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SALUTACIÓ
ARCELOI\ A, que de molt temps c n ç~\
s'hav í;¡ mani festa t corn una a\'e llç;.¡d;¡ del
moviment inte!·l ect u<l1 d e les terres hispàniqu es ve rs Europa, se troba\'a reccntment indiferent d e les lluites es tè tiq ues
d e darrera hora , e nfeinada en l'e laboraciò de l'es piritu <l litat que'ns in s uf!;\ la
darre ra efervescencia e uropeísta, l'e fe rvesce nc ia que l' ;¡g nlpament d e L 'Avellç' i de Ca ta foltia represe nta ren. Una generació , d 'a les hores ença, ha eclòs en interdicte es piri¡u ;¡ l
;¡mh Europa. La r ev ista j oventltt intentà continu;¡r el ' sant
apostolat, e mprò , corn si les energíes novell es d e I;¡ nos tra
r<l ça se trobessin atuídes p e r aquell esforç ini cia l , joventut
visqué més per a satisfer un dilettantisme litera ri, de p e nya ,
que pel heroísme organitzat cie les lluit es d'avui; els e lem e nts valiosos que l'integraven, per manca de cohesió, d 'activitat biològica, deg ueren abandonar la llur empresa al pugó
voràç dels aficionats, joventut no visqué mé s que dels refl exes de l'a rdida generació anterior.
Darreram e nt en Jose p Junoy llen çà el Correo de las Letras
y de las Artes que, encara que prematura, fou una brotada
prim e re nca de les ac tivitats artístiques que ara veiem estenclre's
sorollos<lment p e r nos tra te rra,
A questa d<lrrera Revi s ta és un exemple a seguir, Les gelad es cru dels la musti garen però no la matare n. Nos,tltres no

LA CORDURA
¡Y ara! ¿ Vostès també parlen caste\1a?
- ... ¡ Oh ! N o m és els dlumenyvs .. .

Dibuix de l 'escultor rossellones Aristides MailIol, project!J
del monument que s 'es tà erigi nt an en Pau C ézanne

have m fet altra cosa que rev ifar· la i esforça r-nos e n enrobustirIa per a que la seva vida siga forta i llarga end in s clel p e rvindre.
R EVISTA ~OVA se se nt orgullosa d 'afi liar-se an aquestes
quatre R ev istes i e n continuar una tradic ió que ja no deu interrompre's més, perqu~ des d'ara les energíes ca talanes estàn en
disposició d e vèncer tot s els obstacles i cie resistir als def<llliments. Nos<l ltres esperem que <lques ta ja no sols ser;\ fe in a ll e u
p er a la generació vine nt<l, sinó insuficient, i que aqueixa generac ió tindrà necessitat de subd ividir-la en les diverses materies que avui REVISTA t\'O\'A acobla, perqu è la vida ja pletòri ca d e nostre poble ex ig irà sobre ix idors.
Nostra obligació és la de posar als nostres ge rm ans cie
raça en necessita t d'aquests sobreix idors . Després els nostres
successors ja cu idaràn de proporcion<lr.los, i, darrera aq ueixa
tasca, els sobreix idors ja faràn 1<1 seva vía, ja faràn tots sols
l'ofici de font o d 'inond<lció i nosaltres haurem, per fi, foragit<l t el remordiment que ara ens rosega, haurem oblid<lt les
humili acions que ara ens cre men le s galtes cada veg<lda que
travesse m les fronteres.
Els artistes i esteticistes que integrem R EVISTA I\OVA no
devíem pas restar c reu<lts de braços quan el,; c ientifistes, els polítics, els comerciants, els indu strials i els obrers s'inquietayen,
se cu lti vaven, se ~obreprellaven. l , no obstant, això é<; lo que
passav<l: la nos tra evo lu ció i la nostra existencia artística
divergíe n cada d ia més de les altres. Els nostres co ncursos, les
nostres Exposicions, les nostres Re vistes, les nostres pol èm iques, cada clía s'e nsor raven més en la petulan,; ia habilidosa
i provi nci a na li ns a repu gna r- nos fis iològicamen t; l'¿hte que
naixía no tenía r<lcer en cap corporació ni publicació per 1Il0r
d 'aq ueixa m<lt e ixa repugnancia, i les no\'es energies corríen
perill d 'atrofi<lr-se. Per això RIWISTA :\'OVA nasqué, per aixó
des d'avui l'<lrt nou i e l pensam ent que l'engendra tindràn una
tribuna des d 'on el nostre públic ser;\ inform at de lo que conquesta I ~uropa i de la possible col'laboraciò de Catalunya an
aqueixa prom ete ica gesta.
Es evident que'ls pobles ibèr ics som superiors ingènitament
als pobles del ;-'¡ o rt. Els hom es d'ulls aigualits són actualment
tan su periors a nosaltres perq uè, més desprovistos de di vi nttat,
han cu itat a fabricar-se'n una . ~osaltres havem confiat massa
en la nostra divinitat relati\'a ment superio r; ens cal aclemés d 'aqueixa intuició, cI 'aqueix do diví, l'artifici d'aquella altra barbàrica cultura, la disciplina intel'lectual més rigorosa. Ens cal
enmirallar-nos en la França, ens cal recordar l'It<llia, nostra
ma re, aon les qüestions espi rituals foren qüestions \'itals alhora,
qüestions cruentes quan \'enía el cas. [)e\'em apenclre a interessa r-nos per a tot , fins a la passió, cncara que iga la passió pe l
error, me ntres que sapiguem en l'hora oportuna amputar-nos
aq ueix error. Ens con vé saber a¡ revir-nos a l'intervenció, convertir e n inju s ta la nostra justa timidesa, brñcejar i fer tronar
i ploure quan la seca duri mas a; i tot això fer-ho en l'equilibri,
sense demagogia, sense snobisme.
REVISTA :\OL\ se proposa contribuir an aqueix miracle
amh l'<ljuda de les voluntats de valor regonegl1t que avui se
trohen disperses. En el prospecte que lIan\'àrem pre\'iament a

l·LI
tades han sigut les de les arts ¡iteraries i la d 'es tè tica g e neral; dintre de la primera, casi LÍnicament h a n provocat anàlisi
i disc uss ió la poes ía lírica i l'a rt dramàtic.
L'arquitecte Behrens, digu é còm les condicions mecà nilues de la tèc nica enginyeril no e ngendren més que una pse uclo
bellesa qu e d e u com pletar l 'arq uitecte . Digué que en les actual ~;
construccions de ferro, de vidre o de ciment armat, deu seguir-s'hi, com a prototipus monumental de l'art contemporani,
l'arquitectura dels establiments fabrils.
Les Memories prese ntades en la secció musical, totes foren referents a qüestions de detall i de sintaxi musical, si es
tolera aqueix barba ris me.
Si bé en aqueix Congré" no s' hi ha inventat la p ò lvo ra
- j caram!, les invencions no 's logren pas cada dia ... - , el bon
profit del mateix no deixa d 'evidenciar-se. S 'hi ha constatat la
necessitat d 'autonomía per a l'estè tica dintre' ls estudis filosòfics, a fi de poguer·n e copsar, en un moment determinat i d ' un
cop d ' ull, el conjunt de les grans tendencies dominants.
Altra felís constatació fou la de que l 'estètica moderna
defuig els retori cismes i efectismes per a dirigir-se directament
als fets mateixos, això és, primerament a les obres d 'art i als
estats d 'ànim que les provoq uen i després a l'anàlisi metodic,
tan científic com se puga.
Les tendencies místiques semblen dominar en l'art contemporani, prò no en l'estètica, cosa gens paradoxal, segon s
M. Ch. Lalo, doncs quant més místic és un art, menys deu
ésse r-ho la ciencia d'aqueix art; quant més subconscients
i co nfoses só n les intuicions que s'estudíen, més gran és la
necess itat de recórrer a les clarors de l 'a nà lisi . La conce pció
massa acreditada de que l' es tè tica d ' una època no pot menys
que ésser el reflexe de l 'art contemporani, és un postulat
dels escriptors qui volen tractar l'estètica mateixa més com
un art que com un estudi amb tendencies científiques.
Sembla que'l segón Congrés d ' Estètica tindrà lloc a Viena
l'a ny vinent.

- ¡ Caram , quin senyoras!
- Al m enys, al menys, deu ser estranger . ..

la llum ja ex posàvem quín sería el nos tre progra ma; no ca l
aqui insis tir- hi més. Sols e ns resta recomanar al nostre pLÍbl ic
tolerancia per a totes les tendencies i escoles, per més ag r essi"es que semblin: no's de u oblidar que la tasca de R EV ISTA
~DVA és tan d ' informació com de crítica, i que adeIllés, les qüestions estèt iques d 'aq uests darrers vi n t
:1I!MINWl:
a nys; especialment les que's relacionen amb les a rts plàs·
tiques, hauràn de passa r totes alhora per davant d ' un es
intel'ligencies i d'uns ull s, ja no desavesats, s inó verges
del tot, alguna vegada.
Al començar la feina ens plau saludar a la Pre msa
catalana; molt p ar ticularment a la que és redactada e n
la nostra enèrgica llengua i d'entre aq ueixa, a mb més
simpatía, a la que viu per a la c ultura estèt ica, P re msa
heroica, quin valor no se ríe m pas nosaltres els prim e rs
en alabar, quina abnegació anem a compartir.
REV ISTA

DVA

PRIMER CONGRÉS D'ESTÈTICA
PER

S.

A cie ncia estetlca és p oc 1::ti'hiv<tda
encara; ni la França ni els a ltres
paísos hi han esmerçat gaire part
de la llur activitat ideològi ca . L'Alemanya és e l p obl e que va al da\"ant d'aque ixes recerques; d'ens;t
del 1906 se publi ca a Berlín una
important Re\'i ta d'aqueixa cienc ia , covada per 1'« Un ió
per a les recerques estètiques», quin nom no publiquem
per manca d'espai,
Ara, en Octubre prop passat, l 'Un iver itat de Berlín
ha organitzat el Pn'lIIer COIJgrés d'EslétlÚr. z" de (.ïenct"rI
gCllual de l'Art.
queix Congrés ha sigut notable per l'organització
i la selecció dels elements que l'han integrat. S ' ha tin·
gut gran cura d'eliminar-ne tot lo que ign ifi qllés dlietlalJlisme, historiograría d'art, etz.; s'ha procurat, en fi,
que l'informés un pur sentit científic, extradec1amatori.
Le comunicacion rebudes foren repartides en quatre seccion : estètica general o filosofia de l'art, art
pl~l tique ,:ut literaries i mLÍsi ca.
O'aqlleixe seccion , sembla que les pitjor represe n·

J
L'HUMANITAT
¡Vatuallsto! ... Quin ca v a lL .. J ' h a uri

d'esser a ls toros.

[ 5]

EL SENYOR F ARRIOLS I JO
O

LA CERAMICA I SOS MISTERIS
PER

FRANCESC QUER

l
ARA cosa d ' un any que vaig conèixe 'l al senyor Farri ols; un amic va presentar-m 'hi:
- El senyor Quer, ceramista .
- ¿ Ceramista ... ? - repetí el senyor Farriols amb posat d ' home a qui no 's prè n el
p èl així com així.
-Sí, ceramista ... , diguem, plats-i-oll es precisà l'amic.
Aleshores el senyor Fa r riols comprengué, i, ja tranquil
per a la seva respectabilitat, me 'n felicit à , i me digué a seguit
q uà nt content se sentia de conèixer un home qui fabricava
testos i escupideres. Car pel bon senyor no existeixen les belles produccions d els nostres ceramistes g ò tics i postg òtics ;
ig nora en a bsolut que'l nostre poble produ í obres mestres de
cerà mica i que alg una vegada sobrepassà a la producció estrangera; no sab que les obres dels nostres a ntics ceramistes
han anat desapareix ent de casa nostra per a refug iar-se en els
Muse us d 'aq uells afortunats paísos on la cerà mica és considera da com una gran art. E l se nyor Farriols ignora tot això; per
a ell el ceramis ta és un plats-i-olles, i potse r té un xic de raó,
ja que, per man ca d 'estímul, el v er ce ramista ha desaparegut
d 'entre nosaltres fent lloc al gerrer. Al nostre ceramis ta li passà
lo que a l'estoraire que no podía treballar per manca d e fred.
De totes maneres , el seny or Farriols me jurà i perjurà
interessar-se molt per les arts de terra i foc. Vaig ensen y arli alguns exemplars de la mev a col'lecció, que palpà , ensumà ,
mirà i fins fe u drin g ar (seg urament per a cerciorar-se d e que
no eren se villans) . U na peça semblà especialment cridar-li
l'atenció, i ja'm di sposava a creure 'l un expert en la materia,
quan heu saqu í que's d espenja així:
- ¿Y . .. per a qu è serveix això?
Vai g quedar a te rroritzat, p e rquè' s tra ctava d ' un bz'belot
que, la veritat , no se rvía per a rès . Sortosa ment, el se n yor
F arriols és un hom e p erspica ç i bondadós , q ue, ve ie nt ma turbació , acudí a mb dissimul a treure' m del mal pas.
- .. . Ré ... ja hi caic: això pot servir d e pt"sap ap eles .
P lè d'ag raiment , els ulls neg ats de ll àgrimes , vai g aga fa r
les mans d el se nyor Farriols i , estren ye nt-les- hi efus iva me nt,
v aig r eplica r-li :
- P e rdó , mil vegades perdó , admirable se nyor Fan -iols,
s i he fet una cosa se nse utilitat ; p e rdó , d 'have r imagin a t que
aquesta porcelan a ja complía s on com ès esse nt b ella .. . perdó ,
perdó; d 'aquí e ndavant podrà púar p ap eles ... p e rdó i m e rcès
d 'haver-li troba t un a col·locació .

L'ART CEREBRISTA
P ER

S.

T o tes les in qu ie t uts són int e r esants.
Sovi n t só n es tè r ils , però devegades anu ncien i prepa r e n g r a ns a pa ri ci ons.
( AL GÚ HA ESCR'T A'X Ò)

Aqu eixes ratlles qu e seguEixen són ex t r etes del m a 1tifest qu e ,m grop de
jov es a r tist es parisen cs inquiets h a llen çat a l'arena , desde les p àgines d el
quotid i à Le Figar o , ell d at a 9 de Feb r er d e l 'any qu e corre.

Mai co m ara e ls te mps fo re n ta n fa \'o ra ble s a la dispu ta d'a r t. Els
ecos de nostra vida artís tica, pe .-Jlonga ts sob re tota la g am ma de l':\ bs urde , trasp a sse n les mura ll es de Pa rís i ses a fo res i se' n van e nll à de
les fro nte r e s cap a suscita r di sp utes s~ m b l a n t s a Rus s ia , a Al e man ya
i a An g laterra. L'Absurde és lo Real no ~ n ca ra na t , o e nca ra inco mprès .
Palanges d 'ar Lis tes de to t e l món \' iue n de l'Abs urd e pa ris enc..
El segle XIX fo u e l Re na ixeme nt fra ncès, pe rò ara la F rança està
ta n impe riosa me nt a l ca p de l'e \'o lu ció a rtí sti ca, qu e fins les nac ions
més ho stil s s 'inclinen d ava nt d 'ella .
Ei xa do minació é s a bsoluta me nt ce reb ra l; l'art se ce r e bra lisa inte nsam e nt d ' un s trenta an ys e nçà . Ba ude la ire inicià aq ue ix ce re bra lis me
i Rimba ud i Malla l' mé , conseq üe ncies d'e ll , fo re n e ls pre curso r s de l
liris me d'a \' ui i de de mà; e ntre la tomba de ls da rre rs ro mànti cs i els
pa rna ss ia ns i simboli s tes, hi ca \'are n un fos, pe rq uè aqu es ts da rre rs
c ulti vare n un ce re bra lis me impur pe r l'a mo r se ntime nta l de l ll ur passa t. Rimba ud i Ma lla rm é fo re n e ls p rim e rs e n de ma na r a la prosod ia
un a nova e moci,') ca p;'ç cie co mm o ur'e més av ia t a l c.e rv e ll qu e a l co r,

L'i nte lec tua lis me al tÍ\'ol de n d 'A nnunz io o de n Wi lde e mpeny é
també e l liris me cap als camins cere bristes - intelec tuals i se nsu a ls
alhor a - d 'a\' ui-en-d ia. L 'interpsico logía de le s mul tituts de n T a rde ha
do nat naixe nça a la més pe nsa tiva de le s lite ra tures: la de l'ànim a
col 'lec ti \·a.
La mús ic;! mod e rn a, a l lliura r-s e de l'acarm e tla ment de les melodíe s se ntimen ta ls, a l' italiana, i de l g ran s imbolisme sentime n ta l de n
\Vàgne r, s 'ha in te lec t uali tza t e n l'obra de n Duka s , de n D eb ussy i
de n E rik Satie-. L'es tèt ica de ls més no us composito rs e stà domin a da
pe r p reocupacions líriq ues co mp le tam ent ce r e brals , d'un simbolism e
o impressionis me perfec tam ent in te l'lec tua ls , e n la qu e la sens uali ta t hi
e stà ce r ebralitzada i en la que la ce r e bra lita t hi es tà co mpleta ment sens ua litzada. I , s i bé és ce r t qu e l' harm onia s'e le và, e n ce rta man e ra , contra' l contra p unt per medi de totes les r ece rques ha rm ò niqu es de ls de bussys tes i llur e xpressió di rec ta de les s e nsacions vo lg ude s pe l ce r\"e ll,
a ra e l co nt rap unt r e \'é a rompr e llances e n la pe rso na de n Strawin sky,
en riqu it amb un mag nífic e le men t , se ns ua l i ce re bralme nt mod e rn,
Les arts plàstiques seg uire n ig ual ev olució , Qua n Whistle r i Fantin-Lato ur a dme tere n t ímida me nt que , pe r a r e nova r la pintura, calía
def ormar la IÚlea, ja acce pta\'e n el bo n p rincipi ca ri catural de la recerca del caràcter p er m edi de la deformació, i o brire n les po r te s d'o r
per o n passa r en Cézanne , G a ug uin i Va n G ogh .
Cézan ne afi rmava q ue exis te ix un «ull fotog r à fi c» i un «ull es tètic», i que e ll tenia e l dre t de me nys pre ua r les mides exactes de les
espatlles re specte 'l ca p d' un mode l, se mpr e q ue vo lg ués a va lo ra r el
ca p. L 'ull n o Itt" veu fins qlte l'esp er it el mel/a, ha cli t a ltre g ra n re fo rmaclor, e n R odin.
L 'ull es tè tic, e l ra onam ent pur i simple d 'eix vo lunta ri armonitzado r de la na tura gue és l'artista , de te rmin à l'inno\"ació exp r essi va de l
co lo r de ls I mpressio ni stes, i d'aq uí passà a e mpè nye r a les g ene racions
s uccessi ves a d ef ormar prog,'e siva me nt la fo rm a, a tre nca r-la, a r ecomp ond re-la , e nllà de les s up e rlï cies lineals , pe r la profondita t de ls
\"o lums pe r' a dese mboca r , e n \'ir'tut cie q uí sa b quín a nova s íntesi, a l
fauv isme i al mé s va le nt c ubis me .

***

U na e moció massa r' epetid a pe rd va lo r' o cessa, pe r ta nt, d 'ésse r
un a e mo ció , Lo q ue' ls a r ti stes de ma ne n , do ncs, a l'evolu ció a r tísti ca és
e l re novamen t e motiu, pe l desco brim e nt de noves ma ne res expressives,
de l'e moti\'ita t a rt ís ti ca d ' un a època , Cada època r e neg,I de l'a nte rior.
E l ca r àc te ¡' ge ne ra l de l'innovac ió co nte mpo r àni a és la tra ns posiciò de l'e moció artística de s de' l plalt sentimental al plalt cerebral. Ja
no ansi e m qu e un qu ad ro « r e prese nti » això o a llò a ma ne ra de les
¡¡'I us tracio ns doc um enta ls . Ja ta nt se' ns e n dó na d ' un a pintura que sols
és pa raul es e n ima tges. Ara se ce rq ue n ga mm es noves de fo rm es
i cie colo rs; se ce r ca e l go ig de la pintur'a pe r la pintura i no pe r l' ide a
li te ra ri a o se ntime nta l qu e de u il ' lu stra r, D'aq ue ixa ma ne ra els a la r bs
co nce bi r en ll ur a r q uitec t ura .

***

F ins ara , e ls a r tistes te níe n a l alca ns e ls se ntime nts ja fe ts i compre ns ibles pe r' a toth om ; e l mite i la r e li g ió se' n e nca rregave n, Eng uany, època d'indi vid ua li s me exage ,'at , cada a rtis ta de u fo rjar-se son
mó n inte rn i sa re prese ntació exte rn a . T é 'l de ure de co ncr e ta r sa \"Ís iú
in te rn a de la vicia i e l dre t d'exp ressa r-la . D'aq uí n'és na t l'art mode rn,
a lli be ra t , toç ut , re be l a to t dogma ti s me escolàs tic: l'a rt de l Ve rs Lliure
i, d' un a fa isó ge ne ra l, Pos t- .\l a ll a rm e nc , pe r a la Poes ia; Impressionista,
F a u\'is ta , C ubis ta, Futuris ta, S inc ro mis ta i S imultani sta, pe r a les
A rts Plàs ti q ues; Deb uss)'s ta i Pos t-Deb uss)'s ta , pe r a la Mú sica; Metacò ri c, pe r a la Dança .
Aq ue ix a rt se pulta tot a rt se ntim e nta l, ba na l, f~lc il, e n f i, intoler ab le , a causa de sa im po te ncia . E l d r'ama de ls plors de la Ma rga ri da
Ga uthi e r' ja no' ns ca usa a ltra e moc ió que l'estúpid a i dep rim e nt de la
g ase till a sa ng uinole nta . Rès d'exa ltac ió pe l ind ivid u, cap e levació pel
espe rit. Co ntra tot se ntim t' nta li s me e n l'a rt i e n la v ida, vo le m un a r' t
més nob le i més pur , que no to q ui e l co r , p rò q ue re mog ui e l ce n-e ll ,
que 710 endú, si71ó qu e f a ssi pe1lsar,

Ind ife r'e nt a les llàg r'im es de la Da ma de les Came lies , la nova gene rac ió a rtí s ti ca vo l lle nca r-se a l' he roís me , Co ntinu a rà a re nO\'ar les
a n s pe r les rece rques e n' q ue' l ce n 'e ll hi do min a. P e r això l'art mode rn
és furi osa me nt ce reb ra l. - CA'IUDO, dir'ecto r de MOl/tjoie/
A Il aqueix ma 'l/fe st hi cOllt es tà el se/ty or Ural es d es d e Madrid, oposallt
al cer ebralislll e el liris m e m és d esellfrellat co m afi estetic, No hi ha art que
Ja sell/ir , art que Ja pellsar, silló art sol , IÍ/tic, el ql/i emociolla, ja que la m a,
teixa em oció és elabor ad a pet cervell i ql/ e la fi /osofia se basta i fi 1ls sobre ,
passa ell cerebralisme a l'a rt cer ebral. EliS call1/illor ama r que p ensar per
a produir i g u star ¡'art .
1 el sell yor Ura/es acaba amb II Il para Kral d esboca t ell llaor d e rall/ or
a la d Òlla , la més g,'all illspirat r il/ . E ll Serer Ca talilla ql/ ed a petit. Al sellyo r
Urales se li pot dir, r especte a qiiestioll s d 'a ll/or sexltal , al/ ò d e qll e « d esgracia t d el qlti h o ellsopeKa» .
S i els cerebralist es }¡ agl/ess¡', eltaltit l' in/ electe com a mot or i g usta dol'
est ètic elt lloc d e m eltcioltar al cervell ; si enlloc de parlar com a tripaires
J¡aK" ess/ll parlat CO il/ a est et icistes , et senyo r Ura/es i la D a ma d e l es Call/e,
Iies estarien ben atrapat s .
! els ce ,'eb ,'a list es, ell/p rò, ellca ,'a il O ti"driell tota la raó. E lltre altres
II/ OtillS, per ql/ è, com el s cu bistes, le s III/l'S obres 11 0 aclareixe" , lli l'ell/ ota ,
m ent , llI/l'S t eories . Gltid o Neni, (," r eu :::e i fi llS el matei x sell yor Tamburi"i,
son exemples m il ve¡; ad es li/ és eloqiien l s d e ce ,'ebralisll/ e ql/ e les teles cer t:bralis/es d el darr er S a ló dels !lIdep elld ,.1I / s.

I6 I
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o n una r mil ia molt des graciada . ¡ En

pOeti

dies se' ie hJ han tornat un fUl cego I un gramoron tartamut! ...
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L'ENRIC CASANOVAS
PKR~FRANCESC

PUJOLS

I en un article tècnic examinem fil per randa els elements accidentals de la Bellesa,
veurem que, malgrat ésser molts y ben
avinguts, no són mai confosos amb l'element essencial de la Bellesa. Ni l'elegancia,
ni la gracia, ni la força, ni la sublimitat, ni
la mateixa grandesa, ni tants i tants d'aquests elements secundaris són considerats idèntics amb l'essencia indefinida i cap d'ells s'emporta l'anomenada de constituiria en ' lo que la caracteritza.
Sols un d'aq uests elements ha assolit el soli de la confusió i ha sigut confós amb el cor de la Bellesa enmatllevant-li
el nom i essent respectat pel públic en general com la veritable essencia, No cal dir que aquest element es l'harmonía, ni
que, en el llenguatge corrent, armònic equival a bell.
Adllliradors com el primer d'aq uest element estètic, comprenem l'admiració i l'amor que inspira a les majories i li concedim la palma i la primera medalla en el concurs celebrat
entre'ls elements accidentals de la Bellesa, però ens aturem en
la carrera desenfrenada que porta a creure que l'ausencia
d'harmonia suposa l'ausencia essencial de la Bellesa, perquè
rès més contradit per l'experiencia i l'observació que suposar
un lligam real i necessari entre aquest element i l'harmonía,
admirable per sí mateixa, independentment de tot altra característica bella .
La confusió entre aquesta qualitat i la que és primordial
en l'ordre estètic, no és tan sols notable i digpa de tota mena
de mencions, perquè estableix una preferencia a favor d'un
element de ~lo Bell, que consisteix en oferir-li i dar-li un càrrec
que no's dóna mai a cap altre element del séu genre, sinó que
mereix és~er consignada i anotada en lletres de motllo i circulació pública, perq t1è de tots els elements estètics que en aquest
precís moment figuren en la memoria del crític que critica,
com els abans citats, elegancia, gracia, força, sublimitat, tendresa i demés caterva, l'harmonía és l'únic element accidental
que és essencialment incompatible amb l'essencia de la Bellesa.

Bust del Dr. Borralleres , per E. Casanovas

Per més elegancia, per més gracia, per més delicadesa
i per més sublimitat que suposem en una cosa del món, mai
arribarem a matar l'element essencial que constitueix lo Bell
propiament dit; però si aumentem l 'harmonía apropant-la cada
vegada més a la perfecció, arribarà un minut, un segón, un
moment, que és la divisió del segón, o un instant, que és la
divisió del moment, en que l'essencia de la Bellesa torcerà' l
coll i caurà morta.
Qui tinga la memoria de marbre que hi fassi gravar les
paraules del distic que a continuació insertem:
DOS SÓN ELS ELEMEt\TS DE L'H ARJI10 ' ÍA
PROPORCIÓ I SIMETRÍA

Baix- Jelleu , per E. Casanovas

~ ( Cd'lec cnon s

mWlI ci ~ a ls )

i dessota hi fassi esculpir un baix-relleu per mà i cisell de l 'escultor Casanovas, que detura davant de les seves obres la proporció i la simetria abans no esvaeixin l'essencia que les ha de
fer immort als .
Aq uesta tàctica és seguida per molts i variats artistes, que
porten la seva obra a rompre tota harmonía; però l' Enric Casanovas, al deturar el poder d 'aquest admirable element accidental, ho fa amb una vera passió pel mateix, descobrint que'l
séu amor per l'harmonía és tan encès com l'amor pur y sincer
que sent per l'essencia de la Bellesa y celebrant un maridatge
entre aquesta reina y aquell element, aixafa la proporció i
desencaixa la simetria, de manera que l'essencia i l 'element
nomenat harmonía se presentin com una sola cosa.
Ara, sense exagerar, podríem escriure mil alabances al
creador d 'aquesta meravella, digne soci de les Arts i els Artistes, entitat que tants i tants treballs porta fets per al triomt
de la Bellesa Pura a Catalunya, però dient que està dotat per
a dar vida immortal a les obres que surten de les seves mans,
ja haurem complert y estarem dispensats de tributar-li tot altre
elogi, després d'anunciar que 'l séu nom assolirà la gloria.
No sempre aital portentós creador ha treballat en aquest
sent it , i diferentes i variades maneres de veure s'han disputat

t H]
LA MORT QUIMÈRICA DEL CAIXER
P BR

C.

DE

DOMÉNECH

S més 9ue alt: és honrat. És més que honrat: es gros de ventre, prim de cames,
min ço de braços. Es més que tot això
encara: és esplèndidament curt de vista
i sab portar les botes sempre brutes.
Aquest hom té un nas grec, encisadorament grec, però no's pentina sinó els
diumenges a les nou del matí. A un quart de dèu li fóra
impossible, tan impossible, com pagar amb ses mans toves,
flonges, desossades, qui semblen de ninot de serrad ures, un
rebut orfe del conforme de son principal i amo. E ll només
creu en Sant Amo i Santa Caixa, que ja és creure.

( Co !'!""ó Barm)

Baix-relleu, per E. Casa'novas

el séu do admirable. Aba ns d'enamorar-se de l'harmonía, el
séu art havía buscat amb dalè la copia de la realitat, i si no
havía assolit l'intensitat d'essencia que'ns presenta, no s'ha
d ' imputar a error de mètode ni de visió sinó a joventut de
l'artista que no havía arribat a la maduresa present, que tantes
meravelles produeix. Si ara's llancés a la copia de la realitat,
la seva obra tindría el mateix valor, que té l'obra d'aquests
moments perquè'ls anys han fet créixer el do que la naturalesa
li va dar el dia en que va venir al món o potser l'hora en que
fou encarnat en les ,entranyes maternes,
Sent impossible assegurar que l'amor de l'harmonía lligui
i subjecti sempre seguidament a l'admirable Casanovas, tampoc
podem assegurar que seguirà la vía empresa sense deixar-se
atraure i seduir per altres escoles més lliures o més esclaves;
però podem posar les mans al foc i assegurar que, sigui la que
sigui l'escola que'l corprengui, les obres sortides del cisell de
l 'Enric de les Casanovas seràn sempre mereixedores de l'immortalitat, perquè ell hi infiltrarà amb el séu geni meravellós
l'essencia de la meravella. ~

LA NINETA ESMORZA
PER

RA)lóN GOMIS

A Nineta avui s' ha llevat i s' ha deixat rentar
la cara sense cap protesta ; s' ha llevat optimista, convenint, amb el Pare Etern , en
que'l món era bo. La seva mare li ha donat , després, una llesca de pà del dia abans
amb mató i sucre, i també ho ha trobat bo.
El mató ensucrat li ha evocat la darrera
nevada ; després d 'aqueixa evocació s'ha quedat cap-ficada
i s' ha aturat de menjar . Al cap d ' una estona, revé en sí i diu
amb l'aplom d els il·luminats: - El sucre és el vidre confitat .

(Co¡·¡. " ió Baró d. Gü.ll)

Estatueta, per E . Casanovas

F OT. A. MAS

a les nou, fa'l cigarret; a les dèu, s'arriba al htogo cómodo; a
les onze, es beu un ou que romp i quina closca llença de la mateixa manera i en el mateix siti; a les dotze, diu que és migdia i que se sent calor o fret, segons l'època; a la una, exclama
en castellà:
- ¡Ha sona do la hora de la EMANCIPECIÓN!, i tanca el Major amb estrèpit.
La emancipecz"ón, dit així, en eix castellà inefable, és la
sublim hora de plegar. Aleshores, marxant pel exacte mateix
camí arriba a casa i se senta davant de l'etern plat de macarrons,
qual número té fixat de temps i curosament compta la dòna.
Ho té tot tan estudiat, és tan equilibrat, que se sab de
memoria tot lo que ha de fer i tot ho porta a terme inconscien ment, adormit com una baldufa o una politxa. Ell ja no té
rês que veure amb lo que fa; a tal grau ha arribat sa ben entesa
economía i son perfecte mètode. hs un instrument de precisió.
No s'atreveix a pensar, per por d'espatllar l 'engranatge.
I tot està regulat: naixemen t, pèsam, alegríes, mongetes,
Nadal, cigarrets, plomes, corbates, cines, visites, papers, excursions, etz. Es així que un amic costa sis llàgrimes justes;
una cunyada, vuit; per sa mare, creia que arribada a la dotzena
de frare.

***

FOT. A. MAS

Altre aspecte de l'estatueta den Casanovas

Se diu Anglell i Sotja; i, a més d 'això, un nom colombí:
Trinitat. Per això sa honradesa esparvera, avergonyeix als
demés honrats, com els sants als justos, qui, devegades, també
són pecadors. Sa honradesa és profonda i espessa com la
crema de les lleteríes del carrer de Petritxol. Ell ho sab,
i quan ses cames primes hi pensen, fimbren d'orgull, quasi
no'l poden sostenir.
La seva vida és la d'un regle o del mètre-étalon, que's
conserva prehistòricament a Pads, i el seu ésser sembla quadriculat en quant a idees.
Fa sempre exactament lo mateix; diu sempre 10 mateix,
i'b únics verdaders conflictes de les seves animetes, apareixen
quan ha d'introduir un nou ús en son vianar. Es la Brunswiga
o màquina de calcular humana; sembla de metall humà. Potser manca de nervis, de muscles, de cèlules de persona.
Quan se li pregunta: ~¿Com està?- ell respón automàticament: -No tan bé com vostè, però atiem tirant-, encara
que vostè sofreixi de mal de caixal o pateixi de qualsevulga
de les víes conegudes.
Invariablement, a les nou menys un minut, obre'l Major;

Però heusaquí que .un dia s'adonà de que feia dies que no
s'adonava de rès. El pensament, com que era nou, s'encongí
dintre de les ànimes del senyor Anglell i se feu petit i espantat
com un delicte de formiga. El gruix del delicte sempre és el
mateix. Entesos. El pensament tornà a fer son aparició cometaria al cap d'un mes. - ¡ Ah! - exclamà el senyor Anglell
preocupadíssim. - ¡ Això és seriós! ¡Jo penso!
I el senyor Anglell volgué tenir voluntat, però ... ¡ no podía! ¡ Les cames caminaven per ell, els llavis fumaven per ell,
i les mans obríen el Major per ell! ¡ Conflicte sense nom!
¡ Malura deliciosa e inconcebible!
Aq uell vespre famós, el senyor Anglell tir,gué un altre
pensament - ¡s'aviciava! - que afectava la forma següent:
- ¡Jo podría ésser mort i no me'n adonada, ni 'ls altres! Potser sí que só mort: veiam, ¿què tinc jo de viu com els demés?
Però a dos quarts de nou d'aquell matí, les cames, com
de costum i per força, el portaren al despatx contra sa voluntat, i el senyor Anglell, horroritzat, se vegí apart de sí, com si
s'hagués dividit en dos homs: el que tothom coneixía i un
altre que costaría molt de conèixer, perque era nou.
Allò tan extraordinari, el confirmà en ses sospites fundades: ell era mort. Però ¡ què s'hi estava bé bo-i-mort! i Se
podía fer lo mateix que de viu, sense necessitat de morirse!
Pleret a pleret, el senyor Anglell devingué més automàtic
encara, tant, que obligar-lo a fer quelcom de diferent, el sulfurava. Seguidament, s'inicià la reducció mecanica de les
accions i procurà fer-les amb el menys d'esforç possible; a tal
punt, que en son terrible espant ja no volgué eixir de casa.
Finalment, se decidí. Cridà apart a la seva dòna i li digué:
- Mira, Angeleta, t'ho diré en confiança; no t 'espantis,
que jo no't faltaré mai. El qui veus tu ara al davant teu, no só
jo, és l 'altre de jo; el jo meu, el que tu coneixes, JO, só mort
per sempt"e més. Ho he decidit així.
- ¡ Però si no t'hem enterrat encara, home! - feu la dòna
en broma.
- Ja ho sé, però això no és obstacle per a que jo sia tan
mort com tots el morts. M'he acostumat tant a creure-ho, que
ja mai més me' n podré desvesar, com no'm podré desvesar mai
de menjar macarrons cada dia.
- I el dia que's mori l'altre de tu, digues, ¿a quí enterrarem de tots dos?
-No senyora: ¡aquell dia no m'enterrareu ajo, m'enterrareu a mi, que és diferent!
El senyor Anglell porta actualment uns llibres fantàstics
a Sant Boi, i quan és la una, tanca l'hipotètic Major amb
estrèpit i crida alegroiment:
- i Ha sona do la hora de la EMANCIPECIÓN!
Com sempre.
Març, 1914

Hi !tan pi1ttors que ?lO tenelt altra cosa que ulla estetica.
LI. EÓ WERTH
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MONTJUIC

No sabem s i l'etimología de la paraula Montjuic, vol dir
mont dels jueus o mont dels que joguessin; en aquest segón
cas, potser dada co m la traducció del nom Montjoz"e, títol d ' un
periòdic francès que dedica els séus esforços a enaltir l' última
parau la de l'art. En el darrer número, ocupat pe r una crítica
de la Exposició XXX del S aló dels Independents, el crític
sosté que'ls poetes han redimit la crítica pictòrica. Si s'admet
que a l'apartar-la de la esclavitut de l'examen tècnic , els poetes
han dat un criteri més ample, veritable, estem conformes; però
l'inspiració poètica no és sempre un bon conseller en mate ries
artístiq ues .
En la crítica del Saló dels Inde-pendents s'hi passa revista
d e lo bo i dolent que conté. Cubistes, simultanistes, futuristes,
i arrivistes, són jutjats. amb la mateixa imparcialitat de criteri.
El peri'Òdic reprodueix, ademés, exceHents mostres de
cada un dels grupos, i comparats els uns amb els altres, demostren que la carrera que segueix la pintura envers la z·nte1tszfz·.
caàó és vertiginosa.
ELS QUADERNS D'AVUI

A Les cahiers d'aujourd'hui hi llegim un article, en tres
parts, del comentarista Lleó Werth, que cansat de sentir parlar
mal dels burgesos i cansat dels burgesos acava per no saber
de què cansar-se, i endevina qui està a punt de cansar-se d 'estar cansat. Aquesta trifulca constitueix la primera part: les
altres dues estàn d edicades, l'una a parlar mal d ' un tal senyor
Pau Claudel, i l'altra a parlar bé de la senyoreta Neel Doff.
L'ESFOR~

ELS DRAMES DE L'ADULTER I

- Per a vostés els homes, la dòna propi a sempre és un monstre
I la dels altres un àngel.
- Per això tendim a les dels altres.

LES REVISTES
EL M O VIMEN T

F UTURISTA

El celebrat escriptor italià Joan Papini, vol i dol. De tant
en tant surt amb un article dant per la banda als artistes futuristes de la bella !talia, i de tant e!1 tant espantant-se dels seus
dúcors z', vol rec ular. Els futuristes, que no estàn per brocs, li
retreuen el seu conservadorisme disfreçat i un tal Boccioni
li de?ica un article dient que's declari d ' una vegada . A quest
mOVIment fa molt soroll a la patria del Dant; el pe ri òd ic
Lacerba, que va començar modestament, com una Revis ta
?'aficionats, avui és tot un periòdic i el públic s' hi comença a
Interessar.
LES VETLLES DE PAR is

De L es soz'rées de Parú copi e m una poes ía cuh ista procedent de l'A mèri ca del Nort. Diu així :
A\·u l

Les fulles grogues de les fàbriqu es
Cauen tristament, ara l'una ara l'altra.
La roda crea els seus raigs.
I jo oc un d'aquests raigs.
i Dipòsi ts del temps!
i Cóm m'hi enfonzo en els dip<"Jsits del temps !
Do fan la llum.
i El color i la mort son dos!
Déus, verds, grisos,
negre raig i fulles grogue

LLIURE

En L'Ejjort L i bre, revista francesa, llegim i subscribim
un article d ' un inglès que 's diu Roger Fry, en el que parla
coratjosament i amb molt bons arguments contra l'art des provist de veritable Bellesa i diu que ha arribat l 'hora de condemnar a mort, moral i material, als artistes que ' l representan .
i Ditxós el dia en que serà possible una ll iga internacional
per a complir aquesta necessitat estètica!
U n altre article de L'EfJort Libre, firmat per e n Carles
Albert, parla de la vida política i social. Després de dir coquz"1t
an en Briand i de concedir·li que no té'l privi legi de l'indignitat, a taca la manía de l'acció i als homes que li sacrifiquen la
vida, en lloc de p rocurar-se alguna idea per a nodri r el cervell.
«Cert és que Goethe, diu l'articulista, va d ir ' que'l començament era l'acció, però ara ja no som al comenpament.»
Després de donar raó al que això escriu, no estarà fòra
de tò reco rdar que Goethe va dir lo que va dir per a p ortar
la contra ria al que va dz'r: In prinàPz'um erat Verbum, que
diuen els llatins.
En C. Albert, després d 'atacar a l'acàollz"sta Briand, se
llença contra'l filosop d 'origen irlandès Bergson, q ue en un discurs va dir «que's felicitava de que la filosofía hagués deixat
d 'ésser sistemàtica». L 'articulista li respòn que les doctrines
i els sistemes aquí baz'x encara tenen quelcom pe r fe r , mal
siga sinó tenir formats en batalla als homes com cal.
LA NOVA REVISTA

Ha sortit a la llum la R evúta de l'Escola de Decoració,
que ve a laborar per a la difusió de la pintura mural, especialment la pintura al fresc . Està molt ben editada per la casa
Mulleras, de Terrassa . Conté nombroses i perfectes reproduccions - no massa escollides - i alguns articles d 'orientació i de
generalitats.
La nobilíssima tasca dels elements d 'aq ueixa nova R e vista
té la simpatia de tota la nostra gent intel ·ligent. Els redactors
de la R . E. D . poden contribuir molt a l'èxit de la mateixa
abandonant l'estil conceptuós, callant les vulgaritats profondes
i despullant-se de les idees supersticioses, que són els únics
defectes que poden, al nostre entendre, entrebancar la llur vía.

No Iol és illle/'Iigible, cal reslg-nar-s'hz". R eml7lciem, dOllCS, a C01ISIruir un art 1l0U amb sols la llostra raó. C01We' refiar-se mes de la
sensibililal ~. de l'à/slint i, sense escrúpols, acceptar 111011 de l'experiellcia del passat, contra . el vèrlig del raOllament t" l'exces de les
teories.
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EL NEGRE , per Pau Céz anne
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BARCELONA, ALMA MATER
PBR

J,

DE

FRONTA:'IJyA

OTS els qui, com és ara jo, no ' ns hem mogut mai del rovell de l'ou, estem d'allò més
cofois de ser barcelonins, i diem amb veu
baladrera que de ciutats com la nostra no
se'n troben. Però jo ja'm començo a escamar, i em sembla que si ho cridem tant fort
que Barcelona és bonica és que potser tenim
una mica de por, com una vaga intuició, de que resulti que és
lletja. Per altra part, aquells benhaurats mortals qui fumen, de
tant en tant, com l'Octavi de Romeu, cz'garretes del record, parlen molt altrament. «¿ Barcelona?-diuen tot llucant-nos a cua
d'ull a nosaltres, als ignocents que la proclamem.- ¡ Bah! U na
situació meravellosa i única, una mà d'arquitectes com les mares
no'n pareixen cada dia, un clima a la mida de Syndz'cat d'bu'tz'atz've, un mar mirífic al davant, unes montanyes al entorn
d'allò que no hi hà, al damunt un oriambric cel d'epopeia ...
I però una ciutat que f... fàstic!»
Penseu, no més, si aquesta gent tingués raó ... fóra terrible!
Però' m començo a escamar, com deia, al veure que en
aquesta Barcelona, mare nostra, on hem convertit en un cz'1lema la tomba de Napoleó; on tenim vegetarians, gimnosofistes i mentalistes; dues o tres imatges que fan d'allò més miracles; cabres de rastre pròdig per al domiciliari repartiment
de llet; una «Agrupación Monarquica Obrera», i tantes altres
coses, pintoresques i inútils, estem encara - sense esmentar
la miseria d 'això que cuida de l'aliment i platxeri espiritualssense un sol carrer urbanitzat decentment, ni uns escorxadors
tolerables, ni unes modestes termes municipals, ni l'inspecció
obligatoria de l'habitació com imposaría una positiva política
dd estatge ciutadà, ni barris,jardins on pugui viure dignament el poble que treballa i no juga, ni parcs, ni camps de jòc
per a la mainada, ni un dit d'ordinances municipals, ni un
pam d'estatística, ni un metre de metro.
Imitant el mecanisme del Verbattd Gross Ber!z"7z, hem
d'anar a l'immediata creació d'una Junta de la Gran Barcelona,
car, a hores d'ara, afroses casernes de lloguer amb cinc i sis
pisos, van invadint, com una malura cancerosa, qui s'escampa
per les molçudes roses d'uns quinze anys de donzella, les serralades de Vallvidrera i Tibidabo. Perque, mireu si'n som de
descuidats: Ens hem quedat sense una rambla de mar. No hem
fet rès per a posseir aquesta montanyola de Montjuic-¡ ai mare,
quina delicia fóra! - desfermant-li d ' una estrabada, en la frisança d'una hora esponsalicia, el pubescent cinyell de la zona
polémz·ca. Hem permés que sorgís barroerament aquest enorme
canyamas de l'aixample, on tants arquitectes broden acurades
labors que's diría dedicades a llurs estimats papàs. Hem enfonzat en el port una milionada i ara, en un manual d'art,
corre. per terres germàniques la fotografia dels dipòsits comercials com un atentat a les normes del bon gust. I en fi,
hem deixat que's convertís en un Pekín lo que en tot poble
a,?b cara i ulls hauría devingut un dolç indret, rublert de
v~"as d~ pur estil català ben empescadet i propici a les romenes sentimentals. ¡ Adeussiau per a sempre, fàcil literatura! I~arong~rs, gavines, mar llatí, crepuscle, llunyana vela blanca ,
plano qUI plores una barcarola! I Cobejat pasturatge de foraster que's de ixa atraure!
Ara de ~oc ha vingut a il'lustrar-nos un e nginyer tudesc
anomenat Stubben. Per a parlar honradament, sabiament, com
ell feu,
. tan sols de coses senzilles i planeres , cal , a casa nostra ,
temr un gran prestigi o parlar en estranger.
Però ja que algú ha tingut la bella pensada de fer-nos conèixe r al Stübben, que no's deixondeixi debades el ressò de la
seva a';ltoritzada paraula. Que tothom aprengui això que só n
vulg~rttats ~n els pobles c~ltes i que aquí ens afanyem a ignor~r, I ~rad~lm-ho en catal a del que ara's parla, o d el que deslara S esc~u en els programes .de 1'«O.rfeó», p e r a que pugui
enterar-se n fins aquell bon regIdor qUI durant les confe rencies
ron cava gimnàsticament, rítmicament, mateix que ensenyat
den Llongueres.
I i no n'hi hà prou amb ai -ò, que' ns fassin venir els Genzmer, Goecke, Brix, Lange, Zimmermann, Sickel. .. i tota la
faramalla de te utons que diu que só n entesos en aquestes cu-

ses, per a que' ns repeteixin lo mateix a tothora. A veure si a
la fi ens deixondim, i desbesant-nos d'aquest orgull nostre de
bons ignorants, arribem a atényer aquella ponderació de voluntat i humilitat d'ànima, que calen per a dur a terme amb
entusiasme les petites coses que fan una cultura.
Car ja cal que' ns amanim. ¿No hem acordat que tots hem
de posar el coll en la vinenta Exposz'cz'ó? Doncs vegeu a lo que
a hores d'ara estem exposats: Ja's parla d'alçar al bell mig de la
plaça de Catalunya una columna molt monumental de tants metres d'alçaria (tres més que tal altra columna de tal altra vila);
de penjar un pont entre'l Tibidabo i el Putxet que tapi el mateix
viaducte del «Firth of Forth»; de bastir a la boca del port un
arc electrol1uminós que esborri el record del colós de Rodhes;
de construir a Sant Pere Martre un estadútm per a jòcs olímpics cobert de vidre a mig glaçar ... ¡ No cal pas tant per a esborronar a un home de pit i braó!
¿On s'és vist? En una ciutat com aquesta on, segons pregonen els rètols de manta cantonades, pagant cinc miserables
pessetes al senyor alcalde, un hom pot arrimar-se a un mur
tot fent estatuari un posat clàssic i complir, en qualsevol de
les transitades i espaioses víes, les més íntimes funcions al'liberadores del organisme, amb aq uella serena i remorosa majestat
de les funcions naturals, glosada are de poc per un poeta jove
i ja famós.
¡ I còm esborraríem aquests rètols, pobrets de nosaltres!
Si de l' un cap a l'altre de l'urbs se poden comptar amb els dits
d ' una mà aquells modestos templets que l'Ajuntament de París, amb un acert per tothom lloat, té classificats entre' ls lI'l onume/lis d'utz'hté pubNque/
¡ Per l'amor de Déu! El nostre mal no vol soroll. ¡ Rès de
columnes, arcs, ponts penjants, ni estadis sospesos! ¡ Rès
de genialitats! ¡Unes bones ordinances d'urbanització (copiades de qualsevol ciutat civilitzada) i que's compleixin!
Ni Haussmann feu alçar la torre Eiffel, ni Anspach bastí
el Palau del Cinquantenari, ni Tisza feu estendre'l Ld1lczhz'd,
ni en Rius y Taulet té rès que veure amb la casa den Milà.
I veieu: en el séu dia aquests quatre homes saberen transformar llurs viles respectives.
Amb uns quants senyors discrets, modestos, ponderats,
qui treballin amb bona voluntat, i si pot ésser que sapiguen
una mica de què va ja'n tenim prou.
Jo sento igualment l'horror al geni, a la música elgardiana
i als xurros fregits amb oli mineral.
Hem de desenganyar-nos; els temps de les belles ignorancies han passat per a sempre.

,

INFORMACIO
¿ O" és allada
la v irtut,
quoll d e Trislallyfugí,
quall ell me va traí ?
( PA RAULES DEL RHI MARK )

En Tristan y Bernard troba que l' Hamlet den Shakespeare
és fosc, complexe i impur, i que caldría despullar-lo de tots
aq uests defectes; posant, doncs, fil a l'agull~, el cèlebre humorista ha començat la feina de riepuració_ Es de creure que' l
servei que en T. B. fa a les lletres angleses serà ben apreciat
a Ultra-Manxa; l'eniente cordz'ale devindrà més forta i en Bernard Shaw, en recíproca galantería, posarà en versos de sainet
els sermons den Bossuet, que, sembla, els troba poc po!z'sSOlls.
A

CAN PUJ A L ET

Per fi la col'lecció Camondo serà oberta al públic. L 'instal'lació definitiva en el Louvre s 'obrirà un d 'aquests dies.
lA L 'A R M A, C IUT A D A N S I

Havem vist el projecte de decoració de la Casa de la vila,
obra del senyor Alarma. Es lo que tothom se temía. Nosaltr,es, humilment, ens veiem obligats a proposar que no's tiri
~vant l'execució , o bé , si hi hà molt inte rès, que's tiri avant
I no's. pagui; o b é que's tiri avant i es p ag ui, però que no 's
pengll1 els ornaments. Tot lo més, que s'hi pengi al senyor
A larma.

- Però, amor meu , ¡quin cor de r oure' l ten! , .. ¡Una màquina d e cosir costa un ull de l a cara! ...
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LA NEOTIPIA

fYluebles flrlls/icos " Deco,.ocitJn

====- Res/aurocit.n de fYluebles anliguos
t.spccluhdall en a :quetas , reproducuoJncs dt'
'..: jcmplare .. dnll ~ l.O~ y modeJos onSlnlales
modernos. rClabl lJs. ;)r.lIOnos. elC., eh::

lD1pressions artistiques
Llibres. Fascicles. Guies
In.vitacion.s. Circulars
Revistes. Pro gra_es.

Nueva San rroncisco, J.-Darcelona

(Il.

Rambla Catalunya, •• 6 - T e1è1. 7908

TaioJnfJ
eatatd
CORTS CATALANES 615

Rambla de Catalunya, 22
Ferretería

¡;}

Fumistería

11atería de cuina

¡;}

M etalls d'ornament
Vendes a l' engrós en totes les regions
:

Vende s a l a Jn e nuda

:

Suminlslre a preus especials a Hotels, Col'legis, Comunitats, Hospitals, Companyies de ferrocarrils , Empreses ci,ils, militars I mieres

¡;}

1Jaguería

Viatge i S'port
¡;}

'Perruquería

Marcs i GratJats
Assortit i nterm i nable

La Pinacoteca
Corts Catalanes, 644 = 'Barcelona

Ningú pot decorar amb
gust les seVes parets sen se Visitar aquesta ca sa

PRODunu [ERÀMIU I ARTI[lU ~AnITARI~

Dond n d eS n . Dpdnl I6.

OAF?C [LO NI\

Tel¡;rono ••••• •

• •••• ~ •• 1289.

Aigua de Colo'nia
ESPECIALITAT

CEL.

Faians Català

EL RECORD DE ... LA ESTATURA

L 'aviad or'/Botha se disposa a demostrar una vegada mes quo
poden volar els cossos mes pesats que l'aire (j i tant!)

A mig carni li passa una de3gr-acia, cosa que li sab greu, perquè aquesta vegada no era'l sèu propòsit fer vols invertits.

Però:en aqueix m ón s'ha de passar per moltes coses que un no
voldr ia ...

- ¡Reina Santisima! ... ¡¡¡D'aon surt aquesta llei de bestia!!!

TAt. AHÒH

l.A NIQTI PI A ""'Mel A Ol CATA\" UNY A. Ite.

