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Plaja prologa Azorín

Díaz

La casa editorial C. I. A. P., de Madrid,
está editant actualment les Obres Completes
d'Azorín, aquest gran i intel•igent amic de
i no pas d'ahir, certament,
Catalunya
sitió de t'oree, força temps endarrera.
El segon volum d'aquesta collecció ho
és també de la serie Teatro, volum que
se'ns presenta prologat amb un assaig crític
del nostre estimat Díaz Plaja, atapeit d'eru
dició 1 elaríssim de concepte, que haurá

R. Pérez de .Ayala
o la crífica feafral

pes en que la divideix e da primera repre
sentada per tot d'obres disperses no reco
llides en la seva llista de las completas,

L'obra copiosa de Ramón Pérez de Ayala
conté un aspeete interessantíssim : la crí
tica de teatres. D'entre tots és potser, si
no el menys apreciat, el menys conegut.
Pérez de Ayala novel•ista és molt apre
ciat, és popular, i frueix d'un prestigi sólid ;
qui, pera recorda avui Pérez de Ayala crí
tic de teatres? I no obstant, en l'obra glo
bal d'aquest autor la de la crítica és una
de les facetes més acusades.

fins a arribar a El Alma Castellana, la se
gona, comença amb aquesta i arriba fins a
Don Juan i Dona Inés
1925
i la ter
cera, Peneapçalada per Félix Vargas, en
la qua l s'inclou el dele teatral que Díaz
Plaja passa a estudiar.
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Aquests

•estadis no assenyalen una
aquella unitat, sinée més bé,
els distints períodes en qué van sortint a la
claror totes aquelles idees i sentiments .que
endevinávem ja, que es: delataven ja en les
prinieres ereacions de l'autor.
Alió qué en l'obra d'Azor-in agafa una im
portáncia de primer pla és aquella quálitat
lírica i evocadora que feia d'Azorfn un sobre
realista
com: d'altres
n'hi ha. hagát
avara la lettre. Un sobrerealiSrné qtre
sottosainent
nó té.spas res a, veure `amb
.aquell .fals i potiner autontatisnte 'psieóldgic
p,úr predicat per Anclré Brétan i•• els „seus

interrupció

•

tres
en

Perqué

vol dir dedicar-se assí
duament al comentad de les obres de féátre
que s'estrenen. L'assiduítat, igualment que
la quantitat, per elles soles no suposen res.
Hi ha crítics amb vint a,nys d'exerciei
continuat, que no poden, de cap de les ma
neres, ésser cansiderats com a tals.
La profunditat, heus ací una de les carac
teristiques més acusades de Pérez de Ayala ;
l'agudesa de pereepció, una visió de con
junt del teatre universal ; un concepte ciar
de les valors artístiques i morals del teatre,
i una manca absoluta de condicions de res
senyaire, entenent per tal l'home que es de
dica a fer el compte-rendu de les estrenes,

•

•
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ePígonsi.

El áobrerealisme d'Azoríne-i és en aquest
sentit que hem de pensar que es proclamá
sobrerealista
és alló que Díaz Plaja'ano
superació de la realitat. .Aquesta
actitud. que deixa lliure la .fantasia ,davant
la reálitat, en la qual ,prert embranzida per
IleCçar-Se al séu ensomei" sobrereal, 'en el
realitat queda dissolta i substituida
per' la *boya imatge que d'ella ha. naScut.
Aquest so'brerealisrne són aquelles interrup
cions que sobrevenen en el discurs, provoca
des per'• la irrupció de la' subconsciencia,
per() Sempre nasetideS- d'u•na• visió racional
i intelligent de la realitat., Es .més aviat
un
deixar-se anare un abandonar-se inte•li
gentment a la deliciosa peresa contemplati
va, els reflexos de la qual irrompen de tant
tant en el
seguit de la narrada Re
marea Díaz Maje que en cada obra teatral
d'Azorín hi ha sempre un o dos perso
natges' que representen aquesta actitud.
Uns personatges que es .motren en un pla
diferent deis altres, els quals respecte a

seva

joventut. Que representés alguna

,

es

sufocant

aigua sola ; afegeixiíhi
-Darnéineell Ment-:Llimona .,Anís,
,

ibegui

No

Magnesia

o

guste i. obtindrá 'una delickisa soda
refrescant de propietats digestiv. eS, que apa
ga la áét 1, exerceix una acció molt bene
al

seu

.ficiosa,

AQUIEST

Maja

aquells fan el paperde reactius de la nor
mabitat. Són els seus despertadors.
Díaz Plaja en aquest estudi que comen
tem exposa un grapat de qüestions ben in
teressants i considerades des d'un punt de
vista original i encertat. Ens alsenyala,
entre moltes altres Coses, com és de dife
rent el concepte primani del teatre d'acció,
en
el qual tota, acció és completament ex
terior' que només consisteix en la multipli
eitat de quadros, rápids d'eseenes, diálegs.
breus, secs i comprimits, i moviment ada
lerat dels personatges, amb el d'aquell tea
tre d'acció 'del quál-"és tota espiritual, el
'dinathišthed&' qual' va naixent amb les
páraules dels. personatges. Examina també
qué

creacioná ; el pa
pet-que representa alld elue és invisible en
álgunes d'elles, perd-riét' i pur, sénse tots.
aquells recursos escenokráfics del sirnbolis
.me ;
analitza' cada- una de les obres de
l'autor'. i n'extretí‘ tota llur esa:ríela, ens
Pevaca' ens láescrite
'Díaz Majá (ha eXercit dé bella manera
aquella fundó que masáa vegades la crítica
negligeix, ja. per ,incapacitate ja per in
seves

a

tra

inter

J'eái.i
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LABORATOR I DOMENECH
'Ronda Sant Pau,
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v.—Barcelona

Envirm franc una mostra de cada
gust de la MagnIsia Domlnech. Acom

Pctinryo

un

segell

de o'io

per a despeses

de tramesa.
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corriptés -..de 'Cultivar ..aSSíduament Pámistat

dels :autors i -del comediants,-

no prefer-eixen
Pamistá
Hi ha, entre les critiques de Pérez de
Ayala, i entre altres, una pega antoldgica,
•

Anita Flores
el mateix que l'Edén,. perd sense cap to ni
qualitat, tenim que a Barcelona només hi
ha el Circ Bereelones que fa temporada
completa de music-hall.
«Catedral de les varietés» l'anomenen els

empresaris amb aquélla exagerada
amb aquella incontinencia de llenguatge que
empraven els madrilenys per a qualificar el
seu Teatre Romea. Perd si reemplacem aixó
seus

de la Catedral per qualsevol altra paraula
menys ampullosa, caldrá donar-los la raó.
Car, no havent-hi a la ciutat cap altra sala
"especialitzada, els nombroses aficionats al
music-hall que existeixen a Barcelona han
d'anar a roure-hi fatalment. I el Circ Bar
celonés no és el teatre de barriada que rnolts
suposen, sinó un teatre freqüentat per un
públic molt distingit. Als dissabtes a la nit,
sobretot, s'omple d'una concurrencia brillan
tíssima.
Cal, doncs, agrair la constáncia d'aquests
empresaris que, al pol oposat deis seus
gues del centre que només s'atreveixen a
donar varietés a l'estiu, ens en donen tota
una
temporada sencera. Cal agrair-los
aquesta persisténcia, car, sense dls, Barce
lona no tindria ni un sal teatre dedicat a

•.

segukles.

Fa poc hom ha celebrat a Alemanya el
milenari de Hrotswitha, norn amb que fir

les seves produccions una monja del
eonvent de Gandersheim, a Saxdnia, avant
passada de les dones de lletres actuals,
l'obra de la qual cansisteix en un grapat
de llegendes de sants i sis poemes dramá
tics.
Sobre la persanalitat d'aquesta religiosa
hom té molt poques noticies concretes. Se
sap que nasqué en temps d'Ot6 el Gran,
entre 930 i 935. El seu norn, segons el tra
dueix ella mateixa en els seus escrits, és
tant corn Clamor validus (veu potent),
totes les altres dades que hom té sobre ella
maya

bastant confuses. De segur se sap,
que essent ella monja a Gandersheim,
hi entrá d'abadessa en 959 la princesa Ger
berga, filia d'un due de Baviera, dona cultís
sima i instruida, avesada a discutir amb
gran avaritatge amb eíls bornes savis sobre
tota classe de materies. Aquesta i Rikkar
de, una altra dona notable d'aquell temps,
gran logicista i retórica, es suposa que fo
ren les imlulsadores de la vocació de
Hrots
wit•ha.
Hrotswitha és coneguda, més que per
altra cosa, per haver escrit Abraham l'Er
mita o la Conversió de Maria, i Pafnuci
o la
Conv,ersió de Thais, dos petits drames
deis quals Anatole France tragué la inápi
Thais.
ració d'una de les seves riovelles
Anatole France Ilegí aquestes obres en
la traducció de Charles Magnin, i és de
pensar que sense aquesta tradueció potser
sortit mai d'Anatole France, el
no hauria
qual ,primerament en tragué un petit conte
filosdfic que fou aprofitat per Massenet per
la creació de la seva Ópera.
Magnin, nascut a París en 1793, fou, es
pot dir, el descobridor de la monja saxona.
Va dedicar molt de temps a Pestudi de la
són

pera

marcaven unes
no

han estat

lamentable.
JAumE PASSARELL

Es

._

e.'

personalitat d'aquesta,
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important estudi sobre la monja i la come
dia al segle x, acompryat d'una traducció
del Pafnuci i Thais, a la Revue des deux
mondes, i en 1845 donava al públic aquest
estudi, ampliat i docurnentat, amb una altra
traducció completa de sis poemes .dramáties
de Hrotswitha, confrontada amb el text

Hispano,
17.!
-r

•

els ha

ele

el bastonet blanc i
la pilota elástica
l'especia
litat de Rastelli, l'as del asos
i exercicis a•mb cereols.
El Trio Duncan
«tres se
noritas, cantos y bailes»
d'Aten i accionen a la bona de
Déu i no van unides : folla
imperdonable en els conjunts,
genere que ha de tenir abans
que tot simetria. Per?) aixb no
s'im•provisa. I si no pregun
teu-ho a les «girls» angleses i
sabreu la férria disciplina que
els imposen per a arribar a
fer-ho bé. La Carmen Welten
és una bailarina amb molt nervi, perd ge
nere cabal! desbacat. Es massa desordenada,
poc precisa. De ve?ácies
de' Pressa
qt.ié- la inüSica.- I té a geát facial .repetit :
sempre és igual. Ohaparrata
«cómico
enciclopédico))
és un intermediad sense
gota de grácia. 1 imita 'equella veu' monó
tona de Ramper, aquella diCd6 difícil i tre
bailada, ,terriblement lenta. 'Es un 'cómic
:

.

—

,

molt

:•pesat.

L"Anita Flores

té una veu 'ben timbrada,
dicció matisada, tins' ullse que, parlen
i un gest acceptable. .Perd éS "nialsá exa
gerada; lExageraciÓ kitie en el' dreinátic Ii
faVorejar el ,grotesc. Ja deia -Joad•Tomás
que, latían es va assebentar ,que -la' Liana
G"taCián, iScallarina excéntriea 'excellent, lle
gia !SChólénhauer, va pensar : «Ja hern re
but b?:: Exacte. A aquestes noies els :trans
cendentalismes ens` les estan fernt •Malbé.
El 'Paré de l'Anitá Flores s'ha entestat a
creure que la seva noia ha nascut Per a
canear `coses dramátiques. I vinga encarri
lar,la cap aquest cantó. I el que fa és espat
llar una ;noia que, ben eonditida, Podria
arribar a éSser alguna cosa.
SEBASTIÁ GASCH
•

una

Suiza
Camions
i Camionetes
1

ilatí i amb gran

profusió

de notes

Hom començá llavors
interessar-se per
Hrotswitha, i ben aviat, grácies la tasca
de Magnin, tant
Franea mateix com
fora de França fou considerada
a

a

a

a

com

creadora

del

1913, al

Savay,

teatre modern. Pel costat
començaren a ploure estudis
sobre la monja. Entre els més importants
que se li han dedicat hi ha, a partir de
1853, que sortí la primera obra de Bendixen
sobre la nostra autora, la del mateix en
1854 ; la de K. A. Barack, en 1859 ; la de
R. Küpke, en 1869 ; la d'O'. Piltz, en 1889 ;
la de W. Gundlach, en 1894 ; la de Paul
von Winterfeld,
en
1902, i la de K. Strec
ker, en 1906. iEls llibres d'aquests dos dar
rers
són considerats }a com a definitius, o
poc menys.
El carácter primitiu del teatre de Hrots
witha, que sembla avenir-se amb aquesta
forma de representada féu que sota les
instáncies d'Anatole France, Signoret donés
en 1889.a la Galeria VIvienne
una sessió de
les seves rnarioneties, amb el drama Abra
ham. A Viena, en 1897, hom escenificá
també el mateix drama, i a Londres, en

d'Alemanya,

represen•tá

hom

el

Palnuci

critiques.

o

la Conversió de T'Uds.
Hrotswitha deixá nombre de manuscrits
que, encara que no donen cap noticia sobre
la seVa vida, sí la donen sobre la seva
manera d'ésser. Es mostra amb una certa
pedant•eria, tota innocent i una admiradora
meravellada de PEscolástica i els seus sil
logismes. D'ella és aqueáta frase : «Totes
les vegades que he pogut recollir algun pe
tit bri 'de teixit •o -algun petit fil arrancat
del vell mantell de la filosofia, he procurat,
amb tot el meu saber, d'inserir-lo en el
teixit de la meya obra.»

me:a

abans que els mateixos alemanys s'hagues
va
publicar
sin adonat de Hrotsvviitha
ne la traducció dels seus drames Abraham,
Callimac i Dulcitius. En 1839 va editar un

=
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El rnilenari de Hrotswitha

.

quals

and Remo"-.

—

uomena

Ayala

un

it'a Flo

com

—

Qué vol dir normalment crític de teatres?
En general, un home poc o gens preparat.
Un amic d'autors, d'actors, de periodistes,
amic de sentir o contar xistos a les penyes
de café i de cultivar álld que en castellá
s'an
chismorreo. 1, si cal, amb el pa
qet d'obres per a estrenar sota el brae.
En aquestes condicions, la fundó de la
crítica és senzilla. Consisteix a tirar al dret.
Heus ací el cas general, del qual es salven
unes, ben poques, excepcions honroses. Les
de Pérez de

temporada anib

—

*

directives precises, les

tanmateix

—

acabar amb l'absurd del que ano:

critiques

la

Ú mero 'final

mentals

naturalisme.»
Un 'bri d'idealisme, de sentit plástic o es
cultdrie, de lirisme, és el que manca en el
treball dels actors, en general aferrats a la
recerca del detall realístic ; igualment com
la major part d'obres, que si no cauen pel
cantó d'un realisme grotesc, es decanten
pel del verbalisme.
Contra totes aquestes coses, que aquí no
més són apuntades, anaven aquelles. Un
anhel d'enlairament, una visió global i uni
versal de les valors del teatre és el leit-mo
tiv de les critiques de Pérez de Ayala.
*

audadós.:. Per()

pie,
mas

rrieitat, .algánes jongleries

menem

*

sa

de

,

viát al Poliorarna—són
un home i,una dona que culti
ven l'equilibri acrobátie menys
gire disoretarnent. Ella és una
senyora d'aquelles. postals obs
cenes amb senyor an-ib bigoti
començaments de segle.
EH, 'és -un «pitre» galdós
arrossinat que fa bastant fás
tie. I eXecuten, fallant-ne la

Pintérpret.

a

es

com

seu

viem

D'un a un, el crític assenyala els defec-.
tes
básics de l'interpretador ; d'un a un,
surten a llum, per contrast, les qualitats
essencials de Pintérpret bo.
El dramatisme no consisteix a cridar.'
Tampoc en un naturalisme fotográfic: «La
vida és d'u•na tal candició que no exigeix
que anem a cercar-la-; ella mateix ve cap
a ,nosaltres. Aixd vol dir que no val la pena
d'anar al teatre per a veure, fet i fet, el
mateix que veiem a totes hores al carrer.
»El proIlema de Part contemporani es
triba

Ja

pot presumir

no

Olga

dedicada' a l'actor Moreno.
Es curiós de llegir-la. Hom la qualifica
ria de rebentada, i ho seria efectivament si,
én el fonS, no fos una reivindicaci6 de l'art
de

programa

un

bastant mediocre, cal confessar-ho.
prenem que, l'estiu fent encara el

vista aquest programa inau
gb.ral del Circ Barcelonés.

mantenen

cerideritalisrne' Vérballsta de -Berta-Vente l'en
&tia elS: sufragis
iéercies, ehl va 'tenir
la valeritia de reiyindiéát per ál teatre d'Ar
niches—considerat Corri'a teatré :menor—i per
al de G aldós--conCept uat una Ila u n
má
xiineS categories artíátiques.
Els Seus judidS Sobre el -teatre d'Oscar
Wilde i d'Ibsen t'éVelere una prepatació me
ticulosa i prófürida. Nornés cal recordar les
bad'abássádéS qüe•a' propdsiteePaquestl au
tors s'han escrit'''.atrew, i especialment• ací.
Hoin'eS pregunta .: per •Cejé.els crítics, en,

Inaugurar dissabte

va

de tardar. Amb

'

podrien

•

pretació.

CUPO

eren

•

cosa

temporada

res, que;després d'aetúar una
lliinga temporada al
clan, fa una' pila' de dies que
eltá actuant a l'Edén. Aquest
téatre. háuria pcigut escollir
una 'artista trienys esbravada.
l'ara passérn breurnent en re

•

comprensió': crear'alguna
'prdpia
vés dels seus initjáns, Panáliái i la

El Cire Barcelonés
la

n

a

Moltes d'-elles

deis generes teatrals més ci
l'estranger cada dia té més

gurar

•

amb

aeceptació.

en

subscriure's
ara.
Els seus judicis són exaetes. El seu
criteri sobre el teatre de Benavente--teatre
negatiu—, Linares Rivas, de Villaespesa, el
teatre poétic del qual qualificá d'humorístie,
són irrebatibles.
:La reiVindibaciÓ de la dramática galdosia
na i de Valleindán; •necessárieá, ja que els
subcrítieS 'd'aquél]. "terrips les qualificaven
de pesades.'
Ayala 'foti l'anti-ëPftic El crítie del sentit
comú en" Un motrient en. qué la crítica es
trobava agávellada pels Vius i els analfa
bets ambiciosos.'

Azorín treballa les

Per apagar la set quan

quals

sencers.

aquella cancepció anti-arqueoldgica

el calor

•

a

aquest-teatre no.havia.'d'inail

les normes elássiques
del teatre. Crftiques que anaven de fora a
dins, en les quals procurava arrapar el Ilu
quet humá de les obres i deduir-ne canse
qüencies artístiques i morals.
'En aquelles, per bé que involuntáriament,
aixd és, sense propósit preconcebut, s'hi der
rocaren ídols i' per tant, toparen amb fortes
resisténcies. La condició esporádica de les
critiques, aparegudes amb intermiténcies
d'anys, li llevaren bona eart d'eficácia.
No hi fa res, perd. Els principis damunt
pugnar el retorn

deis

Díaz

genere—un

vilitzats—que

•

aquel' ambient. Un crític revolucionad, el
revolucionarisme del qual consistia a pro

cosa'

més que una fe de baptisme estesa ja entrat
equest segle.
I aquest jove tenia d'ésser Díaz Plaja.
Pocs com dl podien encarregar-se d'aquella
feble. No creiem que la tirada del carácter
de Díaz Plaja sigui la de carregar-se de
fums i inflar-se de vanitat, per-ti sí podem,
pensar que li degué fer molt bon efecte
rebre Pencárrec. d'aquesta coma. Hem,
sabia bé á qui es dirigia. D'entre els valors
joves- de la crítica en llengua castellana,‘
Díaz Plaja havia estat un deis que es pre
sentaven més ben equipats i amb més soli
ilesa doctrinal per poder. fer alguna cosa
que fos més que unes guantes divagacions
més o menys literáries o seguint amb més
o menys flexibilitat els corrents de les noves
doctrines.
Díaz Plaja ens havia donat coses ben
agueles i substancioses sobre el teatre i la
literatura castellana actuals. Bo i essent un
guaita permanent i atent a tota novetat, ha
sabut tenir sernpre present tot alió que ens
ha preceda i. tot alló damunt del qual
•anem
bastint la nostra obra present. Ell
ha sapigut• discernir de tota la barrija-bar
reja artística i literária que estem passant
el que hi ha de. ver i el que hi ha de
bis ; no s'ha espantat d'exeomunions i ana
temes d'una banda ni de Paltra. I bo i
llegint i gUstant García Lotee, sap també
recordar-se de Gaspar Gil Polo.
Díaz .Plaja ens .assenyala la unitat de
pensament i de sentiment que dominen en
tota•Pobra'd'Aiorín a través •de.les 'tres'etá

característiques predominants

rutines

•

d'ésser un excellent punt de partida i una
de les referéncies més dignes de considera
Lió per tot aquell que d'ara endavant vulgui
assabentar-se de l'obra dramática d'Azorín,
el lloc que ocupa dins el panorama general
de la literatura dramática moderna i dins
el conjunt de l'extensa tasca literária del
.nítid escriptor.
Azorín ha volgut ésser presentat per un
jove 1, indubtablement, aquest jove tenia
d'ésser alguna cosa més que jove. Celia,
veritat, que fos alguna cosa de dife-'
en
rent de tots aquells que no tenen altre do
eument de créela al seu favor que el de la

el ball, si descomptem els imprópiament
anomenats music-halls, mena de cafés-con
certs ami> consumació obligatdria, que fan

un

i a carregar una mica la má quan l'estrena
és d'un amic.
Pérez de Ayala començá a publicar les
seves critiques a les revistes Espana, Eu
ropa; i a l'Imparcial. Critiques que alearen
molta polseguera en els medis enrarits del
teatre, car detonaven amb les normes i les

•

Azorin

no

Si descomptem l'Edén 'Concert que dóna
molt bons programes, programes excellents,
per() programes exclusivament femenins on
•només tenen eabuda el «tour de ehant» i

tar

•

•-•1•'

crítie

al

explicar l'argument de l'obra, a consta
l'habilitat de Fautor, a remarcar l'éxit,

a

•

.
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LITERATURA I PAISATGE

Del teta,tile al
La retina de •'escriptor s'aproxima pau
latinament al paisatge. El pintor, el recer

cador de pdasticitats, fa cada diá més pré
xinia l'area de la -seva visió. Explicaríem
així el sentit d'aquesta evolució,. que no
obeeix pas a una Inia segura i decidida,
sirió que la trobem, sobretot al principi,
incerta i vacillant ; cada vegada,. perb, més

precisa.
El professor Joaquim

Balcells ha parlat
águdarnent del paisatge bucblic (La Revis,
ta, 1930). Les conclusions a
qué arriba Palustre universi«:
tári catada són, .en línies ge;
nerals, aquestes dues tina,
l'existencia dins la literatura
grega d'un pais,atge que no
.té una personalitat indepen
dent fins al períOde alexan
drísingularment, fins
•on l'home de ciutat
resta encisat davant un fris
d'escenográfia buceliCa. Ve.
nint d'una concepció confu
Sionista, Mítica i monstruosa
de la Natura—a l'Orient--,
aquesta precisió de zorieS sió
déixa d'ésser retnarcable. Al
Láci, ácí la represeintació
preáa per Virgili la natura
éš ,un refiex líric de ,l'escrip„
tor que és 'vessa.' solire el
paisatgé per' a explicar-se a
si mateix. Hl ha un sospitóá

LLETRES ITALIANES

gros

pla Literatura

del paisatge renaixentista
la personificació del paisatge
válid per eh l mateix, que s'accentua al dlarg
del segle'xvin fins estlatar triomfalment
.segle romántic.
Amor al ,paisatge? No absolutament en
Ja hem vist que llorne divuitesc es
cara.
feia una natura a la mesura del seu gust
creant.el járdí. La natura 4liure no el con
vencia gens ni mica. Hl ha un personatge
de Stendhal, a El' Roig i el Negre, que mal
hem

passat

o

de

les. inicialá miniades.

•

El 'paisatge 'té ací, peró, una posició se
cundária. Constitueix Pescenografia de figu
res centrals-i-áahts o guerrillers--concebuda
amb .una pura geometria' irreaditzable..
Aquésta escenografia—observa W61flin—es
situa primerament en plans parallels al' que
podriem .anomenar «boca de l'escenarli). Des
prés,: amb l'aparició del barroe,; les figure§

palsátge -preneín 'poSiCions segens línies
direcció al fons del quadro. 'la

el

diagonals

en

bem vist, una altra ,vegada;

cdm

de la cOn

el pa per
de fumar
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En

triaven els rnots al diccionari de la Crus
ca, ni .cisellaven llurs períodes ; es féu alta
no

literatura. 1 no sols els escriptors, sinó que
també els crítics es separaren en dos grups
rivals o almenys desconeguts entre ells :
Cecchi, G. Titta Rosa, Giacomo de
Benedetti, foren els afiraires» més exaltats.
Aquesta Circoli que ara es publica a Gé
nóva és el producte de cinc anys de Fiera
i amb tot el seu purisme no passa d'ésser
una traducció italiana de Commerce.

•

Ji

,

l'arnbient

amable del s S.aviotti es con
temes diferents, entre els
quall, naturalment,, tamhé de literatura :
i de la literatura :actual .d'Itália. Qui amb
més propietat que Gilito Saviotti, que, al fet
de comptar-se entre els escriptors joves,
uneix el coneixernent .profund de la litera
tura anterior? (Bona prova. els set volums
d'historia literaria que prenent. peu .en els
textos reproduits dóna un.a ilum, moya als
.escrlptors d'Italia.) M llarg de la conversa
es poden deStriar els pu:nts fonamentals de
la. nova literatura italiana.
Aquí, i potser en un grau niés agut que
a Espanya (record° por cas la florida de la
lírica castellana de l'any 22 al 28 : Baca
xisse, Larrea
IGerardo Diego ; Damas°
Alonso i Moreno Villa ; Salinas 1
la literatura és
mans de professors
uni
versitaris. L'obra de CroCe ha fet 'aparéiker
un estol de crítics joves que des de les pa
gines de les revistes i diaria someten ,les
obresliteráries a un examen rigorós.de ,llurs
valors estetiques donant dloe .a. les. dues ca
racterístiques que segens Sáviotti, informen
l'actualitat italiana : la. força ,de la crítica'i
la lluita entre literatura «ptira» literatura
«aplicada», ,és a dir literatura dedicada als
selectes,, i literatura que s'adreça al gran
versa

de

,

mil

—Italia presenta ayui un .sistema crítie,
un front com,potser no es 'traba en cap. Inés,

país. Nomá com. ,Giuseppe.Arntonio Borgese,
Luigi Russo, Francesco Flora i Adrián°
Tilgher, per idir els Inés estimatS, tot i
és'ser al. marge d'un grup literari qualseyol,
representen materials d'un mateix ,blóc que
'podrá atacar conjuntament, perb
en
es

no

els

components.
la .competició entre literatura
per minories i literatura yulgar,, no creieu
qué sempre s'iba 'donat.una mica? Vosaitres
mateixos, al costee d'un Petrarcá heu tin
gut 1es Floretes .'clé Sant Franeesc, i l'es
pléndida autobiografia del Cllini contras
tant amb 11. Cortegiano de Baldasar Casti
dlione...
—Exactament. Com ,abans•la -Vita, Nuova
del Dante al costat' del Novellino. Aixó deu
venir de la ncistra tradició clássica que vol
que els escriptors siguin bornes cultes em
prant una llengua refinada, diferent de la
del, vulgar. Perb la práctica ha demostrat
que, sovint, !libres escrits sense intencions
literáries
com les Lletres .de Santa Ca
terina de Siena
amb Ilur vigor avantat,
gen els dels ekquisits.
En el temps present él problema es ,com
plica per obra de la 'novena. Éls nostres
narradors no escriuen excluSivament per la
rninoria ni pel gran ,públic. L'éscriptor no
vol .perdre lectors
per altra banda tein
esser aCusat de der «mestiere» (ofici). El que
fa que quan l'italiá normal vol llegir una
novel•a record a les literatures estrangeres.
—I Borges.; i Italo Svevo?.... tEl mateix
Marinetti, no ocupa un moment l'atenció
mundial?
-7Borgese eyidentment, Syevq... *sí, agra
da rnolt als proustians 1 3oyeistes ; tanibé hi
,ha Brocchi, Fracchia... 'El futurisme amb
les seves paraules en llibertat, així com
La V oce dirigida per 'aquel! Giuseppe Prez
zolini qui es varxava d'escriure malament,
representen, al temps de, llur aparició (1909),
una reacció' contra el carduecisrne i contra
D'Annunzio i els seus seguidors ; reVolta,
igualment, contra els prejudicis de la crí
tica professoral. Fou aquell un temps en
qué totlyom es creia amb dret a rebre Pen
ecas de la crítica periodística; igual Zueco
li que Ugo Ojetti Brocohl que Pitigrilli ;
Salvator Gente i Giiido da Verona...
No podia mancar, peró, la minorie que
dediqués al conreu de la forma artística tot
el seu interés. L'any g havia d'ésser La
Ronda, pilotada per IC.ardarelli i Emilio
Cecohi, qui proclamés el retonn 'a la prosa
impecable de Leopardi i Foscolo; que aquest
moviment
tocant el punt feble deis ita
lians : llur tradicional i inguaribleacede
micisme
prengués cos, no té res' d'ex
traordinari. Quan anys més tand, finint el
25, Umberto Fracchia fundava un .setrna
nari literari tipul Les Nouvelles Littéraires,
no posa en práctica el seu intent de fer-ne
Pórgan de la literatura nacional, més enea
els primers glocs als seus .antics amics de
dels primers números. A poc a poc dona
La Ronda. El públic que havia acola en
tusiástkament Paparició de La Fiera Let
terarkt
car
•mancava a Italia un perió
dic d'informació literaria
conegué i re
verenciá escriptors que fins 'aquell moment
sliavien limitat a firmar alguna página de
prosa, més que res com exercici d'estil.
D'alee pan, La Fiera. fou la palanca per
obrir des portes del periodisme als seus re
dactors, els quals, per un sistema d'ajut
mutu, pogueren erigir-se en caps de la crí
tica i literatura contemporánies.
—Es el mateix cas que la nostra Gaceta
Literaria, amb un camí invers quant al grup
formador, que aquí comença unit i ha finit
amb la dispersió i confusionisme més gran
degút a necessitats comercials dels editórs...
L'esperit de torre de vori, i el «strapaesa
nismo» que respiren revistes com és ara
Circoli han estat promoguts per La. Fierá
Letteraria?
—La influéncia, de la literatura francesa
contemporánia, i especialment de: Valéry,
Proust i Gide, há estat tal.que ell' jóves no
velen sinó per llurs,ulls. Vingué'...e1-.menys.;
preu pels escriptors de gran públic perqué
seus

—112eápecte

(?)

—

Sant

Jordi (Palma

de

Mallorca)

grat la seva posició secundaria dins de Pac
ció és extraordináriament significatiu. Es
aquell Saint-Giraud, ámb el qual topa Julia
Sbrel sobre la carretera de Ginebra. iEscol
tem-lo
«A París estava cansat d'aquesta comedia
perpetua, a la qual, obliga el que vosaltres
anomeneu civilització del segle lux.
Tenia
Set de •bónhomia i de senzillesa. Compro una
terra en les muntanyes, prop del Réclan, no
hi ha res tan bell sota el cel.—El vicari del
noble i els hisendats del veinatge em fan
la cort durant sis mesos ; els convido a di
nar ;' he deixat París, els die, per no. paliar
de política ni sentir-ne parlar. Com veteu, no
estic subscrit a cap diari. Com merrys car
tes em porta el carter, més content estic.-No era pas aixó amb qué comptava 91 vi
pari ; aviat em topo amb mil preguntes in
discretes, tripijocs, etc. Jo volia donar cada
any dos o tres,cents frenes als pobres.i me'ls
demanen .per associacions piadoses la de
Sant Josep, la de la Verge, etc., refuso i
aleshores m'omplen d'insults... A les pro
Cessons'de les Rogatives..s. nd berleejxen més
els meus camps, perqué, diu el vicari, per
tanyen a un impur. Es mor la vaca d'una
vella pagesa devota, i la mestressa diu que
és a causa del veInatge d'un estany l'amo
del qual sóc jo, impiu, filósof, vingut de
París, i vuit dies després em trobo tots els
meus peixos de
panxa en Paire emmetzi
nats amb cale. Sóc víctima de tota mena
de trapelleries. El jutge de pau, persona hon
rada, pero que' té por de perdre el arree, no
em dóna mal la raó. La pau del camp és per
mi un infenn.»
El text és llarg ; penó expressiu. Tenme
teix, perb, el paisatge—triomf del salze i la
pOlmera
s'imposa durara el Romanticis
me ; al gust Pel color local que cerquen els
francesos a Espanya i al Marroc, la ploma
de Pedro Antonio de Alarcón, correspon la
visió multicroma de Fortuny. Després, la
fotografia. W:aldemar George ha parlat agu
dament de la influéncia deis primers paisat
ges fotográfics damunt els novellistes fran
cesos —Céard, Flaubert, Maupassant
del
naturalisme. Paisatge, naturalment, que té
una
amplitud menor que el romántic. Es
limita a un recó de pati amb roba estesa
a
la riba d'un riu llotós. L'objtctiu es va
apropant a Pobjecte. Després el cinema. Si
—en
la visió de la guerra—Alarcón dóna
Johanssen, Fortuny dóna Pabst. El paisatge
és descrit, minuciosament, per zones. Per
mitjá del gros` plan. El Nathenaél gidiá i
l'Azorín de Martínez Ruiz ens donen el pa
rallel literari d'aquest amor per les coses
humils on el científic assedegat de preci
sions exactes s'ajunta a un novíssim lirisme
francisca. La geometria irreal del retaule
s'ha esdevingut la4 microscópia meravellosa
del ,gros plan.
'.•
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.

p4blic.

Crísí deis esnobs
Confessem que davant l'alarmisme pro
fessional del ram editorial i llibreter, abri
gávem una secreta esperança. La desola
dora quantitat de llibres venuts aquest es
tiu, a l'hora de fer les maletes—els llibres
que hom fragina sobre la sorra de la platja
sota els pins
mtintanyencs—no ens era
entenedora. Ens refiávem deis esnobs.
A darrera hora ens hem assabentat—es
dina que ja ho comengávem a sospitar
qfue les primeres évasions de lectors fiaren
les d'aquedls, que, segons Eranz Werfel,
compten Julia Sorel i el Burgés Gentilhome
—entre llurs antecessors més legítims.
Les conseqiiéncies no poden ésser más ata
baladores. O la inunensa rnajoria deis bornes
que llegeixen llibres ho fan per esnobisme,
o
la miséria negra ha corcat també les but
xaques 'deis tres o quatre bornes de bona
fe que llegeixen en aqúest país.
Ens esgarrifen annbdues solucions.

Ancsels ! Angels d'Alberti, de Norah Bor
ges, de Cocteau, deis obdexs aluminats, de
Santa Teresa; de les pintures .romániques,
de Goya deis poetes romantics, i ara, els
próxinis "de Josep Maria LbpeZ-Picó
Es. curiosa aquesta afebció angélica de la
literatura i de les arts. Diguem per?), que
l'ortodóxia no és Fas durable. Al ,Rprnanti
cisme es veu ben clar que els ángels sán
skilbóls de ferninitát. Angel dé luz! diti Don
Altáro. L'angel caigut' ,és Ireqiient 'en els
legle xrx. Ja
novellisteá fraricesos
Goya pintava un ángel se li notava que:
alié no era precisarrient• angélic. Era la Du
quessa d'Alba, disfressada d'angel ; i se li

,

GUILLEM DIAZ PLAJA
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Letterari4 en; primer terrne.,

—

acreditat

—

—

gult 011 cápvespres, segoril

mitius;

cor

per. tant

a

Tegerit,

l'explanáciÓ del -.professor
Bálcells:
Per() nó 5 paá Pantiguitat
clásáka que és fa remarcar
pél eulte del pailatge. Hl ha
qui diu que, en realitát, el
sentiinent d'aquest fenomen
no arriba fins al romanticis:
me. .Caldra, pero, revisar
lleugeráinent aquesta .aáseve
rack). Dauzát no té rá6
qUan ens explica que P.Edat
Mitjaná, «que mar cá 'tina re
gressió-de lá CiVilitzadó, no
podia'élser'favorable al des
enVolupament del séntiment
dé la natura». 'Als monu
ments de la literatura medie
val és possiblé de trobar in
tuicions "finíslimes del 'pai
NISART
satge circumdant. Al poema
cidiá, i á la primitiva lírica
.castellana trobaríem
Pere
Córomines n'ha' parlát—délicioses illumina
cions dé paisatge. A la. Chanso.n. de Roland
ens
sorprenen descripcións d'una vivaeitat
Meravellosá. Per la Seva banda, la riquís
sinia •floració de la -poesia popular de Cata,
lunya Serme, segóns Fornell, elementS de
paisátgé, per bé que sovint aquests elements
tinguin una fundió, simbólica-.
Qu an no posseeixen .aquest sentit, servei
xen allegories
religioses, o signes mitolb
gIcs ; quan es eaptenen en una pura situa
ció ornamental tenenaixó és veu ben ciar
en les obres de Berceo, en les delicioses his
tbries piétoéeá i en les vides dé sants-7-aque
11a, fina unció que trobern en la línia de les
Vidriéres pblicromades, deis retaules dels:pri7

de la Riviera, a Repello
lluny
del cosmopolitisme. esnob de la
c•utat
passa la.. mejor y¦árt dels. lleures
de 'Vida prefessoral Gimo .Sáviotti, directór
de L'Indice, la revista literaria de Génova.
Ellloc de residencia deis Pound,. HauPt
mann, yon. Unruh és. el mateix d'aquest
jove crític que ,en la seva reVista es inóstra
tan al corrent de
l'actualitat. mundial
cridant a co•laborar-ihi des d'Unamuno 'a
Marcel Brion, no oblidant .el gran poeta
americá lEzra Pouncl, que té, una. secció a
ell reservada
•contráriament
que- en5
,aeesttimats a premsa italiana, LlItalia

Al

cepció egoontrica

í crítica

VAR1ETATS

\S!

comeixia.

.

Després han vingtit els ángels de Cocteau
«quelquefois tachés d'encre et de neige»;
elS d'Alberti, que representen les passions
i les voluntatl fosques del subconseient.

Gino Saviotti
No dic que la guerra a l'estil desmaine
gat sigui inoportuna, ben al contrari ; *és
més, l'exquisidesa no és patrimoni del gruP
de Roma : sempre tire. orgese o un Ojetti
han fet gala d'eleganCia
i els ma
teixos escriPtors de La ",
s. tan pres
per model': Perb una cosa
t4 i altre
estilisme :f.que no és inés,qtx
Teaci6 d'es
nobs.
antic collaborádor de La,
Fierd,'inariteniu avui una posició en pug
na? La' de' la vostra revista:—Es evident. Sota el seu nom d'ara
L'Italia'Létteraria
Seglieix esSént la ma
teixa de Sernpre.' Partidaria aCérrirna del
fraginentarisrne que no res inéS són les
proSes curadíssimes deis leus fatitórs i llurs
poernes inaferrables. Volen reviure, segons
confessió. própia,
dole, sti/, ,nuovo, quan
en realitat cauen en' l'academieisme més fat
del soo. Angioletti mateix
director ded
periodic
en
prolongar Pantólogia deis
escriptors nous de F.alqui iia •arlat de la
«representació artística desintéressada», com
objecte de Part nou.' Dealligant-lo de tota
tica o passió,
tedueix a cosa superficial,
a camp d'experiéncies per desvagats. Queda
també, el mutis de fer el pervertit
subs.tituir sistematicament l'home normal pel
pederasta, el sádic o l'abúlic, perqué és el
qué es porta a París.
Des de la seva epaiició al gener de 1930,
L'Indice ha cregut necessari per l'art ita
liá un canvi de front : substituir el litera
tissim per l'escriptor humá. Proclama el
totalisme artistic ; és a .dir : de la inateixa
manera que no es pot capir Phome puramént

El que no han :tornata representar els
per áls 'póetes, és la dona. PotSer no
arribaren inái a* una concepció romántica
de la vida fins que les dones ens tornin• a
semblar á•ngels.

ángels,

Anécdota

'

'

,

—

—

í

categoría

Ha estat possiblemeint una de les gra,ns
troballes de l'enginy local i capitalí .l'abun
doSa i opulenta Cabellera de l'Excellentíssim
Senyor Conseller d'InstrucciÓ Pública.
Saluden-4: perb, des d'aquest mirador, el
senyor D. G., Doménec .Guansé, que ha es,
tat, fins ara, l'únic que, elévant l'Anécdota
a
Categoria, ha extret de la geométria ca
pillar del famós poeta, un postulat de cro
nologia i estil ; que fa explicar l'accent del
seu liriSme per aquesta manera de pentinar
sertinguda- fins, ara per un caprki intrans-.
cendent de cantaire.

--

—

físic, no podem imaginar
borne tan sois
religiós, pervertit o estétic. L'art déu ésser
producte de la totalitat de Phome. Per tant
el punt hásic és la sinceritat I profunditat
•de d'artista. iCom més humá Sigui l'artista,
un

més reeixida la sevá obra. 1 sobretot no
oblidar que .és l'estética cosa a posteriori
de filésofs, i no la determinant de l'obra
d'art.
—El sentit totalista de L'Indice guanya
terreny entre la crítica italiana?'•
—IN° cal dir. A part que no es cap in
•novació ; és una convicció que ha estat sem
pre en el pensament de la gent equilibreda.
Sempre hi lhavia qui equánimement exami
nava l'obra deis escriptors deixant de banda
tota idea de clan. Ací teniu el gran exem
ple de Borgese, ségurament Phome més in
teressant de les darreres generacions, que
ha reclamat Patenció envers autors esti
mables silenciats per les capelletes a la
moda. :Els seus articles, al Corriere della
Sera poso per cas, constitueixen una de les
guies més segures del moviment de la Nova
Italia. I aquestes dues paraules cm recor
den la revista que ami) aquest títol
i es
perit idéntic al nostre
dirigeix a Floren
cia un altre gran drític, Luigi Russo. El
mateix Angioletti, adonant-Se de l'error bá
sic de la seva posició, tracta ara de fer
veure el gran perill que indou una art
extrem que empra per desviar l'atenció
del seu desplagament gradual vera l'art hu
mana,. és a dir .art formal perb, primer
que res, art de contingut.
JoAN RAMON MASOLIVER
—

—

Memóríes ínédites
Als Arxius del Vaticá existeixen tres grans
volums formant prop de vuit centes pági
nes d'unes Membries absolutament inédites
i gairebé desconegudes, dictades pel carde
nal Lambruschini, que fou nunci a París
de .182g a 1834, sota els pontificats de
Lleó XII, Plus VIII i Gregori XVI. Aques
tes Me,mbries abunden en revelacions inte
ressants, entre altres sobre l'afer Lamen
nais, 1 expedició d'Alger, la revolució de ju
lio' i els primers disturbis del. Risorgimento.
El cardenal Lambruschini declara en la in
troducció que aquestes. Membries han de
romandre secretes. Perb passat un segle no
val la pena de fer cas d'aquestes prohibi
cionsi 1 monsenyor Mercaa, piefecte deis
Arxius, acaba d'autoritzar un erudit a estu
diar i publicar aquest document históric.
'

Els fílls d'Ulísses.
L'escriptor irlandés James Joyce, 'no por
de
dent-se fer editar,
Anglaterra a
la llibertat de to amb qtie estan escrites les
seves obres, féu imprimir
França el seu
a

causa

a

volurnin6s Ulisses.
Després, 'per raó de les seves tendéncies
lesbianes, The well of loneliness, de Rad
cliffe, Hall, fou imprés a París. Després,
Sleeveless Errand, de Norali James. També,
L'amant de lady Chatterley, de' Lawrence.
I finalment, acaben de publicar-se" Daffodit;
de Cecil Barr, relat potser una mica massa
novellesc peró punyent, i gairebé escanda,
416s, de l'existIncia d'una noia a París, i
janl to-day, de Marjorie Kirminger, que él
trié§ divertit, més vigorós i més veritable,:
és la confessió de les aventures físiques
rnés aviat intellectuals que sentimentals
d'una persona que sap apreciar les joies de
la carn.
En definitiva la ,majoria d'aquestes obres
que
no són Miés libertiries 1 éseandaloses
moltes novelles franceses o alemanyes. Per!)
aquests recents llibres anglesos tant com
moralista,
pel literat, són interessants
ja que ,senyalen l'ensorrada de la moral de
l'época victoriana i els atacs constants que
han de.suportar el puritanisme i el cant bri
tánies.
•

pel

•

—
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Seilsibilitat 1 correcció L'Escola de Belles Arts
Es ben veritat que l'element primordial
de l'obra d'art, aquell sense el qual l'obra
de qué es tracti será una cosa morta i banal,
és alió que horn ha anomenat de tantes i
tantes maneres diferents des que algú, va
eomençar a ocupar-se d'aquestes qüestions ;
aquella cosa alada, inaprensible i impon
derable que avui no trobareu ningú que es
timi una mica el concepte en qué els altres
el puguin tenir que s'atreveixi á negar-la.
Es ui élernent que per la sevá Inefabi

salven de la inanitat

es

per

en

aquella guspira d'emoció

i

que
de'

caurien
sensibi

Cap

a

darrers del

passat, els alum

curs•

litat que hi velem brillar.
Tot aixe, seria molt bo si no portés els
seus perills. I el perill que hi ha en aquest
cas és el de confondre alió que és un ac
cident
la imperfecció de l'obra
amb
allb que és essencial
la sensibilitat—:
Essent com és aquesta darrera alguna cosa
per la qual o hi ha ni hi pot haVer mida
ni Control i per judicar de la qual tots ens
considerem a bastament do
tats, hom cau aviat per la.pen
dent del menor esfprç, 1 ja
per temperament, ja per con
vencirrient, ja per una influen

mitat amb ej Éuncionament, en l'aspecte
artístic, de la dita. Escota. Aixb féu que

s'agrupessin

••

en l'Assodació d'alunes 1, ex
l'Escola de flélles Arts i Oficis,
entitat creada per élls arrib •'ajut directe
d'algún' professor; i arribaren
fer•* que

—

alumnes de
aquesta

.Associació,es,
.,

,

.
.

•

'

a

convertís

represen

en

determinat moment horn senti el.' pes
de les necessitats materials i árribi a ofus
car-se, fins a creure que les seves possibi
litats siguin les que calen por admetre la
respoinsabilitat d'actuar de professor ; p:erb
també és •igualmont comprensible i humá
que el bé general del -nostre art está molt
per damunt de tots els assumptes particu
lars, de tendéncies arastiques, de campa
nyes comercials i de simpaties personals.
A més a més, el proveiment d'unes places
en

1:Escola de Bélles, Arts exterioritza
ren el descontent que ja de temps niava en
,cádas
d'élls, produit per la disconfor
nes de

"ISMES"
L'inextenuable,Ramon (Gómez

de la Ser
llibre recent («Biblio
teca *Nueva») tots els «ismes)) comentats
amb la seva gracia,que, de vegades„ es fa
aguda i precisa com una sageta que arriba
al col- de les concluSioná critiques méá pro
fundes, amb aquell to somrient ainb qué fa
facils• les coses rnés difícils.
Heus ací la llista deis ismes estudiats pel
gran ••Ramon en aquest ilibre : Apollineris
me, PicasSisme, Futurism.e, Negrisme, Lu
minisme; Klaxisme, Estantifermisme, Tou

na)

un

altra,

ens

lousela.utrecisme, Monstruosisme, krxipen
leisme, 'Maquinisrne, Lhoteisme, Simulta
neisMe.„ játzbondisme,. .Humorisme, Lipchit
zisme, Tubularisme, Nimfisme, Dadaisme,
Charlotisme, Sobrerealisme; Botellisme, Ri
verisme, Novellisme, Serafisme. Total vint

de.;

canten' per a considerar mél.
i més dotades d'aquell element
vital aquelles obres la manca
en les
quals d'Una o diverles
circumstáncies éxternes s'adiu
més ámb les nostres inclina
cions.
Aixb depeir excl usiv am en t
del fet que ens herir ápartat
del que havia d'ésser la nos

eiEi .i

tra •posició

:

1-cinc.
R

Ramon, capita

de tantes milícies d'avant
'els ressorts de les sub
version•s espirituals i ha estat en contacte
amb tott eis grans subvertidors dé l'art 1,de
la literatura. Tots queden illurnináts en
aquest llibre que retalla siluetés 'Corrí les
d'Apollinaire, Marinetti;, Picasso, Lhote; De
launay, Laurencin, Tristan Tzara, Picabia,
Brétón, Dalí, Ozenfant, Rivera, Cocte'au.

..

guarda,

coneix tots

•

davant 1,'obra d'art,

que és la 'demanda de l'equi
libri rnés perfecte de tots els
seus atributs, de tots els seus
aocidents. Tot el que no sigui
aixb és una déSviadó del Mis
tre criteri per .les pauses que
hem assenyalát i, a més, per
aquella tendencia, tan natural
én Phortie, de trobar més in
tens, més emocionant i més
expteSsiu el tartainudéig déles
coses mig expressades
que
allibera i irnpelleix el nostre
espera cap a la plaent divaga
ció, per la qual fins el seny
més aplomat té alguna vellei
tat, més o menys confessa
.L'éscsala de Llotja,
da
que no la bona retórica
SISOLTELT.A.
Piituva
cenyida, justa i equilibrada
tació. autoritzada. D'aquí agá elles manifel
És moit cornprénsibiei nojt hurna que
,que per aquestes• mateixes
tacions de protesta qué en determinades
no
pcit solucionar de 'Cap niariéral'estát
qualitats
ens deba escapar
ocasions prenguerén certs Carácters de Vio
litat, rriateixa hom ha anat batejant-lo' dé
cabtic dé l'Escola alludida, i pel 'qué és
ni un Moment de l'objecte• que ofereix a la
lencia. Darrera d'aiguh,1 fetl desagrada
nou
a
cada tongada, segons les teories
refereix a aquest cas concref, s'irripoáa 'de
nostra consideració.
bles hi liagu »vi cregúé en la conveniencia
que han estat més de yoga liavors. Un
Manar, mentre
I en veritat, una cosa ens•distreu,de Pal
calgui exigir, i sempre
de reunir •tina representadó de .ProfeSsors
en
temps foti el 'quid- divinum, ,d,esprés remo,
nom de
l'art, que les oposicions con
tra: Hem de ,passar 'Moites Végades per .alt
amb una d'aluinnes, per tal de Cercar tina
ció, la sérisibilitat, l'iristint; la quarta di
vocades recentment a Madrid per* tal de
la indorrectió i la manCa d'equilibri
soluci6 que :resolgués aquell malestar inté
mensió, etc., etc. ; un element que, amb elements de l'obra que contemplen en gra
cobrir aquelles vacants, siguin per ata sus
rior de 1'Esco4,..I abrí arriba el dia de fi
tot i la seva incapacitat de concreció dins
peses, i fer que arribi fins a la capital d'Es
cia a la virtut fonamental que posseeix; perb
de curs, I. obligadament queda suspesa la
panya i rriolt particularinent. al .ministre
una fórmula i la impossibilitat en qué está
sempre d'una manera circumstancial r pro
vida activa del claustre.
d'Iristrucció pública el riostre convericiment
d'ésser-nos conegut per via discursiva 1; -per
rvisbria. El hostre •desidetáturn, ,davant d'u
lEmpesos pel convenciment i la creença que rargúnient tbpic que l'art no té frón
tant,„de poder sser controlada la,. seva exis
n'a obra d'art .ha d'ésser. la. perfeCció puix
és mereixedor del máxim
absoluta que
tetes; no té cánsistenda: L'art irro té froin
tencia o la seva abséncia damunt l'obra de ,que aquest ..es el millot carni petque aquella
tetes; és cert, perb 'solament .en .1a. seva
qué .es •tracti, tots: estem• d'acord que -,és ;virtut pugui -ésser gustada ,per ,nosaltres. respecte, i, per tant„„fet el que d'ell. dima
na
ho és de la máxima atenció, farem,
part eomunicativa ; sí que en té en subs
cosa.: ViStent i perceptible i és á base d'ella
Es a través dé tots elá elementS que li
constar, abans_..de ,prOsseguir, ..que.no....prete
tancia; porquéeXtret i germina en .un
que< ,hom judica 'el valor d'eternitat
'sérveixen dé •vehiele -que l'esséncia de l'obra
ném sortir en *defensa d'homes ni de grupS,
posseeix una obra fila de qualsevol de les
ambient distint ; aixi .és que, no creiem en
se'nS ha de fer patent: Com Més complets
contrariament a certes actituds personan,
el millorament que els 'cultivadors de l'art
beiles arts
les plastiques especialment.
siguin els seus atributs, corn méS gran ar
sortirem al pas dc. tet el que vingur proce
d'altres ter-res poden reportar- ,als ,nosttes
Tots estarem d'acord que 'la stima deis
ribi a ésser llur equilibri, .com més accidents
dent -de Capelletés,'i de' fets confusos per
futurs artistes, i sobretot trobant-se aquest
accidents i condicions ekternes de l'obra
quedin expressats, cóm inenys problemes
que semblin ; com també, en
en
un estat artístic
d'art no tenen.res a veure amb aquesta
embrionari. Les ,prime
quedin per resoldre
eliminats, superats, revolucionáris
noni
fein constar que no estem dis
res
manifeStaCloná. ártíStiques ,d,un :adóles,:'
qualitat superior qué éS el qué u dÓria arrib la seva resolució
inés. viva r més
Mena
p-olátá'-a-ifoierar imposibions dé -cap
-ceta diffeilnnent set-ah mai cómp;í'eléé
tot el Valor intrínsec que púgui teriir corri
agiidá arriba:a. finl. á rioSaltrés lá
per alt que es trobi el iloc d'on vinguin.
a tál obra d'art.
totalitat expressiva per un esperit cuidat i
La major ó menor inten
litat amb qué l'obra ha estat creada.
en haver fet aquests aclariments preli
enfortit lluny de la nostra terra pér exéel
sitat en qué aquesta qualitat s'hi trobi 1s
No ens hem de cansar rnai dé predicar
mmars del tot neoessans, hem de confessar
el que li dóna la seva categoría. Sense ella
lent que sigui el seu temperament, i tot i
la responsabilitat i l'auto-exigéncia per tot
que hem vist amb satisfacció l'actitud pro
meréixer la nostra admiració. A més a més,
l'obra més perfecta no és altra cosa que
aquel! que vulgui fer alguna cosa, de bo.
testatária deis: áinrines; encara que ,algun
-unes oposicion$ guany4des
pura habilitat.
L'artista que amb él pretext de lentir-se
base d'aquell
fet isólat nolenS, hagi eSt4t del tot plaent,
procediinent areaic, en 'que Prcval i triornfa
'Moltes de les creacions artístiques que
dotat de la gracia ,clivina,. de la sensibilitat
perqul representa un noble desig d'avenç la n-iérriófia% i de les quals' sol siartir vicse'ns mostren irregulars en aquelles con
ab la qtral es : creen les obreS .eternes;
toriós .áquell que sabent tot de coses no',
dicions externes, imperfectes, maricades d'e
negligeix el cultiu de les* virtuts de l'ofici; i un áfany dé Superad() digne de tot elogi
Els áluMnes' tenen taó dé protUtar i voler
sap
quilibri; d'harmoniá, incotrectes i
interesseá,ni és possible qué
enS será seinpre súsPecte. Si no éš un des
que els, procedirrients emprats a l'EScola de
siguin acceptades pels fel1ços guanyadors
orientat de bona fe, será un mistificador de
siguin
portats
per.
altres
cámins
Belles-Arts
com
la pitjór mena.
R.W .triomf»artuiticj -capaçTfde reprtár
més efiCaços i que no sigtrin, COM.
la tónfiana nec. essaria
seuá alumnes:
Si le á ineórrectións que avui contemplem
tualitat, inadequats, insulicients fins cau
I amb tot i reconéixer que destinar pro
mOltes dé les obres que ens són ofertes
sants de perjudicis.
fessors a CObrir unes places vacants té molens poden fer pensar que hi ha alguna sen
Car no és difícil coinpendre que l'acció
ta importancia 1„quo la convocatbria d'unes
sibilitat en, l'esperit que ,les ha creades,
Continuada d'un sistema -educatid ártistie,
oposicions no eh :té paS Menys,. enteneth
tarribé enS. Poden amagar una veritable ..p
no pot ni deu Isser •portat en Cap Morrient
qué no és precisament aixei el que ínerei.51
,núria de riatjans d'expressió. I més que
sota, el pes feixuc d'una irnposició. Que pocs
més atenció per part dels artistes.
res, avui, ens delataran una autentica ab
artistes de l'actual generació es troben lliu
Creiem nosaltres que un conjunt de valors
sencia d'aquella actitud de l'artista dávant
res del retard sofert i la lluita portada a
indiscutibles
que per sort no cris en man
la cornplexitat del nostre món fénomenic,
,cap, encaminada la despbsseir-se d'una ma
quen
podrien ésser irrifats a estudiar
que no 'essent ún afany de comprensió de
intoxicada
nera d'executar Poc o gens adient amb la 'un pie d'ensenyament que Is'ajustés a las
la seva totalitat, no és la d'un' artista de
-sevá Manera 'de Sentir-, pel sol fet d'haVer
necessitats artíStiqües del nostre .temps.
bo
de
bo
será
en
tot
cas
la
,d'un
esperit
per
Posérh per tal com a ex.emple,
més o menys líric i águt; perb res méS.. se deixat concluir pell camí de l'art per: yin
de
Professor, incorripétent. Quants esforçol- ho la falla de Bosoh Gimpera, Nicolaulubilnes
d'Olwer,
fácid úric
Aquesta amibició de totalitat, aquesta auto •han
'estat necessaris a moits artistes. per
Josep Pijoan, Mando Hugué, Angel Ferrant,
exigencia de qué .pariern finés amunt, aques
fer possible la reconstrucciÓ de la própia
Feliu Elias i algun altre que creiern indis
ta resparisabilitat de l'obra a crear,' és, el
que inspira la pintura del nostre 'Affred personálitat dosapáreguda a causa d''una -cutibiement de remarcada, solvencia- per es
mala orientadió una teenka irnposada 1 Ni
tructurar un nou Pla eduCatiú de la pér
L'UPODONAL
Sisquella, en la qual, a través de totes les -ha
qui desprél d'una shrie de cursos d'aco
sonalitat artística, 1 ,aqtrest podríaésser
bon prcparat cracció
riques qualitats .exterries
Sisquella és
fervorosarnent els consells del professor;
erices i el
arnb
encata
klésprlá d'haverLlo áproviát en
ben ',11uny -encara d'estar satisfet per la
frecuencia.
ha cercat endebádég la 'séva personalitat;
principi aquest grup creador
sotmes. a
consecució
de
tot
el
que
cerca —, podem
OR. A. PI SURER
i en cas de retrobar-se, li ha estat neces
l'aprovació d'artistes reconeguts jura amb
veure-hi l'emoció que hi latega ben viva
Catedrdlic
Malologla
la
sari el doble d'anys que per cobrir-la d'a
una representació d'alumnes. Es pot donar
MedecIna
i profunda, a la qual no fa cap nosa, sinó
de Barcelona
GRAFIC INDICADOR
rnaneraments 'havia hagut de menester.
per descomptat que de la tasca que ells fes
molt
al
contrari,
la
.correcció
amb
qué
ens
DELS LLOCS
ONT
ES LOCALISA
I cóm que creiem que será compresa -sin 'en s'oraría la solució per tothom
d• pres'entada.
EL REUMA
iguairnent per tothorri la conveniencia d'a
jada. •iavors proveir les clásseá de profeá
jOAN CORTES I VIDAL
nar rápidament
a
la recerca de solucions
sors disCiplinats;, comprensiuS,
folerants, i
que ens portin lacilment i ainb tapidesa
a la vegáda que bons artiátes grans teoriitS,
un .estat artístV ple de salutl d'honradesa,
que coneguin els remeis que hi ha per a
que áfavoreixi Oquell •milloOrinent total que ;cada Mal.
tant, desitgem per ',l'art de ia nostra terrá;
:.Sempre,perb, tenint cura de me impo
GRAVATS
EN
LA
FEU FER
VOSTRES
cris
veiein Obligatá a dJi, amb dóldr, qüe
sar. la prbpia manera al desenrotilament
d'aquesta qüestió capital no se'n preocupen de la personalitat artística de l'alumne, per
tots els artistés, ni tots eis alumnes, smó
qué -aquesta sigui aconduIda pel seu propi
que amb mejor interés posen les seves
impuls per tal d'exterioritzar aquella con
activitats al servei d'intrigue,s,,encaminades densació :tumultuaria de a-leguas interns que
a
solucionar' el proveiment de leS attuáll
determina sernpre éls trets ternpetám'entals
Casanova, 160-162 : Teléfon 77406
places de, professor vacants, en profit propi, de cadá artista:
o del seu grup d'arnits:
AN,GEL FERNANDEZ

L'assaig sobre Picasso, per exemple ;
exemple, l'estudi sobre, l'hurnorisme
Una gran qualitat de Magisteri.

per

o,
te

men

•Constatem dins ei llibte l'existencia (l'un
de l'isme anomenat Klaxisme, d'ori
gen, sembla,
'Es una Iláltirna,que
el gran. Ramon thagi confegit áquest labre
(cle la formada deis deu o dotze que én fa
brica cada ariy) ,ábans de Pacte de fe len
.aquest isme per explotar' que ha fet .amibl el
seu llibre recent. el nostre amic i klaxbrrián,
Caries Sindrey i Pons.

capítol,

,

--

*

*

*

El dramatisme,
d'aquestes batalles
subvertidores és més dar i, més escenogra-„
fic, en el -terreny artístk. L'enrun.ament de
les coses plástiques ens omple de desolació ;;
,hom fária destruir. les formes d'un text Lite
rari .(corn els sobrerealistes arnb les de Ja
'N. R. F.) serise cap mena d'ernobió. LO‘inar
'tellada sobre' el marbre i la 'gáriivetáda Sobre'
la tela—ernprant métodes típicá—té senrpre
una transcendencia més patética i ens dóna
una
idea més clara de tot el que té tot
avantguardisme d'assassinat.
Al ilibre de Ramon les illustracions temen
un gran
sentit ,histbric, i ens ensenyen a
veure boirines substituides, per geometries
Irriplacables, i formes musculades substitui
des per divagacions aériés i naisterioles:
Altrament, el carrusel' avantguardista ens
adonar de l'abséncia dé soludons defini
tives, i de com la vida 'nostra de cada diá
va .imposant-nos, la, fórmula ,nova,
inespe
rada, iconoclasta i violenta que ha de' subs
tituir, durant uns mesos frenetics, el. mes-
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7,—Ja vol tenir poca feina, aixb de pescar
tnb canya. Fa una
hora que us miro i én
ea:-a no
heu.tret-cap„peix.
•

'F

.1)-ár(S).•

com se Ii ha
aquest mallot. Que potser s'Id ha

El venedor.--No comprenc

destenyit
banyat?

(Ptch,

—Diu que

a

Londres hi ha

pellat cada mitja hora.
—Pobre home!

un

home

atto

Lamo (als rebentapisos que
U
whisky).--Deu-me'n un got abans
se

la dona!

(Pun-ch,. 1ares).

Londr.,)
4-;

beuen el
baixi

no

La senyora que a les carreres de Gocx
wood portava el mateix barret que a les d'A
cot.

(The

.Fíismorist, Loridres)

:

Londres

.

.

-477'7,1,97711,11,

1154711.91.11.7
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.;:.t1197111.
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TURÍSTIC

MIRADOR
RESIDENCIA PRESIDENCIAL
DE CATALUNYA
A .Sitges
llencada

inclInsable,

acaba d'ésser
i nobilíssima
Es tracta de suggerir al Govern de la Ge
neralitat la conveniencia de fer les gestions
necessáries perqué• el palau senybrial de
Marica sigui recibe« i convertit en museu i
ensems Residencia Presidencial de Cata
la

una

lunya.
La

idea

Interés,

pel

que

toca.

á

la

de

CARDÓ

nostres

quWmetres

nova

mereix ésser ac011ida amli

tant

més belles poblacions, a sois 45
de la capital, de cara a orient,
des dels seus clássics i a la vegada román
tics miradors sobre la meravellosa blavor
del cel i de la mar mediterránia, es veuen
passar cada matí i cada tarda els avions de
Marsella-Alger i de Barcelona-Madrid.
Cap recer més escaient per a rebre-hi la
visita de pensadors i diplomátics. Cap casal
millor situat, per á aquesta feina de pensar

Balneari

tot

magnificen

(PROVINCIA

DE

COMPANIA TRASMEDITERRANEA•

TARRAGONA)

Altura: 650 metres sobre el nivell del

PLACA DE LAS COR.TES, 6. BARCELONA: VIA LAIETANA, 2
Serveis regulars de vapore comercials í corrcus entre la
Península, Metas, Norn d'Aldea, Canáries, Guinea Espanyola
LINIA RÁPIDA DE GRAN LUXE
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BAR•
BARCELONA -CÁDIZ CANARIES
CIELONA i VALENCIA
Sortides setmanals ele dissabtes, a les 12 horas. Efec
Sortides de Barcelona: dilluns i dijous, a les 20 horas.
tuaran do serveis les modernas motonaus
Sortides de Valéncia: dimecresi dissabtes a les 19 hores
MADRID:

mar

Temporada oficial: 24 de juny a 24 setembre

•

Nou propietari: SALVADOR SAMSÓ
Direcció: FELIX BARGUNÓ

CÁDIZ

'CIUDAD

des

de 4
a

Serveis
Alacaní

pessetes

DE

BARCELONA
DE PALMA"

regulara
í

en4re

i

Segona: 21'50 pessetes; Ter
10'00 pessetes.
Servei
rápid serém an al
Medifarránia-Canfábrica
Amb escales .a tots ele porta. Sortides tots els dimarts.

Tots els dies auto a Cardó a l'arri
bada a Mora la Nova, del rápid
sortida de Barcelona a les 8.27 matí.
Referéncles: S. SAMS6, Pórtic Mercat

í

Sortides

entre Barca

i

BARCELONA,
CEUTA,

de Barcelona

tots

els

diumenges

a

les

8 hores

Sorvei comercial
entre la Península, Nord
d'Afriea 1 Canáríes, amb escales a ifots cls
porfs de la Medi4erránia

Sortides auinzenals

Sortides el día 15 de cada mes amb escales a *Manda,
Alacant, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz
de Tenerife, Rio de Oro, Monrávia, Santa Isabel,
(Fernando Poo), Bata Kogo i Rio Benito, pchs vapors
"TEIDE"

pessetes;

,

LINIA
RAPIDA REGULAR ENTRE
ES
PANYA 1 TERRITORIS DE GUINEA ES.
PANYOLA (Fernando Peo)

famIlles

32'50

LINIA REGULAR ENTRE
ALACANT
ORAN, MELILLA,
MALAGA i VICEVERSA

"CIUDAD'

Tarragona, Valáncia,

Palma de Mallorca
lona i Mahó

la motonau
"CIUDAD DE VALENCIA"
cera:

Sortides tots ala diez (11evat els diumenges) de Barcelo
na i Palma, a les 24 horas per les modernes motonaus

Sítuació meravellosa, clima sec, es
tabliment rodejat de bosc. Pensíó
completa des de 15 pessetes.

prestat per

Primera:

LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCE•
LONA•PALMA DE MALLORCA

neurosis i diabetes.

Xalets per

Serveí

CIUDAD DE SEVILLAI CIUDAD DE
Línía comercial amb escales en foés els por4s
de la Mediferránía, Nord d'Afríca i Canáries.
Sorfides quinxenals el dijous.

Prodigioses ágiles, les més nitroge
nades i arsenicals d'Espanya. Malal
ties deis bronquís, pell, budells,

Habitacions

—

SERVEIS DIARIS ENTRE
MALAGA í
MELILLA

COMPANYIA

DELEGACIO DE
LA
A TOTS
ELS PORTS

"LEGAZP1"

Josep, 4 Teléf. 18235 De 4 a 8 tarda
FarmácIa Garrota, Rambla Catalunya, 81
"La Ideal Samaritana", Arco, núm. 10
St.

-

-

VIATGES BAIXAS
LA

PRIMERA

OFICINA

TECNICA

DE

TURISME A CATALMNYA

La façana de Marica
com
pel que toca als serveis
projecta destinar-lo.
Maric-el de Sitges, més que el palau d'un
ric, és el palau d'un borne exquisit i culte.

qué

a

Agéncia

i 'regir i somiar a qué hattran d'afanyar-se
els presidents del nostre poble.
Totes les ternptatives que s'han fet .per
a reobrir Maricel han ensópegat, ultra
amb
les proporcions del lloguer o preu d'adqui

cía de redifici
es

,En la séva construcció i decoració intervin
dué un estol selécte deis nostres artistes
sota la direcc.ió de mans expertes ; el set'
Cenjunt interior i exterior, lluny de la fa
ramalla de l'ostentació sobrera, respon al
noble i refin.at esperit de sobrietat que ca
racteritza ej nostre temperament i les nos
tres méS preades obres histelriques.
L'ala de terra de Maricel, amb tota la
seva misteriosa i laberíntica
grandiositat, es
presta admirablement per a ésser. conver
tida en el nostre museu permanent d'arts i
oficis o en la nostra gran borsa d'antigui
.

Representant a Espanya
de les Companyies: Cosu
lich Une, lloyd Triestino,
Italiana,
MarittimF
Gerolimich & C., Puglia
Marco u Martinolich,
5. I. S., Steua Romana,
Expreso Italiana
Aero

sició, annb el desig justíssim deis hereus del
seu propietari
Mr. Deering, que se li donés
destí elevat i noble.
L'acttial iniciativa resol

un

tots
els esculls
més que Sitges
unánimement
proposi fas a assolir
l'adhesió de les entitats més directament iii
teressades.
De fer4to així, haurá portat a terme una
obra utilíssirna per a l'atracció del turisine

d'una

vegada.

No
s'ho

manca

capitals del món.

totes les grans

en

Especialitzada en Forfaits, Viatges de nuvis,.
Organització d'excursions: en autocars, Venda
de passatges marítims i aeris, Visites de
Catalunya i Mallorca a preus reduits, etc.

Centre, 33 (Pge.

Rambla del

Bacardi)

Teléf. 12492

•

tribut de justicia al difunt
honorar la seva obra amb el
Inés gran destí que p(xlem oferir-li els ca
talans en veure consagrada- la nostra lli
bertat i recobrat el domini sobre les nostres
i haurá

retut

propietari,

tats.

Res inés escaient que l'ala de mar de
Maricel per a servir de recer de repós
l'actual i als futurs presidents de Catalunya.
Bastit sobre roques i coronant 'una de les

espirituals riqueses.

L'explorador.
M'•an dit
ria danses salvatges..
—

L'indígena.

aquí

ven

Joan Casanovas i

Suiza

No pas avui. Teriim la

Ta1lers, 26.

(l'he Passing Show, Londres)

Companyia

=

Teléfon 10623

ANUNCIAN
Una moderníssima organització completa

en

publicitat

Pl
bellícues
de ciuixos animaís
aplicades al
patent num. 121288
setVei de la técnica publicitáría, us l'ofereix:

mudes í
•

sonores

-

íí

[ANO N
Vostres productes poden ésser propagats amb éxit segur
tota la Regló Catalana i Illes Balears

200 cinemes

en

poblacions

ciutats

de

per

categoria

r

f,

Fontanella, 101 11",

-

Avinguda Menéndez Pelayo, 85,

Te1.16606
IMPRESOS COSTA

Asalto,

45 __Barcelona

Víaége

Especialifaí en Caixes d'atséomábils,
Baguls, Maletes, Malefes• Armaris

Autornobils
20 CV -46 CV

rádio espatillada.

',LUÍS MUNTANYOLA

•

.—

que

Fábrica d'Arfícies de

Hispano

un

en

11": MADRID

