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Hi ha dues actituds davant ael públic.
La d'aquell qui cerca d'im.posar, íntegra
ment, ia seva veritat a l'espectador o la
que errimotlla aquesta veritat al costum o

l'esperit d'aquell qui l'escolta. Aquesta
que és eterna, ha creat
tegories d'.art .art aristocrátic dues
a

distinció,

ca

:

o

i art democrátic

és

un

popular. El teatre
genere particularment difícil d'elevar
o

termes de rninoria. Té más .aviat ten
dencias demagógiques per tal com sent la
presén.cia del públic massa próxima, i rnassa
próxima la grácia de l'afadac.
a

al

vers

tingut.

Priora del Roser
dringador

purament

i

sense

con

L'aació, donas, no pot pas captenir-se en
pur terreny poétic, sinó que cau en la
realitat anecdótica a cada pas. Paró J. M.
de Sagarra enllaea amb una gran habilitat
aquests dos elernerits
el poétic (universal)
i l'aneecIótic (particular)
en
un
011era
mig farsa italiana, mig estampa francesa
un

—

—

que ell adorna amb

Teatre popular.
En principi, la deno
minació de teatre popular aplicada al talare
de. Josep Maria de Sagarra no in.clou pas
atribució pejorativa. Sinnplement, és
una
un
niltjá que el crític té a l'a.bast per a
situar-lo rápidament, daVant del públic i
davant d'una tradici6 que és +ball viva en
els primers saineters de la Renaixenga. Sa
garra és, en carta manera, un continuador
de Frederic Soler. Hi ha, naturalment, llam
pecs d'irnatge violenta que no trobaríem en
l'obra d'En. Pitarra ; pes poétics d'un.a in
dubtable modernitat ; paró la intenció tea
tral és la mateixa. 'L'ah-A.1w popular, d'altra
banda, té conreadors en tota la história
del teatre. Lope de Vega, de qui hom dina
que S'agarra somia la fluvial inspiració, ja
deia aquellas paraules•conegudíssimes quan,
tot i reconeixent que els clássics no han

innegable

facilitat. L'ac

—

.

d'oblidar-se, assenyalava

públic

el

com

'

cans

Amb tan

deja justíssimament ell
vibrant conferencia a la
Catalónia, l'exigencia de l'escriptor amb si
mateix, a mi em fa. l'efecte que J. M. de
Sagarra té en eompte massa exigencias alie
nes parqué aquesta exigencia própia di sigui
d'eficácia.
mateix

en

com

la

seva

L'elernent poUic.
Parqué, evidentment,
hi ha en Josep Maria de Sagarra un for
midable poeta. Els seas primers llibres de
versos no ens ho deixen desmentir. Es, paró,
un
teatre poétic el de ?'autor d'El mal ca
vador? No. A mi m'ha agradat sempre d'es
tablir una clara diferencia entre apoesia en
.el teatre» i «teatre poética. Aquest darrer
pressuposa una projecció total de l'obra
—

•

—

acció, personatges,

•ots

terreny

un

—a

evada de Ia realitat. (Recordem el teatre de
Kayser o el de Rafael Alberti.) Hl ha per?)
—

«poesia

el teatre»
la qual junt

en

una

—

concepció

dramática en
un ús anecdó
tic del vers per e parlar de les coses més
banals hi ha moments d'aria poética. Es a
dir, poesia posada als Ilavis d'un personatge
41eterminat. Es el cas d'un Rostand, d'un
Marquina, d'un Sagarra. Aquesta «poesia en
el teatre», el riostra autor té facultats per
a fer-la amb una magistral •abilitat. Hi ha
moments en qué ateny una indubtable forga
poética. Paró de seguida, empés per la seva
obstinada missió de teatrista popular, torna
a
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La Priora del Roser és

plagada
tingui

una

histbria

punt
ma

em

el segle xvir, per bé que l'acció
més de drama d'época. romántica que
en

d'altra cosa. L'escenografia és discreta, há
bil. Potser hl ha un cert anacronisrne en
el vestit de Frederic de Montclar ; paró cha)
no
té pas cap importáncia. La Priora del
Roser és una monja que practica la caritat
damunt les xacres de la vida sense temenga
i sense por. La Priora del Roser no és cona
les monges que s'escandalitzen beatament ;
és una dona humarríssima i audag ; coneix
el món com cap altra dona. Ella explica.

la célebre obra de
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d'ainple local amb unes
grans pintares ágils i evocadores, en mig
de les quals triomfen les mitges de seda
ha decorat fa poc

i

alemanys. Aquests

so

vegada que en la seva joventut va
ésser «una perduda», paró no una perduda
de per riure.,_ sinó
una perduda de debb.

angdesos

Aixó Ii dóna un gran coneixement de les
coses.
La seva intervenció en Pacció de
l'obra consisteix a impossibilitar el matri
moni de Dama 'Maria, .pactat, per conve
niencia, pel seu pare amb Frederic de Mont
ciar per a casar-la, corn Déu mana, amb un
fadrinet de la casa, que feia de fuster, i al
qual Dama Maria va lliurar-se amb la inno
céncia d'una noia lligada per una vigilán
cia severa i incomprensiva. Aixb dóna oca
sió al dramaturg per a enfrontar dues con
cepcions de la vida que són típiques en el
seu teatre.
La vida com a triomf, com ale
gria de la carn i de la sang, com a ambi
ció epieúria deis sentits, i la viaa cristiana
eixuta i despullada orientada vers la Divi
nitat. Els personatges de Sagarra són a
una banda i l'altra d'aqu.esta línia. La Mare
Priora, que ho compren tot, al mig.
Els personatges.
Aquesta distribució ini
cial deis homes davant la vida fa molt fácil
da distinció de bons i de dolents que també•
és freqüent en el teatre d2En Sagarra. Els
personatges
galan, el brétol, el cráp.ula,
el pare remugaire, la noia innocent, la valla
eridanera, el capitá de lladres, l'hostaler, el
criat, la minyona...
són d'una deliciosa
simplicitat. Déiem que sentíem la impressió
d'un teatre de marionetas,
cert.
Cap
complexitat, cap rnatís, cap plec de psico
logia no resta amagat a •l'espectador. Són
figures fetes d'una pega. De vegades, el
drarnaturg vol complicar les coses i fa tenir
aparences de senyor al poca-vergonya o de
mala persona a l'abnegada mullera Peró el
joc de contrastas és tan innocent que més
que una complexitat espiritual els personat
ges semblen tenir una grotesca careta de
farsant.
—

cap conflicte dramátic interessant. Els
contactes són purament epidérmies. Hom
vea d'antuvi
que el minyó es casará amb
la donzella i que els.dolents faran uns grans
esearafalls per a impediraho. Esearafalls in
útils, can la virtut triomfará sempre. I triom
fará, en una corta ecmnivéncia euriosíssirna
amb la Natura i el lliure albir de cadascú.
Peró tot fineix d'una manera optimista i
felig i el públic pot treure ben sucoses mo
ralitats de la comédia.
Jo no sé pas si l'obra de Josep Maria de
Sag.arra tindrá exit. Dirigida al gran pú
blic, carregad.a de trucs escénics per a la
galeria, no estalviant cap truculéncia efec

tista, bé- es mereixerá unes guantes repre
sentacions .encoratjadores. El seu teatre és
un
teatre popular, tradicional, pie de fan
tasia i d'enginy dramátic. Com a fórmula
per al teatre, paró, no ens interessa. Res
i práctica —del
pectem la posició teórica
nostre amic. Paró exigirn, per al teatre que
renovelli i dignifiqui l'escena nostra, una
dignitat i una crítica estricta de la própia
obra que cerqui valoracions més pures, enllá
de l'anécdota i de l'aplaudiment popular.
GUILLEM DIAZ PLAJA

cen

a

en

seva

veu

de gran

inexistent,

a

ta-ucs

espectacle,

famoses i la
melodramátics

a finals
.apoteósics i a
quadros d'un gust bastant refinat dintre l'os

tentació exigida pel públic internacional de
Montmartre.
El trua de la tournés de Paris-la-nuit, a
l'abast de tots els forasters, sempre obté
l'éxit deis americans decidits a endinsar-se
en els misteris perversos de la nit parisenca
i deis alemanys que valen exhibir llurs ga
nes de fer
gresca als cabarets luxosos dels
Champ's Elysées. Us passegen pels bala
musette, us fan veure Montmartre i Mont
pannasse, i forneixen un fácil éstremiment
d'ordre históric als turistes d'una cultura
mitjana en les profunditats del Caveau de
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—

Aquesta simplicitat, aquesta primária con
textura deis ipersonatges no pot pes provó

els éxits

seu

carnes

.

Avui 'tarda: ESPECTACLES PER. A IN
FANTS. L'obra que més aplaudeix 1 més entu
siasma a la quitxalla
El formidable Ixit de Josep M. Folch 1 Torres,

LES ARRACADES DE LA REINA

«French Cancan»
negra i la roba interior de la Goulue. No
costa gaire d'endevinar que el motiu prin
cipal de l'existencia del Tabarin és la con
servació delicada del french cancan. Aquest
ball pervers que entusiasmava •als nostres
pares en els balls de disfresses i que fou
perpetuat pel bohemi eomte de Toulouse
Laútrec, reviu amb una grácia canalla paró
depurada de sensualitat a la pista del Taba
rin. La irrupció tumultuosa de les vuit
bailarines vestidas a la moda •enfarfegada
de Jane Rival, amb les amples faldillas i
els enagos arrissats de farbalans recollits
sota la barba, lluint les fines carnes
d'acer
enfundadas en les altes mitges negres, és
un
bell espectacle. I els grands écarts, els
giravolts, les puntas i els bots ágils, les
quadrilles i les exhibicions individuals, men
tre l'orquestra
ataca els temes desuets
popudars de fa quaranta anys, temen un
eneís plástic i al mateix temps pie de ritme
i agitació, que té la grácia difícil d'ésser
molt modero i desvetllar una pila de sug
gestions preterites. La roba interior de les
senyoretes de fa quaranta anys, perclut el
seo encís torbador, esdevé decorativa i pi
cant, i el vertiginós moviment d'unes camas
que rutilan o d'un peu que s'enlaira amb
ímpetu agafa una vida intensa i actual i
compensa de moltes dansarines acrobáti
ques, o clássiques, o fiamenques que abans
heu hagut de suportar .amb tota la voatra
paciencia, damunt d'aquests escenaris de
varietats o d'aquestes. pistes de music-hall
de

tot

arrea.

Paró s'acaba, entre giravolts desesperats,
l'exhibid() de les vuit ágids bailarines del
canean, els ilums s'encanen, una orquestra
argentina toca l'inevitable tango Ilagrimós
i tothorn es llenga a bailar amb aquel! nobi
líssim i ben sovint inassolible afany de di
vertir-se que acosturnen tenir els felieos
concurrents deis cabarets i musicAnalls, tant
aquí com a París, com a qualsevol lloc del
alón
r
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sonor

no

seva

no

tindria més

importIncia

proporcions

varen

de lligó,
els

segurament,

seas

ni sospitar.

intelligent

collaboració

no

siguin

la
mobilització per fins que no siguin els
estrictas d'un acta de beneficencia. Per?),
rnalgrat tot, vaddria la pena que fessin un
nou esforg. Les persones intelligents de Bar
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Nit,

quart d'onza, 57 representació de robra
definitiva de Josep M.° de Saearra.

a un
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celona els ho agrairan.
I 'volea res més bonic que fer contents
els arnies?
J. M..

NOVETATS
EN CAMISES

aquest

cinema

país

seva

RAFAEL TAS1S

LA
PRIORA
DEL R.OSER
Es despatxa

altre

un

professionals del teatre, fa molt difícil

Nit i cada nit :
axit del poeta

as

radies anteriors. Paró volern fer més. Vo
lem ajuntar la nostra veu a la deis que
se'ns adrecen per veure si aquesta nota
decideix .als directors dé la revista a donar
ne
alguna altra represen tació.
Per .una serie de raons que ja exposárem
en aquestes mateixes páginas en ocasió de
l'estrena de Tiana's Songs a Tiana, aquesta
revista d'aficionats representa en el nostre
migrat món teatral un cas, d'excepció. Exis
teix a Barcelona un públic que només es
pera un espectacle de music-hall presentat
amb bon gust i intelligéncia per a demos
trar tata la seva simpatia. !Ens trobem amb
el cas d'un públic preparat, .pels discos i
.pel cinema, per apreciar en tot .el seu valor
un .espectacle del dia, viu i colora,
i aquest
públic no traba l'empresari ni els autor&
que li donin el que demana. Aquí, en es
tem avesats a veure com s'imposen i
amb procediments te.atrals que arreu
del món ja han passat a la histbria, no
hi ha ningú que vulgui fer el negoci de
donar el cale el ptIblic realment demanna.
I després diuen que Catalunya és un país.
de cornerciants!
Per aquestes raons, Tiana's Songs que.

la

Preu popular

El grandiós

trametre el pree

a

suposem que el fet que les actrius i els
actors que han fet triomfar la revista amb

cosa

sayas

limitéssim

ens

•

Marius, Le Sexe Faible, Dono

tot, des de les

Si

organitzadora de l'tspectede estiuenc klq
'l'iana, ja hauríem complert publicant les

Sí, seria molt d'agrair que es donessin
algunas representacions més de Tiana's
Songs. Ja suposem que aixó proporcionarla
als seus directors i als intérprets molts
mals de cap i conflictes d'organització. Ja

-PP.-T.04a,etç., 3 les.. dansarinea .carnbod
gianes, única
rernarcable de la medio
cre Exposició Colonial, acaben llurs exlii
bicions sensacionals davant del gran públic
badoc. I lá senyora Mistinguette, sempre
el
papar d'ídol parisene i de glória
nacional per
l'exportació, presenta revis
tes luxoses al Casino,
les quals hi ha de
en

—

autors

Radclyffe

segueixen

—

unes

de revista,
inu'i una cangó gavroche.
Els ang'esoS' ;després de
l'ensorrada de la lliura, s'han
eclipsat de París. Els senyals
nombrosos llibres forbid'den in England (pro
hibits a Anglaterra) que veieu a les llibreries,
i que .fins i tot són duts a les taules, corn
aquell gidiá,Well of Loneliness de la senyora

tenaris de

Han arribat a la nostra Redacció algunas
de lectors que ens demanen una cosa
que farem amb molt gust. Aquests amables
comunicants
els comunicants, per defi
nició, són sempre amables
desitjarien
que es donessin algunas representacions més
de la revista amateur Tiana's SOI'lgS, que
amb tant d'éxit fou presentada al teatre
Barcelona.

jants, aquí agafa
d'exemplaritat, que,

en

Hall.
Ais altres teatres

encara

cartas

en

els números
entre el triomf del

—

Songs",

"Tiana's

que la d'un .passatemps de colónia ,d'estiue

losa i apassionada que senten
els teutons envers els seus
anemias seculars. 1 els pan
senas, amics del turisme, con
responen amb delicadas aten
cions, com la d'intercalar qua
dros alernanys
com
abans

una

—

en

Terreur, on us canten cangons populars
d'epoca, matisades amb mordacitats en
ginyoses deis chansonniers. Paró el plat fort
és la visita al Tabarin. La fama d'aquest
music-hall, que féu famós el seu nom fa
vint .anys, es conserva .amb prou prestigi
per a impressionar els seas visitants estran
gens o simplement provincians. Paul Colijan

la
de

bretot envaeixen tots els Boas
de diversió amb un afany de
barrida i una ingenuitat em
badalida que traeix una ve
gada més tota l'adoració ge

car

Producció

francesos,

Aetualment el públic foras
sembla compost gairebé
exclusivament de nordameri

que pues lo paga, el vulgo, es justo
hablarle en necio pwra darle gusto.

'literatura és,

S'ha (lit moltes vegades i gairebé és in
repetir-ho, que els
i espe
cialment els parisencs, són la gent més con
servadora del món. Un petit cop d'ull als
cartells dels espeetades de la gran ciutat
us acaba de convencer de la veritat
d'aquella
afirmació. Hom diu que és a causa dos
forasters, per() el cert és que el programa
deis teatres es manté invariable durant llar
gues mesadas, el nom deis artistes més po
pulars segueix a les capgaleres dels cartells
de llar darrera estada són els
fas a unes edats en les quals
gairebé han desaparegut les
romanalles d'una •assacla ca
tegoria artística, i des represes
assoleixen éxits tan esclatants
com el que fa uns mesos obté
al Mogador La Vie Parisienne
cl'Offenbach. Us fa l'afectc
que les innovacions audacio
ses que de tant CO tant hom
ofereix á la voracitat deis es
nobs són fetes més aviar per
quedar bé emb el públic cos
mopolita de visitants do París,
arnants de la sensació i l'ex
•ravagancia a casa deis .altres,
que per respondr'e á una ve
ritable neeessitat deis pan
útil

ter

a

man, al sentimentalisme rnés rebregat. Peró
si la fórmula que ha de salvar la nostra

Estampa de music-hall

senas.

suprema Ilei

i•lustres precedents hom no pot
pas estranyar-se que el teatre de J. M. de
Sagarra estigui tot ell bastit de concessions :
eoncessions al dring de la paraula, al con
sonant fácil, a l'espectacle truculent, a la
moralitat burgesa, al rom•anticisme més pri

PARÍS- ESPECTACLE

1

x.
parlada en castellá
Plésque la millor pellícu
la, el drama d'una vida!
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Caldrá comptar Vaslav 'Husarski entre els
estétics d'idees originals, capagos d'abastar
el conjura de les obres d'una época tot es
prement-ne la seva significació universal. La
bona crítica francesa excelleix a donar a
llum el que una escola literária o artística
pot aportar de nou at que és humá. Aquest
humá
i no s'ha deixat de reprotxar-ho
és tallat sobre el pa
als seus turiferaris
tró de Phome raonable el pro
totipus del qua' és l'home ver
saliese. N'In. ha de més do
lents, que no conceben la indi
vidualitat basada en la supre
macla de l'esperit. Com a fi
nalitat, aquesta :concepció de
la perfecció de Pésser deseo
ratja la crítica. Peró no em
puc estar -de plányer-me del
seu efecte quan aquesta con
eepció pesa massa .sobre eIs
mitjans. Hl ha, en efecte.
massa compatriotes meus que
tenen aquesta
tendéncia a
apartar de les obres de l'homo
el que ha estat l'obra de l'a
fectiu. Aquests jutges .massa
conscients es decanten a su
primir de llur visió panorámi
ca
les obres que n'esbarrien
les perspectives linlars ; les
obres que, emanant d'autors
massa apassionats, ressalten i
fan excepció en el conjunt.
Ara, .com que creacions d'a
questa mena abunden general
ment a Pestranger, el crític
arriba 'a no tenir ,prou en
compte les ananifestacions ex
teriors conternporánies conco
mitants amb les de Franga, 'que, si roman
gueren indiscutiblement en segon pla diritre
la novetat espiritual mundial del rnoviment
estudiate van tenir una influéncia importara
sobre la realitat de da vida. Es que la passió
com
a
treball de l'esperit sembla sempre
suspecta al 'crític «hurná». (Aquesta llacuna,
d'altra banda, ha estat sempre provisional.
Els autors negligits o ignorats. en la vista
panorámica de Pescola o del segle estudiats,
han fet, posteriorment, l'objecte d'un tre-•
ball especial que els atorgá una individua
litat, peró que acusá encara més 1/ur paper
accessori.) En suma, el retret es resumen(
en aix6 : 4ue hi ha massa crítics que obli
den de donar la sincronització de les mani
festacions universas de la tendéncia que els
ha interessat. Han deixat de banda produc
cions sovint criticables, no especí•cament
própies de l'época o del credo exarninats,
perb Panálisi de les quals. reforga el cortei
xement de les obres inestres, per tal com
mostra els limas extrems de la doctrina.
Aixó és precisament el que no fa falta:.al
llibre de l'estatic polonés (Editions du Tria
non), que comenga la seva obra amb un

que destaroten l'esperit exclusiva
arxivista d'alguns francesos), quan de
fineix l'enigma romántk rellotge estil ca
tedral o tnassacres de Scio? Es plantejar
el problema deis estils romántics i ve a
acabar entreveient que fóra enganyar-se yo
ler considerar el «fals gótic somiador i sen
timental» com a estil romántic per excellén
cia. Husarski arriba a establir la itnportán
cia de concomitáncies célebres, oertes obres
medievals de Botticelli naixent al mateix
ment
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és, tan

senzill

com

pot

semblar

l'aparició d'aquesta obra. Ja está,
aquí. Tindrem
diccionari normal

ja és

un

per fer servir cada dia.
Tractarem de posar la pedra blanca, no
més, al fascicle rebut.
Un preliminar advertiment editorial diu
cate hom pensava publicar el DiCei0114fi, no
en la
forma d'ara sinó tot
d'un cop, en acabar-se la

irnpressió. Aquest
el desig

prensible

—

era,

ben

la

L'O:RACIO

llengua catalana

de paraules, com la idea és formada inte
riorment d'idees i .sensacions preexistents.
Els nexes són la sang de l'idioma. Un dic
cionari, per perfecte que fos, no feria sinó
donar mots en •rut. Polits, perfectes igual
ment, matemáticament carregats de preci
sió irrefutable ; per-6 ruatéria primera en
cara.
Donada m,agnifics formidables mots

ens
com

de l'autor, que
de segur hauria redundat en
benefici general de l'obra.
Tanmateix, la publicacid en
forma de fascicles resulta a
bastament justificada per
raons
de peremptorietat i
d'economia, i resulta més
práctica. 'Noinés fallará una
cosa : el nombre de volums
ealculat i, per conseqüéncia,
el termini final de publica.
ció. L'obra no será llesta
dintre mig any, com vol
creure amb optimisme l'edi
tor, ni tan sois dintre un
any. Tarnpoc no bastaran
vint-i-cinc fascicles
nom
bre ináxim suposat
per
completar-la. El primer aca
ba amb el mot amorós,
tot i que rnoltes lletres han
—

•

•

•

—
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de

Víctor

Hugo, per

David

temps que les obres més racionalistes 'de

Vipci.

L'autor denuncia

rriens del barrdc des ?le

•

;acosta

aixi

els

prolegó

fináls/del segle

xv,

la renaixenga del clas'sicisrne al des
enrotIlament de la rocalla, 'en temps de Ma
ría Antonieta. (En literatura, •pitjor Rous
seau cita ahora el alegre primitiu i Licurg.)
Des d'aleshbres, més coneixedors del que
fou la revolució romántica,' perqué'estan al
corrent paralielament de les seves- manifes
tacions estrangeres i franceses, entreveiern
després de la persistencia del barroc i
del rococó, després de l'intermedi del clas
sicisme Directori, Imperi, Restauració
els dos Romanticismes. Hl hagué el que
pertany al segle XVIII per infiltracions deis
Hubert Robert 1 Goya preparant la pintura
de 1830 i Parcaitzant, que medievalitza. Ern
pregunto si no caldria anomenar simple
ment romanticisme l'era artística en, qué
s'estableix el divorci entre el fons i la efor
nia? 'Husarski anomena el primer roman
ticisme : «de Pidealisme». El retorn albar
roe i al roeocó censtituiria el segon',periode.
Aquestes justes bases portenelf4ütor a de
finir forgá feligment-la pintura .1 l'escultura,
i les altres arts. Es el primer treball sobre
el conjunt formal del Romanticisme, de
1830 a 185s. Es tic d'ensenyaments i pre
nyat d'universalisme.
i
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«Les aneelres de l'hornme»
El Dr. Binet-Sanglé, que pretenia que Je
sús era atacat de follia, i que ha fet un
estudi racionalista de millorament de la
«remunta humana», i que ens proposa una
«técnica del suicidi secundat», explica en un
llibre publicat sota el títol de Les ancétres
de l'homme (Albin Michel), el nostre origen
animal segons
Panatomia ves
tigiária i patológica, la teratologia i la pa
leozoologia. Seriem descendents de la me
dusa perqué" moltes malformacions de certs
individus representen l'atur. de Phome a la
fase de la medusa. I tots els altres horrors
constatats en esguerrats de naixenga pro
varien una ascendéncia de Pankird, del peix,
del monotrema,' del pitee, de l'antropoide.
Segons aquests cálculs, han calgut mil mi
lions d'anys per a Pevolució que ha dut a
Pespécie humana. L'home seria Púltim
creat de tots els animals. Peró aixó ja ens
ho diuen tots els textos .sagrats de totes les
religions. Admetem que aquests no hagin
fet sinó constatar una. llei biológica ; al
menys temen sobre el Dr. Binet-Sanglé
l'avantatge d'explicar, grácies a una inter
venció divina, el principi, tant si es •racta
de l'home com de la cé•lula més simple.
ADOLPHE DE FALGAIROLLE

pendre

un

espai
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JO

DE

EPla(.111r1r11'

(pan prengué vio
léncies de sermó ; 9uan es transformá en
una
auténtica ofensiva
rária. (La
peró, ho deixava aquella ialleta ritualgent,
en
el públic d'un humorista.)
l'acta d'acusa
ció anava engegada contra 1 públic. L'ac
tual estat de depressió en qué avni es troba
la literatura catalana és una conseqüéncia
(més que de la crisi, que de la política, i
fins i tot. més que deis bluff posats en cir
culació) de la falsetat de Padhesió del pú
blic envers l'escriptor. J. M. de Sagarra no
va arribar á dir-ho,
peró en la coratjosa i
Iliure via en qué estava. situat
hauria
costat molt poc de precisar-ho : la &pres.
sió actual en la venda deis llibres catalans
no és
deguda a altra cosa 'que a ,aquesta :
els ciutadans que feien cua a les llibreries
duranna dictadura no llegien. Comprar Ili
bres catalans era un expedient aconsellat
per la covardia •burgesa per a fer política
sense risc.
Horn comprava el dissabte un
llibre 'com qui compra el tortell del diu
menge : d'una manera ritual i mecánica.
No hi havia un amor a Pescriptor, a l'obra,
ni tan sois a la simple materialitat del Ili
bre. Si ensems que un acte polític el ciu
tadá hagués tingut consciéncia de la valor
espiritual de l'acte que realitzava ; si a més
de la minsa espuma de rebellió a l'opressió
brutal que la compra pressuposava, aquell
ciutadá s'hagués interessat pel contineut del
llibre més que per les ,seves
els
escriptors de Catalunya tindrien avui un
púbjic fidel en la mateixa copiositat que
,aleshores. Un públic veritable és difícil de
; peró també és molt difícil de

cobertlés,

.

menor,

,•""""
és fácil de comptar que no
haurá prou amb unes
2,500 .t>ágines.
Aixée peró
volem dir el
fet que el ,volum vagi crei
xent
o
que els volums es
multipliquin en curs de pu
blicació, així com la trigan
ga a rematar el treball
no
perjudicará ningú. Al con
trari : será possible d'anar
amplia.nt i depurant l'obra
sobre la• marxa. L'adverti
POmpeu Fabra al seu despatx de lInstitut
ment ens avanga encara al
gunes precisions en aquest
sentit. Per altra banda, no podern imputar a
sense ensenyar de lligar-los. 1 cal a l'exac
una impericia editorial l'error de cálcul co
titud una lírica interna
si voleu' un rit
mesa. Aquesta mena d'obres, -publicades en
me
—,
com
té una precisió delieactissima
forma de lliuraments, solen pátir gairebé
la més desferinad,a lírica.
sempre de modestia en els projectes que po
Per aixó ha pogut popularitzar-se l'ex
dríem dir-ne de quantitat. A Catalunya hi ha
pressiÓ oementiri de mots» 'en parlar de
precedents nombrosos. Sense ,anar més lluny,
diccionaris. No és ben bé un cemerairi de
la inacabada Histbria Nacional de uata
cadávers ; al centran i : tnés aviat aquests
lienya de Rovira i Virgili havia de tenir, en són bandejats, coro en .són bandejats
si la 'inemória
Ons traeix'. els volurns
els 'fetus. i els gérmeriS 1, en general, tota
publicats i •grácies, per() de fet encara en cosa immadura. Per aixb diu encara l'ad
sortiran uns quants més.
vertiment, ainb gran seny, que «la. no in
I bé : un cop publicat
clusió d'un mot en el diecionari no vol dir
gros o petit,
tard o d'hora
el Diccionari General de
que .aquest mot hagi estat expressament
la Llengua Catalana de. Pompeu Fabra,
exelós i per tánt conderrinat el seu ús».
será un instrument definitiu?
Per• él un cementiri. La precisió abstracta,
No. No será definitiu. Menys, encara,
geométrica, de les celles deis mots i deis
una
referéncia immutable. L'evolució na
mots mateixos retorda plásticament els nín
tural de totá els llenguatges l'en priva.
xols.
Peró sempre será un preciós, un gran, un
Ruyrá podrá dir altra Vegada, potser,
ball instrument. Ha .d'ésser ninstrument
que no li basta el diccionari. Es possible
de treball d'una generació. Prou. Només
que torni a tenir t'ab. Peró
avis als usua
aixó, peró tot aixó. Gairebé no patria as
ris
nornés ap,iells qui sápiguen niolt bé
pirar a res més el mestratge sapient de el catalá que ara es cómença d'escriure
Fabra.
poden passar per damunt de 'les normes i
Fins ara disposávern, per a escriure com
els diccionaris i permetre's el luxe de tenir
cal en la própia llengua, d'unes emes pre
opinions perSonals. L'advertiment prelimi
nar que
cáries i estantisses, limitadíssimes. Tot
suara esmentávern no ha d'enco
eren
ratjar ningú a la improvisació o a la fanta
temptatives més o menys reeixides,
més o menys dignes, més o menys útils,
sla gratuites. Cal, sí, sotmetre els dubtes
que no ens escau de jutjar, peró tempta
d'una certa qualitat •a PInstitut d'Estudis
tives sempre. El Diccionari de Fabra ja és
Catalans, que va formant també amb len
una
realització. Hi havia, per exemple, el
titud académica el seu diccionari. Aquest
Dicoionari ortografic, que, rnal•rat la mol
(larrer, oficial, será una obra extensíssima
ta feina excellent que ha fet en els catorze
complementária que més aviat ha de tenir
anys darrers, no podia resoldre gaires dub
el carácter d'endclopédia. Pot resoldre nom
tes per tal com mancava de definicions. La
brosos .problemes quan aparegui, i no menys
gent que es refiava únioament d'aquell
valora ni ara ni llavors el present Diccio
aprenia una cosa que en el fons és tiati general de la 'lengua catalana que s'ha
mecánica i sectmdária (per bé. que a molts
comengat a publicar.
apar la més difícil de la gramática) : la
* * *
manera d'escriure bé els mots. No aprenia,
.peró, el significat d'aquells mateixos mots,
Si la limitació que un Diccionari com
i mal podia utilitzar-los bé. També hihavia
porta obliga aquells qui el fan a resoldre
el Pallas catalá, bon auxiliar, per() plagat
un gavadal
de problemes
com les limi
molt particularment en definir termes
tacions de Métrica, ritme i consonáncia obli
~les, que són precisamera els més pre
guen a concentrar-se i a resoldre dificultats
cisos i de consulta més sovintejáda
als poetes de cánons clássics
tam.bé els
d'errors notables. Hl havia, en fi, un Diccio
qui solen emprar el diccionari com a recurs
Wri de la rima, un de barbarismes i algun
natural agafen l'habitud de solucionar-ne.
altre d'especialitzat, d'un abast tot particu
Sovint, també, de trolbar-les en ell, per tal
lar i sense eficácia per al comú. No par
com alió 'que volien saber no hl figura en
tem dels diccionaris anteriors a la promul
la forma desitjada.
gació de les Normes, els quals temen avui
0,blervant, sempre des del mateix punt
una valor purament sentimental i arqueo
de vista estrictament práctic, el primer fas
lbgica.
cicle que ens depara Fabra, hem fet
Ara Fabra ens ha dat o comenga a dar
naturalment
alguna observació. L'única
nos un dlccionari complot, almenys en la
interessant de recellir s Pescassedat de si
intenció i en l'estructura general. Grafies
nónims. El eatalá en té molts, i no tots
correctíssimes de confianga, definicions con
són registrats en aquesta obra a jutjar .pel
cretes, precises, exactes, de totes les ac
fascicle rebut. Es dar que els sinónons
cepcions ; sinónims, hombnims, terminolo
han d'ésser objecte d'una altra obreta es
gia científica revisada amb esment ; en fi,
pedal complementária. De fet necessitem,
tota llei d'indicacions gramaticals útils al
com
qualsevol llengua, un Diccionari de
consultación Aixb és un diccionari.
sinbnims. .Peró mentre arriba caldria potser
Un altre avantatge : per bé que Fabra
tenir en compte aquella necessitat i pro
indica curosament els estrangerismes, no
curar de servir-la amb amplitud en la pre
hi ha mots castellans o d'altres idiomes
sent obra. Per exemple, ens semblaria molt
com a punt de referéncia. En efecte : per
útil d'indicar el verb «isolar» com a siné
a l'ús
quotidiá, un idioma és un. Es tanea nim—emprat correntment—del verb trans
en ell mateix
1 s'estabilitza provisóriament
crit ,«aillar».
(amb provisorietat que pot durar segles).
Es un prec que gosem formular, no un
Les arrels i les filtracions estrahgeres no
retret. Aquest seria impropi en la nostra
prenen pas categoria 'habitual fins que han
ploma.
estat definitivament absorbides en l'idioma.
Tampoc no intentarem fer una crítica
Adhuc els mots estrangers invariables han
prematura. Seria pretensiosa i inútil. Val
d'ésser dits i entesos al carrer per tenir
més que prediquen' amb l'exemple la dis
dret a figurar en obres de consulta. Un dic
ciplina que a tots ens escau. La 'lengua és
donad, doncs, també ha de tancar-se i en
un factor
de relació, un valor entés i en
cloure's en eh l mateix, referir-se a si ma
corta manera convencional. La disciplina
teix, a l'idioma propi. Si l'idioma és un,
és, dones, necessária, si l'idioma ha 4e com
el diccionari ha d'ésser també un, en el seu
plir el comés de fer-nos entendre els uns
sol idioma. En aquest sentit, el diccionari
amb els altres.
troba la riquesa en la prbpia limitació.
Fabra mateix ha dit sovint, peró, que la
Hl ha encara, peró, .altres limitacions
!lengua no és sols dbra de gramátics, sirtó
básiques. Les paraules sém vives. Els mots
també del póble que l'ha servada com un
que
tenen valor per llur fundó i per llur em
tresor i dels literats
no pas tots
plagament. La llengua no és formada de la fan immortal.
paraules, sinó de relacions i de lligams de
GRANIER-BARRERA
paraules. Es A dir, exactament, de grups
—
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AVANTATGES DE LLEGIR.
Peró,
més a més, aquesta curiositat envers el Ili
bre 'ens hauria pórtat una série d'avantat
ges per a la literatura i per al país. Aquest
fet tan simple : llegir el 'Ubre que comprava
per a fer política, batirla dut immediata
ment el ciutadá a la conclusió d'una taula
de valoracions. Hauria sabut el que era
digne d'ésser comprat i .el que
en qual
sevol situació política
absolutament
indigne d'ésser liegit. albee del món no
s'ha produit un quadro de valors més inflat,
més grotesc, més desproporcionat que en
aquest país. Amb 1 greu circunistáncia que
els mediocres i els infecunds i els cínics i
els arribistes aprofitaven el moment d'entu
siasme cpfoista provocat per l'opressió per
a situar-se. Aquests homes parlav-en sempre
de la fundó política de la literatura. •Invo
lucraven amb una gosadia sonso límits el
seu prestigi amb el de Catalunya. Quan els
xicots de la eleva promoció comengárem a
actuar d'una manera violenta i inconfor
mista contra Patmosfera embadocada de
patums del país, hom no ens digué pas ni
eixelebrats, Ira iconoclastes, ni subversius:
Hom ens digué olímpicament : antipatrio
tes. Quan fugint d'aquest carreró sense sor
tida en la Ilibertat d'actuar era interdita
ens refugiárem en la crítica de valors fora
nes més fácils de situar per la normalitat
de Ilurs embients, aleshores, como ho féu
darrerament Rafael Benet, se'ns digué que
havíein perdut Porgull de dir-nos catalans.
Molt bé. Ara s'ha vist el fracás de tota
l'escenografia patriótica que desorientá el
país en alló que tenia de més espiritual.
Hom dina que la inconsciéncia d'aleshores
m,átá la gallina deis ous d'or. 1 provocá
un
desencara sense
—

--

--

1 ARA EN PiATIM LES CONSEQÜEN
CIES.
Primeráment Partiole seré, peró
.implacable de Just Cabot que publicá MI
RADOR dijous passat.
Després la conferen
cia de Josep Maria de Seerra a la Llibre
ria Catalónia. La denúncia ha estat feta
amb tota claredat. Cal reprimir els' entu
siasmes excessius ; armilar •els genis de bar
riada ; fer examen de consciencia. Teníem
ra6, és trist de confessar-ho. El ciutadá no
llegia els llibres que. comprava ; *espiritual
ment les xifres editorials no significaven
res. Peró afanyem-nos a din que
potser el
ciutadá que comprava llibreS per política no
els llegia per tal cáete el desorientava
quia de valors que hem lamentat des del
comengament en la producció literária de
Catalunya.
D. P.
—

—
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COMPA IA TRASMEDITERRANEA
MADRID: PLACA DE LAS CORTES, 6. BARCELONA: VIA LAIETANA,
Serveis regulara de vapors comercials i correus entre la
Península, Baleara, Norn d'Africa, Canáries, Guinea Espanyola
LINIA •RÁPIDA VIE GRAN LUXE
LINIÁ RÁPIDA REGULAR ENTRE BAR
ßA RCELONA CADIZ.CANARIES
CELONA i VALENCIA
Sortides setmanals els dissabtes. a les 12 hores. Efec
Sortides de Barcelona: dilluns í dijous, a les 20 hores.
tuaran els serveis les rat d :raes motonaus
Sortides de 'Manda: dimecres i dissabtes a les 19 hores
Servei prestat per la motonau
CIUDAD DE SEVILLA i CIUDAD DE CÁDIZ
Línia comercial amb escales en fofa •ls porfs
"CIUDAD DE VALENCIA"
de la Medíferránia, Nord d'Afríca Canáries.
Primera: 32.50 pessetes; Segona: 21450 pessetes; Ter
Sorfides quinzenals el dijous.
cera: 10'00 pessetes.
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCE.
Servei rápid sefma n aI
LONA-PALMA DE MALLORCA
Medifarránia-Canfábrica
Sortides tots els dies (1Ievat els diumenges) de Barcelo
Amb escales a tots els porte. Sor tides tots els dimarts.
na i Palma, a les 24 horca per les modernes
motonaus
'CIUDAD DE BARCELONA 1 "CIUDAD'
UNJA REGULAR ENTRE BARCELONA,
ALACANT, ORAN, MELILLA, CEUTA,
DE PALMA"
MALA GA í VICEVERSA
Serveis regulara enfre Tarragona, Valéncia,
Alacanf 1 Palma de Mallorca í enfre Barca.
Sortides de Barcelona tots ele diumenges a les 8 hores
—

•

lona

i

Mahó

LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE ES.
PANYA 1 TERRITORIS DE GUINEA ES.
PANYOLA (Fernando Poo)
Sortides el dia 15 de cada mes amb escales a Valáncia,
Alacant, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz
de Tenerife, Rio de Oro, Monrbvia, Santa Isabel,
(Fernando Poo), Bata Koso i Río Benito, pels vapors
"TEIDE" í "LEGAZP1"

Servei comercial enire la Península, Nord
d'Africa í Canarias, ami, escales a fofa e/s
porís de la Mediét rránia

Sortides quinzenals
SERVEIS DIARIS ENTRE
MALAGA i MELILLA

•

CASA ORBIS
F.

FERRER

AYMAR
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A José Ortega y Gasset ningú no li dis
,cuteix que és un gran pensador. Peró, a
Phome que ha tractat i ha relacionat mig
de passada tantes i tantes de coses com
plexes, per força entre els encerts se li
poden trobar afirmacions m?s que discuti
bles.
Al meu entendre, l'obra que té més des
enfocada és La Deshumanizacisón del A'r.te.
L'autor mateix diu cap al final del llibre :
«Es probable que aquest assaig de filiar
Van nou no •contingui sinó errors.»
Per aquí no sé que ningú s'hagi preo
cupat de discutir les característiques que
Ortega senyala a l'art modern. A l'Amé
rica llatina, en canvi, sí. Jaime 'forres
Bodet en la revista, de La Plata, Valora
ciones, discuteix l'orientad?) general la La
Desihumanizawión del Arte. 'Enrique Mo
lina, en la revista A (enea, de la Universitat
de Concepción (Xile), ha formulat objec
cions serioses a la tesi d'Ortega. I l'altre
dia ern vingué a les mans un llibre, publi
cat per la mateixa revista Atenea, que ja
és una contratesi i sustentada punt per
punt enfront del que creu Ortega. El títol
del llibre ja deixa entreveure el que pretén
trabar l'autor : La Intelectualizaoión del
•

gicament

de les teories que a base de grans
estudis han forjat Freud i Marx.
Per acabar reportarem les característiques
que Cruz Ocampo veu derivar de la intel
lectualització de l'Art, contra les set que
senyala Ortega, les quals set es poden re
cluir a les quatre següents : 1, la des
htunanització i evitar les formes vives. 2,
la Irania essencial. 3, eludir tota falsetat i
per tant a una escrupolosa realització. 4,
.fer que l'obra d'art no sigui Silló obra d'art,
considerar l'art com res més que un joe i
que es tinguin com una cosa sense trans

cendéncia.
Cruz ()campo senyala les

desenthnentalització,

1,

DII/C0/

L'ENSENYAMENT ARTISTIC

Parlant ambA.Ferrant DI/COI
En un altre número ens várem ocupar
del pla pedagógic d'Angel Ferrant. I déiem
que, en la impossibilitat de portar imme
diatament a la práctica el seu projecte, Fer
rant, controlat per una organització peda

gógica absurda,
per

no

pot fer altra

cosa

ara

que orientar de la millor manera
possible els seus actuals alumnes de Llotja.
Precisament, no fa gaires dies, Angel Fer
era

caraeterístiques

sigtfi abandona
reducció deis assumptes exclusiva
rnent sentimentals.
2, reducció de l'anéc
dota. 3, virilització de l'Art. 4, Art trans
cendent (millor fora dir transcendental) en
contraposició a l'art com un joc sense
portáncia. 5, ironia i humorisme que sola
ment poden
aparéixer quan l'individu no
está afectat sentirnentahnent per un succés
o fenomen.
6, culte a. la metáfora, que de
mitjá que és per a l'expressió de la bellesa
es converteix en
fina.litat de l'activitat poé
tica. I algunes altres de secundáries com la
que li, ha .tocat el número 3 en la classifi
cació d'Ortega ; el cosmopolitismo ; altera
cions en l'ús de les paraules i mitjans d'ex
pressió ; modificacions de la sintaxi, de la
ment

arte.

L'autor, Luis David Cruz °campo, creu
que en l'accepció en qué Ortega parla de
deshumanització o sigui desrealització, de
formació de la realitat, no és prdpia de l'art
modem SiTló de l'Art en general
la natu
ra en l'Art, diu Zola,
és vista a través d'un
temperament—. En tota obra d'art, per més
cÓpia, de la realitat que vulgui ésser, sem
pre lii entra el factor estil. Si .aixó és ve
ritat, el mateix Ortega ve a corroborar el
que diu Luis D. Cruz, ja que té un pas
satge que dio «Estilitzar és deformar el
real, desrealitzar. L'estilització implica la
deshumanització. I viceversa, no hi ha altra
manera
de deshumanitzar que estilitzar»,
i en el próleg de El Pasajero, de Moreno
Villa, fet també per Ortega en l'any 1914,
aquest opina ben explícitament que l'Art
en general és deshumanització ; diu
«l'art
és essencialment irrealització». Cocte,au ho
aplica fins i tot a l'art de la fotografia :
«La fotografia és irreal, canvia els valors

o

o

puntuació

—

i les

RODOLF LLOREN S

PROJECTOR
POSTAL

sev.a

perspectives.»

obra

Agudeza

y Arte de

Ingenio,

GASCH.

!»

lentíssim, esféric, sumptuós,

recorre

—

l'expo

sició esfereida. El cap li tremola una mica
i la pipa li fa de contraPés. Sebastiá Gasa,
dolcíssim, bo com un tros de pa, fulmina
dicteris sense rnalícia. Porta una capsa de
jeannerets i d'ozenfants en conserva perqué
se la mengi Joan Miró a la masia de Mont
roig. Es tímid, dolg, cándid, com una cria

Jaume Passarell, que portá un mo
cador de seda al coll, li explica les picar
dies d'última hora.
Sebastiá Gasch posa els ulls en •blane :
•

tura.

—Ah, sí?

SERA

COMPL1DA ia voluntat d'aquel]

endins aquella minyona catalana d'Alacant,
iharmoniosa sota un cel de palmeres. Aque
lla minyona que tenia un posat de deessa
i que portava un pentinat que feia que els
autors
de «gregueries» l'anomenessin la
deessa amb auriculars. Sembla que la in

dio

cógnita dama, que era d'Elx, s'avingué a
ésser un pur objecte del foraster a canvi de
tres mil francs—tres mil frailes I—pagats
a
la bestreta i fets a mutis d'un camperol
.

del país. Pierre Paris travessá la frontera
amb la deliciosa cárrega. I la féu viure al
Louvre, en un palau immens pie de dones
raptades. Encara hi és, carregada d'orfe
breria feixuga i amb una dura nostálgia en

•

teories
de la viáió.
1E1 Cubisme és a base de grans abstraccions.
El Futurisme que té frases contra la intel
ligencia és una acImiració e les realitza
cions més atrevides i sáviament creades per
la intelligéncia : descobrirnents, obres d'en
ginyeria, etc., etc. .E1 dadaisme' l'avant
guardisme i altres escoles Inés de segon
ordre són solament jocs de paraules, elam
binament de conceptes, etc.
Els sobrerealistes ens donen la raó. 'fam
bé proclamen que l'art está completament
intellectualitzat. Molen ésser• una réplica
violenta. Perd totes les seves conclusions
contra l'Art i la Societat són derivades
en

l'ull seré.
B.ACH I GRANADOS.
tatriu s'exaltava un dia,

íntima,

amb

unes

cançons

—

L'eminent

en

una

populars

can

vetllada
de Gra

nados. Una recorclança d'amistat perduda
feia encara més viva la seva exaltació.
—Hl ha finals de Granados—deia--que
semblen de joan Sebastiá Bach.
—Amb una diferéncia—respongué un que
hi era— : Granados, mal tocat •pot esdeve
nir un cuplet. Bach no pot ésser objecte de
caricatura.
D. P.
—

-~1~11111

sensacional
sense

cabells blanca

rápidament amb la novíssima
preparació científica

agua
colonia
misteriosa
dóna brillantor al cabell, treu la
caspa i evita la seva caiguda,

perfumada

•

higiénica

•

efical

FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Unió de

Fotogravadors

Casanova, 160-162

:

alld que és

en

a
una
compene
punts antípodes. Aleshores
es
produeix una tensió perceptiva comú a
l'arquitectura. La forma, el dibuix en l'es
pai, la construcció tingueren lloc en el temps
amb anterioritat a les representacions pla
nes.
I en el desenrotllament de les prácti
ques •escolars, es pot advertir la seva efi
cácia sempre que s'assemblin o coincidei
xin amb alió que fou el procés de les arts
plástiques en la História.
—Peró, segons el vostre pla, no sou par
tidari de reemplagar la Histdria de l'Art
per la História de la Civilització?
—L'históric—i no circumscrit. al seo as
pecte d'anecdotari
és important per mi,
peró no dubto a considerar-lo un error greu
quan es fusiona .amb les labors deis deixe
bles. Es per aixd, ultra altres raons, que
rebutjo, implacable, els models de guix. La
forma ha d'ésser inventada, perqué ádhuc
quan existeix
propdsit de reproduir
la, brolla així, inventada, per aquell que
posseeix els dots creadors. Per consegüent,
cm limito a trobar l'estímul capag d'excitar
el desig d'expressió. :Estímul no pot .ésser
ami imposició. Ni referéncies ni allusions
a
tot alió que no visqui dintre de cada u
no seran oportunes.
D'altra part, no inter
vine mai amb la meya actuació manual en
els treballs dels alumnes. L'ordenació deis
treballs i la seva concordáncia arnb les idees
que inevitablement sobrevenen, combinant
se
amb la labor, neix aleshores, no com

tot

tració amb els

una

Escultura d'Antoni Oliva

(deixeble d'A. Ferrant)
ha mostrat algunes escultures deis
deixebles. I ens hem trobat, amb veri
table -sorpresa, davant unes obres intenses
i punyents, amb una força directa remar
cable, i elaborades amb una concepció ins
tintiva de l'escultura sorprenent.
Pe" abans de continuar, s'imposa un
aclariment. Molts, davant d'aquestes escul
tures, creuran que els deixebles que les han
rant

ens

seus

pateixen

creat

d'Art

o

una

disciplina imposada,

sin()

com

una

den

yació deis indicis que s'hagin sabut reco
Ilir i aplicar a tasques successives, tot i coas
tituint d'aquesta manera un sistema metó
dic i divers segons els casos emanats del
propi alumne.
Heu-vos ací dones com orienta Angel Fer
rant els seus deixebles, per a obtenir d'ells
obres vives oposades a les obres mortes que
es produeixen
invariablement en les Esco
les de Selles Arts prehistóriques que 'encara

indigestiÓ d'História

de revistes. Res méS

allunyat

de la

realitat. Ferrant preserva com de la pesta
els scus alumnes de la consulta de revistes.
I no els ha ensenyat mal una escultura
seva.
A la seva classe, no hi ha una sola
reproducció. I Ferrant no posa mai les mans
damtmt una obra dels seus nois. Encurio

sits,

Teléfon

7740

Hi ha un boa nombre d'obertures de Mo
que no .sovintegen als concerts, on és
difícil sentir altres obertures que les de Les
noces de
Fígaro i la de La Flauta mágica.
Es ciar que .aquestes són les més brillants,
peró també és interessant aquesta de l'dpera
El rapte del serrall que interpreta l'Orques
tra Filharmónica de
Viena. Potser no hi
ha la riquesa melódica de Les noces de Fí
garo, que així mateix ens ofereix la ma
teixa orquestra, peró es troben també aque
Iles frases musicals tan agradables i un rit
me
que s'emporta l'oient. Ambdues ober
tures
són interpretades admirablement pel
Mestre Olemens Krauss, que com sempre
fa una cread() de les obres de Mozart. El
dise, a mes a més, és d'una gran sonori
tat que escau molt .bé a aquestes obres
d 'efecte.
I .ara cal saludar els discos de l'Orques
tra Simfónica de
Filadélfia, que ‘contenen
l'obertura de Tannhituser, i 'celebrar l'en
cert de substituir la continuació i final d'a
questa obertura per diversos fragments de
la bacanal de Venusberg. Així mateix s'ha
sentit aquesta obra aquí en concerts diri
gits per mestres estrangers formant el con
junt. anomen.at «arranjament de París».
zart

'

Aixd permet sentir aplegats els fragments
simfbnics d'aquesta dpera d'un romanticis
me més dar de totes les óperes de Wagner.
Al principi, els solemnials acords del ohor
de Pelegrins, d'un gran efectismo si es vol,
perd també d'u'na grandiositat que sempre
impressiona •tot• i que aquí és molt cone
guda aquesta obra. En aquests discos, per
una especial collocació deis
instruments da
vant del micrófon,-acostant els de
fusta,
el conjunt reix notablement. Els fragments
de la bacanal, en els quals tants passatges
hi ha que semblen átres obres del mateix
autor ; fragments del segon acte del Tris
tany més que res, es presten a manifestar
les excelléncies d'interpretació d'aquesta no
tabilíssima orquestra amb la qual el mestre
Stokowski sembla voler fer un agrupament
de virtuosos.. La impressió deis discos está
feta comunicant a l'audició aquella sensa
ció de buit en l'estudi que, sense provocar
ressonáncies, augmenta la sonoritat en for
ma

insospitada.

Tancarem el detall d'aquests excellents
discos iamb els que omple el guitarrista Se
govia, amb una suite de música antiga:
Evidentment, per trabar 'literatura per a
aquest instrument no hi ha com recórrer
a
aquests mestres deis segles xvii i xvm,
on sense
transcripcions hl ha música abun
dant per aquest instrument, .avui tan obli
dat,' peró d'una gran força d'expressió. Sor
tosament encara
hi ha veritables artistes
com
Segovia que amb un gran amor dedi
quen Ilurs .activitats a aquest instrument,
que el disc reprodueix .amb •tota fidelitat.

hem demanat al nostre ,amic de deseo

brin-nos el secret d'aconseguir aquests re
sultats excellents. Ferrant no s'ha fet pre
gar gaire.
—Em permetreu uns preliminars?
ha
comengat dient-nos—. Moltes vegades he
pensat que, en art, 'només compta la inge
nuitat. Velázquez fou un ingenu com Giotto.
El rnateix Picasso és tan ingenu com Rous
Alió que és perfectament estúpid, peró,
és cercar la ingenuitat. L'ingenu ignora
sempre que ho és. Els grans estils tenen
llur origen en una fe conectiva
ingenui
tat
de la qual només perdura alló que
per nosaltres és convicció. L'art, en el fons,
és sempre la interpretació d'una creença.
Quan amb pedra o .amb terra es fa un cap,
no s'hi val a Ser-lo com és, sinó com ereiem
que és. Sortir-se d'alió que hom creu, és
caure en
alió que hom sap o en la ficció,
i ni en un cas ni en l'altre no es produeix
l'art. Dintre de totes les maneres de ereure,
hi ha totes les posicions i moviments nor
mals de l'art. Fora d'elles, es dóna l'arbi
trarietat i el caprici. La monstruositat, el

Música símfónica
instrumental

es

i arribant

—

home que s'ha mort i que ha dernanat un
lloc de terra caknta de sol meridional per
qué les seves despulles hi reposin? Aquell
home era Fierre Paris, un deis primers in
vestigadors i hispanistes de França. Peró
inosaltres no el sabrem veure mai amb la
simpatia que ens provoquen un Morel-Fatio,
un
Foulaé-Delbosa, un Ennest Mart nen
che. Aquest home és autor d'un rapte.
Aquest home és aquel! que s'emportá França

que és «el Codi de l'Intellectualisme Poétic».
Per més que els artistes moderns protestin
deis académics i trenquin les regles marcades
pels antics, la tesi de Cruz °campo té molt
de .veritat. 1Els mocierns ataquen certes for
formes estantisses,
mes d'intellectualisme,
peró no s'han mogut, ans al contrari, han
caigut mél en l'intellectualisme. Totes les
eseoles tenen les seves doctrines estétiques
que no són res més que joes formidables

L'Impressionisme s'embranca
físiques dels colors i fisioldgiques

SEBASTIA

Les criatu
res corren
al si de Ilurs mares i els ocells
amaguen el cap sota l'ala. Remor de tem
pesta i portes violentament tancades. Arri
ba, sota el seo paraigua, Sebastiá Gasch,
amb la corbata republicana i les sabates
de natilla i de xocolata. LeS teles es giren
de cara a la paret. Sebastiá Gasch, opu

Si en l'art modem s'accentua aquesta
mica general de l'Art, de desrealitzar, és
degut, creu Cruz ()campo, a la intellectua
lització que li ha sobrevingut.
Guiant-se amb les comparacions que Spen
gler fa•en la seva obra La Decadencia de
Occidente, Cruz °campo senyala la simili
tud que l'art del nostre temps té amb Part
grec-alexandrí deis anys 300-200 (a. J. C.)
Comengá la intellectualització amb els so
fistes, peró pren grans proporcians quan la
poesia sentimental decau amb Bion i perd
el prestigi. La prosa es fa científica amb
Polibi. La crítica es fa científica també fins
al capdamunt amb Aristarc, i Zoilus és el
tipus de crític personalista i violent. Gran
nomlbre de teories estétiques. Tót són estils
nous i obres origináis.
I encara senyala un altre període artístic
que té semblanga amb el d'avui dia amb
la intellectualització de l'Art que comença
amb el Renaixement i que arriba a la poe
sia fantástica i cerebral deis anglesos Don
i Crashaw, als preciosistes francesos :
ne
Voiture, Melleville, Sarazin i al conceptisme
espanyol, a Gángora i Baltasar Gracián, al
qual Menéndez y Pelayo, referint-se a la
•

I)E

«L'energumen ! L'energumen

puguern penetrar

pai intern,

—

tipogratia.

i fins i tot de la

sament

J. G.

seau.

*

*

*

—

El rapte del serrall.
Mozart.
Ober
Orquestra Filharmónica de Vie
na.
C.a del Gra-mófon.
AF 472.
Les noces de Fígaro.
Idem íd.
Tannhauser.
.Wagner.
Obertura i
—

—

contorsionisme...
—Molt just, Ferrant. Justíssim. Perd al
gra, al gra, si us plan, que no ens sobra
pas

l'espai.

—No os impacienteu. Va de seguida.
ha un art Jenomen de barraca
el Palau
de la Música o la Sagrada Familia, per
exemple —, el pol oposat del qual, en el
mateix terreny de l'esterilitat, és l'acade
misme que es practica en les escoles quan
es copia del guix o del
natural. Pols opo
sats, extrems que es toquen, que s'apare
--

la monstruosa arquitectura tera
que patim. Contra tanta aberració,
cal instaurar una higiene de l'esperit. En
plástica, la ingenuitat desapareix des del
moment que una realitat corpória es refiec
teix
amb integritat científica en
l'obra.
Ilen

en

tota

tológica

Aquesta possibilitat

equivalent

la

prodigi inútil

possibilitat

que

—

seria

home de
carn
i ossos pogués convertir-se en un mi
rall de cristal] i argentviu. No obstant, l'ho
me es veo obligat a
produir una part de la
seva
obra tot i eliminant la seva persona
litat. Es la part,que realitza el delineant al
costat de l'arquitecte—normalitat i necessi
tat—. Dones bé, per inecessitat, no per os
tentació, cada u ha d'ésser simplement el
delineant de les seves própies arquitectures.
Vull dir que la missió de les nostres mans
ha de consistir a evidenciar les estructures
imaginades per aquel! arquitecte que viu en
nosaltres.
—I com actueu damunt els vostres dei
xebles?
—Jo no sóc prc>fessor en la idea d'ense
nyar, sinó en la d'impulsar. Ja he dit que
l'art no consisteix a saber. L'art no s'aprén,
s'apréhén. Es pot indicar el vehicle,
i en aquest santa, és dar, va implícit un
ensenyament que és el de l'art en el qual
es conté ?'Art.
Peró ádhue en aquest cas és
impossible que la forma es copsi amb inde
pendéncia del seu contingut.
—I referent a la realització?
—En l'orclre de les realitzacions, no hi
ha res tan natural, al meo entendre, en
comptes del dibuix, una actuació directa
sobre l'objecte, és a dir, sobre una forma
ció real, sobre una corporeitat efectiva en
la qual les tres dimensions de la realitat
tangible existeixen veritablement, tot i re
elamant per igual la nostra atenció sense
vacíllació
esforç. I fins a tal punt, que
no tan sois repercuteixi en nosaltres 'la sem
sació de periféria i contorn, sinó que inten
a

un

tura.

—

—

—

—

Gsalofré

Escultura de Joan

(deixeble

d'A.

—

•

Ferrant)

—

—

Venusberg (versió de, París).
Orquestra Simfbnica de Filadélfia.
COM
panyia del Gramáfon.
AB 701-702-703.
Suite
‹(la>) major (segle XVII). (L. S.
Weis).
Segovia.
Núm. t, Preludi;
Núm. 2, Alemanda; Núm. 5, Giga.—Corn
panyia del Gramdfon.
DB 1565.
Idem
música de

—

—

patim,

palpitants oposades a obres
per din-ho amb uns mots que
són cars. I ara, esperem confiats que la
República, quan no estigui tan agabellada
per la resolució de problemes inajornables
i pugui dedicar a les qüestions artístiques
l'atenció que mereixen, tindrá ci lluc sufi
cient per estudiar i acceptar el pla d'Angel
obres

cadavériques,

—

en

—

—

—

—

ídem íd.
Núm. 3,
ro 4,
Gavota.
Idem.

Ferrant.
Per cert que aquest pla, ressenyat per nos
nitres en un deis darrers números de MIRA
DOR, ha estat comentat apassionadament.
Algú
sense anomenar-lo,
és ciar
conei
xem el procediment jesuític—l'ha
titllat pú
blicament i despectiyament de panacea, l'ha
qualificat de teories més o mcnys d'avant

—

Zarabanda;
—

Núme

DA 1225.

RECEPTOR

—

'guarda
nic

i de

provincianisme mexicá, germá

soviétic.

o

Avantguarda, reraguarda i altres falórnies,
en aquests moments? Quan es tracta d'un
problema de vida o mort per a l'ensenya
ment artístic, encara hi ha algú capaç d'en
tretenir-se amb el maneig de tdpics desuets
fraseologia cadavérica? Cal operar amb

Radio CLIMO
enxufable al corrent
sense

antena

materials vius. No amb prejudicis acadé
mies, .morts i enterrats. Perd passons outre,
que diuen els francesos. Es veo que les ob..
sessions i les idees fixes són de difícil extir

pació.
SEBASTIA GASCH

GRADE!
.PHILIPS
CLARION
PHILCO
etc.

etc.

etc.

25 Ptas.
35
35
"

Preu: 400
"

RAMON CUMENT

"

Rbla.

:

pessetes

mes

Canaletas,

6

6, Rádío Canaletas, 6

Consell de Cent, núm. 266
Teléfon 23058

AFU
ASSUMPTES FISCALS I ADMINISTRATIUS

Latiatanav 1150 Ir.ill

FBareellsona

8

ANUNCIANTS..
completa

Una moderníssima organització

en

publicitat

bP
Plicules de diuixos animaís
paten.t n-um. 121288
aplicades al
serveí de la técnica publicitaria, us Pofereix:

mudes i

sonores

-

Vostres productes poden ésser propagats amb éxit segur
tota la Regio Catalana i Illes Balears

200 cinernes

poblacions de categoría

ciutats 1

en

"

Ftmanen 10 116',

-

per

Avinguda Menéndez Pelayo, 85

Tel. 6606

1": MADRID

A 6-ULLES

?Le sería a Vd. agradable
poder tomar un purgante de
aceite de Ricino, si éste tu
viera el gusto de un buen ja
rabe de naranja?

GIOCONDA

Pues éste es el aceite de
Ricino GOLOSO, que enva
sado en un lindo vasito de
cristal se vende en todas las
farmacias.

mérits podeu fer valer per obte

nir aquest cárrec?
—,Ai, senyor ! Si
r•••,.

1.1•11

~111
MIM

Si voleu obtenir el
máxim so del
disc
i el
mínim
desgast, useu
sempre
agulles GIOCOND A.
Cada águila porta el nom gravat
Capsa de 200 agulles 250 ptes.

.1z1z.

Vonda

11¦11
111111011

(Candide, París)

I¦1

no

es

res?

ven

en
a

pogués fer valeral
demanar que .em re

(CaMide, París)

—L'horitzó .només.
--Ja és alguna cosa.

AIGUA
DE ROCALLAURA

(Le Rire, París)

Ila=1
IMM

l'engrds:.

a

YA;\

11•1111
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IiUÂRRO
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CATALUNYA,

RAMBLA

--iEncara

Mal
1.11.11
II•Me

.11.1

A.
1¦1

suba

El que acaba de complir una condenina
de vint-i-cinc anys.—Es .curiós ; la moda no
ha canviat gens.

guns, no lis vindria
comanéssiú.

7
•¦¦•1
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LA DEU

Si vosté paieíx d'AIbunsinúría,
Lítíasi úrica (mal de -pedra),

ENCARREGUEU
ELS

VOSTRES

ARTÍSTICS

Bronquitis parenqulinatoses

IMPRESOS

Nefritis crónica, es
dícalment amb

I COMERCIALJ.:, ALS

GRÁFICS

TALLERS

( DAVANT

DEL

1

PALAU

DE

ES LA CASA
DA

EN

CALLÍS, 3,
LA

MÉS

MÚSICA

RRECS.

-

S'eXpin

7

CATALANA)

RATLLATS,
CLASSE

QUADERNAC1ONS.
ECONOMIA

U

EN CAS

ELEGANCIA
ENC/4.DE URGENCIA

RELATIVITAT

ELS

DEMANEU-LOS PEL

I 4

DE

D'EN

-

EN

TELEFON

5 6

—1E1 café amb

llet, senyoreta. Ja

dia.
—De quin clia? De demá
sat?

o

és

mig

de demá pas

(Simpticissinuts, Munic)

•

(Ric

et

"

Apartat
C a rbu

190

ros

"

BARCELONA

Mallorca,

232

Teléfon

en

en ampolles de
lítre í mig
garrafons de vuit lí?..res

Distribuidora

ganarais

FORTUNY, S. A.
Carrer

Hospital,

32

1

Salmeron,

133

Rac, París)

comprenc com et ,pots fumar aques
puntes que reculls...
—No me les fumo. Les mastego.

Suscrivitz=vos

a

MIRADOR
Pelaí, 62.

Societat Espanyola de Carburs Metülics
Teleg.:

ra

tes

<Condide, París)

Correust

í

--Vullanar al cine, papá!
—Qué ellas cregut? Ahir vas veure una
topada d'autos, abans d'ahir et vaig dur a
veure
com es cremava una
casa. Que Chas
pensat que ellas de divertir cada dia?

PERFECCIONA

LLIBRES

LUXE I EN TOTA

I

5

curará

A1GUA DE ROCALLAURA

PATRICI ARNAU
VERDAGUER

MES RICA DEL MéN

=

BARCELONA

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ
73013

El Sr.
CARBUP. DE C.ALCI; Fábriques a Berga (Barcelona) í Corcu
bion
: : OXIGEN 99 O/0 DE PURESA., Fábríques a
Barcelona, Valéncia í Córdova ACETILEN DIS,SOLT, Fábri
ques a Barcelona, Madrid, Valéncia í Córdova :: FERRO MAN
GANES í FERR.0 SILICI : : SOCARRIMAT 1 :SECAT de
fils í peces seda, cotó i altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS
TRIAL de laboratoris j doméstica : : GENERA-DORS, BU
FADORS, MANOMETRES, materíals d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS,

ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS, GRATIS

que viu

a

carrer.

vel

preu

n

........

es

subscriu

a

fixat de 3'50 píes. trimestre.
de

de
Signatura

va saber molt
greu no poder venir
Penterrament de la teva dona.
—No t'hi amoinis. Una altra vegada sedt.

(Allt for Alla, lEstocolm)
IMPRESOS
Asalto.

45.-

COSTA
Barcelona

MIRADOR

193

