáo.
Diguem només breuxnent que dos fets in
flueixen pregonament en la individualitza
ció lusitana, histbric l'un, geográfic l'altre :
la divisió administrativa rornaina i l'articu
lació de les costes, major a l'Edat Mitjana
que avui, al qual cal afegir la influencia
de la gran via natural parallele al litoral
que uneix Portugal des del Minho fins a
Lisboa.
Cortesáo demostra l'escassa importancia
deis visigots, que mes que cívilitzar ha-.
gueren de sofrir la influencia local, barbar&
eom
arribaven. lEls musulrnans ja és luna
.altra cosa, •ortesáo opina tumbé que aciues
ta influencia fou decisiva i dóna un aspecte
característie a la cultura portuguesa : mUn

LALIBRES

que avança per les pa
sent com se li va cons

El lector, a mida
gines d'aquest iiibrc,

acompanyat d'una gran admiració,

Casanova,

Un dels ,problemes més interessants de
l'evolució deis pobles peninsulars és elde
conéixer exactament les raons que portaren
a la formació d'un poble distint i indepen
dent en la periferia occidental de la Penín
sula : Portugal.
Es aquest un fet que raa sois resulta •m
portant pels propis portugueses, ans també
per als altres pobles peninsulars i per al
món en general, si recordem que fou Por
tugal el que Inicia es grans deseobertes

Cosiums popuiars de Barcelona
(Centre Excursionista de Catalunya)

receló

Unió de

forma la nacionalifaé, segons
Jaime Corfesáo

es

Joan Amades,

se.

EVA

Com

ELIS

•

nova

portugueses

L'invariable Mari/leí«

nin0._

Ha sortit la

Lleires

Marinetti ha definit la sensibilitat futu
rista i la seva importancia en literatura.
No diu res que no hagi dit, en una o altra
forma, peró com a document divertit en

gi, terratrémol, etc.), i vingui, tot 'seguit,
a
contar-vos les seves impressions. Sabeu
que fará instintivament en començar el seu
relat? Tot parlant, destruirá brutalment la
sintaxi, es guardará ben bé de perdre el

•encara-se

definitius,
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MOBILIARI

BUSQUETS
Decorador,
set.

Maquinária, Tipus, Filetatge de
bronze, Tintes i Utillatge per les

el pa per
de fumar

414..1-2

mestre

ebenista 1 tapis
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GRESOS D'ART Are equb'll
Que

un

pintor

'o

escultor estrangers

un

París, és empresa
i'Irdua, la qual, peró, algunes vegades ha
reeixit. Ja és más difícil que un artífex;
est•ranger, per exemple, acon
un 'Ceramista
arribin.•a obrir-se pas

a

segueixi

cridar Patenció d'aquell vast i únic
inercat artístic. Els vidriers Sala obtingue
París, d'anys ha, una afectuosa i
ren a
afortunada anomenada, és cert. Per() un vi
arier no és pas, a París, et por cause, un
Valor tan gran com ho és el ceramista. La

tellana defineix amb un ínot incomparable
i intradnible : calidad. La gran cerámica
persegueix i aconsegueix la qualitat ma
terial de les coses que amb aquesta mate

rialitat

ens

ment. Té

delecten

quelcom

o

ens

afecten lírica

pintura, en Pac
cepció més subtil del sentiment pictural, i
inolt de la música i de la literatura, en
Paccepció infantil, diríem innata, del liris
de la

realista. Aquesta definició pot semblar
confusa i conceptuosa perque tal vegada' és
me

P>

gran.. _fpc de .1:lorens
gerr.o de la ?reta data
de 1927, és blau gris, beix .marró i roig,:i(Es el •illór que •he fet fins ara
i la sola cosa que em perinet un mínim d'orgull. El guardo per mi», es
criu el seu autor.

.0er-árnica, sobretot la pura cerámica de gran
toc, és arreu, i sobretot a França, alguna
cosa més que la vidrieria. Es que en aquest
l'enere de la cerámica pura París no té rival
món. Cert que la porcellana i el gres
'art sári meravellosament conreats a Dina
arca, a Austria, a Anglaterra i Mernanya ;

ere,'

'la saga deis ceramistes clássics
i del Japó, França fou la pri
era nadó qúe introduí aquest art enlluer
inadon a.Europa. I fou França Púnic poble
la

e

mue

a

,Xina

cinquanta anys experimentá, tot
_sol, jes pastes, vernissos i esm.alts que con

y'

duratit

la cerámica de gran toc. En aquest
inercat principal de la cerárnica d'art, en
liquesta terra de mestres ceramistes havia,
,4oncs, ,cPésser molt difícil a un ceramista
estranger de fer-hi forat.
El nostré ,conciutadá Josep Llorens i Ar
,.tigueS ha tingut, ,per6, la sort i el talent
de fer-se pas entrernig d'aquests mestres i
d'ocupar-hi un lloc envejable després de vuit
:anys d'experiinents i práctiques endiablats.
Ultra el talent i la sort, calia posseir
també urrá enorme dosi d'optimisme i d'ern
penta. Sense aquests dos ingredients la sort
no arriba mai a regalar-nos. Molt'
misme c,algué a Llorens i Artigues per a
Vencer els, incomptables i gegantins obs
tacles que la cerámica disposa, a manera
de paranys de desistiment, al pas dels seus
postuladórs. Moltes amargors, molts deses
pers i vacillacions hagué de vencer el nostre
ceramista en la soledat i humilitat del sea
bbi-ador de Charenton, quan el dimoni del
foc, aquell mal espera que els .nillors cera
mistes xinesos temien Inés que la damna
ció, s'interposa entre Panhel det ceramista
i la química infernal dels foros arborats.
Per fi Llorens Artigues reeixí en el seu
dificilíssim art algunes peces que degueren
ésser de gran valor, quan els colleccionistes
per excelléncia, els millors connaisseurs i els
marxants més exigents, II esgotaven la pro
ducció. Ara mateix el primer marxant d'art
de Nova York ha emparaulat el ceramista
catalá per a organitzar- una exposició lliure
de tot risc a la gran capital americana.
L'especialitat de Llorens i Artigues és,
ara com ara, el gres, la cerámica més dura
I la de més difícil reeixida en les cobertes.
•Aquestes, que són, per regla general, co
bertes monocromes, fan tota la decoració
de la peça. Per tal raó la gran cerámica
de' collecci6 és un art que no té gairebé
.res de comú amb l'art decoratiu. Com que
tampoc aquesta cerámica pura no té utilitat
práctica determinada i només serveix per
a
delectar, es pot dir que tampoc no pot
ésser considerada art aplicat. Aixf darles, la
gran cerámica será art pur? En efecte, al
nostre entendre, la cerámica en qüesti6 és
un
genere artístic que encaixa perfecta
ment dintre la classificació d'art pur.
Aquesta cerámica persegueix la qualitat,
leš máximes i més subtils qualitats ana
:terials de les coses ; el que la llengua cas
en

en

a

•

•

!En els inóstres dies, seria del tot impos
sible justificar, l'existencia de la pintura, si
els artistes de l'época actual creguessin que
aquesta, en Unes les seves manifestacions
i de manera essencial, té per objecte ésser
un
fidel mitjá de reproducció de les coses
copsades. pel ,nostre' esguarcl i tal com en
altres temps, de vida lenta i calma espiri
tual, suplir la manca de mitjans mecánics
de reproducció, per la tasca deis nostres
artistes i a pura força de freda
El fet de reproduir amb
més o menys fidelitat la
naturalesa objectiva, ente
nem que
és, oertartient, tas
ca
rheritosa ; una má habi
lidosa, dominadora de l'oil
ci, pot exercir determinada
influencia en el si de certa
mena de públic. Ara, el que
ens
interessa saber és si
aqriesta mena d'influencia
pot ésser beneficiosa o no
a
l'art. Nosaltres, franca
rnent, entenem que no.
Perqué no és possible que
aquésta mena dé qualitat
sigui el tot, ni que la forma
i el color hagin de quedar
absorbas per la part repro

ductiva

d'aquest

id'aqUest

just arriba

forçós que la
es produeixin

confusió i la conceptuositat
sempre que hom vulgui de
finir un art com el que pretenem definir,
les característiques del qual són un pro:.
fund lirisme expressat de la manera més
aprehensible, més tangible.
Seguint els oeramistes xinesos, Lloren§
i Artigues ha batejat els seus gresos amb
perífrasis de caient literaturesc, obligadeá
perífrasis, leS quals al primer cop d'ull po
den sembler earrinclones com les que adopl
tá aquell fusteret gironí constructor de cap
setes de fusta i de poca-solta. No és aisf,
obstant
aquestes •largues denomina
cions no sÓn ni rebuscades ni carrinclones.
«Pell de Síndria d'un diurnendo barceloní» ;
«galtes de núvia» ; «blau de cel després
de la 'Alija»; «coberta d'arrós bulla» i
d'altres per l'estil són o poden ésser qua,.
lificadors tan justos que de vegaaes resten
admesos pels connaisseurs de tot öl món
de tot temps al través deis segles. Es que
les tals denominacions expressen les qua
litats que descriuen, qualitats que en la real
litat són fugisseres o corruptibles, peró que
el ceramista cristallitza per sempre més.
Res, en efecte, de tan incomMovible, de
tan &u- i durador com aquesta cerámica
de gran foc, en la qual la duresa diaman
tina de la pasta equival a la duresa de la
coberta, s'hi adapta perfectament i fins s'hi
confon. Aquestes cobertes no són pas, com
en
la pisa i en la gerreria, pellícules ví
trees o esmaltines adherides per majá del
foc a la pasta, sinó que li són incorpo
rades en una poderosa vitrificació simul
tánia de pasta i coberta.
Es cert que sovint el ceramista aconse
gueix uns efectes meravellosos que no cer
cava, i és cert per tant que aquelles deno
minacions són a posteriori; per?) si el re
sultat és una meravella, tant se val. En
canvi són moltes rnés les vegades que unes
premisses técniques, certes de tota certitud
i laboriosament formulades, no conclouen
en
la meravella preestablerta, sinó en un
fracás terriblement descoratjador. El gran
foc de la cocció deis greses i de les por
oellanes de collecció reserva al més expert
ceramista moltes d'aquestes grates i in
grates sorpreses.
De totes maneres, aquest art tan sucu
lent, tan dificil i tan dispendiós, no pót
ésser compres i assaborit sense una certa
iniciació; iniciació que no té, peró, res de
mistagógica ni de convencionalista. I és
per aixó que només és estimat entre l'élite
deis pobles més cultivats. Els mestres d'a
questa cerámica honoren llur pátria, per6
no sempre llur pátria
sap honorar-los. Són
nobles aquests que manquen d'un sentit i
d'un sentiment, ambdós de gran valor, o
que no els tenen prou desenrotllats; el
sentit de la sensualitat lírica, el sentiment
del'Iirisme sensual.

joAN SACS

ésser

a

Pernotivitat per anar al seu
objecte productiu. Concedir a aquest la su
premacia, i per tant la responsabilitat de
l'art, anant de dret a l'especificació de de
talls materials i expressant-los amb refina
ments técnics, malabarismes d'inconscient o
malevols, no pot fer sinó fonclre la més pe
tita guspira d'emoció.
Per aix6 .avui cris plau de reproduir una
obra del pintor Joan Vila. La seva manera
d'expressar és ben Fidel a la naturalesa i
a

,

•

,

.

'

tot

•

fer't„

.

Joan Vila
a

recursos

condemnables, contraproduents i manifesta

d'impotencia artística: Sempre que
portin altra finalitát que la de reproduir
dors

•

,

acari

ciant.
Naturalment que, sense
ésser un bon tecnie, sense
coneixer a fans l'ofici, no
és possiblé a un artista, per
més afinada sensibilitat que
posseeixi, transmetre amb
Justesa el seu sentir, basat
o
no
en
l'objectivitat de la
naturalesa.
Perd no per
aixó deu ésser mai conce
dida a la part técnica de
l'art una importáncia que
no té, ans
al contrari, totes
aquellel hiperbóliques pon
deracions de mer tecnicisme
deuen ésser considerades com

Un deis molts senyals que no som un
com
altre—i aixó per
un
polítiques a les quals s'está obviant
raons
actualment—, és la situació de Imites acti
vitats culturals.
En aquest darrer aspecte, realment, les.
llacunes són nombroses i extenses algunes.
d'elles. De mica en mica se n'han omplert
moltes i é_s d'esperar que com més anern
més se n'omplin. Perd, al costat d'aixd,‘
hem vist' com imites llaCunes s'han' tornat
buidar.
a
una d'aCffiestes;,
gr,an,', a la nos-!
tra manera de veure, és la de les revistes!
d'art.
No és que no en tIng uern,; ,ppg toni
la que,ens fa falta,
!
Ara Mateix en surten (1,íités, d'eXéellents.'
Lns teferiin al I3utUetí deis llbseluS i
A C,' drgaris dels arquitectéS itel'dátciSac.;
i'er6 ja es yeulpei--'aqueát'Ohunciat, que esi
tracta de revistep• especialitzodes„oada unal
d'ellos a'rtib el su seCtior di'aCtivit4t limitat
!Encara en surten rriés, si volar, Pero són!
.1)rgans de grtips!.o-, entitatA
.V0,1kent de!
les Arts Decorativos edita.„
sexa ;.i acaba!
d'aparéixer el primer número 'de l'Associa-:
Ció d'Alur,nnes de• ,1,3911,4r.tg (diem el pri-,,'
rner perqué és
el .?rirner que hem yist ; nol
hi trobareu data ni res).
Peró, de fet,
tenitn. la, „revista d'ad'
que fa falta. La revista-general, .Coiri.)era'
Vell i Nou, o la Gaseta de les Arts. I en
queixar-nos d'aquesta falta no volem treure
meras a cap de les revistes anomenades,
sobretot les dues primeres, dignes del ma
franc elogi en el que cada una representa?'
a
part les observacions que 's'hi puguio
La Gaseta de !eš Arts, per exemple, 1-4
estava pos eXempta de detectes, per-6 les:
qualitats els superaven de sobres, i el ser:4
vei que prestava no hi ha ara cap publicad
ció que el presti. (SI el 'set( ,editor .en la
seVa darrera etapa, Máritiá''Gifreda,' die> fol
d'aquesta casa, aquí escauria un elogi
acabable. pél Set' 'fflecenatge.)
Per-6 la Gasetd de les Arts morí, faltada
de base 'eçonómica ; ,morí amb un déficit
honorable per al seu editor. i vergonyós per,
tots plegats. La mort,•que en,aquestes latij
tucIS sembla natural dé 'tánteá 'bones empreJ
ses, que no 'es Poden'delenrotIlar amb l'am4
plitud nectslária per manca de mitjans. 5
No sabem pas qué.eS p6dria fer per omj,
plir aquesta llacuna de la revista d'art. Perb
no creiem fora de lloc tornar a
posar la
qüesti6 en un pla .de diša.issió i d'eStudi
per si sud' qui l'arrangi.
Tothom es va plányer d'aquella defunciól
per6 el remei no s'albira per cap cantó. No
existirá, aquest remei? Gairebé estarfern
temptats de creure-ho, vista la histdria de
les nostres publicacions, ja que les dificul
tats que han de vénter totes 'fan tina .ern
presa heroica llur edició. Per?) les altres faá
la viu-viu o viuen decorosarnent, a costa
sovint de sacrificis i d'heroisme. Sembla
que les publicacions d'art ni així puguifn
subsistir.

País organitzat

•

art

inútil, que

art

inetrysprert

Revistes d art

no

mansament la naturalesa, fent gala d'habi
litats, ben innecessáries, constituiran un atac
directe a l'art i als seus principis com a
forçós resultat d'un abús de la técnica.

Es a dir, l'explicació detallada que la na.
turalesa dóna de tot alió que ens envolta,
no ha
d'ésser acollit amb fredor per ésser
mes tard fransportat a -la tela, destruint
aquel! foc que remeció concentra, per sortir
a la recerca de solucions assimilatives. Del
contrari si l'artista fa que aquella munió
de details siguin compresos globalment, en
substáncia, l'artista pot, amb més intensi
tat, extreure de la naturalesa aquelles poten
cies suggestives causants de llur emoció.
Solament aixi és possible dotar de l'emo
tivitat necessária una obra d'art, i única
menf d'aquesta manera pot arribar a pen
dre un aspecte immaterial, en els nostres
temps tan característic ja en les obres deis
bons pintors d'aquesta época, fins i tot es
sent aconseguida aquesta desmaterialitzáció
a
través de la forma o del realisme ; peró
mai d'aquell realisme destinat a sorpendre
sota aparences d'ordre académic.
L'existencia de la pintura, com la de'to
tes les arts, actualment, com sempre, té
funalitats majors, encaminades a Peducació
espiritual i a la mútua comprensió interna.
Del contrari Part posarla de 'manifest la
seva
total inutilitat, i, el rnateix que un
passatemps vulgar, anida de dret pel fals
cami a cercar l'admiració deis més, presen
tant-se únicament eom a treball manual.
Per aquest motu ens dolem sovint en
veure certs artistes, la producció deis quals
pot tenir tota la força d'una suggesti6 trans
ferible, que s'entretenen en detalls que no
poden tenir altre objecte que desvirtuar el
propósit essencial de la pintura, bo i fent
conoessions gens recomanables, imposades
a l'obra amb l'equivocada intenció de fer-se
uns prosélits, vinguin d'allá on vinguin.
La forma, la vida real de les coses, el
color i la llum han d'ésser compresos com
els millors elements de qué l'artista disposa
per acollir i fornir emocions, perd no será
mai preferible, entreveure en una obra el

El marit.—Com van aquestes dones!
M'he hagut de tapar els ulls.
La
ja ho he vist : amb els pris
rnátics.

,

—

Pintura

está fermament lligada al realismo més ab
solut ; perd, amb tot, per ella és fácil de
compendre que aquell verisme creat per a
tots i comprés igualment per tothom, ser
veix únicament, a Joan Vila de punt de par
tida. Ell destrueix aquella realitat aparent
i dóna pas a la veritable realitat ; aquella
que cada artista, segons el seu estat d'ánim
i a mesura de la seva força espiritual, sent
de vegades deformada, es concentra o des
integra, sempre sota l'impuls produit pel
viu moment de la primera impressió.
A Joan Vila l'atrauen també els proble
mes de la llum i de l'atmosfera i els seus
sentiments el porten sovint a una fantasia
visionária, ponderant la nota per anar a
Paccentuació de Pessencial. Per aquest mo
tiu el seu dibUix tan aviat és sec i dur,
com obté suavitat i esclevé flexible fins a
la
máxima finor.
Acusa les masses amb encert, i a causa
d'aquesta acusació deflnidora deis volums,
la seva obra pren grandiositat. I amb tot
i ésser aquesta pintura exempta de detall,
no
podrem pas dir que no sigui una pin
tura amable. En qualsevol lloc del quadro
que fixeu la mirada, sentireu actuar la seva
resta de complement acollidor.
Joan Vila, sense renunciar a Pobservació
auténtica, rió s'abandona a la reproducció,
i a la manera deis artistes conscients de la
nostra

époea, compren,

com

a

substáncia,

la naturalesa ; el realisme, com la seva imi
tació, i Pabstracció d'una cosa 1 de Paltra,
com la pura essencia de l'art.
ANGEL FERNANDEZ

,

MIRADOR pot
a

clim

La colslecció completa

consultar-el

i"Arxiti Históric

de la

Ciiar

tat, plaça de la Catedral'
carrer de Santa Llúcia, '1';Á
II

Casa del'Ardiaca", totseI

dies feiners de 9'30 a

1'31:1
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*—Aquesta

comanda...

no

s'entén la firma

la direcció...

'

—Escriguils

'ciar.

dient-los que ho

posin

en

--He demanat dos taliss 'le pernil.
—Té raó ; aquests del taulell, que s'han
descuidat de partir-lo.

(Ric

et

(The Humorist, Londres)

Rae, París)

—No m'agrada que diguis tantes menti
edat, no n'havia dit mai.
vas començar,
papá?

des. Jo, a la teva
—A quina edat

(Karihaturen, Oslo)

(Moustique, •Charleroi)

A
anava

rzo

PER HORA

has fixat? En
l'Amena amb un barret

aquel! cotxé

•Londles)

nou.

.(1:/me I,(umorist,
•

506'

—E1

meu

marit necessitava aquestes va
de tants arnys de no parar

cahoes. Després
Inai trehallant...

(Everybody's, Londres)

—De
L'emocionant final del carnpionat

(Gazzetta

del

Popolo,

.

Róma)

veres

non

podem córner més? No
cara
d'aquest heme que

m'agrada gens la
ja fa maja hora que

ens segueix.
(London Opinion, Londres)

La víctima.—El rellotge no val res. No
és més que un record de familia.
El lladre.—Tant E fa. Jo també sóc un

sentimental.

(The Huinorist, Londres)-

—Ens hem de desenganyde. Si
gués perdut el costum de tirar-se
pel cap, no hi hauria tants
drames pa ssionals.
-••

,

no

els

s'hair
platá
".

--(Rie—ét--Rdó,--París)

---Un moment,

jove... Esmoleeeeeet

!!!

(Kasper, Estocolnl)
ELS

El prestidigitador..---M 'has vist mal
vida?
El jove .espeetador.—Mai, papá.

AIGUA
DE ROCALLAURA
A DEU

en

ta

(London Opinion, Londres)

•!EXAGERATS

que

jo.

tant

Conspirador primer.—Estem sois
Espectador únic.---Quasi quasi.
(Le .1~01, Par(s)

--Una vegada, al Japó, cm va sorpendre
aquell gran terratrémol...
devies espantar força.
—4 ca!
La terra tremolava molt més

patró

El

LA CRISI TEATRAL

barber.

els elients tantbé es tallen els
l'estiu.
per no els heu d'aju(lar a posar-se

—Peró

cabells

a

Pabric.

(Pulid?, L)ndres)

(Moustique, Charleroi)

ENCARREGUEU
ELS

VOSTRES

ARTÍSTICS

IMPRESOS

I COMERCIAL G

PATRICI ARNAU

Bronquitis parenquimatoses

CALUS, 3,

VERDAGUER

ra.

DAVANT

DEL

DE

PALAU

ES LA CASA

AIGUA DE ROCALLAURA
en

ampolles
garrafons de
en

DA EN

de litre 1 mig
vuit hl-res

Hospital,

32

Saimero'n,

El banquer (entrara a la. presó).—A
de costum, Joan ; d'aquí cinc anys.

133

(Life,

l'hora

Nova York)

El faraó, al contractista de les piratni
des.—Diu la nieva dona que aquesta pirá
mide l'hauries d'enretirar més si l'esquerra.

—Ja saps qué els passa als nens dolents?
—Que els empipen molt les velles.
(The Humorist, Londres)

-
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RATLLATS,
CLASSE

DE

D'EN

ELEGANCIA
ENCA

ELS

EN CAS DE

DEMANEU-LOS

5

CATALANA)

PERFECCIONA

ECONOMIA EN

I

general&

I

MÉS

LLIBRES

QUADERNACIONS.

FORTUNY, S. A.
Correr

MÚSICA

LA

LUXE 1 EN TOTA

RRECS.
Distribuidora

ALS

GRÁFICS

TALLERS

Si vosa pateix d'.Albumínúría,
Lifiasí úríca (tnal de pedra),

S'expén

us pagaré
hi ha tanta

no

no

feina.

MÉS RICA DE MÓN

Nefritis crónica, es curará
dicalmenf amb

A l'estiu

l'hivern, perqué

a

com

PEE.

URGENCIA
TELEFON

I 4 8 5 6

(Smith's Weekly, Sydney)
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Societat Espanyola de Carburs Metülics
190

BARCELONA

Teleil.t "Carburo*"

232

Correas:

Apartat

Mallorca,

!NERVIOSOS!

...

lii

,

4y;,,

Prou de patir inútilment, áracies

_

e
Telfon

„

75013

les acreditades

GRAGEES POTENCIAIS DEI DR.

/

que combaten d'una

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 °/<, DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, Valéncia i Córdova ACETILEN DISSOLT, Fabri
ques a Barcelona, Madrid, Valéncia 1 Cbrdova :: FERRO MAN
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó í altres teix.its : : CALEFACCIÓ INDUS
TRIAL de laboratoris i doméstica : : GENERADORS, BU
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA .AUTOGENA

a

manera

nifesrt:dtculaonI

Neurastenia,

membria, verthgens, factiga corporal, tremolors,
nerviosa,
palpitacions, histerisme i trastorns nerviosos en general de les dones 1
tots els trastorns orgánics que tinguin per causa o origen esgotament

<:;,"

'

1

•

nerviós.
Les

L'aprenent

de barber per

correspondéncia

(Everybody's Weekly, •Londres)

Gragees potencials del Dr. Sokréf

més que un medlcament són un element essencial del cervell, medulla itot elsistema nerviós, regenerant
el vigor sexual propI de l'edat, conservant la salut 1 prolongant la vida; índicades especialment als
esgotats en la seva joventut per tota mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant físics
com morals o intel•lectuals, esportístes, homes de ciéncia, financiers, artístes, comerciants, índustrials,
del Dr. Soivré, tots els
o
pensadors, etc., aconseguint sempre, amb les Gragees
exeercicis fácilment 1 disposant l'organisme per rependre'ls sovint 1 amb el máxim resultat, arribant a l'ex
violentar
l'organisme
arnb
energíes
prbpies
de
la
joventut.
trema vellesa 1 sense

potencials

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES
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ASSAIGS, GRATIS

Hispano
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Automóbils
20 CV 46 CV

MIRADOR

-

I

I

SOIVRÉ

cbmoda, rápida i efical la

Basta pendre

un

•

Venda

a

5'50

pies. flasoó,

en

lotes les

flascó

esfourços

per convéncer-se'n

principals farmácies d'Espanya, Portugal 1 Amédca
franquelg

NOTA. —Dirigí:II -se 1 trametent 0'25 ptes. en' segells de correu per al
carrer del Ter 18, Barcelona, rebreu gratis un llibre explicatiu sobre
d'aquestes rnalalties.

Sáhatarg,

a

Oficlnes Laboratorio

l'origen,

desenrotliamenl

1 tractament

ANUNCIANTS
Una moderníssima organització completa

en

publícitat

l
l
bPelícues
de diuixos anínaís
patent num. 121288
aplicades al
serv-ei de la técnica publicitaria, us l'ofereix:

mudes i

sonores

-

E
Vostres prod-uctes poden ésser propagats amb exít segur
tota la Regló Catalana i Illes Balears
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Fontanella, 101 11", 2ua- Te1116606

Avinguda Menéndez Palayo, 85, 11": MADRID
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