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Tenim els pensaments i les emocions de l'hora que corra, Ens sentim deslligats de tota forma
congriada per instints irresponsables o producte
d'un estat de coses definitivament extinto La vida
sentimental adherida als recons misteriosos de
les valls profundes, als carrers silenciosos de les
velles ciutats, als claustres romcmics o als cofres
gOtícs, ens mereix la més franca repulsa. Tampoc no consentím a encadenar la consciencia a
un pervindre que sempre se 'ns mostra pletóric
de ventures que mai no arriben. Be~em a tot
glop el doll de vida que a cada moment ens arri~
ba, vingui d'alla on vingui, de les concavitats
d'una aníma o de les convexitats d'un coso Ni
passat ni futur: ara.
Lleialtat a la continuada fluencia de la vida.
No torturem aquesta subjectant-la a una constant
matematica o a un sistema cientific, ni tan soIs
convertint-la en una obra d'art. Deixem-la i

frui'm-la tal com éso Com l'amor, com la moda,
com l'esport.
Ens atemperarem aixl al ritme universal de
l'epoca. Que no ens interessa alló que esta més
aprop de casa, sinó alló que esta més aprop del
moment fugaf que passa. La nostra visió de les
coses d'art i ciencia, les nos tres divagacions, aniran, doncs, d'acord amb el que ara es porta. 1
que n'estem contents.
Aquest full, sensible a les palpitacions de
1'hora, recullira en no importa quins graus de
latitut i longitut, les més significades activitats i
aspectes del món d'ara: cinema, T. S. F., ales, U.
S A., maquinisme, U. R. S. S.; agredira desapiadadament el vell tronc dels romanticismes i
naturalismes; i sera un esgarría-críes de tot pro·
pósit messian ista i redemptorísta.
Llegiu-lo. Després, llenceu-lo.

El Con trap unt
del Comte
de Keyserling
Els homes aptes per a veure i viure els grans
fets actual s amb emoci ó simpl:!ment human a i amb
sereni tat sobira namen t filosóf ica, to t alhora en'
sems , són ben pocs. Entre ells i al ffont d'ells, hi
trobem el comte de Keyse rling .
El repert ori de cassos i coses que sorgei xen en
el correr deis dies , el dinam isme de la societ at
occide ntal, el canvi de jeia deis coIoss os d'Orie nt,
les direcc ions insosp itades que empre nen les masses, tot ofereix una resiste ncia invenc ible a inser,
tar,se en eIs quadre s tradic ionals . Cal romp re
aquest s i fer-Ios a mique s, Peró cal també tenir la
gosad ia i la grande sa d'un Keyse rling per a llan'
~ar' se de pIe en la realita t d'ara, sense imped imenta
de cap mena, i sortir- ne amara t del sentit que aque'
lla inclou en el seu si.
L'host e d'aque sts darrer s dies a Barce lona i
Forme ntor sent en tota la seva puixan~a la vida que
circul a per les venes i les arterie s de la human itat
concre ta que frisa, treball a, juga, corra i vola El
seu pensa ment vibra amb alIó que té de més profun d
i enigm atic la vida human a: la contra dicció . En les
seves obres, en les seves diserta cions, en els fruits
tots de les seves vivenc ies, s'hi revela aques ta antí,
tesi fonam ental:
Per una banda , una realita t aprehe nsible a la
clara llum de l'intel. 1ecte; per l'altra, el sentit pregon de les coses subme rgit en els avencs irracio nals
de la vida. Són dues notes d'un contra punt psiqui c
i histór ie ensem s, que sonen en el cosmo s extern
per la estruc tura polar de la seva ordena ció i resso,
nen en el cosmo s intern per la forma contra dictór ia
de la seva essenc ia. En les obres del gegan t estoni a
se sen ten unísso nes i donen la impre ssió angun iosa
de quelco m semi-m agic, semi-m ecanie . Tot amb
tot, a través de «La naixen~a d'un món» s'efect ua
un destri ament que va a servi nos de base per
aquest es ratUes .
En relació al mome nt actual senta Keyse rling
l'afirm ació de que totes les cultur es tradici onal s estan en decade ncia . L'esta t psiqui c de tots els homes
ha canvia t avui de maner a tan profun da que ja no
hi ha possib ilitat de mante nir les formes , norme s i
costum s deIs nostre s progen itors. La transf ormac ió
consis teíx en el canvi d'acce nt que donav a sentit a
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l'estru ctura de l'anim a human a. Aques t accent ha
passat d'alló que és intran sferibl e a alló que és
transfe rible. Totes les cultur es tradici onal s tenen el
seu centre de gravet at en les zones irracio nals, im,
pulsiv es, sentim entals de l'home , en alIó que és aló,
gic. 1 tot el que és irracio nal i alógic és en certa manera intran sferibl e, car eIs sentim ents són incapa~os
d'actu ar a distan cia; soIs són comun icable s en for,
ma de contag i dintre d'un petit cercle.
En canvi, ellogo s, l'intel. lecte, és essenc ialmen t
transfe rible: una veritat racion almen t conce buda, és
conceb ible en el que té de fonam entaI per tots .
L'lnte Llecte trenca totes les Fronte res
1 avui l'esper it de l'home s'ha dilata t tant pel
costat inte1.l ectual, que aques t canvi esta a punt de
matar totes les antigu es cultur es .
Aixó s'il.lu stra amb plena eviden cia si con si'
dtrem una de les expres sions especi als del desenv o·
lupam ent intel.l ectual : la tecnic a. On se vulga que
s'intro dueixi la tecnic a, no hi ha forma vital de
l'edat pre·te cnica que resiste ixi llarg temps . Es absolutam ent impos sible que els aficion ats al cinem a , a
la radio, els carrer istes, aviado rs i «globe trotter s»
roman guin lligats a forme s de vida, la possib ilitat
de les quals es conté en estrete s fronte res. El seu s
repres entant s més joves actuen en front deIs seus
pares, com homes nous, sense tradic ió ni imped i'
menta .
A més, estem en el comen~ de l'edat de les mul,
tituts. Com més signifi ca l'intel. lecte, la porció
transfe rible de l'home , més impor tancia adquir eix
el nombr~, la quanti tat.

KEYS ERLIN G

1 en el curs victoriós de les teories universalis~
tes i de les maximes unions, la humanitat s'enca~
mina a una actuació ecuménica, de tal faisó que la
independencia deIs Estats novells no significa ja
més que una elegant expressió de la seva total de~
pendencia.
EIs raonaments i o bservacions de l' autor de
"Europa espectral" són ben clars: mecanisme, especialisme, multituts, universalisme van segant i
arrasant formes particu)aristes i habits multise~
culars
Ara bé, fins ací Keyserling no passaria d'ésser
un temperament orejat pels aires cosmopolites que
ha anat respirant en el curs deIs seus viatges .
El filósof, peró, cala més fondo.
La potencia intel.lectual no tanca la totalitat de
la vida. El que resta desallotjat de la consciencia,
quan no demostra la seva realitat en formt:s sinistres, per l'acció irresistible de l'inconscient, com
s'esdevingué en la gran guerra, es tradueix en una
forc;a que compensa l'increment de l'intel.lecte. Ai~
xi, malgrat que el factor de la Ilibertat espiritual
sigui preponderant, el pes de tot el que és immutable
i inconscient, el pes de les coses que l'home no pot
modificar en el seu destí, és considerable. 1 és
més - i ací es situa la clau de volta de l'edifici key~
serlingia - l'immutable, el fat de les disposicions
primitives, no experimenta cap debilitació, sinó un
inc!ement de poder, en el procés progressiu de la
consiencia, 1 és que davant del perill d'ésser opri~
mida,
la part irracional de I'anima s'enforteix
Qui cregui, doncs, en una definitiva nivellació de
la vida, oblída el fat de l'home. La vida es rejoveneix
i renova en el nostre temps. La vida creadora soIs
existeix a base de tensió i les tensions de la situació
ecumenica són majors i més diverses que les ante ~
riors .
Per aixó:
Intel.lectualisme i abstracció, peró plasticitat
pura, cinema, imatges que eliminen l' activitat cere~
bral.
Sin tesis universals, peró nacionalismes ex~
trems.
Epoca de les multituts. Epoca de les formida·
bIes individualitats: Mussolíni, els caps bolxevics,
els grans financiers.
Mecanisme - J azz
Especialisme ~ Renaixenc;a de castes
Insectimorfiime . El qui precedint al que

Tecnica universalista ~ Fonofilm
Arquitectura racionalista~ Lirisme pictóric
Valoració conscient ~ Valoració onírica
Aquestes actituts, les notes del contrapunt
keiserlingüi, no són redulbJes a unitat lógica.
Que fer doncs? Cap on decantar· se?
Diu el comte : «Tots han de trobar per si matei~
xos el seu camí, de la mateixa manera que níngú no
pot infondre a un altre el seu alt~»
MrQUEL DELFAT

Una gracia de qualitat,
per I'amor de Déu!
Fa anys que menem, amh sincer entus iasme,
les Olés diverses campanyes per a intentar la dignificació de la pintura catalana.
Fa anys que ens esgargamellem en tots els tons,
que emprem els més potents megafons, que gesticulem nns i tot com uns energúmens, per a aconse~
guir un guany qualitatiu de la pintura catalana.
Comenc;arem per oposar l'austeritat formal a la disbauxa coloristica imperant, l'abstinencia estructu~
ral a ¡'embriaguesa lluminica, l'ordre al desordre.
Davant els resultats negatius, assenyalarem la con~
veniencía d'alliberar-e del naturalisme en ús, consi~
derat com una trava poderosa, com un control
rigorós de la intel.ligencia i de la sensibilitat. Aconsellarem l'evasió per afavorir la IHure expansió de la
raó i de l'instint. de la plastica i de la poesia, de
l'ordre arquitectónic i de les efusions liriques, Da~
vant la mansuetud dominant, exigírem la intensitat,
drec;arem la forc;a contra la gracia, el vigor masde
contra l'afemellament ...
Tot en va . Cbnfessem que ens varem equivocar.
Tot el que recomanavem - la forma, l'anti~natura~
lisme, la supressió de traves obstaculitzadores tat aixo, comptat i debatut, no eren res més que
mitjans, mitjans materials, que havíen de permetre
al do, presoner de tota mena de prejudicis, d'alliberar se . Perqi..e creiem en un do, en un possible
do, Ho confessem ingenuament. Creiem en uns pin~
tors catalans, dotats, peró controlats . Creiem en
una mDteria prima - existent peró dominada,
tornem a confessar que ens varem equivocar lamentablement En l'art cataJa no hi ba do, no hi ha
materia prima, No hi ha qualitat. No hi ha pintors
catalans dotats. No hi ha píntors catalans de qua-

lítat. Confessem·ho amb pena. Es doncs perfecta~
ment inútil que ens esforcem avidament a reco~
manar uns mitjans que permetin d'evadir-se a un
do que no existeix. Tot seria endebades. Ja no cal
parlar de for11!a ni de color, ni de naturalísme ni
d'anti~naturalisme Ja no cal parlar d'avantguarda
ni de reraguarda. Ja no cal parlar de res de tot aixo.
Cal ésser més primaris. Cal parlar de qualitat. De
qualitat, simplement. Cal exigir la qualitat. No cal
exigir l'estructura ni la for~a. ni les inquietuds de
l'hora, ni res de tot aixo. Cal exigir purament i simplement, estrictament, precisament i únicament, la
qualitat. Una gracia de qualitat per l' amor de Déu!
1 com que no la trobem en els actuals pintors cata~
lans - alla on no n'hi ha no en pot rajar - cerquem-Ia en els joves, en els innominats, en els ine~
dits, en els desconeguts ... Cerquem-la alla on sigui
alla on es trobi, pero cerquem-Ia. Una gracia de
qualitat per l'amor de Déu!
Tot aixo esta en la consciencia de tothom Tothom ho creu. Tothom ho pensa. Pero ningú no ho
diu. La covardia o els interessos creats, són infinitament poderosos. Ningú no ho diu, l'art catalA ha
esdevingut intangible. L'intaes, els diners, els afer s
camuflats de xovinisme, l'han fet esdevenir intangible. No es malparla de l'alt catala impunement.
Nin~ú no ho diu. Per haver-ho gosat a dir, per haver
gosat a dir quatre veritats a l'art catala, m'expulsa~
ren de La Veu. 1 em digueren amb to patetic, aire
declamatori i gesticulació teatral que «per a La
Veu de CatalunlJa la pintura catalana és la millor
del mon».
1 així estem. Així anem fent. Així anem vivint.
Vivim en el millor deIs mons. Vivim contents i en~
ganyats. No fa pas gaire hem tingut de pas~ar per
la vergonya d'haver d'escoltar de lIavis d'un botafumeiro professional, d'un adulador d'ofici -el
senyor Francesc Pujols, aquell senyor Francesc Pu~
jols qui, a l'antiga Publicidad, escampava l'encens
arreu amb adjectivacions tan contundents com el
divino CarIes i altres nicieses - hem tingut de
passar per la vergonya d'haver d'tscoltar. de lIavis
d'aquest senyor, barrejats amb una colla de babaus
que l'aplaudien, que la pintura catala.na és la única
activitat nostra veritablement nacional. 1 així es~
temo Així anem fent. Així anem vivint. Vivim en el
millor deIs mons. Vivim contents i enganyats.
1 quina crítica té la pintura catalana actual? La
pintura catalana actual, fe tes algunes excepcions,Capdevila, Benet- té la crítica que es mereix. La
crítica que no ha sentit mai cap inquietud. La críti~
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ca mansa que no té altra preocupació que la de no
comprometre's. La crítica conformista, la crítica
d'amic, la crítica banal que no solament no vol ni
sap denunciar el lamentable estat de coses actual,
sinó que amb el seu silenci, els seu s elogis vaseli~
nats, sembla rabejar-s'hi, s em bla complaure-s'hí,
sembla estimular amb la se va actitud la mansuetud
dominant.
Aquesta crítica banal i buida, sempre d'elogi
immoderat, sovint, no fa més que estimular la ba~
nalitat i la buidor de la pintura catalana actual. De
la banal i buida pintura catalana actual. Hi ha excepcions, és claro Hi ha excepcions, sortosamen¡.
Les excepcions q u e confirmen tota regla general.
Dins l'art pur, hi ha Joan Miró, la gran vedette in~
ternacional. Dins la pintura-pintura, la pintura pic~
tórica que ad pretenen conrear sensc aconseguir~
ho, hi ha Miquel Villa, un pintor, autentico Una mica allunyat, hi ha Salvador Dalí, arrossegat per les
modes i I'habilitat digital, pero pletoric de condi~
cions. Hi ha Francesc Domingo, també: l'humanissim, el de la inquietud fecunda. 1 hi ha els joves,
finalment. Joan Junyer, una gran esperan~a, Costa,
Sandalines, Planells, Grau Sala. Pocs. Molt pocs.
Massa pocs per a comprensar la poca qualítat de la
pintura catalana actual. La nul.la qualitat de la pintura catalana actual. Una gracia de qualitat per
l'amor de Déu!
Decididament, davant d'un panorama tan dt'~
solat com aquest, val més apartar-se de la pintura
amb la seva agonía lenta. Decididament, davant
• tan desolat com aquest, resulta mo 1t
d ,un panorama
més divertit en aquest país ocupar-se de política o
de boxa, de music-hall o de cinema.
SEBASTlÁ GASCH.

Pintura d'Ara
Catalunya no és un poble de pintors. Ja sé que
per a molts sera un disbarat fer aquesta afirmació.
Pero per que no dir-ho, per que no tenim d'ésser
clars entre nosaltres? La historia ho confirma. Ca~
talunya, abans que tot, és un poble de forma. L'arquitectura, l'escultura, són les úniques arts que són
dependents de la forma. L'existencia de molts pintors no justifica pas que Catalunya sigui un poble
de pintura. Portem la forma massa arrelada al cos
perque poguem alliberar-nos-en sense sacrificio

Nonell. Nonell és un cas isolat. Nonell és veri~
tablemen l'únic pintor que hem posselt i que ha
possett tota una epoca. Jo parlo precísament no~
més deIs .homes que han tingut una influencia en
les conclusions que poso en clar, en la nostra epo~
ca. La generaci6 d'abans del 1900, en el fons no in~
flueix en res, i els seus pintors no varen passar
d'ésser pintors locals amb més o menys talento No~
nell és el veritable pintor. En ressuscita tota una
una epoca. Es a dir, !'epoca viu en l'obra de Nonell
i per dI es continua la veritable historia de la pin~
tura universal.
Aquest retorn a parlar d'En Nonell fara fer
mol tes exclamacions a casa nostra, pero permeteu~
me pujar tots els esglaons. No és que jo pretengui
dir res de nou, no. Existeix en art una certa econo~
mía, les lleis de la qual nosaltres violero massa vo~
luntariament.
Nonell, com tots els grans pintors, ha expressat
el seu m6n. Nonen té una importancia cabdal per~
que és un cas isolat Nonell és un gran lírico El li~
risme en pintura no tenia encara, a l'epoca d'En
Nonen, el veritab e sentit.
Hem tingut d'arribar fins ara per compendre
tota la parallla Lirisme en pintura, és únicament el
sentiment de la materia. Aquí és alla on s/ha deba~
tut tota l'epoca cubista. Són les úniques con seCjüencies que nosaltres em podem treure, aquest art
practic, engendrant aíxí és el lírisme que totes les
materies tenen. A !'epoca de NoneIl, ellirisme pic~
toric es concretava encara a un fet físico A la im~
portancia que hi havia en pintar de tal manera, no
en una necessitat de sentiment de l'home per la ma~
teria, no en l'encarnaci6 de la materia per l'home.
Tenir una expressi6 pictorica ja és molt, pero
encara és més tenir un sentiment de la materia. La
materia és el m6n La materia és carn; per que te~
nim necessitat d'acariciar-la.
Nonell va escollir la materia d'acord al seu sentiment- com hauria escollit una dona -. La pintura
a l'olí. Aíxo sol prova que era un gran lírico
He llegit en el llibre Architecture de Lur~at,
aparegut darrerament, que la pintura al frese va
perdre's per culpa de la pintura a l'olí, de la pintura
de cavallet. Aixo és una boutade.
El frese existira encara que ningú no en pintí.
El frese existeíx en pintura mural; no té res a veure
amb la pintura a l'olí, amb la pintura de cavallet,
El frese sempre i sempre ha estat i será un art de
base objectiva, sempre la pintura al frese, la pintu~
ra mural, depen de quelcom, sempre ha de fer pen-

dant amb alguna cosa. Després, la materia de la
pintura al frese no és pura. El frese no és una ma~
teria lírica. El frese és una materia que viu per ella
sola. El frese no té eap neeessitat de l'home. El
frese és una materia que sempre és al mateíx pla de
vida. No confonem.
La pintura a l'oli és una materia que pot arribar
afer fastic, com pot arribar a ésser sublimo Es una
materia essencialment lírica i per tant l'home pot
lliurar-s·hí. L'equivoeaci6 més gran de l'epoca
cubista és precisament aquesta. Pintaven al frese
amb materies d'un sentiment oposat, amb materies
que no viuen sense una part de l'home, sense una
passi6 constant.
A casa nostra es va dir que la generaci6 sortida
del cubisme, estava aprop de Mantegna, Brueghel
etz. La nostra generaci6, la d'ara, esta a prop de
tots els grans pintors, de tots els grans líries de la
pintura, esta prop de tota la gent la més gran joia
de la qual, com el seu més gran sofriment, sigui
pintar. De tots els grans amorosos.
Aquesta epoca es veritablement el triomf de la
materia, el triomf de la carn. De l'amor; de la bellesa
pura; de les formes rodones, de les formes inexpres~
sives; del cinema.
L'art és expresiu ja com materia. No ens escar~
rassem buscant la forma; nosaltres neíxem ja
possetnt~la. Es una qüesti6 de ra~a. Farem beIlesa
el dia que la forma sera inexpressiva. Expressem en
pintura el nostre m6n; i sobretot estimem.
FRANCESC DOMINGO

Instants
Un pom de pallers. Noies que l' estimat ha
abra9at amb tanta forfa, que no ha quedat d'elles
sinó les faldilles acampanades.
A l'espai, vagaroses. hi ha dues boires. Una
és fina de forma, lliscant per la blavor. L'altra,
escabellada, com un mangoc de nervis l'acompanga.
Em recorda tu i la teva mare quan passegeu.

Estimada meva. Saps aquelllloc? Avui hi he
passat i al arribar-hi he fet un salt perque hi havia
un munt de records que no he volgut trepitjar.
Molts, pel que es diferencien més avíat de les
bestíes, és perque aquestes caminen amb totes
les potes que la Naturalesa els ha donat ...

J.

CANYES
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MANOLO - L/home i l' artista
Vaig parlar amb Manolo per primera vegada,
cap a les darreries de rany 1930 Havia sentit contar
coses extraordinaries de la seva fabulosa personalitat i m'esperonava el desig de coneixe'l i conversar-hi. Suposava, llavors, que Manolo era un home
dificilment abordable i que calia una excusa o altra
per presentar-se a casa seva i tenir-hi. una sentada.
Fet i fet, no hi havia millor excusa que demanarli una interviu. Amb unes quantes preguntes a fer-lí,
el bloc a punt i la ploma carregada, ja em sentía
amb coratge per acarar-me amb el mestre. Vaig fer
cap al mas que s'ha bastit en un deIs lIocs més bells
del Valles. Vaig ésser rebut pel mestre.l vaig restar
esmaperdut al veure que l'home que jo m'imaginava
alt, ferm, agil i sorrut, era petit, feble, xacrós i
amable.
Entreul Seieul - digué en veure'm - Que en
penseu d'aquesta obra mestra? - continua - El
barometre ha fet una oscila ció estranya, avui - seguí - i em sembla que hauriem de fer assassinar el
"sereno" - acabA.
Jo esperava pacientment el moment de fer-li la
meya petició, pero, així que vaig badar boca, va
saltar: vós també sou carrincló'~ Una interviu ... ¿No
voldreu pas que us conti a quina hora em llevo i
que menjo per esmorzar, tal com fan aq ue lIs
senyors - que suposo que deuen ésser importantsque surten retratats a les revistes il.lustrades?
-Nol Volía que em parlessiu d'art.
- D'art no se'n parla així com així, ni amb cap
pla preconcebut, l'art es fa, es viu, s'estima o s'ignora... demés, la gent, que n'ha de fer de l'art?
Vare m deixar córrer l'interviu . Pt:ro parla de
l'art entre al tres coses - i sense pla preconcebut,
naturalment- durant tres hores l1argues. En acabar,
en feia més de dues que discutiem com si ens
haguéssim conegut tota la vida.

* **
Em sembla endebades, ara, parlar de l'obra de
Manolo. Cal vi'ure-la, cal v~\ re-la, pero no cal co·
mentar-la. L'emoció estetica s'esfuma quan es vol
expressar amb paraules. Es, per torna, incomunicable.
Em sembla endebades, també. fer la crítica de
l'obra de Manolo, L'obra d'un home, és tal com és
i no la milloren ni l'empitjoren les teories que hom
I
basteixi al seu entorn, a l'entorn d una cosa que
pot ésser vista i palpada.
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Em sembla endebades finalment, quan hom estima una cosa, voler fer que els altres l'estimin al
seu torno Comprendre i estimar són la mateixa cosa. 1 Manolo diu sovint que qui no compren de bell
antuvi, és que ha nascut per ignorar tot allo que no
albira.
Pero, les idees, la paraula d'un home com Manolo, cal captar-la i fixar·la en un lloc més consistent que la memoria. Anava a dir: cal donar-li forma
i elaborar un conjunt armoniós¡ pero si al mon hi
ha una cosa impossible, és fer parlar deu minuts
seguits de la mateixa cosa i ordenadament a aquest
home de Déu.
Per for~a, doncs, ha de sortir malgirbat tot alIó
que hom pugui escriure sobre la seva personalitat.

* * *
Ell m'ha parlat sovínt del seu gran amic Moréas, el poeta grec de lléngua francesa. i és precisament Moréas qui ens mostra el camí a seguir per
reixir a fer un retrat aproximat de Manolo, en el
següent qualrieme:
De dom Caramuel Manolo suit la trace
El par le son mieilleux de sa voix
On peut le comparer, je erois
A l'Enchanteur des (oreis de la Thrace.
1 és Apollinaire qui ens ac1areix qui era aquest
dom Caramue), amb les següents paraules: «Moréas
no ha explicat mai qui era el seu dom Caramuel,
pero es tracta, evidentment, de Jean Caramue), bisbe de Vigevane, al Milanesat, que morí vers rany
1781. Segons els seus contemporanis, dit metafisic
tenia ésprit com vuit, eloqüencia com cinc i judici
com dos.»
Si Moréas anava errat al comparar Manolo amb
dom Caramuel, no seré pas jo qui ho afirrni o ho
negui. Em limitaré, només, a transcriure unes quantes notes preses durant una de les converses tingudes amb el mestre, i donaré per fiñida la meya tasca.

***
- Jo em penso que aquest temps tan fastigós
és degut a les perturbacions atmosferiques produ'ides pel brogit deIs motors deIs avions i l'anar i venir
de les ones hertzianes.
Si aixo ho dius a un horne del poble, et respondril que no ho creu, pero fes-li observar que té fé en
I
els canons granifugs per despla~ar les pedregades,
/
i que les vibracions de rnotors i de ones de T. S. F.
produeixen el matdx efecte en les depressions.

Si ho dius a un home imbui't de les modernes
idees de progrés , et respondra, segur , que per donar
gust a un artrític, no s'han de morir de fam els mils
d 'homes que treballen en mines, foneries i tallers .
Pero respon-li que el seu progrés és , tot plegat
una ... .. .
-Pero em penso que us capfiqueu massa pel
temps ...
- Més em capfico amb I'Unamuno. Es un diastre d 'home que em fa rodar el cap, amb la seva teoria de l'immortalitat. Exposa el conflicte que armen
la raó dient no i el sentiment dient si , i vol donarhi una solució, la seva solució . l com que és superb
i orgullós, Unamuno , no troba rés de ben dit ni en
St. Tomas, ni en St. Agustí, ni ~n cap deIs que
s'han ocupat d'aquestes coses.
Hi ha contradictors sincers, pero eH arriba a fugir de la sinceritat, amb la seva manía de contradir.
Sembla que es digui a si mateix: ara faras la
guitza a Sta. Teresa ... ara tocaras l'amor propi a
Fray Luís de León . .. ara xeringaras a doctor tal, 1
qual, i tot el reguitzell d'autors que s'ha empassat.
Ademés, és fals que tothom senti I'ansia de
l'immortalitat . En Simon, per exemple, no la sent.
- Rudimentariament, inconscientment, sí. ..
- De cap manera En Simon es d'aquells que
quan moren, ni respiren.
- Jo ja fa dies que me les ting amb Dostoievski.
«Crim i castig» m'atabala .
- N'hi ha un troe; que esta bé: fins al crim. l esta
bé perque és segur que Oostoievski n'habia planejat
algun, de crim, i fins n'habia somniat la realització .
Pero la resta, és purament cerebral, artificiosa.
-Es un home, Dostoievski, eh?, que sembla
que en la miseria hi cerqui un goig malaltís .. .
-Es com tots els russos: una mena de gent que
no han deixat d'ésser barbars i ja són decadents .
Pero, diga'm: que et sembla d'aquest coIl? - i
l'artista es complau a mirar per tots cantons una
'dona asseguda en la qual fa dies que el veig treballar. La volta, l'observa, la palpa, l'acarícia ...
- Sou un sensual!
-Sense la sensualitat no existiría l'art. La sensualitat és el secret de l'artista i l'anima de robra
d'art. l ja m'esta marejant tot aquest enrenou de
crissis ministerial s i formacions de nous goberns, i
monarquíes i repúbliques.
Com si el benestar d'un poble depengués de la
forma de gobern.
- Doncs de qu~?
-Dels mateixos go ernats. Els prohoms s'hau-

rien de preocupar de donar al poble una moral forta, ensenyar-Io de modos, vet-ho-ací, i no pas dedicar-se a aquest bourrage de crdnes.
Els uns dient pestes de la monarquia i els altres
malparlant de la república, esperant tots que l'altre
piqui per tornar-s'hi, no s'adonen que la millor forma de ~obern potser és la tiranía. Perqué jo crec en
l'home, pero no en l'humanitat. Et trobes a cada
pas amb idiotes que et fan perdre les ganes de redimir-los. Ademés, he observat que un individu , o
una casa, o un poble, va molt millor quan hi ha un
sol que l'explota que quan hi ha cent que volen salvar-lo .
El poble no és apte per regir-se a si mateix. Oir
el poble, és com dir no res, perqué les masses no
ten en ni voluntat ni discerniment. Un exemple: La
necessitat immediata deIs homes, és viure, i és més
aviat secundaria la manera com cal viure i com cal
regir· se .
l diga'm si les masses poden triar la seva própia forma de gobern i manifestar la seva voluntat
per mitja del sufragi universal, quan donen una formidable mostra de nulitat deixant-se arrossegar i
fins anant de grat a una guerra, en la qual ho ten en
tot a perdre i res a guanyar .
Fa bonic de dir que a fer la guerra s'hi va per
patriotisme . Pero tu saps tan bé com jo qúines són
les causes reals de la guerra i quins els seus fins veritables.
Si els homes de tot Europa, llavors de 1914 haguessin lIene;at un no! absolut i unanim, jo ara creuría en el sufragi universal.
- Pero el patriotisme és un sentimt'nt que
existeix inI1egablement.
-Sí, pero deia Jaurés, í per aixo el varen matar,
que estimava la patria com la mare, pero que no
era estimat igualment per ambdues, car la mare,
per defensar-se, mai no habia posat una arma homicida en mans del fill, mentres que la patria ...
- Ara que nomeneu Jaurés, record o que diu, en
un discurs adree;at als joves, que cal tenir confiane;a
en els homes, i estar atent a la més lleu guspira
d'espiritualitat que hom albiri sota la seva bestialitat, i que cal confiar en els homes, per dignitat, per
amor a nosaltres mateixos.
- Per egoisme, no? Si tots treballessin per la
redenció de l~humanitat amb mires egoistes, arribarien més aviat a terme que amb el pretés egoisme
de molts.
Si cadascú procurés viure sense ésser empastifat, potser ens estariem d'empastifar al veí.
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Pero els homes no seran mai sa1\'at s per qui
s 'hi esforc i desint eressa damen t.
-Es poden redim ir per mitja de la cultur a.
- Veus, és així com cal treball ar. Hi ha dues
maner es d 'acara r-se ambo la Natur a, per produ ir
robra d'art. La una copian t-la i fent ressal tar els
trets que més fereixe n la sensib ilitat. L'altra recreant -Ia de bell nou, i la sensib ilítat que portis
runtre queda ra plasm ada, sense adona r-t'en, en la
te va creaci ó. Hi ha qui diu que els pintor s copien i
els escult ors creen; és menti da: hi ha pintor s i escultor s de totes dues menes . Si em pregun tes quins
són els bons, et diré que
tot depén de tu mateix .
1 si t'hi fixes, de cultura només en parlen els
poble s decad ents . Els
forts ni l'esme nten. Són
cultes , són civilit zats.
Despr és, al poble que
no tingui afany de cultura no li impos is . Abans
de fer llegir a un bretol ,
enseny a-li que els llibres
no són per a estripa r-los i
penjar los en un lloc re
servato
Potse r fora mil10r
deixar les bestie s en la
seva condic ió de bestit: s,
pero si vols redimi r-les,
mira de redim ir· te tu mateix, que els que ha1gin
nascu t per a ésser homes ,
seguir an el teu exemp le.
Si estas dintre un toll,
entre una colla que s'oft!guen, no badis a donarOibuix de
los la ma, Neda cap a
la riba, i qui pugui que et seguei xi. 1 quan siguis
lOra, veies si e1s sera de gaire profit llegir- Ios un
tracta t de nataci ó.
- Totho m us té per anarqu itzant i sou absolutista .
-1 intole rant a tot, segons per que ...
-En religió , per exemp le?
- Home ... la intole rancia religio sa consis teix,
moltes vegade s, en la volun taria ignora ncia de les
idees d·altri . En cambi , la tolera ncia no és pas reste
for~ per compr endre, sinó el propo sit de no posaren els al tres perque els al tres no es posin amb tu.
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1 com que totes les religio ns són la mateix a
cosa, en el fons, no pot existir una intole rancia fonamen tal.
Les religio ns, bo i nues, són un admir able garbell de precep tes higien ics, inc1oe nt-hi la teoria del
pecat, que és una invenc ió formid able. El castíg del
pecat existei x en totes les religio ns, i és el mateix
en totes car tots som igualm ent homes , i tots paguem amb tares i sofren ces les culpes deIs nostre s
avis i les nostre s pro pies culpes .
Pero, de les religio ns hom s'en servei x abusivamen t per coses que no hi tenen res a veure. 1 aixo
és una causa d'intol erancia envers el que s·anome.'Den religio sos.
Hi ha, d espré s, pn
cada religió , un seguit de
caract erístiq ues secund aries, que serveix en a diferencia r les unes d'altre s.
Rites, tradic ions, etz.
La tradic ió, que és
un sedím ent ancest ral que
ens trame tem d'una generació. a l'altra , la duem a
la pell, influei x, mal no
volgue m, en tots els nostres actes i pensam ents. 1
aixo és una al tra causa
d'intol eranci a, o al menys
d'allu nyam ent, perque
mai no podrem sentir profunda ment a110 que no
duem en nosalt res.
Ara que, d'aque st sedimen t que ens transm etem de pares a fills, no en
podem dir pas massa mal,
perque és sovin t e! que
MANOLO
mena les nos tres accion s pe! bon camí.
Fixa't que de la mateix a maner a que els jueus
duen a terme i alla on sigui, optim s negoc is perqu e
són apatri des, també sera predis posat a p~nsar absurdam ent i actuar follam ent I'home que hagi nascut u'una famíli a sense princi pis, per no dir l'home
que sigui un fill d'una qualse vol.
Quan a mi, sempr e he sentit frenat s els meus
impul sos bestia1s per aques t no sé que d'ance stral
que porto dintre . 1 és, potser , perque ho porto ben
arre1a t que he seguit essent un home de bé, em sembla, fins en els ambie nts més conom puts O'altr a

•

manera estiga'n segur, hauria estat un brCtol.
-Áixí, aquests sediments ancestrals. que dieu
vos, foren la base de la veritable personalitat?
-Quin dupte hi ha? Quan ets alguna cosa, són
endebades tots els esfore;os que fassis per cambiar
la teya intima manera d'ésser, per assímilar-te una
personalitat aliena, com són impotents totes les influencies externes que et vulguin ésser imposades.
Fixa't que, malgrat haber viscut anys i anys a
Frane;a, i haber~me desenrot11at artisticament entre
francesos, totes les dones que he pastat amb aques~
tes mans, són catalanes i res més que catalanes.
Per aixo, també, em fa gracia i m'entristeix
alhora, sentir que hom es queixi de que li imposin
una cultura, unes costums, una 11engua que no
sigui n les seves. L'home que té por d'ésser assimilat,
és que té poca confiane;a en si mateix, o és que val
tan poca cosa que no perdria res lliurant-se a 1'altra
banda.
Tu mateix, si et sents catala, i res més que ca~
tala, no devindras pas altra cosa, per més que els
altres s 'hi esforcin, i tu, deliberadament, acceptis el
tracte amb gent forastera; m'entenes?
- Completament.
- M'entenes?

* **
1 Manolo segueíx parlant ... parlant ... i penso:
Un gran cap, pero un cor mil1or.
Afirmeu, pero no expliqueu; justament la condició precisa per dominar aquestes masses que
menyspreeu.
Us adreceu al sentiment, més que a l'intel.li~
gencia.
Sou un formidable escultor, com haurteu po~
gut ésser un taumaturg formidable.
A. PUEYO.
Mare; 1931.

la Descoberta del Cinema
La maxima popularitat avui esta reservada als
stars del cinema, i aixo no ens dol, ~inó 1'estat pri~
mari de cultura de cinema que il.lustra en el nostre
públic. Després de més de vint+cinc anys de cinema trobem completament inadequada la posició
del nostre públic que mesura amb el mateix u11 un
film que una representacíó de teatre i volta els stars
d'una popularitat i una simpatía tant injusta com
fora de lloc. La critica, aquesta literatura multifor~

me que ha nascut entorn del cinema ha desviat el
públíc de la vertadera questió i la menat pels camins d'una publicitat innoble. I cal dría combatre
aquesta critica responsable, caldria, mes que tot i
avans que tot, ensenyar el públic a esmicolar un
film pla per pla, acció per acció, imatge per imatge
i escatir-ne la bellesa i la plasticitat, que a fi de
comptes és 1'únic que pot interessar a un esperit
moderno
Rares, rarissímes vegades te l'home, el star, si
no és deshumanitzat gaire importancia per l'estetí~
ca del film. 1 adhuc en aquests cassos raríssims si
es te en compte el treball deIs dobles, tant freqüent
i indispensable en tot filmatge el qual és prou per
apagar molts entussíasmes i esva'ír moltes íl.1u~
sions, la importancia de l'artista de cinema resta
gairebé nul.la La persona humana sovint fa més
nosa que servei. L'artista brilla amb la llum man~
llevada que pren deIs objectes morts, ínanimats que
el volten, els quals de fet, són els vertaders, els
auténtics protagonístes del film.
L'immobilitat és vida. L'immóbil pren vida de
sobte, entre les ombres. Els arbres, les roques, el
paissatge; els mobles en els interiors de les cases
s'animen i parlen quan 1'objectiu de la camera els
emfoca.
Els objectes d'ús quotidia: el capell, el rellotge,
l'aparell telefonic són objectes vulgars, són testi~
monís muts, direu, de les nostres joies o tristors
de cada día; en llur immobilitat, pero, en llur mu o
tisme atenyen una plasticitat, produeixen a voltes
una emocíó estetica tant profunda com poques vegades produeix 1'home. Ningú podría expressar amb
tanta fore;a, en la producció de J. Feyder, «EL BESO», per exemple, la veu acusadora de la cons ~
ciencia ni la torbació ni 1'engoixa de 1'autora de
l'assassinat (Greta Garbo), com la veu del timbre
del teleton, d'aquell teleton fatidic que sona pocs
moments després de comés el crim, reclamant la
presencia del ja no~existent.
El capell que rodola per terra, aquell paper que
yola empés pel vent en «EL DESTINO DE LA
CARNE», darrera d qual va el protagonista (Emil
Jannings), adelerat com darrera una il.1usíÓ quP.
s'esfuma, diu tota la tragedia d'aquell homt' honorabílíssim, que víctima d'una conxorxa, de sobte es
veu convertit en una desferra humana.
El cinema mut ha descobert un món ric de
possibilítats; un món de vida entre les coses exani~
mes en míg de les quals vivim, encara que sembli
una paradoxa. Aquesta descoberta salva el cinema
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mut d 'ésser un art subaltern i li dona la condició
intrínseca tan cercada per esdevenir 1'art autocton
que es avui dia.
Tota la historia del cinema posterior a aquesta
data gravita damunt aquesta magna descoberta, i
la deshumanització de la persona n'es un corol.lari
afortunadissim. En efecte, vista plasticitat tant pura, la vida, que preníen en la tela les coses exanimes dins Hur fixesa hom pensa ben prompte en deshumanitzar, fos com fos, el gest huma. L'actor
sobra va, el gest esbullava la visió artística, Recorde u, si us plau, les perfomances de geometría tant
complicada í tant antiestetica d 'una Francesca Bertini en els comen~aments del cinema i compareu-ho
amb el gest tant sobri i la fa~ metal.lica del genial
Buster Keaton d'avui.
Allí desordre, ad plasticitat i emoció estetica.
Si la immobilitat fou la pedra angular de l'art muda
la deshumanització fou el crit de Huita i la senyera
sota la qual hom feu les més belles conquestes.
Hom reixi a deshumanitzar la persona presentant
una secció del cos, atllada, de la resta: la fa~: una
ma. Una secció del cos presentada en aquesta forma resta mineralitzada , passi el mot, el qual en el
nostre cas vol dir maximament expressiva.
Cal notar que la deshumanització ha estat una
descoberta tant fecunda com la més amunt mentada, car si per la primera hom con egué un mon nou
per la segona ha estat possible donar plasticitat als
sentiments de l'anima i plasmar bellament en la periferia les tempestes innarrables que es desenrotllen
en el cor de 1'home
JAUME FABREGÓ.

CRITICA
Infamia de la geometría espiritual
Jo mateix m'he de presentar:
Amb la meva cabellera verge . Verge de salva.
Amb la meya pipa roja. Roja de pacifisme.
Amb la meya xalina negra. Negra de bondad.
He volgut cercar per a la meva diferenciació, la
contrastació de valors, de qualitats insígnificants,
a fi de neixer or i lluita. Or, no res. Soc el que reb
amb la ma inclinada, i rebo llen~ant. Tinc les
mans netes, vull tenir les mans netes . Com la conciencia. Altrament, com hem de jutjar? (-com cal
jutjar? -) (-com he de jutjar?-).

Si volgués fer la meya psicografia, no em caldria res més que descobrir el mcu nomo
Fent-ho, no aconseguiría, potser, més que una
etopeia ..
La psicografia, per tant, potser?
El geómetre d'idees Guillem Dlaz Plaja, acaba
de confondre infamement el significat de la psicologia amb el de la psicografia-ressucitada, no pas
feta viure en creació per mí.
Acostumat, perque en les tertúlies inseguresi aixo que es creuen pedra de toc-de Madrid, s'habia estipulat aixi a mesurar amb un cronómetre í
un sextant tots els batecs de l' arto pur i no pur, i
pla~at per la casualítat entre els critics d'un deIs
més grans diaris espanyols, Guillem Diaz Plaja ha
establert una significació autobombo d'aquesta paraula vellíssima: Psicografia.
Comfon la psiche amb l'ethos . El Iogos amb el

graphos.
Fins identificant l'etopeía amb la psicografia,
per la semblan~a en la pintura del caracter, no calía indicar-li el rumb cientifk-estructurador de
}' ensaigisme.
La psicografía, com l'etopeia, com la hipotiposis, pinten i exposen un quadre. La psicografia, i
l'etopeia de l'anima humana. La psicografia més
d 'anima. L'etopeia menys d'anima. Pel singular en
relació al singular. (La psicografia és de un referent
a un, abstret de la societat, i l'etopeia de un referent a Jl}olts, dintre el marc de la societat) . La hipotiposis, en la divisió íntegra de Naturalesa.
La infamia - amb tota sa for~a-de G. D. P. es
fonamenta amb l'afany de la geometria, una geometria creada - com? quan? - per una camaraderia que
no assent, en la seva norma delíniatoria, a deixar
lliure l'ó.rt, lliure amb la llíbertat del temperament
artista. Diu G. D. P.
-Ah! Pero, l'art ha d'ésser lliure? No! L'art ha
d'ésser tal com dic jo i els que són com jo.
Pre notant - colofó:
G . D. P. no és artista.
G. D . P. afirma que no hi ha la bohemia.
Oh! aquesta geometría espiritual, per a l'art,
és imfame!

Apreciacions en el lIibre
1. a «La Dictad ura y los procesos militares», de
CarIes Blanco Morata. Madrid.
Un llibre de política "jurisprudent" sense vacil.lacions equívoques. Just. Exacte.
2. a «El poder y los secretos de los Jesuitas» de

René Fülop - Müller. Traducció de l'alemany de
Xavier Bueno . Biblioteca nova . Madrid .
La visió més exacte del }esu"itisme historic : Naixement de l'ordre, Iluites amb reis i papes, contratemps a Portugal i Espanya , missions al Tapó i
l'India, discussions filosofiques, de b a t s ambla
francmassoneria i el Kantisme .
Emfoca molt bé Fülop - Müller les qüestions
internacionals i nacional s del jesuYtisme, Fülop-Müller acusa els jesultes i defensa els jesu'ites. Així
s'escriu la historia .
3. a «Dictadura, Indiferencia, República» de Rafael Sanchez Guerra. Ciap . Madrid.
Política. Convicció d'un ideal. Quelcom apassionada.
4. a «Antologia poetica» d' Alfons Camino Renacimiento. Madrid.
Lluís Astrana Marin diu d'aquesta Antologia:
«Aquest llibre és d'estructura tan diferent als anteriors llibres de Camin, que sense menyspreu per
ningú, fa que proc1amem a Camin, el millor poeta
d'avantguarda. Entengueu el mot: el millor poeta
d'avantguarda no vol significar el millor deIs pitjors
que van a la recerca de corrompudes novetats, sinó
que el millor deIs bons sera aquell que sense trencar
la Hnía netament espanyola, prolongui, enllaci i
fongui en ella, les darreres troballes metriques .
Sense donar la raó a Astrana Marin en aixo de
«les darreres troballes metriques» i «el millor poeta
d'avantguarda», comprenem a Camin, un deIs nos·
tres millors poetes i aquesta Antología, un deis seu S
llibres millors.
5. a «Una cultura del cinema» de Guillem Díaz
Plaja. Assaig geometric, molt ben aconseguit, encar
que amb poca forl;a en la forma per la duresa moltes vegades inintel.ligible de l'estíl.
AUGUSTE TURLUPINE

d e la for~a bruta. Per aixo, la guerra. Per aixo la
r evolució. Per aixo, finalment, l'autoritat
Si, l'autoritat, el poder públic, la sobirania, per
més que s'hagi volgut aparentar el contrari , implica
sempre un acte de pur imperi, un fet orb i violent ,
un fet irracional per essencia. De la mateixa manera
que esta lluny d'ésser reduYble a la raóla realitat en
general, aixi ho esta també l'autoritat humana.
L'autoritat, en mans d'un tira o en mans d'una majoría, imposa les seves disposicions, s 'acordin o no
amb allo que l'individu reconeix justo
EIs intents per a resoldre les relacions polítícosocials en elements logics es basen en simples
ficcions : Es un miratge la voluntat general que
Rousseau contraposa a la voluntat de tots , entenent
per aquella la que manífesta el ciutada quan vota i
per aquesta Ia que afecta a l'interés particular de
cadascú. Ho és també el jo etic (el ciutada pur)
cre'lt per Kant, a diferencia del jo, provelt de sentíments, afectes i passions, (l'home corrent) .
Perque perduri la solidaritat humana és menester consagrar l'autoritat com un simple fet de
forl;a que domini e1s imperatius racionals deIs
súbdits .
Aquesta conc1ussió és dintre del sistema de
Rensi. sentades les premises abans dítes, perfec tament correcte, formalment impecable .
El que manca, ara, és acceptar la relativitat de
la raó . Perque estem convenl;uts que els únícs que
posseeixen e1s ideals de justícia, els únics que tenen
raó, som nosaltres. I per més esforl;os que fem, no
podem sortír de nosaltres mateixos per a donar la
raó també als que pensen d'una manera diametral·
ment oposada a la nostra .

Uno novo religió
Uno ciencia universal
Uno ambició hiparxiologica

Revista d'assaigs
Irracionalitat del poder públic
Giuseppe Rensi nega en el seu llibre «FILOSOFIA DE L'AUTORITAT» la universalítat deIs valors. L'esperit és relatiu, la justicia és relativa. Per
tant, hi poden haver moltes justicies, moltes raons.
Quan aquestes es troben en conflicte, no hi ha
mesura comú racional a la qual subjectar-se. Es
inel.1udible llavors acudir al fet primari i elemental

El Sr. Fran~esc Pujols es proposa fundar una
religió, una religió científica, amb congregacions,
sacerdots, temples j cerimonies. I amb tres hímnes
capitals: l'himne natal, dedicat al naixement; l'him ne nupcial, dedicat a l'amor, i l'hímne funeral, de '
cticat a la mort.
La més alta aspiració del nou Messies és la de
unir tots els creients de totes les religions amb els
ateus i descreguts, que avui són a milions , amb un
pacte universal, les bases del qual serIen: l'existencía de la divinitat (la divinitat i la materia són en
essencia, en el novell sistema, una mateixa cosa) ;
11

l'existencia de l'esperit, i l'existencia de la vida
futura.
L'objecte de la nova religió és alliberar als
homes del temor de Déu. Car ~el temor de Déu és
el principi de tota ignorancia». Aquestes paraules
donen la tonica de la concepció religiosa pujolesca.
Segons ella, l'altra vida és independent de les prac~
tiques de la moral
Tot aixo ens ho exposa, amb la seva claretat
habitual, ]osep Pla, t'l panegirista de Cambó en la
seva darrera obra «EL SISTEMA DE FRANCESC
PU]OLS» publicat per la Llibreria Catalonia.

En que basa Francesc Pujols la seva inopinada
conceptuació religiosa?
En la ciencia. En una ciencia per eH creada que
rubrica amb l'estrafolari nom d'HIPARXIOLOGIA,
que vol dir tractat de tot el que existeix.
La idea capital d'aquesta ciencia universal, que
serveix per al desenvolupament dels conceptes este~
tícs, dialectics, etícs i religiosos de Pujols, és com
segueix:
Tot l'existent conegut pot ésser material o espiritual. L'espiritual sempre es manifesta unit a la
materia organica vivent. Ara bé, en l'escala onto~bio~
logica hi ha quatre graons (els ocupen els vegetals,
els protozoaris, els animals, l'home) i cada graó
presenta i representa la substancia espiritual o psí~
quica cada vegada més separada de la materia. La
humanitat es caracteritza per assolir el grau maxim
de separació. Es més, l'home tendeix a separar~se,
no soIs de la materia, sinó de les tres funcions o ins~
tints capitals que integren la vida organica, aixo és,
de l'intint d'egoi'sme per mitja de la caritat. del de
nutrició per la virtut del dejuni i del de reproducció
per la virtut de la castetat.
Havent-hi dones aquesta tendencia separativa
és natural i logic que existeixi un cinqué graó, en
el qualla substancia espiritual estigui del tot sepa~
rada. Així com la planta i l'animal ón hornes que
encara no han pogut assolir l'estat organic que per. met la rnanifestació de Hur substancia espiritual,
de la mateixa manera l'horne, disposant de l'organisme del quart grau, no ha pogut arribar a ésser
esperit puro
O'aquí vé que l'existencia resultant de l'escala
biologka suposa l'existencia d'una altra vida. L'origen de les coses és desconegut; la destinació, el
canvi, es pot preveure.
La religió és la tendencia a ]a supervivencia a

l'altre món. Com que la mora] és la tendencia a la
separació en aquest, la religió res té a veUre amb la
moral.
Com diu Pla en el proleg, les afirmacions que
en el llibre es contenen exigirien més demostracions
de les que suposa la seva simple enunciació. De
manera que, fins que vin~ui aquesta proba, tot ju~
dici ferm sobre el contingut de l'obra ha de quedar
en suspenso
Entretant, podern subratllar aquestes frases:
«L'estudi de la realitat porta Francesc Pujols a l'es~
tu di de totes les ciencies». «Pujols confessa, pero,
que no fou solament l'afany de saber i coneíxer el
que l'impulsa afer aquest gran esfor~. Declara ingenuament que hi entra de molt l' ambició de dominar el món».
Si Pujols hagués publicat la seva obra definitiva, demostrativa de les seves assercions, hom
podria potser passar deIs raonaments a les conclusions cientifiques i d'aquestes a la nova conceptua~
ció religiosa. Ara, pero. publicat el llibre de divul~
gació aban s que el de fonamentació, no podem
estrabar logicament les seves elocubracions més
que basant unes afirmacions religioses descomunals en unes assercions cientifiques gratui'tes i unes
assercions científiques gratuUes en uns proposits
d'ambició desmesurada.
Es a dir que en lloc d'aquesta gradació:
Oemostració
Ciencia
Religió
Ens trobem, de moment almenys, amb aquesta
altra:
Ambició
Pseudociencia
Pseudoreligió.
M. D.
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