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Fa cent anys creien que seria l’última guerra 

Centelles. La coincidència fa que 
en un mateix temps es succeeixin 
coses bones, dolentes i fatals. 
Amb una guerra es fa difícil evi-
tar els mals destructius. 
No és just que mentre uns procu-
ren construir un món unit frater-
nalment per l’amistat i la cultura 
humana, respectant i aprenent a 
respectar les diferències, d’altres 
tirin pel dret i ho solucionin amb 
les armes i la mort del contrari.   
El que puguem dir serveix per 
l’ahir i pensant amb les guerres 
enceses avui per tot el planeta.  
El músic català, Enric Granados 
tornava de Nova York havent 
presentat una òpera seva, 
“Goyescas” que presentava un 
romanç sobre la vida cortesana 
madrilenya, tal i com la dibuixa-
va Goya en els cartons pels tapis-
sos. El mateix artista aragonès 
que crearia pintures i carpetes de 
gravats, reaccionant contra els 
abusos de la Guerra del Francès. 

Igual que el 1916, el Sussex fou torpedinat, un grup de persones reunides al Cabaret Voltaire 

de Zurich, decidiren oposar-se a la societat tolerant a la I Guerra Mundial amb el Dadaisme 

Enric Granados va morir al mar, 
per culpa dels estralls de la I 
Guerra Mundial, que alguns cre-
ien seria l’última de totes, en vis-
tes d’un segle nou, desitjat millor.  
Farts de la situació, estant a Zu-
rich, artistes i intel·lectuals que 
no havien anat al front –com sí 
Franz Marc, mort al front de Ver-
dun, també el 1916-, van crear el 
moviment vanguardista DADA: 
Tristan Tzara, Marcel Janco, Hu-
go Ball, Emmy Hennings, Sophie 

…/... 

Vista per satèl·lit d’Alep, Síria, de finals 2014 — font: UNESCO  



Problemes d’Escacs: 
Radulov-Estévez  

(Leningrad, 1973)  

Blanques juguen i guanyen. 
 
Una maniobre típica, didàctica i simple va 
permetre a les blanqques guanyar  
la posició i tirar endavant fins al final.  
Com s’ho van fer? 

 
Solucions al proper butlletí. 

Font: http://blog.problemasdeajedrez.com/  

http://blog.problemasdeajedrez.com/


Täuber o Jean Arp. 
El 6 d’octubre es diu 
que es va crear 
“oficialment” en el 
Cabaret Voltaire, que 
era el lloc de reunió. 
Allà es van fer molts 
actes de rebuig i lle-
gir els manifestos 
que s’han convertit 
en documents im-
portantíssims per a 

…/... 

…/... 

La línia de Lluís Sardà: 



FINESTRES—N.20—octubre 2016 

Agenda relacionada:  

Dijous, 20 d’octubre, de 2016, a 2/4 de 8 del vespre:  

Inauguració de l’exposició Cubisme i Guerra. El cristall dins la flama,  
al Museu Picasso de Barcelona (C/ Montcada, 23, Barcelona),  

comissariada per Christopher Green.  

L’exposició estudia la relació del cubisme amb la Primera Guerra Mundial.  

Seixanta obres d’entre el 1913 i el 1919 de Pablo R. Picasso, Juan Gris, Georges  

Braque, Diego Rivera, Fernand Léger. Henri Matisse, Maria Blanchard, Gino Sevirini, 

escultors Henri Laurens i Jacques Lipchitz. Obres procedents de l’Stedelijk Museum 

d’Amsterdam, la Fondation Beyeler de Basilea, l’Stadel Museum de Frankfurt, la Tate 

de Londres, el Moma de Nova York, el Centre Georges Pompidou de París o el Phi-

ladelphia Museum of Art, entre altres.  

la història cultural i artística 
mundial.  
Tenien una actitud bàsicament 
negativa –però activa  i cultural-
ment agressiva- contra tot el que 
representés el que  havia portat a 
la guerra.   
Una de les “accions” més impor-
tants la va fer Marcel Duchamp, 
quan el 1917, va presentar un uri-
nari sota el títol de “Fountain”, 
liquidant d’un sol cop, les con-
vencions sobre l’Art i obrin el ca-
mí a la utilització de qualsevol 
objecte, com a material artístic. 
El seu gest, propi d’un gran juga-
dor d’escacs -com van saber els 
veïns de Cadaqués, quan hi pas-
sava temporades, prop de Dalí-, 

ha conduït a que durant molts 
anys, per bé o mal, “qualsevol co-
sa se n’hi hagi dit art”.  
Però, nosaltres, centellencs, tra-
bucaires o ciutadans del món, 
com hereus de la cultura clàssica 
grega, ja sabem que les arts són 
un conjunt de tècniques que pre-
cisen d’uns coneixements i un 
domini. “Arts” que no són sola-
ment la pintura o l’escultura: 
també és un art fer cafè, o cerà-
mica, navegar, teixir. La diferèn-
cia respecta el “tot val”, està en la 
“qualitat resultant” o en assolir el 
fi. Aquestes són les nostres 
“armes” per a la cultura de la 
pau.  Potser aquest és un camí 
prou esperançador i comú.  


