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Hi bà tres classes de
dónes:
1. a Dónes que desi lgen que'Js fa ssin petons i
2.a Dónes que no
deixen fer-se petons i
3. a Dónes que sembla com si volguessin
deixar·
fer petons,
però nosepermeten
que
cap borne els ne fassi.
A les primeres, els
bornes els ne fan.
Aie!. segOlles, els bornes no'ls ne fan.
A les darreres .. . els
homes s' hi casen .
(Fholo-Bils. Londres)

I3J

- G Cómo fe f/amo s, noia?
- C l n t eta,
- ¿ S lnteta? Eso si que no lo :creo .. ,

LA SANTA RUTINA

LA NINETA FA LA DIGESTi Ó
PER

'ESC ANDALITZA el senyor Jori de veure
alternant en nostres pàgines l'humorisme i la
caricatura amb l'art serio, i titlla, en conseqüencia, la nostra Revista d'híbrida i estèril.
Recomanem a les persones qui estiguin
enguniades, com el noStre interpelant, per
aquesta suposada incompatibilitat i en vulguin saber els mo!ius, que llegeixin nostre Prospecte-programa i la Salulacz'ó del nostre primer número, aon s'hi donen
les raons, totes plausibles,
Nosaltres no podem creure, com el nostre preopinant,
que la caricatura s ia un art inferior, i que l'artista capaç de
fer una caricatura no sia capaç de sentir i executar rès estèticament: creiem tot lo contrari, Els exemples en apoi de nostra
creença que podríem citar seríen abrumadors. Ens basta, emperò, a tots els artistes que integrem REVISTA NOVA estar convençuts de que la Essencia de la Bellesa està en l'a rt serio
i en l'art alegre, per a conreuar-Ios alhora, Això permet donar
al nostre públic veritables obrl!s inèdites, ademés de les
reproduccions, i beneficiar, per lo tant, als nostres millors
dibuixants i escriptors humoristes, No sabem què dir, en canvi,
per a convence'l, a l qui no sab veure Bellesa en els dibuixos
dels nostres Babel, Remzg-t'tts, J unceda, etz " i en la prosa
espiritual dels nostres escriptors,
Per a acabar, ens cal fer constar que no es cert que RF.VISTA NOVA sia l'orgue del Saló de les ArIs z' dels Artz'sles,
ni de cap altra agrupació,
LA REDA CCiÓ

RA1\I6N GOl\llS

A Nin eta ha acaba t de dinar , F:l sèu nas porta
un xic de rO\'ell d'ou; la se,,! boca, allal'ga<:ada pe r l'impressiú c ircu lar de les ,'o res d'una
copa , que segu ra me nt conting ué un líquid fosc
i sucu len t, ajuda' l nas en la feina de ridiculitzar
a l'in ca uta ¡ ineta,
l perú què se li ' n dona a l'i ngè nua, im'ta
de la sel'a prnpia respectabilitat, me ntres per
l'espai se fa ssin i desfass in les meral'e lloses salsitxes i tortells de fum
blau que e l pa pa fa brica, a la manera dels déus i dels prestidigitadors,
bo-i-rep;¡p;¡ t en un bala ncí de tel;¡ cru a,
La Nineta, ex tas iad;¡, ha tin gu t suara un mome nt de lu cide sa : l'ill1g-e l de la g uarda li ;¡c;¡ba de re l'e lar e l sec re t d'aquella magia es tup enda,
~() es precis;¡ment e l papa e l qui ob,.a'l prodigi sinó'l ciga r, () bé, apurant la deducció, la punta del cigar, La Nineta obse n 'a còm e l mil'ac¡"
se l'a manifestant poc a poc amb e l gas tam e nt del c iga r; ja Co m(' I](;:1
a perdre la paciencia per a saber-ne la darrera paraula i quan e l l';¡pa.
distretament, s'a tura de fum a r, la ' ineta, ;¡ma te nta, instig-a:
- ¡ Fuma, papa, fuma , que la ce ndra ja l'a sortint!

No copsar Fexpressió m/s qlle aproximada filen I
caria,

r:f

ig'llalqlle maI/-

Cal lisar de la facililal Iol men)'spreual/I-Ia, ,Vo obslanl qual/ S'l'l/
lingui per celll mil fra/lcs, caldni t'l/cara procurar-se1l per valor d,'
cinc cè1llims,
l 'l/GHI-_"

Dos aspectes d'una escultura d en Gustau Violet

GUSTAU VIOLET
ES d 'aq uestes planes saludem al notable
artista d'ultra montanyes qui estigué dies
enrera entre nosaltres per a fer-nos conèixer les seves darreres produccions. La
prova de deferencia que envers l'oblidada
Barcelona ens ha donat al fer-nos saborejar
les primicies del séu art, gens atormentat
ni pedant, és d'aquelles que no poden passar per alt al nostre
reportatge, perqu è són escasses.
Les tres escultures que reproduim són, al nostre entenòre,
les més sòlides d 'aq uell notable aplec del Faians Català.

,

INFORMACIO
DE PAR.is AL CEL

Escultura den Gustau Violet

Aquest saltataulells den Marinetti ha publicat uu manifest e n llaor
del l'vlusic - hafl, on s'hi llegeixen cosas tan originals i profondes com
les següents:
«~ I entres que'l teatre actual exalta la \'ida interior, la meditacic"J
professoral, la biblioteca, el museu, les lluites monòtones de la concien .. ia, les disseccions estllpides dels sentiments, en fi, ar¡ueixa cosa i
aqueix mot immonds: psicologia, el Mllsic-haU exalta la "ida a l'ain'
lliure, l'acció, l'heroisme, la tra~'a, l'autoritat de l'instint i de l'intuiciú .
.\ la psicologia hi oposa lo que jo en dic la.lisicofof/ja.
»1;:1 J!usic-hall ofereix a tots els paisos despro\"Ísts d'una gran
capital única (com és ara ltalia), un resum brillant de París, considerat·
"0111 el fogar únic i obsessionador del luxe i dels plaer:; ultraci\·ilitzats."
:\leshores arribarà segurament que les families d'upa en lloc de
sol, licitar la benedicció apos tillica i1/ articulo mortis se pagariJll apatxf'
pmpi a tot estar per a quan arribi l'hora del descabello.
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FRANCIS . FRANClscA

Francis Jammes donà el passat Feurer una conferencia sobre la
poesía religiosa en l'hotel du Foyer, a París. Vingué a demostrar que
tota poesía inspirada en l'amor de la Natura és un himne al creadOl·.
Ell, pel séu compte, llegí les pàgines admirables i conmoveclores en
que's parla dels ases que'l seguiràn al cel i sobre la mort del séu gos,
Rer al qui demana a Déu la gracia de poder contemplar a son amo durant tota l'eternitat.
Si aqueix revival franciscà prèn l'arrencada, la nostra generació
veurà la crema de les Academies, dels Seminaris i dels Círcols Artístics; també veurà l'assassinat dels estadants de tota aqueixa arquitectura i del senyor Domènec Estapà.
i Lloat sia Déu!
EL JUEU

ERRAT

En la Revista L'Ei/ort Libre, en Tristany Bernard demana que
no's jutgi de la seva adaptació de l'Hamlet, de Shakespeare, fins que sia
representada.
EXPANSiÓ SIMULTANISTA

En l'actual saló dels Independents, de París, el simultanisme ha
compartit l'èxit de curiositat entre les teles enmarcades i les habillades
per algún visitant i visitanta. El simultanisme indumentàric consisteix
en introduir en les di\'erses peces del tallat dels vestits, barrets, sama,
rretes, etz., colors diferents i xocants.
.
No's vagi ara a creure que AI'lequí hagi influit per a rés en aqueixa
moda, perquè l'Arlequí simultanista vesteix simplement d'un estamet
de mescla cendrosa.
"AMER.ICA FOR.

EUROPEANS"

El govern dels Estats U nits, per mediaciú de la Comissiú interparlamentaria del Congrés de Washington ha otorgat, d'ara endavant,
la franquícia aduanera per a les obres d'art importades allí.

PETIT ASSAIG D'ESTRATEGIA I DE
TÀCTIÇA CONTRA LA LITERATURA,
ESPECIALMENT LA DRAMÀTICA
nR

ALEXANDRE PLANA

INTRODUCCIÓ: Literatura: deformació del seu conceple. Signes generals en el
nostre temps. Primera i segona classificació dels homes. La llei de Gresham . OposiCIÓ i lluita. Necessitat d'una estrate~ia i d'una tactica.

La literatura és, en el lèxic univel'sal, una pal'aula que a\' ui \'01 dir
ben altre cosa de lo que en e l sèu temps significava, de lo que per
literari enteníen els qui crearen el mot. Abans sembla que literatura
vo\ía dir expressió de lo que és bell mitjantçant la !Jaraula () les lletres
de que les paraules se formen. Ja sabeu que ara se li donen molt di\'ersos sentits que no tenen rés que veure amb el sèu sentit propi. Pels
uns, és literaria to ta cosa escrita en paper no comercial. Per altres, lo
que escriuen els qui no fan rés. Algú anomena literari lo que no entén
o troba una mica tèrbol. Hi hà qui té per literat a l'home qui escriu en
els diaris, com hi hil qui creu de uona fè que ho és tothom que du un
llibre a les mans, a la butxaca o sota l'aixella. El concepte de la literatura s'ha fet, doncs, massa extens per a que's pugui definir. Molt
ens costaría retornar-lo a son propi i antic domini natural. Perquè la
literatura sofreix de dos mals: el de la manca d'una disciplina colecti\'a
com la que donava cohesió als gl'emis de ferrers o de pellaires, abans
de la Constitució, i el de havel- devingut un hort on hi entra tothom
'I ue li \'e de gust.
La literatura haul'Ía de tenir el séu codi ci\'il i el séu codi penal,
per a que tant les I-elacions pacífiques com els fets noibles que neixen
del sèu exercici, fossin establerts, sospesats i trobessin !a fòrmula de
sanció deguda. Pen', una anarquía, que no és pas la bona, fa tremolar
tots els plànols i caires de la literatura, des la se\'a forma més simple
de prosa pen'ersa a les darreres complicacions de la recerca erudita.
Tothom hi té dret; tothom hi gO\'erna; tothol11 en fa mans i m,lnigues. La necessitat d'unes ordinances líteraries i d'una policia que les
fassi complir, creix cada dia que passa.
No sabem pas on som. N'hi bà prou per a fer-se càrrec de l'extensiú
del mal amb pensar que a Catalunya hi hà a la ratlla de trescents nois
qui creuen ésser poetes, i més de doscenrs disposats a fer-se dramaturgs
de professió. En dèu anys han surtit quarantatres Revistes literaries, de
les quals vintinou no arribaren al segón nombre, i aixú sense comptar-ne varies de les quals no arribà a adonar-se'n ningú. I com la
febre, aquest mal de la literatura puja i minva segons les circumstancies exteriors i en harmonía amb les crisis dels altres mals sorials que tot
poble organitzat sofreix avui dia.
La literatura ha fet dividir els homes en dos uàndols: en homes
que volen fer literatura i en homes que no pensen pas en fer literatura.

l

Es una primna classificació semblant a la dels animals vertebrats en
vertebrats de sang calenta i en vertebrats de sang freda. Dels homes
que volen fer literatura són dels qui hem de tractar. La segona classificaciú ens servirà per a que els termes de la qüestió establerta quedin
ben clars: homes que fóra de doldre no fessin literatura i homes que és
dolorós que vulguin fer literatura i en fassin poca o molta.
I amb la literatura passa lo mateix que amb la moneda. U n ministre de la r eina Isabel d'Anglaterra descobrí una llei famosa: la moneda
dolenta - moneda de pes o de material deficient - exc\ueix a la bona.
Aix(', en la cil'culació dins del pais que sigui. La moneda bona és la
que serveix per a pagar als de fòra. La mala literatura tendeix, dins
de cada terra del món, a reduir la circulació de la bona literatura,
encara que els de fóra no 's deixin enganyar. La rat) d'aquella llei, tant
per la moneda com per la literatura, és: lo que és dolent costa menys
que lo que és bo. U n autor dolent és gairebé sempre més fàcil d'entendre que un bon autor, per a la majoria de la gent. En els jocs florals
de poble, les poesíes que agraden més son les que no's mouen de les
herbete<, els papellons i els dolços amOl-S vora'l riu. En els mítings,
les idees menys profundes són les que més entusiasmen. La secció més
llegida de cada diari és la de ItO tic/as generales, que interessen a tothom perque no tenen cap interés.
D'aqui en pervé una oposició d'interessos: els de la bona i els de
la mala literatura. La lluita és natural i essencial. Nosaltres s'hem fixat
que aquesta lluita no's fa com cal, que tothom crida, s'engunieja i es fadiga els braços sense mourè-s del lloc, sense avançar poc ni gaire. I cal
moure-s, cal reduir el domini de la mala literatura, cal fer caure de clatell a l'enemic, malgrat sia un home de sa casa i incapàç de fer mal a
ningú, que prou que'n fa amb lo que escriu. Perú tota lluita ha d'ésser
organitzada, ha d'obeir a un sistema de regles, s'ha de desenrotllar en
una graduada i prestable,na ordinació. Es a dir, cal una estrategia. I qui
diu una estrategia, diu també una tàctica. Els romans se feren amos del
món per haver trobat una llei d'estrategia i de tàctica que confonía i
eS\'era\'a a tots els pobles enemics. Com abans Alexandre trobà la se\'a,
com tots els conqueridors en descobriren després de noves.
Nosaltres s'esforsal-em en trobar la nostra estrategia i en establi!'
poc a poc la nostra tàctica. Per a trobar-les ens fixarem en còm se fa la
literatura. I per a començar' per alguna banda, començarem per la literatura del teatre, de la qual en tenim ja una mica d 'experiencia. Es el
teatre on les regles estratègiques ~erún d'execuciú més planera el dia
que comencem a expel-imentar-les. Del teatre se'n pot dir- que és e l
temple de la ciutat, o se'n pot pensar lo que de\'ía pensal--ne Flaubert
quan digué, un dia, al sortir d'un assaig de Le cal/didal: «Diuen que
els cIJmics son mancats d'intel'ligencia; i quín erro! Els meus assaigen
fa dos mesos i ja comencen a fer gestos.» Des el sentit i simbolisme
del Teatre, COIll a instituciú, fins al gnw d'intel'ligencia dels actors, ja
veieu si hi hà un camp ben <lmple d'obsen'ació, un camp ben ample per
a cercar-hi les regks de la nostra estl-ategia i de la nostra tàctica.
~

HERETGE
_ Malgrat les meves idees consprvadores sento·1 progrés, en m i,
com un foc abrusador.
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Projecte de xalet, per en Joan Bordàs, que figurà. com un dels primers en
el Concurs darrer d'Arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya

ARQUITECTURA
PEl{

JOAN BOROAs

Si la emociò i el sentiment sòn en nosaltres, i a nostres
tècniques i disciplines no hi manca suficiencia, l'obra serà
nostra, del nostre poble, del nostre temps. Gireu els ulls cap
a ltalia, mare de tots els pobles llatíns, i contempleu, amics, als
mestres gloriosos que saberen nacionalitzar la perfecció.

EL SENYOR F ARRI0LS 1 JO
O

LA CERÀMICA I SOS MISTERIS
PER

FRANCESC QUER

II

·N born, després d ' un bon dinar ben ruixat de bons vins, se sol sentir inclinat a
les idees benèvoles_ El senyor Fa rriols
m'havia convidat a dinar per a així poder- me ensenyar la seva col'lecció de ceràmiques _ La veritat, s'ba de confessar que'l
senyor Farriols sab molt més d 'escollir els
cuiners que les ceràmiq ues. E l senyor Fan-iols és un home
excel-lent, ple de bona voluntad, qui no regatej a'l preu d'una
bona adquisició, però, malhauradamcnt, no està ini ciat; amb
una gran bona fè comp ra totes les darreres novetats, i se creu
que això és la ceràmica confonent la ceràmica indu stria l amb
la ceràmica d'art.
No, estimat seny or Farriols, la ceràmica d'art és altra
cosa; vostè hauria de conèixer als Lenoble, Doale, Dalpeyrat,
Lachenal i tans d'altres ceramistes moderns. Hauria de sapiguer que encara n ' hi han d'altres més modestos qui treballen
pacientment, amb l'única preocupació d e fer coses belles.
Aquets arti!"tes, massa desconeguts e/lt re nosaltres, treballen

Vista de front i planta del mateix xalet

en obres ben madurades; n'estudíen la forma i la materia
que li convé, doncs aquí la forma decideix la materia i la
patina o decoració. L 'esb.eltesa d'un f10rer demana la porcel'lana, de la mateixa manera que altra forma més austera
reclama'} grès, etz.
El ceramista aporta a la realització d'una obra homogenia tots els séus coneixements, i cregui, senyor Farriols, que
això no és cosa sempre fàcil. Sovint li calen ensaijos interminables; ara per a tenir a punt la materia primera, ara per a acordar la pasta amb els esmalts, ara perquè caldràn unes coccions
particulars per a desenrotllar talo qual dels tons que entren
en una peça . Aleshores, solament quan el foc, aqueix fantàstic col'laborador, vol otorgar la seva aquiescencia, l'obra ix
completa, única, bella i reposanta; és una obra personal en
la que cada dia hi descobrireu noves gracies, de la que difícilment podreu separar-vos-en; i si algún dia arribeu a allunyar-la,
serà amb el mateix dolor, senyor Farriols, amb que jo m'he
separat del vostre excel·lent Hernn"tage 181 ó, quin bot/quet me
perseguirà fins als inferns.
Sincerament, amic meu: la vostra col'lecció té ben poc
valor, emperò la vostra intenció no té preu. No dubto de que,
millor informat, ben aviat possehireu belles coses. En quant
a les de l'actual col'lecció, lo millor que podeu fer-ne és col'locar- les sobre'ls mobles, fòra de les vitrines, i ferles espolçar
sovint; a no ser q ue'j vostre criat sia xino, jo vos asseguro,
se nyor F., que lograreu desfer-vos- en ràpidament ... l, val a
dir-ho, últer llOS: és tan còmode el tenir sempre a mà un fals
Moushers per a acabar les querelles conjugals qui'ns permeten sortir de nit i tornar tard al llit ...
L'art és e/medi meS segur d'isolar-se del món, i de pendrar-iu'.
L'am01' a la veritat se coneix e7t que per tot arreu sab trobar
i estimar quelcom de bo.
L'imagi11ació, sols l'art (i especialmeut la poesía) pot regir-la.
No In' hà rès més len1t'ble que fimagillaciJ seuse gust.

J. W_

GOETHE

L'HOME MINA
PER

è.

DE

DOMÉNEC

L senyor Baliu és un enginyer quasi tocat. Té espatllada tota la mecànica de la cervellera. Té, a
"més, la manía de la molta feina. D'això se'n aprofiten certa gent, qui viuen a costelles seves, i f
que darrerament li feren creure que una casa de
Londres importantíssima li encarregava la compra d'una mina de mercuri.
En Pep Borinagues i C. a que, més que un
home, és una raó social explotadora de la bona fè del ric enginyer senyor Baliu, i, per damunt de tot, l'autor de la famosa carta de Londres,
deia un dia al senyor Baliu:
- Desenganyis, senyor Baliu, ¡¡'lustre enginyer: és difícil trobar
la mina que'm demana.
- Doncs la necessito de precís. Altrament, me posa en una terrible i complicada situació amb la casa que vostè coneix ...
- Home ... Se ho prèn massa a la valenta ...
- ¡ I cà! ¡ Vostè no coneix als anglesos! Rès: viva o morta, necessito aquesta mina abans de ,'intiquatre hores. El meu honor, la meva
reputaciò ...
- ¡ Viva o morta! Consideri, senyor Baliu ... ¡ Viva o morta 1. .. ¿ De
què la vol vostè la mina? ¿ No la vol pas, me sembla, de cartró, de sofregits, de serradures, o de sèu, que són coses impossibles?
- Ni sisquera de llautó: la vull d'at·gent-viu.
- Demà Ji portaré.
- Li agrairé com vostè no's pot pensar: amb tota mon ànima.
I a l'ensendemà, en Pep Borinagues se presentà a cal senyor Baliu, enginyer, per a anunciar-li que havía trobat la mina.
-¿Què? ¿Ja la té? Es extraordinari vostè. ¿On són la nota, la
Memoria i els plànols?
- Si vol els faré entrar;
- ¿ Aon els farà entrar?
- Aquí, an aquesta sala.
- Però, ¿ què sab lo que diu, sant cristià? ¿ Què ha perdut l'enteniment? ¿Que no té nocions de lo que són l'esma i el seny? i Una mina que
camina!
- Sí, senyor; ¿ què té de particular? Ho trobo natural. A més,
vostè'm digué ahir: viva o morta, pòrti-m una mina. "Jo compleixo la
paraula. Li porto viva ...
- ... A veure.
-Senyor Plandiula, fassi el favor d'entrar.
I el senyor Plandiula, amb les calces graciosament curtes, una veritable disbauxa de bigotis poblats, espessos i ombrius com un reconet
selvatjí dels Pirineus, uns ullets rodons i petits de rata saïarda, el nas
de bleda-rave, la panxa propincua i bombada, entrà amb un saltironet
que li era peculiar.
-Senyor Baliu, aquí té a la mina viva-digué en Pep Borinagues.
- ¿ Còm està, senyor Mina?
- Així: amb el filó ...
-¿Ja ho sab ben bé el que vostè és mina?
- Home: d'argent-viu, m'ha dit el senyor Borinagues.
-¿Vol dir?
- ¡ Pésim!
Immediatament, el senyor Baliu pesa la seva mina i, cosa quasibé
folla, la mina viva pesa incalculablement; acaba amb tots els pesos de
la bàscula del senyor Baliu i els del séu veí. Allò convenç. En Pep 80rinagues somriu triomfant. L'enginyer reflexiona una estona i fa càlculs.
De sobte diu:
- Molt bé. Esperis. Ara'l cubicaré.
El senyor Baliu començà per treure'l teodolit i fer les seves mesures al Nort, les altres al Sur i les demés, segons el meridià de Greenwich, anotant amb vera cura la suposada orientació del filó.
- ¡ Caram! i Caram! i Caram! ¡ Còm me podía anar a figurar jo ... !
i Una mina mòbil i que parla! Això despassa totes les meves previsions
possibles i mai n'he llegit rès en els tractadistes. i Caram! i Caram!
i Caram 1. ..
I el senyor Baliu, vinga de nou pendre mides de la mina Plandiula,
qui no deia un mot, però feia rodar aquells ullets de rata saïarda.
- Miri-se-la bé, senyor Baliu, miri-se-la bé; en confiança, demani.
¿ Potser necessitada alguna cosa més?- digué en Pep Borinagues.
-Home, sí; necessito una mostra de mineral.
-Això rai. Estornudi, senyor Plandiula.
- Amb molt gust. ¿Té cendrer vostè, senyor Baliu?
-Tingui.
El senyor Mina-Plandiula aleshores fa un estornut discret, i a dintre del cendrer hi queden dipositades unes gotes d'argent-viu que encanten.
Aquest darrer senyor examina l'argent-viu i el troba d'excel-1ent
qualitat: 99 per 100. L'hú per cent restant es aigua, fàcil de separar.
N'hi hà prou amb paper ecant per a fer el decantament.

-

1Jarsalona~

la gran ubre ...

- i Miri ara, miri, senyo.' Baliu, quín prodigi! -exclama desseguida en Pep Borinagues, aixecant victoriós enlaire el cendrer, convertit en mirall convexe.
-La mina queda per a mi. Vostè és una mina de miralls ademés.
Tractem.
La discussió i regateig són laboriosos, però, a la fi, s'entenen els
tres senyors. La mina Plandiula queda propietat del senyor Baliu;
també demanaràn patent pe-r a fer miralls pel nou procediment únic
de l'estornut, i establiràn una fàbrica que farà la competencia a
1'«Espejo Catalan». Ells no necessiten màquines: no necessiten més
que paper secant per a la decantació i rapè pels estornuts. ¡ Quín negoci
més rodó! Això és reduir gastos al mínim. I això és honrar la raça
catalana, d'on han eixit eixos tres homes extraordinaris.
-Senyor Plandiula, vostè en tant que mina, se dira Sperança Anglesa Tercera, però per a mi, sempre serà el senyor Plandiula.
I tal dit, tal fet. El senyor Baliu s'en va a la Quefatura de Mines de
la Provincia i denuncia la mina de mercuri Sperança Anglesa Tercera,
qual croquis retrat acompanya, radicant a la provincia de Barcelona,
en un terreny tan indicat per a la producció de mercuri, com el carrer
de la Corribia, núm. 53, quart pis, tercera porta, domicili de la mina,
segons cèdula personal que inclueix.
El senyor Baliu ja pensa en aixamplar el negoci venent a provincies, farmacies i laboratoris.
Una ~ospita se li atravessa com una espina: ¿i si se se m'acaba la
mina? En Pep Borinagues el tranquilitza dient-li que no més enviant
dos díes a Almadén al senyor Plandiula, aquest en té prou, per a fer
provisió en cinc anys de producciòn intensi\"a.
S'establí la fàbrica i, l'home mina començava a estornudar a les
vuit del matí, és cert, però un quart d'hora bastava per a convertir en
miralls tots el crestalls que'l dia abans havíen bise\at els obrers.
Sortía a les dotze i se passejava per la Rambla, embadalit amo les
floristes, les flors, les noies, el sol i tota eixa vida qui rutlla per la
famosa via.
Les coses anaren així de bé per espai de quatre mesos. ¡ Quín
tip de guanyar diners estornudant!. .. però vetaquí que de sobte, fa
quatre dies, amb un mirall mes gros que de costum, al senyor Plandiula se li va rompre la molla dels estornuts i la fabrica ha tingut de
plegar.
Els tres senyors estàn desesperats. ¡ Qualsevol cosa al qui torni
la molla dels estornuts al senyor Pla ndiula!
¡Never morè! ¡Mai més! ¡Es impossible! ¡Les molles del nas
aquestes, quant s'espatllen, jamai tornen a adobar-se.
enyor doctor, ¡ consideri que ens hi va la fortuna de . tots!
- Ho considero bé. En cand, poden fer una cosa: cana\isin al senyor Plandiula fa sin-li galeries i explotin-lo com una mina usual.
El senyor Plandiula, ya ex-mina, comença a tremolar, fins que, esparverat, digué:
- I Noi ¡Preferesc viure en la miseria, que no pas que m'explotin!
La bella arrogancia del senyor Plandiula feu caure en basca als
senyors' Baliu i Borinaguc:s. Aquests no podien compendre com un home
mina, un home dòcilment explotable, tingués opinions, a última hora,
quan arribava precisament el moment de fer una fortuna.
Barcelona, Març 1"H .

LA CITÉ, per Albert Marquet

ALBERT MARQUET

FOT. PROCÉ DÉ DO!'i t!:T, PARf s

ANÈCDOTES CONTEMPORANIES
JOAN SACS

LA MEMOR.IA DEN TR.E550L5

Pels tons i per l>intensificació realista, però no pel procediment, l 'art den Marquet arrenca dels impressionistes. En
Marquet pinta en plena pasta, molt sucosa i abundant, sobre
~ela de textura grossa i granelluda; afecciona el color negre
com accent, els tons grisos, els paisatges bromosos i plujosos,
sens perjudici de reeixir victoriosament en els espectacles amarats de llum, especialment quan aquests viuen en la claror de
mitja tarde p er a avall. També pinta la figura , sobre tot la figura
femenina, sensualment forta. La característica den Marquet és
l'esquematisme de la seva visió i la
manera brutal i eloqüent alhora
de traduirlo. Apart den JuIes. Flandrin, cap dels moderns ha obtingut
amb tanta senzillesa els efectes poderosos i suculents den Marquet.
Són quelcom dels petits croquis
que pintava el Tintoretto, però
com ampliats d ' un cop per la aposició dels vidres d 'augment: afegim' hi an aqueix a fuga el cromatisme blau que 'l venecià aplicà sols
secundariament, com tots els antics, i tindrem evocada la pintura
d 'aqueix poeta excels qui té en la
punta dels pinzells una elegia sempre a punt per a descriure la melangia del Sena ennuvolat, del París
plujós, xop dels plors dels benavenR E TRA T DM MARQUET
turats qui des de'l cel l'anyoren.
P RR C H. C AIlOJ!<

Quan el senyor Francos Rodríguez - en català Francs
Roderic - fou nomenat governador civil de la provincia de
Barcelona, una de les pri lleres coses que feu a l'arribar a la
capital, va ésser enterar-se de l'opinió barcelonina respecte als
diferents governadors que l'han honorada amb el séu comandament.
Sabent o havent sentit a dir que l'inspector senyor Tressols era home de món i d'experiencia i posseidor de talent
natur.... l, el va convidar a revelar l'efecte que havÍen fet els ocupants del primer càrrec civil de la provincia i els afectes que
havíen despertat.
- Veiam , digui -li va dir-, parli'm amb tota franquesa:
quins noms són els més estimats de la. culta Barcelona .
En Tressols, acreditant el séu coneixement dels homes ,
li va recitar una llista de governadors estimats i admirats pels
séus governats.
-Molt bé- afegí el senyor Francos - , i ara, continuant
la franquesa, m'agradaria que'm parlés dds qui són citats com
a homes defectuosos y no s' han guanyat, pel sél} mal comportament, la simpatia de la provincia.
•
En Tressols, acabant d 'acreditar el séu coneixement dels
homes , va mirar fit a fit al senyor governador i, sense trigar, li
va respondre amb el castellà que ell usa:
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STEM sen tats en l 'acera del cafè d 'H a rcourt.
Aqueix és un cafè d'historia galant i
patriòtica. Quan els prussians assetjaren París, els patriotes del Barri Llatí se reuníen
en eix cafè per a comentar-hi els incidents
de la guerra.
Un matí , quan el cafè vessava de gent, una bomba esclatà
en mig- dels parroquians.
Un munt de ferits foren retirats per les lliteres de l'ambulaneia militar; el reste dels parroquians qui no sofriren dany,
se posaren a ballar amb llurs amigues per a demostrar el poc
cas que'n feien de les bombes dels prussians.
Ara ja no s'hi balla en el cafè d 'Harcourt, però s'hi riu

i s'hi escandalitza a diari, perquè hi acudeixen els estudiants
qui no estudien i les joves qui necessiten quotidianament qui
els hi digui en forma distinta les mateixes tonteries que tots els
homes diem quan som presentats a una dòna maca.
A mi me passa lo mateix que an aquestes dònes: necessito
tenir cada dia nous amics. No hi hà, per xò, cap home capàç
de cultivar una amistat. Jo, al menys, quan m 'he dedicat an
aqueix conrreu, he tingut sempre molt mala collira. Desseguida conec a la gent i m 'és dificilíssim resistir la tercera conversa amb qualsevulga dels cavallers que'm presenten . Me
sembla com si el món estigués poblat de monomaníacs. Cada
home té un tema favorit de conversa, una idea fixa, de manera
que quan un explica aq ueixa idea ja no li queda rès més per a
dir-nos.
Les dònes, en cali tat d 'amigues, són molt més agradoses;
perquè canvien d 'idees amb facilitat. La veritat és que no
tenen idees; són presa de llurs emocions i eixes emocions se
reflexen amb una c1aretat prodigiosa en llurs paraules i actituts.
Cada dia vaig a passar unes estones en el cafè d 'Harcourt
per a xerrar amb mes amigues ; m'assentQ en l'acera que dóna
a la plaça de la Sorbona ; la del Boul Mich no 'm sembla pas
tan agradable.
Avui s' han reunit quatre d 'aqueixes amigues meves al vol tant de la taula en que hi escric aqueixes quartetes i han parlat
de coses molt interessants.
.
S ' ha discutit la forma de les sabates, sobre tot la forma
dels talons.
De les sabates havem ascendit a les mitges. Ha sigut una
prudent ascensió, purament artística. Les idees artístiques

NONFLEUR, p e r Albert :Marque t
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sobre les mitges i les sabates femenines són quelcom de verament trascendent encara que no ho sembli. La felicitat o la
desgracia d'una dòna depèn moltes vegades de les seves sabates, dels seus talons. Per espiritual que siga una dòna, sempre
ens semblarà vulgar si porta talons a l'anglesa. El taló yanki,
encara que més alt, no té de bon tros la gracia ni la lleugeresa
del taló Lluis XV. Les meves amigues no'n gasten pas d'altre
en sabates escotades ornades d'un senzill llacet que no distreu
l'atenció i deixa veure perfectament la forma del peu . Les
sabates de moda de l'any passat, amb una gran ci vella i un aditament ridícol que cobría tota l'empeina, són certament antiestètiques.
No's pot tolerar cap llaç, cap presilla, rès que interrompi
la linea del peu, que ha d'amagar-se lo menys possible dins la
sabata. Així opinen les meves amigues.
Sentats ja tan importants acords, havem passat a discutir
el color de les mitges. Ja ha pas::;at el regne de les mitges blanques, que resultaven lletges amb les sabates negres. Les mitges blanques sols estàn bé amb sabates d'igual color. Eixes
mitges, segons l'autoritzada opinió -de mes amigues, sols són
possibles amb trajos clars de soz'rée, però mai amb trajos de
passeig.
Hi han colors intolerables per a les mitges, com per exemple el groc, el verd i el vermell. Aqueix darrer sols va bé amb
vestit d'igual color. La moda anglesa de portar les mitges del
mateix color de la faldilla, és un gran triomf de l'estètica britànica, que fins ara no donà pas proves d'un esquisit refinament. Tampoc se poden tolerar les mitges de colors combinats; això revela un gust deplorable, Les mitges grises, malva
o morat són, al nostre entendre, les més elegants. En el Barri
Llatí hi predominen les darreres, soore tot en les models qui
porten sempre les mitges del color que més agrada als pintors.
Eixes opinions que mes amigues emitiren ingènuament,
tenen l'aventatge d'ésser inèdites j no serveixen als interessos
de cap industrial parisenc com les que's publiquen en els periòdics de modes.
BRUMMELL

Una cosa beu dibuixada sempre es bastant but püttada. - INGRES.

ESPECTÀCLES I MITOLOGiA
den 3. M . L. PI C Ó
PER

FRANCESC PUJOLS

o

hi hà paraules al Diccionari per a enaltir
com se mereix al poeta que, inspirat pel port
de Barcelona, ha deixat escrit que:
a la "it,
mes enl!d de les campalles y dels caltts dels
apultten els rogalls dels corns marins [gall .•,
com lesfrisa1lces de l'aubada,

que és ense ms e l poeta de l'Intermedi gala1tt, del Tormutf, Froment, dels Poemes
del port, de l'Amor, Senyor y dels Espectacles z· Mitologia.
Des del séu primer llibre, collit primerenc, ens va deixar corpresos, i cada llibre que ha anat dant a l'estampa ha sigut com aquells
crits de que ell fa esment quan deixa dit que:
A cada crit
l 'aire del mar pallteja como una vela.

En J. M. L. Picó té un llenguatge espaiós i mogut com les onades
del mar, i la contemplació de les aigües portadores de les naus li inspira veres arrencades, com aquell vers que diu:
Oh! pia lIatl, alada criatur",

que's pot llegir en la darrera obra, publicada amb el títol d'Espectacles
z· M#olog-ia.
La condició primera i principal d'aquest poeta es el lirisme, entenent per aquesta paraula l'admirable facultat de cantar mogut per l'entusiasme i acompanyat per un instrument de musica que no és d'aquest
món ni tampoc de vent, corda o percussió. El lirisme val per sí sol tant
or com pesa, independentment de l'essencia de la Bellesa, que's l'únic
conegut que dóna vida eterna a les obres d'art, però usat sense aquesta
essencia el lirisme mor aviat, en contes de tenir set vides com els gats,
que's el major temps d'existencia a que poden aspirar les obres anom/"nades immortals per compliment, perquè sobre la terra tot es mortal
de necessitat, com les ferides.
.
En J. M. L. Picó, al obrir les seves ales líriques, no mira prim,
i posseint com el primer i com el qui més la facultat d'infiltrar a les
seves obres l'alè essencial de la Bellesa, alguna vegada que altra se
llença al lirisme pel lirisme, oblidant-se de l'elixir cie vida que manté la
flor de la joventut de les obres. Es aquesta una propensió que patim
tots els poetes i demés escriptors, i a la que, per mica que'ns descuidem, caiem sense adohar-se'n.
L'última obra del poeta que ara estudiem amb una revolada, s~'ns
presenta seguint la corrent de les obres que l'han precedit en l'ús de la
paraula feliç d'aquest autor, que, com en totes les altres, li serveixen
d'argument les fines, afinades i refinades idees del venerable Eugeni
d'Ors, ver pare i padrí dels pensaments que'n J. M, L. Picó desenrotlla.
Si el fons del llibre manté les pUl'es idees de· compàs i mesura que
no's cansa de predicar l'infadigable i benemèrit apòstol del bon gust a
Catalunya, en la forma sembla que l'autor a última hora i en aquest
últim llibre s'hagi deixat tentar per la forma desordenada del plorat
Maragall,
Dintre'l terreny de l'estètica, l'ordre pertany a una graduació
superior, però l'experiencia, que és la mare de la cienda, ens ensenya que l'ordre, portat a la perfecció, es contrari a l'essencia de
-la Bellesa, mentres que l'essencia del desorclre es essencial an aquesta
gloriosa essencia; lo qual ve a demostrar una vegada més que la superioritat dels accidents, no sols no pot ésser sumada a les valíes essencials ni contribueix a aumentarles, sinó que a voltes se'ls torna un vent
contrari que s'emporta la collita del blat i dels raims. Tan cert y evident és aquell principi que diu: La perfecció de lo accidental és contraria a la de lo essencial.
L'ordre sol, val més que'l desordre sol; però per lo que respecta
a l'essencia de la Bellesa, mentres hi hà desordre hi hà esperança.
' Si en Maragall va infondir en el desordre que ell va crear aquesta
essencia, objecte de tantes esperances, i si en J. M. L. Picó l'arriba a
infondir sempre en el séu, son dues coses de les moltes que callarem, i
acabarem aprofitant aquesta ocasió per a felicitar a l'autor dels Espectacles z' la Mitologia, desitjant-li vida i salut perquè per molts anys pugui
fer tant bones obres.

Casi elt cada època passa elt art que s'admira 1m princiPi fals,
1m cert taralmà, Ulla certa manera que's pose¡t elZ voga. Els cervells

- ¿ De quí porla dol?
- Se m'ha mort uua dòna.

vulgars s'i!Scarracelz en apropiàr-se-ho. L'home semat ho burxa, ho
forada z' ho me1tyspreua, restarzt apartat de la moda. Al cap d'uns
aftys el públic hz' veu clar z' aprecía la faceda com a tal. Per aixa' cal
alegrar-se de que tm pri11cipi fals, de dzvulgació lenta i obscura, se
deddezxz' a expressar-se eTl alta veu intel' Hgible, doncs, desde tal momelzt, sa falsetal és regrmeguda i proclamada¡ és com 1m .floronco que
reventa. -ARTVR SCHOPENHA U ER.

[

- ¿ P er que fan ara, enlloc dels terrats, aquestes teulades tan in còmodes i lletges?
- O h, és que a París les fan així.
-¡Ah! Així, callo.

EL MILLOR OFICI
PaM
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un ofici que tot i deixant-li posar greix, no li furgués el recons sensibles de sa feble conciencia i no li llevés el sòn.
Més d'una vegada se senti descoratjat i incapable de trobar la
solució ... ¿ Esser cotxer? No li agradava esperar, ni tenir ami~s, ni
llegir llibres groixuts; i ell havia observat que'ls cotxes sempre s'esperen o en grupus de tres o quatre, o llegint noveles de kilo i mig el
volum. c' Chattffettr? A les raons anteriors, s'afegia la pell de cabra
amb manegues que l'horripil;\\-a com la pell mateixa. ¿ Metge? Odiava
les escales; viure en un quint pis el-a la creu de la se,-a vida, i recordava que quan va tenir l'escarlatina, el metge hi l'a tenir de pujar: ¿de
què li servia, doncs, l'haver estudiat una carrera? ¿ Enginyer? ¡ja veia
carreteres plenes de pols o fang, i màquines agitant-se sota la teranyina
de corretges qui de tant en tant arrepleguen un home i l'amenen cap
a les rodes dentades!
Un dia va somniar que era escriptor, que seia da"ant d'una taula
plena de fulls de paper i que ell anava escrivint amb una ploma de paó
reial immensa que sucava en el seu ventrell plè de tinta. Aquell dia se
despertà tot capolat, i frui com mai l'intima emoció de trobar- e al davant de la taça de cafè amb llet i la torrada amb mantega. ¡ Va esmorzar
amb una gana ... !
¿ Paleta? Les bastides. ¿ Fustt"r? Si els paletes corren perills damunt de les bastides ja fetes, i quíns no han d'ésser els perills dels
fusters qui les fan allà aon no n'hi hà! ¡Vigilant? Ja és bonic obrir
portes, però en política no hi entenia gens ... ¡ i ::.ixò de passar les nits
a la serena! ... ¿Sereno? S'ha d'estar massa ,-igilant. ¿Carreter? ¿Manyà? ¿Tipògraf? ¡ T¡-iar un d'aquests oficis, no era triar un ofici, sinó una
manera de fer vaga ... ! ¿ Telegrafista? Tac, tac-tac, tac ... s'hi posaria
nerviós. I després, havia d'ésser molt pesat passar-se'l dia dient pels
altres: «Arrivo aquesta nit», «Cunyat mort:t,« Envii fondos», i sempre
lo mateix canviant les adresses. ¿Telegrafista sense fil? ¿Marconià? Va
ruboritzar-se i tot seguit tingué por. Allò dels naufragis, d'ésser el darrer a baixar de bordo. i de picar les tres lletres de socors amb l'aigua
fins a mitja cama, no li feia goig.
- ¿ Fill meu, encara no l'has triat? -li deia'l pare cada dematí.
I el fill li responía:
-No, pare; no'n trobo cap que'm vagi bé. ¡Jo'n voldría un qué
¡n'aportés força felicitat; un en el qual hi trobés aquell benestar que
donen els miraments, les atencions, els bons cuidado dels altres
homes ... I
A la fi un dia, plè de satisfacció, radiant, el fill se presentà da,'ant
del pare i li digué:
- Pare, ja he trobat l'ofici que'm cal; el millor de tots els que's
poden apendre a Barcelona.
-¿ I aquest ofici és ... ?
- El de "d_
-¿El de vei?
- Sí, pare; ¿ no heu observat que tot se fa per a ell?

XERCI

CABAVA de cumplir catorze anys, i el pare
i la mare, un vespre, l'havíen cridat a capítol-a capitol apart, perquè allò va posar
punt a la tranquilitat de la seva infanciai li havíen dit: «¡ oi, és cosa de que decideixis fluin ofici \'ols apendre! », desprès de
forces consideracions i d'haver-li fet remarcar que la veu se li enrogallava i el ptl
moixí de sota'l nas se li enfosquía.
I aquella nit no \'a dormir; ni les altres tampoc, tractant de trobar
la solució de tan greu problema. Debades passà revista als oficis que
coneixia, feu consideracions, pesà i 's ospesà tots els pròs i contres. Els
dematins el sorprenien ullerós, però sense solució .
.. . .. Hi havia dues menes d'oficis: els uns, que feien guanyar la
"ida; els altres, que impedien que'ls demès !oe la guanyessin. Amb els
primer, els homes ser\'Íen i vi\'oteja,-en; amb els segons, que eren de
tot I-egalo, els bomes se feien sen-ir i pro pera,-en i posan:n panxa.
Però àdhuc aquest no esta"en exempts d'intranquilitat. An ell li calia

- Però I ¿que'ls passa?
- ¡ Que cada dia ens hi cau una moeca!. ..

- Ja és prou quo jU>.tament a vo ..tés els pa . el això; nlngu més se'n queixa ...
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-¡El servei està perdut, donya Antonia!
- No me'n parli; ¡les minyones són cada dia mes exigentes! .. .

- La nostra arreplega tots els gossots del carrer per a que l'ajudin a rentar els plats.

- Done. a la nostra, per a decidir-la a anar a la plaça, l'hi bavem bagut de comprar una moto de clatell.
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CRISI COMERCIAL
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No, no falta rés, estem plens de genre.
Bé, però, miris el mostruari, encar a que sóls siga per curiositat ...
No puc, no tinc temps, merces ...
Al menys, doncs, deixlm desfer les maletes; fa quinze dies que'l passejo
i encara no l'he pogut veure.

- ¿ Sóu el més vell del poble'? C aramba ...
- ~ í, senyora ; però, val a dir la veritat, no ho he sigut pas sempre ...

(¿ollr{oll Opinion)

(I.ollrloll Opillion)

CORRESPONDENCIA
CULLITA

MALVASíA

T. CalaslÍs. - No publiqu em altra literatura que
l'humorística.
R. R . - No és prou hmuorístÏ<', encara que estigui bé.
AI. - Llegeixi la r atificació de la primera pl ana .
Casabla/lques. - L'Administració se'n cuidarà .
R. T. Sa/averi. - A l'aris, 108, rue Faubg. aintHonoré.
Joatt Camil/s. - Valdría més que esplanés en nn
article aquesta idea, que'ns sembla bona. R. NOVA li
publicaria de bon grat i fins li retribuiría com cal.
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LA NEOTIPIA
I_pressions artistiques
Llibres. Fascicles. Guies
Invitacions. Circulars
Revistes. Progra_es.

MODEL DE LA CASA

J. ROQUETA

SEPÚlVEDA, 148
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PARFUMERIE AUX FlEURS
Rambla Catalunya, J J6 - T etè!. 7908
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CATALÀ.

-Qui no anu ncia no vèl1. ¿Ho sen t?
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Marcs i GratJats
A.s.sortit in term inable

La Pinacoteca
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TALLER DE CERRALLE.RIA

MAGí S~NS

Ningú pot decorar amb
!
gu.st le.s .seVe.s paret.s .sen •
.se vi.sitar aque.sta ca.sa
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TORRI.JOS
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ROSELL
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38 ( GRACIA)

Com més un home obté en el món
menos obté fòra .
'
Amor y vellesa. poden anar junts,
pero no a un mateix temps.
Les robes va inventaries el dimoni
per evitar al món de tornar-se massa
moral .
( London Mail)

MALA REPUTAC:IÓ
- La gent ha començat a murmurar quo ..1 el paisatge era romàntic, que sí era sentlmen\al, ¡ .. .. vetaqui... ara no passa ni un turis\e
per a remeI.

