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Presentació
dels pintors cubistes

Caldràn, pera lloar dignament l'obra d'art
accents més alts y apassionats, que aquestes proses banals y secament analítiques. Sols a un gran
poeta, posseïdor del Verb y del Ritme magníficdeuría pertànyer la feina de cantar la cosa sagrada de traduir l'emoció que ella sugereix de magnificar les imatges que inventa l'artista, y les noves
relacions que ell descobreix, de separar pretosa,
ment el vels successius que embolcallen aquest
múltiple y vivent enigma, que es un quadre.
Enigma dich, y el mot no semblarà pas a tots
els que admeten - y son avuy nombrosos - que
l'artista no òeu entretenirse en imitacions servil¡¡,
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-2que la joya artística, no es pas provocada per la
constatació d'una reproducció exacta de les apariencies, sinó que naix del doble joch de la nostra
sensibilitat y la nostra inteligencia, que l'artista
té més talent, com més ens fa penetrar en l'inconegut. Enigma múltiple, que no s'aclareix pas tot
sencer y d'una vegada, sinó poch a poch y successivament. - Aixfs llegim un llibre, pàgina darrera
pàgina. Com millor sia l'obra d'art, més temps
emplearem en compèndrela íntegrament, més sovint trobarem la joya de descobrir en ella noves
rahons per admirar. L 'obra d 'art absolutamen t
perfecta - si's pot imaginar cosa semblanta-s erà
la que no podrà may ésser completamen t posseïda
per nosaltres, car ella contindrà l'infinit, aquest
infinit vers el qual tendim desesperadam ent, sense
may poderlo abraçar.
Heusaquí un retrat en un paisatge. ¿Es això
simplement la reproducció de qualques línies que
permeten als nostres ulls de reconèixer una testa,
els vestiments, els arbres? La fotografia seria suficient pera aquest resultat. Situèu una fisonomia,
un pensament humà en l'armonfa dels ambients;
y en l'acordarli, el revelar el concert de totes les
formes de la vida, que son el pensament del home,
el pensament d'aquesta flor, l'esclat d'aquesta
planta, la cubicació d'aquesta llum, consisteix
l'obra del pintor.
Aquests vaixells, que van a sortir del port,
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¿per què tenen aquestes veles enormes que semblen multiplicar se al infinit? ¿Què es això que infla
les llurs veles? això no es pas solament el vent,
es l'entusiasme, y la fè, y l'esperit d'aventura ;
s'acaronen, s'enllacen. car son germans; s'enllacen
vers un perill comú, combregue n en una mateixa
esperança mesclada de temor ; dubten, y el clapoteig de les onades es inquietant, y l'aigua es
plena de misteri, perque l'avenir s'evoca plè de
misteri y d'inquietut , perque l'ànima dels vaixells
es lligada al moll per mil adeus, per mil tendreses.
Y no anèu pas a cercar un crítich estret pera
judicar l'obra d'art; no anèu, sobre tot, a sorpendreus, si'l vostre vehí hi troba altra cosa que vos.
Demà, potser vos descobrirè u lo que ell ha descobert avuy, mentres que ell mateix, arreplegarà les relacions que vos acabèu d 'arreglegar .
Un bell quadre, una bella esculptura , tanquen
mil y mil rahons, d 'èsser admirades. Es propi del talent, el desvetllar el més gran número
possible de correspond encies, en l'esperit dels
homes més diversos. L'home de geni, es aquell del
qual les potencies armònique s son tals, què fa vibrar, al unísson de la ciencia, l'ànima de tots els
altres homes, dels més barbres als més conreuats.
Aixís mateix ¿la concepció d'una obra d'art,
que's va descobrint poch a poch, no es infinidament més noble que la de l'obra d'art que pot
llegirse immediatam ent? D'aquesta última, ja may
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-4podem esperarn e una joya novella. L'altra, que's
va descobri nt poch a poch, reserva constant ment
a la meva sensibili tat y a la meva inteligen cia,
rahons pera exercirs e y pera satisferse. Per elles
penetro lentame nt les coses y les coses se'm penetren, el camp de la meva coneixen ça s'extèn, y es
per això que jo beneeixo als artistes qui desde'l
cim de la «realitat profond a,, li arranque n el secret de les seves cavitats inconeg udes.
Sería contradi rme jo mateix, si volgués ara
definir y categori sar el talent dels pintors d'aquesta exposició, que jo he assumit la gloriosa , més,
perillosa missió de presenta r.
No cal veure, donchs, en les línies que segueixen, altra cosa que l'expressió molt insuficient, de
la meva sensibili tat particula r, y sobre tot no
cercarhi judicis del genre d'aquell s que formule n,
d'un dogmati sme tan irrisori, els crítichs endarrerits.
En Metzing er posa al servey d'una inteligen cia extrema dament penetran ta y súbtil, una lògica
inflexible y una maravel losa voluntat . Contra
l'idea falsa que'ns fem de la forma y de la interpretació incompl eta que se li ha donat fins ara,
ell s'esforça en realisar la «Imatge total»; y an
això hi arriba, describi nt el major número de plans
del objecte represen tat. Dotat d'una sensibili tat
rara y d'una clarivide ncia que, permete ntli descobrir constant ment nous reports y noves causes
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-5d'emoció, preocupat de donar, segons una ditxosa
fórmula, •una conciencia plàstica al nostre instint• , afegeix a la veritat purament objectiva, una
veritat més real, aquella veritat que sols agafa la
inteligencia . Ses qualitats de colorista delicat, sa
claretat, sa precisió, comunique n un encant al ensernps original y tradicional ; un quadre de Metzinger es un llibre admirablem ent compost, mes
tan complert y divers, que un hom creu trobar hi
sempre una pàgina encara no llegida.
L'Albert Gleizes, pintor en tota la força admirable del terme, opera la fusió absoluta de la inteligencia y del sentit de la materia concreta. Lògich, la seva lògica es plena de franquesa y de
frescor. Mireu aquest paisatge de l' •Ill de France•,
uneix la Grandesa a Ja lleugeresa, Ja finesa a la
potencia ; dins de la seva disciplina, la técnica
resta lliure.
L'equilibri de les masses, dels arbres, la fluïdesa del aire y de l'aigua, la solidesa dels primers
plans, lliguen aquesta obra a Ja gran tradició dels
Claudi Gelée y dels Corat. El Retrat del autor d'aquestes línies té un sentit profond de l'expressió, que no té rès que veure ab les caracterisa cions
fàcils; altrament dit, es un retrat a la vegada que
una pintura, Ja versemblan ça y les qualitats pinturals s'armonise n perfectame nt: això es l'Istil.
Maria Laurencin, es tota la dolçura tota la
fràgil emocionita t de l'ànima femenina. ¡ Corn un

Arxiu Municipal de Girona

-6-

hi endevin a l'ànima d'una noya de la «doulce
trance• en aquest art tant plé d 'encant y de gracia l No rebutja nt la tendenc ia decorat iva, Maria
Lauren cin sab no rès menys que concilia r l'aire
armoni ós de les línies ab les exigenc ies més plàstiques dels volums y de les densita ts, y jo estimo
per la seva mateixa ambigu etat, les seves figures
ab intencio ns indecises, aquests cossos de dóna
núsos, els quals un no sab si son més purs o més
apassio nats.
El sentit aquest de la forma, el color estriden t,
revelen en les obres den Joan Gris una inteligencia excessiva que, no obstant , no obstrue ix . la més
delicad a sensibil itat. Ella apareix, sobre tot, en la
compre nsió novíssima de la llum, de la qual en
Gris fa el princip i de tot. Aquest a llum tan original, aquesta llum que té una veritab le persona litat,
es una de les més rares seducci ons d'aques t pintor
curiós y penetra nt.
L'esper it matemà tich sembla domina r en les
obres den Marcel Ducham p. Alguns dels seus
quadres son purs esquemes, com si s'esforcés a fer
demost racions y síntesis . En Marcel Ducham p se
distingeix, en efecte per la seva extrem a audacia
especulativa. S'atasc a a configu rar un doble dinamisme, subject iu y objecti u: aixís el «Nu baixant
l'escala •. Aquest costat abstrac te s'atenúa , no obstant, sots la influencia d'una delicad esa tota verlainiana , com en la «Sonat a,.
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fusta obres • cubistes • d'una gran bellesa. El seu
art, extrema ment profond , s'adapta admirablement a les exigencies d'una técnica severa. El
geni de sa raça (l'Agero es espanyol), esclata en
la perfecció de les figures aquí exposades. Ritme,
voluntat, sensibilitat, s'oposen y s'equilib ren a la
voluntat, a la disciplina, a la inteligen cia.
Heusaqu í sumaria ment y pobrem ent explicades algunes de les rahons que'ns fan estimar als
artistes dels quals acabo de parlar.
Dich alguns y no es d'altres tan subtils y tan
íntims sens dubte, perque sols d'alguns he pogut
compen dre clarame nt l'obra y dels quals jo no sabria pas formular un judici en la banalita t dels
mots corrents y la lleugere sa d'una prosa inadequada. Es en lirismes, com he dit al comença r,
que cal traduir aquests sentimen ts profans. O sinó,
nó; val més per una joya suprema y maravellosament egoista, no provar de analisar aquesta sensació divina de misteri, aquesta comunió ab el
gran Inconeg ut que sucita sempre al fons del fons
de la nostra ànima la contemp lació de la Bellesa
pura.
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