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Abans de tot, crec indis·
pensable de denunciar el
caràcter eminentment envilidor que suposa l'acte de
donar una conferència, i encara més, l'acte d'escoltar·1a. Es doncs amb les màxi·
mes excuses que reincideixo
en un acte semblant, que
pot considerar-se sens dub·
te com el més allunyat de
l'acte surrc::alista el més pur
q1.1e, com explica Breton
des del segon manifest, consistiria a, revòlvers als
punys, baixar al carrer i
. tirar a l'atzar, tant com
es pugui, sobre la multitud.
No obstant, en un cert
pla de relativitat, l'innoble
acte de la conferència, pot
ésser utilitzat encara amb
mires altament desmoralit·
zadores i confusionistes.
Confusionistes car, paral·
lelament als procediments
(que cal considerar com a
bons sempre que serveixen
a ruinar definitivament les
idees de família, pàtria, re ·
ligió) ens interessa igual·
ment tot el que pugui con•
tribuir també a la ruina i
descrèdit del món sensible i
intel lectual, que en el procés entaulat a la realitat pot ·
condensar-se en la voluntat
rabiosament paranoyca de
sistematitzar la confusió,
aquesta confusió tahú del
pensamen- occidental que ·
ha acabat essent cretinament reduïda al no-res de
l'especulació, o a la vaguetat
o a la brstiesa.
L'innoble esnobisme ha
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vulgaritzat les troballes de
seguidament la muller cau
la psicologia moderna, adul ·
malalta d'una gran neurosi.
teranl·les fins al punt inauLa gent creu lògicament la
dit de fer·les servir per a
malaltia conseqüència de
amenitzar subtilment les
l'esgotament nerviós. Pes,
espirituals
conversacions
però, de més lluny de tot
dels . salons, i sembrar una
això. Per als feliços no hi
estúpida novetat en l'imha esgotament nerviós. La
mens popsi coan àlidrimener
si i la interde la novelpret a c ió
la i el teatre
pacient
moderns
dels som•
No obstant,
n is de la
els mecamalalta
nismes de
confirmen
.Freud són
el desig in·
ben lletjos,
t e nsíssim,
i per dasubconsm un t de
cient (per
tot ben poc
tant ignoaptes a l'esrat de la
plai de la
mateixa
societat acmalalta),
tual.
de desem·
Efectipallega r · se
vament, adel seu ma·
quests me·
rit. Es p er
canisme s
això que la
han il·lumicura d'anat els acquest moPalau dtt la Música Catalana : Dela/l
teshumans
tiva la neud'una ela·
rosi. El deror lívida i enlluernadora.
síg de mort es retorna conHi ha els «rapports» d'a·
tra ella mateixa. L'extremafecte familiar
da abnegació és utilitzada
Hi ha l'abnegació: Una
com una defensa del desig
esposa amatíssima del seu
inconscient.
marit, té cura d'aqut'st, dos
Una vídua es tira un tret
anys · durant una llarga i
sobre la tomba del seu macruel malaltia; el cuida dia i
rit. Qui co mprèn això? Els
nit amb una abnegació que ·
hindús ho com prenen quan
ultrapassa tots els límits de
procuren 1c:vitar els mals de·
la tendresa i del sacrifici.
sigs de llurs dones amb fa
Segurament, com a recomllei que ordena de fer crepensa de tant d'amor, el
mar les vídues.
marit en qüestió guareix;
Hihaencara l'abnegació,
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l'abnegació altament desinteressada entre familiars.
Efectivament, durant la gran
guerra s'ha pogut constatar
estadísticament un tant per
cent crescudíssim de sadis.
me entre infermeres de la
Creu Roja Precisament en tre les més abnegades d'a·
questes que deixant estar
un ben estar burgès i sovint
privilegiat acudien en massa
als camps de batalla. sovint
foren sorpreses amb les estisores tallant llargs centíme ·
tres de més, per pur plaer, i
encara foren enn:gistrats
norr. brosíssi ms casos de veritable martirologi. Calia
ben bé un plaer força intens
per compensar tantes pena·
litats A 1¡0 ser que, com és
molt probable, el mecanisme psíquic de les gentils infermeres fos encara co:-.apli·
cat amb les seduccions de
1a virtut masoquista.
Seria inacabable la re·
visió dels sentiments humans dits elevats, que ens
ofereix comodament la recent psiç:ologia. l realment
no és necessaria del tot la
tal revisió per a arribar a
poder rnunciar com en el
pla moral que la crisi de
consciència que el surrealisme creu abans tot provocar. una figura com la del
Marquès de Sade apareix
avui d'una puresa de diamant, i en canvi per exem•
ple i p er ei.tar un personatge nostrat, res no pot semblar-nos més baix, més in•
noble, ~és digne d'oprobi,
que els «bons sentiments•
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del gran porc. el gran pe·
derasta, l'immens putrefac•
te pelut, l'Angel Guimerà.
Recentment jo he escrit
damunt d'una pintura re·
presentant un Sagrat Cor:
«J'ai crach é sur ma mère».
Eugeni d'Ors (al qual considero un perfecte con) ha
vist en aquesta inscripció
un senzill insult privat, una
senzilla manifestació cínica.
Inútil de dir que aquesta in ·
terpret ació ·és fa !sa i treu
tot el sentit realment subveniu a la tal inscripció. Es
tracta, al co ntrari. d 'un conflicte moral d'ordre molt
semblant al qu e ens planteja el somni. qu an en ell
assassinem un a perso na estimad.i ; i aquest somni és
general. EI fet que els im·
oulsos subconscien ts s iguin
sovint d' una extrem ada
crueldat per a la nostra
consciència, és una raó de
més per no deixar de mani·
festar-los on són els amics
de la veritat.
La crisi d'ordre sensorial,
l'error. el confusionisme ~is·
tematitzat, que el surrt:alisme ha provocat en l' ordr~
de les imatges i de la realitat , són encara recursos altament desmoralitzadors . I
si avui puc dir que el Modern Stil, que a Barcelona
té una representació excep·
cional, és el que està més a
la vora del que a vui podem
estimar sincerament, és ben
bé una prova de fàstic i indiferència total per l'art, el
mateix fàstic que ens fa considerar la carta postal com

el document més viu del
peusament popular modern,
pensament d 'una profun ditat sovint tan aguda que escapa a la psicoanàlisi (em
refereixo especialment a les
cartes postals pornogràfiques)

* * ·X·

La naixença de les noves
imatges surrealistes cal con-

DEL
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per un procés netament paranòic, he aconr eguit una
imàtge de dona , la posició,
ombres i morfologia de la
qual, sense alterar ni deformar el més mínim el seu
aspecte real, és a l mateix
temps un cavall. C'al pensar
que és únicament qüestió
d'una intensitat paranoica
més violent, d'aconseguir
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siderar·la abans que tot
com Ja naixença de les imatges de la desmoralització .
Cal insistir en la rara agudesa d'atenció, reconeguda
per tots els psicòlegs, a la
Paranoia , forma d'en ferm dat mental, q ue consis·
sisteix a organitzar la realitat de manera a fer-la servir
per el control d 'una construcció imaginativa. El paranòic que creu ésser enve•
nenat, i descobreix en tot el
que el rodeja, fins en els de·
talls més imperceptibles i
subtils , els preparatius de
la seva mort Recentment,
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l' aparició d' una tercera
imatge, i d 'una quarta, i de
trenta imatges En aquest
cas seria curiós de saber
què és el que representa en
realit at la imatge en qüestió,
quina és la veritat, i seguidament es planteja el dubte
mental de pensar si les
imatges mateixes de la rea·
litat, són únicament un pro•
ducte de la nostra facultat
paranoica . .
Però això és un curt in·
cident. Hi ha encara els
grans sistemes , estats més
generals j:i estudiats, l'lrallucinació, el poder <l'hal·lu·

cinació voluntària, el pre•
somni, la íl'luminació, el
somni diurn (car es somnia
sense interrupció), l'aliena·
ció mental i molts altres estats que no deixen de temr
m enys s entit i importància
que l'estat anomenat n ormal del putrefacte enormement normal que pren cafè .
No obstant la normalitat
de la gent que omple els
carrers, les seves accions
d'ordre pràctic, són traïdes
dolorosament per l'automatisme . Tothom es corba dolorosament i s'agita per uns
sistemes que creu normals
i lògics; no obstant tota la
seva acció, tots els s eus
gestos, responen inconscientment al món d e la irracionalítllt i de les conven·
cians, les imatges entrevistes i perdudes en els somn is; és per això que quan
t roben unes imatges que
s 'hi asemblen creuen que
és l'amor i diuen que nom és de mirar-les els fan
somniar.
El plaer és l'aspiració la
més legítima de l'home. En
la vida humana el principi
d e la realitat s'eleva contra
el principi del plaer . Una
defensa rabiosa s'imposa a
la intel ligència, defensa de:
tot el que a través l'abominable mecanisme de la vida
pràctica, de tot ei que a tra•
vés dels innobles sentiments
humanitaris , a través les
belles frases: amor al treball , etc ' etc. r que nosaltrt!S enmerdem, p uguin
aconduir a la masturbació,
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al exhibicionisme, al crim,
a l'amor.
El principi de la realitat
contra el principi del plaer;
la posició veritable del veri·
ta ble desesper intel ·lectual
és precisament la defensa
de tot el que p el camí del
plaer i a través les presons
mentals de tot a mena, 13u·
g ui ruinar la realitat , aq u es·
ta realitat cad a vegada més
sotmesa , més baixament
sotmesa a la realitat violen·
ta del n ostre es perit.
La revolució surrealis ta
és abans que tot una re volució d'ordre moral, aquesta revolució és un fet viu,
l'únic que té un contingut
espiritual en el pensament
occidental modern.
La Revolutión S urrealis-

te ha defcasat - L' es·
critura automàtica El trxt S urrealista Les imatges de pre·
som ni - Els somnis L'alienació mental L'histèria- L'interven·
ció de l' atzar - Les en·
q uestes sexuals - L'in
júria - Les agresions
anti-religioses-ij{ com unisme - El somni
h ipnòtic- Els objectes
salvatges - Els objec·
tes surrealistes - ra tar·
geta posta l
La revoluciósurrea·
lista h a defensat els
noms del compte de
Lautréamont, Trotsky,
Freud, marquès ·de
S ade , Heràclit, 'Uc·
cello, etc.
Un grup s urrealis~
ta ha provoc:at tumultes
sangnants a la «brasserie
des Lilas», al cabaret Maldoror, en els teatres i eq
p]e carrer.
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El grup surrealista ha
publicat diversos manifests
_insultllnt Anatole France.
Paul Claudel, le maréchal
Foch, Paul Valéry, le cardi·
nal Dubois, S erge de Diaghileff i d'altres.
M'adreço a la nova generació de Catalunya a fi
d'anunc iar que u na crisi moral d e l'ordre cl més greu
ha estat provocada , qu, els
que persisteixin en l'amoralitat de les idees decents i en·
raonades tinguin la cara coberta de la meva escupinya.
( Con/ei ència lleg/da a l',l/eneu
Barcttloaè& el 22 dt: març)

