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Digueni-hi la nostra Maruja Amaranto

La censura contra les empreses teatrals
.per la seva resisténcia a provar fortuna
amb noans que no han sonat mai en qües
tions escéniques, les seves poques ganes d'in
corporar nous autors als seus repertoris,
resulta cosa molt •perillosa per aquell que
s'hi atreveix. De seguida es troba voltat
d'una infinita collecció d'esperits selectes
i de talents incompresos que li sortiran de
tots cantons, que correran a abraçar-lo des
de tots els indrets de Catalunya, que li sot
metran llurs manuscrits, injustament rebut
jets pels ignorants empresaris, i li explica
ran ilurs penes i les mil vexacions de qué
'han estat víctimes.
I si el malaventurat protagonista d'aquest
cas que suposem
'sobre dades ben certes
prova de ileeir aquells manuscrits que li
seran oferts,
donar-li des d'ara la
seguretat més absoluta que haurá d'acabar
reconeixetnt la ra6 que han tingut les em
preses en no voler fer-se'n cárrec; i la seva
felina será Ilavors la de dir a aquells que
han acudit a la seva veu, que no era pas
a favor d'ells la
seva queixa.
Per aixo ens fa bastanta por parlar del
ens reporta Remen Pei a L'opi
cas que
fijó, pero amb el que acabem d'escriure ens
sembla que ens estalviarem aquell perfil.
Pei ens fa saber que l'Empresa de Romea
ha rebutjat una obra de Miguel Lior i una.
altra d'Angel Ferran. I és ben trist, tan
mateix, haver de constatar que allb que ha
fet que fossin rebutjades aquelles dués obres
Núvo/s, de Llor, i Pergul denla surti el
sol, de Ferran —, la veritable excelléncia
de les quals ens consta per haver-les llegi
des
i ho diem per aquelles persones de
les quals puguem •meréixer crédit —, sigui
precisament com es veu per les manites
tacions de l'Empresa que ens transcriu Pei
Ilur qualitat literaria, cosa que, segoais
es veu, hom considera incompatible amb la
-consecució de l'éxit.
Aixo, si bé és vexant per als autors re
butjats, no ho és menys per al públic i pels
autors de les obres que són adineses i posa
des en escena. I no hem de pensar gens
ni mica que aquesta condició de «qualitat
literaria» que fa refusar una obra sigui
eiomés una frase eufemística per tal d'ama
gar el veritable judici del que la diu o que
aquest motiu sigui un pretext per disfres
sar la
veritable ra6 ; no. Es dita amb tot
el coneixement i amb tot el convenciment :
la bona qualitat literaria de l'obra és la
cosa que inspira més desconfiança als em
presaris en aló que toca a Pacceptació que
pugui tenir.
Aquest qualificatiu de «literari» és equi
parat per la gent de teatre a la pitjor cosa
que es pugui dir d'una pega, el pitjor pen
jament que es pugui dir contra un autor.
Amb aquest insult hi va implica un altre,
que potser és pitjor i tot : el d'«intellec
tual», eintelligent», o alguna cosa per l'es
til. Alguna cosa que equival a un certificat
.d'inteptitud absoluta per a escriure res des
tinat al teatre.
Una certa pudícia i una certa confianga
en les nostres empreses ens havien fet fugir
sempre de les lamentacions d'aquest génere,
pero, en veritat, hem deixat de banda l'una
en perdre absolutament l'altra.
Amb aquest
cas que comentem, ens hem hagut de con
véncer que si amb probitat literaria, amb
agudesa intelectual, amb noblesa de con
cepte, es poden fer moltes coses, és ben
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difícil fer teatre per oferir als empresaris
deis nostres teatres. Els consells que han
donat a Romea a Miguel Llor i a Angel

Ferran,

per si

en

s

quedés .algun dubte,

ens

han deixat ben convenguts.
Hom els va recomanar que prenguessin
model de Mántua i d'Alfons Roure, can és
aixo el que convé ; l'Unic camí que els ha
de menar a l'éxit ; fora d'ell no hi
ha sal
vació.
Entre els diversos punts que va tocar
Josep Maria Planes en la seva con feréncia
del dissabte .passat a la Llibreria Cata1O
nia sobre La miséria del nostre teatre, entre
diversos punts que va tocar encertadament,
va assenyalar aquest
que hem assanyalat
també a diversos represes tots aquells que
ens
interessem per aquestes qüestions—,
que per nosaltres és potser el primer que
hem de tenir present sempre que vulguem
parlar de Panémia que está passant la nos
tra escena : el de l'actitud de
l'empresari
davant les obres d'autors nous que li sán
ofertes.
Pero aquella por davant les obres deis
nous autors que per llur qualitat literaria
fan pensar en el fracás, no priva que hom
ens doni traduccions de les obres més ano
dines i més ensopides— que als ulls de
?'empresa haurien de tenir els mateixos de
fectes que aquelles—, que duren en el car
tel tot just una setmana. 1 després vénen
els planys davant les butaques buides, les
cares llargues davant la recaptació de les
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sica de la matéria, la vigoria i l'esport,
fugen d'aquestes pallideses malaltisses i
cerquen en la dansa les nobles qualitats cor
podes de l'escultura, sublimades per l'har
monia del gest que s'acusa ab energita i
es descabdella amb la gracia madura de la
fermesa.
Les bailarines d'avui dia cal que siguin
fetes d'escultura i de ritme, i que irradia'
Ilum i color, harmonitzades amb una gra
cia sólida i subjugadora. Materialistas com
som, no podem admetre l'evocació d'una
ánima perfecta sino a través d'un cos per
fecte i etnérgic.
D'aquesta categoria Sóil la persona i Part
de Maruja Amaranto. Quan la veieu ballar
penseu tot seguit amb la noble serenitat
d'un marbre o d'un bronze combinarles amb
Penergia primitiva deis ritmes moderns i
.dels ritmes ibérics. Una estatua antiga
animada d'una vida moderna ; la llum es
-panyola que inundés -una sala ele museu.
La qualitat més sorprenent que sap posar
en
les seves interpretacions coreográfiques
la jove dansarina, és la naturalitat. Baila
com
si no li costés cap esforç, com si no
fes res ; pero no us enganyéssiu ; aquesta
abséncia d'esforç aparent és el resultat d'u
na
pila d'esforços reals; és Pacabat de
l'art. Perqué l'art que traeix massa els seus
procediments, no és art veritable.
L'especialitat de Maruja Amaranto sdri
les danses espanyoles : en elles posa tot
Pinstint i la força del seu esperit fortament
racial. Pero de la mateixa manera que el
seu
cos i
el seu rostre, tot i posseir, pel
color bru de la pell i la negror brillantissi
ma
de la cabellera i deis ulls, les caree
terfstiques ibériques més senyalades, tienen
la carrecció de proporcions de Pestatuaria
helénica, també el seu estil és alhora es
panyol i clássic. Tota la sabor típica i tot
el bon gust internacional. I ja és sabut
que •á vella polémica entre els Partidaris
d'un castissisrne cavernari i els d'una de
puraci6 estética está ben resolt.a favor d'a
quests darrers, com Ola vist en els aplaudi
ments que uns quants primer, tot el mán ci
vilitzat després, han atorgat a una Argen
tinita i a un Escudero.
El camí del gran art s'obre davant de
Maruja Amaranto ; camí de flors i d'obsta
cles ; ella té prou mérits per collir les unes
i prou técnica i voluntat per dominar els
altres.
ROSEND LLATES
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lEs un autor que es complau també en
la sorpresa. Després d'aquestes obres, amb
Vient de paraitre, fa un insospitat viratge.
En el primer acte d'aquesta obra som en
plena comédia de costums, sorn dintre la
millor tradic16 del teatre francés. L'autor
s'hi revela com a gran observador i gran
moralista. Amb un dialeg ciar, net, sense
acudits parasitaris, sense retórica, fa una
sátira viva, picant, deis llançaments edito
rials parisencs, de les combinacions i ter
boleses que precedeixen Padjudicació deis
grans premis literaris. En els altres actes
l'autor es desvía. L'atracci6 per l'impur
torna a guanyar-lo. Pero aquest primer acte
solament és Inés esperançador per a la ma
turitat del taient de Bourdet, potser que la
resta de la seva obra. On anirá després
d'aixo?
La resposta la tenim en Le sexe
Le sexe faible és una suma de les seves
qualitats. Hi ha l'audacia del tema, el tacte
i la finesa en la manera de tractar-lo, Pob
servació penetrant deis costums, la netedat
i causticitat del diáleg.
El sexe feble que ens presenta Bourciet
no
el constitueixen propiament les dones,
sin6 els homes. I no és que ens presenti
una
série d'invertits, no. L'obra és una
sátira d'aquesta societat cosmopolita i bri
llant que s'arreplega en els hotels de luxe,
la desmoralització de la qual, produida per
la fam de diners i de plaers, fa a la vegada
que eh nois educats, pero sense fortuna,
que cerquen el benestar en un matrimoni
avantatjás, es comportin una mica com a
noies, i que les dones amb diners,
facin d'homes. Es una obra sug
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El verítable film sonor de no
víssíma 1 sorprenent técnica

l'actor cantant que per la seva
grácía, el seu art í la seva
simpatía, meresqué el califí
catíu d'el Cfievalier alernany

obstant,

aparent, com si es tractés només que d'unes
guantes escenes deslligades, que reprodUis
sin uns moments de la vida d'un hotel ele
gant de París.
DOMÉNEO GUANSE
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STOLZ, per

deixen seduir, amb Pesperança d'un bon
matrimotni...
Bourdet es complau a invertir, dones, els
termes. Sens dubte hi ha molt d'exagera
ció caricaturesca en la seva obra, aquesta
exageració que exigeix la comédia satírica,
per fer ressortir els trets que vol satiritzar,
pero que deixa endevinar sempre un feas
de veritat i d'humanitat. I l'autor té, en
cara, el tacte de no fer antipátics els per
sonatges, de presentar-los tal com són per
un resultat de
l'ambient, contra la corrup
ció del qual sán impotents o ineapaços de
reaccionar.
Cert que el tema de Le sexe faible és en
cara de vodevil o que
hom hauria pogut
fer un vodevil amb aquest tema. L'hi hau
ria fet segurament un autor del segle pas
sat. Pero aleshoree calia fer riure molt per
fer-se. perdonables ,les audácies.- Avui, per
fer-se-les perdonar cal ésser intelligent i pe
netrant. D'ad que Bourdet n'hagi fet una
comédia de costums, ben observada, plena
de detalls psicológics molt ben trobats. Es
una comédia que &ea constantment
la sen
sació que ha estat molt madurada o escrita
amb inca de temps. Altrament no té res
d'aquestes maquináries complicades del vo
devil clássic. L'autor liga molt bé els seus
fils ; no es dispersa inútilment, pero hi ha

LES ARRACADES DE LA REINA

SETMANA

lebre compositor ROBERT
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Així en la comédia de Bourdet són elles les
que emprenen els homes, les que intenten
seduir-los, les que paguen. Ells, en canvi,
els que es rendeixen, els que es deixen se
duir per diners o que, de vegades, no es

seva

Avui

Exquísídes melodíes del

en

amb el vodevil. El psicáleg hi passa
terme. Es un estudi de carácter
una
mica clínic. Hom pot parlar de Proust,
en
les pagines del qual Bourdet ha xuclat
les seves mels i les seves metzines. Caldria
potser advertir que, a desgrat de tota la
seva audacia,
l'éxit de l'obra és degut més
encara al tacte que a la mateixa audacia.
Sense el tacte, sense la finesa de l'autor,
hauria estat una obra que no hauria pogut
presentar-se sin() en escenaris desqualiticats
El seu tacte, la seva finesa, la fan en canvi
una
obra plena de poesia : poesia deguda,
en gran
part, a la manera de fer sensible
Pempresonament de la protagonista a un
domini obscur, sense que el personatge que
exerceix aquest domini es faci mi present
a escena. L'efedte poétic i dramátic d'aquest
procediment, Bourdet degué Pressentir-lo ja
en L'homme enchainé, on el protagonista,
en
aguest cas masculí, és presoner també
de la passió gairebé insana d'una dona.
Pero act l'autor no fou un guardia tan se
ver del
misten, i així l'obra és lluny de
produir un efecte poétic tan profund. No
vol dir elle) que Bourdet sigui un autor que
s'imiti eh l mateix. Cert que ha prceluit po
ques obres que podem pensar que és un
autor de
difícil, de vena poc abun
dant. Pero essencialment podem dir que és
un
autor que avança i que es supera cons
a
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Saló

estrenada

evidentment sobretot per la immi

gració d'americans milionaris a París, per
les habituds desimboltes, egoistes, ardides
de les americanes, per la mateixa facilitat
a canviar de mara,
per llur
a divorciar-se,
entusiasme despreocupat per l'amor físic.
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Le Rubicon,

1910, sentí Patracció de l'impur, del tema
escabrós. Le Rubicon és un argument de
vodevil tractat d'una manera psicológica.
Una cosa semblant podria dir-se encara de
L'homme enchainé i de L'heure du berger.
Aquestes obres li feren una reputaci6 d'au
tor audag, pero intelligent, d'autor de tacte
i de finesa.

gerida

audacia, en La Prisonnilre, mien
produeix l'escándel i la fama de
l'autor esdevé internacional. En aquesta
obra, no obstant, el tema ja no té res a

com

Joee

primera obra,

La

guixetes.

cosa sobre la qual no cal insistir :
hem dit altres vegades, Vempresari és
un senyor particular que ha collocat el seu
diner
o
part d'ell
en un negoci deter
minat ; i no hi ha ningú absolutament que
tingui ni la més petita autoritat per a po
der exigir-1i que prengui, per exercir la seva
indústria, una mercaderia que no li plau,
que no fi interessa, o amb la qual creu que
no ha d'obtenir cap profit.
PerO, per altra banda, no hi seria pas
de més una mica de sentit de la responsa
bilitat. Un teatre com el catalá, en les cir
cumstancies en qué es traba avui el nostre
poble —més que mai necessitat d'un gra
pat de coses que han de completar el con
junt de la seva vida nacional —, ha d'ésser
alguna cosa més que un negoci que no ha
de respondre davant de ningú. En tot aixo
hi ha alguna cosa més important, que ens
interessa a tots i que entre tots hem de
procurar salvar.
Hl ha moite, molts factors en la crisi
que está passant el teatre, avui. No a casa
nostra només, sin6 a tot arreu. Prou sovint
ens arriben veus de França,
d'Ale
manya, d'Anglaterra, d'Espanya endins,
que ens donen noticia del marasme en qué
es
troben totes aquelles escenes, pero tot
hom .fa el que pot per revifar-les, per ani
mar-les i per tirar-les avant.
I és que, el que cal, com deia Planes, és
jugar fort, no engorronir-se en l'éxit ja
sabut i no voler saber res de nou, sin6 saber
arriscar alguna cosa.
A part de tot aixo, l'éxit és una cosa tan
imponderable, els elements que hi contri
bueixen són tan inaprensibles, que potser
valdria la pena de provar fortuna. Qui sap!
Potser una obra de bona «qualitat litera
ria» tindria el teatre pie durara tres mesos.
No seria la primera vegada.

Edouard Bourdet és deis autors francesos
que ha conegut darrerament l'éxit interna
cional : un éxit menys legítim que el de
Pagnol, pero de tant o de més públic. Si
Pagnol no recull sinó admiracions, a Bour
det l'escándol el segueix. Ja en la seva

ta
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encís

míllor opere

Hi ha dansarines que tenen la qualitat
duna cosa inexistent : el seu cos, a través
deis ritmes de la densa, va perdent-se, es
boirant-se, fent-se immaterial fins que aca
ba per no sser. D'aquestes en podríem dir
bailarines romántiques : figures que no
aguanten la plena Ilum i necessiten la pe
nombra i la grisalla.
Pero els temps moderns, d'exaltació clás

L'Ud d'Es Bourdet
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Un film de passions humanes

Teatre Catalit Romea
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S. Juan Arbó, L'inútil cornhat (Edicions Proa)
A Catalunya no és pas una cosa gaire
difícil saludar l'aparició d'una primera no
vena. Més aviat, salvant toles les desnive
Hades proporcions, i tenint en compte la
dificultat rnolt més gran de llegir una se
gona o una tercera obra que representi una
exemplar reincidéncia d'una vacad() tenag,
m'atreveixo a assegurar que a casa nostra
és allá on surten més prirneres novel-les.
Peró en canvi sí que podem dir que és ved
tablement excepcional el cas d'un escriptor
totalment inédit

á.dhue
meres
una

en

en

tota

periodisrne, que
públiques

armes

novena, més

vella té les

que

—

l'home, són massa poc retallades, resten
ombres imprecises que només poblen un mo
ment el fans agitat deis somnis i les deses
peracions del protagonista. S. Juan Arbó.
temperament de novellista, Ola emprés en
el seu primer llibre una tasca ingrata que
potser no li recompensa l'esforg fornit. El
tema, que seria grat a un Duhamel, potser
és tractat amb massa crueltat, i aquel' tel
de pietat una mica irónica amb la qual el
novellista francés segueix els trasbalsos del

producció literaria,
faci les seves pri

literatura amb
en
més si aquesta no

característiques

bat, de S. Juan Arbó,

de L'Inútil Com
que acaba de sortir

la Biblioteca A Tot Vent. Seguint en l'enu
meració de detalls que fan remarcable la
producció d'aq.uesta obra, podem fer esrnent,
en
l'ordre extraliterari del fet que el jove
níssim autor, fill
hagi fet el
viatge a Barcelona, amb el sol bagatge d'a
questa novena sota el brag, i amb el decidit
propósit de -trobar-li un editor.
Es ciar que tots aquests detalls aneocló
tics potser no tenen cap forga damunt el
públie• de novelles, perb val la pena de re
marcar-los per tal com proven una autén
tica irradiació de la literatura catalana per
tots els extrems de la nostra terra, i conhor
ten una mica del misérrirn panorama que
comenga a preáentar l'edició i venda dc
'libres ;en catalá.
La primera sensació que teniu en llegir
aquest llibre és la de la forga violenta i
amargada que es condensa en un mot ben
expressiu que per la freqüéncia amb qué
és emprat adquireix el carácter de leit-mo
tiv : rabia. El 'protagonista del 'libre, un
ésser innominat i obscur, sentimental i ple
de brutalitat, constantment revoltat contra
el seu destf, marcat pel segell d'una malal
tia que pressentiu sempre amagada ádhuc
dessota els rars moments de més eufória,
és ben bé el retrat literari, agudament es
corcollador, de l'home que té la rabia al cos.
No la rabia de l'irascible momentani, del
malgeniüt vulgar, sinó la de l'infelig esclau
intelligent que té consciéncia del seu escla
vatge i de la indignitat deis que l'esclavit
zen, perb que es sent impotent per a tren
car
les seves cadenes i constantment, amb
la seva revolta intermitent i la seva inútil
desesperació, contribueix a fer més feixucs
els seus Iligams i més fosca la seva vida.
La tendéncia de la novella, dones
tota
obra d'art és tendenciosa, per molt que hom
vulgui evitar-ho —, és pessimista, amb un
fatalisme que thom endevina infiuit per la
lectura deis russos i deis alemanys •mo
derns.
Ara bé, damunt una anécdota tan frágil
externament com és la vida d'un home que,
per desavinenoes familiars i per rebellió en
front al Oloc que li ha estat designat en la
vida, fuig a través d'Europa per amar a
morir en un hospital de Moscú, S. Juan
Arbó sap construir una narració apassionada
i vibrant, tallada per punts suspensius que
semblen el panteix d'un home fatigat, i que
sap, més que cantar les coses, deixar-les
endevinar a través de la reacció íntima que
produeixen en l'esperit del protagonista. Us
trobeu amb detalls que us fan creure que
el tomb de la narració seguirá uns viaranys
molt humans, peró que encara semblen
massa gosats als nostres lectors —per exem
ple aquelles allusions als vicié secrets del
protagonista, aquel' capítol on es descriuen
els amors epidérmics i violents amb la noia
peró després. veieu que l'autor
del poble
els deixa de banda i no acaba de dibuixar
figures que serien tan interessants com la
del protagonista. Les tres dones que passen
pel 'libre a més a més de la mare : les dues
promeses del poble
amor carnal i amor
espiritual —, i la noia russa que sembla
la fusió de les dues, la núvia-mare ideal de
a

d'Ainposta,
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Dintre de pocs dies la companyia de Mar
garida Xirgu
l'espléndida actuació de la
qual no ha estat prou remarcada, i aixó és
més greu en una temporada com aquesta
lamentable per al teatre barceloní —; la
companyia de Margarida Xirgu, dones, po
sará en escena, per primera vegada, una
obra de l'actual president del govern de la
República, Manuel Azana. L'obra s'anome
na La Corona,
i és un drama difícil i pie
de novetat. Es,. llevat d'una traducció de
Merimée i d'un sainet intranscendent, l'úni
ca
producció que Manuel Azana ha escrit
per al teatre. Camina, peró, sobre el difícil
terreny amb una seguretat rernarcable i ami)
un accent inda personal.
Aquest accent és palé's en tota la seva
obra. Manuel Azana és un producte des
tacat de
l'esperit ateneístic ; d'un Ateneu
com
el de Madrid que agermana vivament
la inquietud política i la vocació literaria.
iEn l'obra de Manuel Azana és, justament,
molt difícil destriar els camins de les dues
activitats. En la seva novella
El jardín
de los frailes —, en la seva obra crítica
Valera en Italia, La novela de Pepita Jimé
nez, Tres generaciones. del Ateneo, Plumas
y palabras —, en el seu teatre, la preocu
tan

Sebastiet

Juan

Arbó

heroi Salavin, es troba a mancar en la
narració de la vida d'aquel' home malalt
set!

d'Amposta.

La figura de la mare, només, i al comen
gament del llibre la del gerrná que es mor,
i potser també aquell episodi del próstíbul
de Praga, posen una mica d'amor en el
llíbre. Peró tanmateix, veieu que el prota
gonista és un borne dur, cerebral, que viu
en
la eonstant exaoerbaeió del seu orgull
i les seves passions i no sap veure la be
Ilesa que hi ha en tota cosa ni té prou co
ratge per a revoltar-se francament contra
el destí ni prou rnaldat per a ésser un bré
tol auténtie i aprofitat.
L'estil serveix amb fidelitat les intencions
del novellista. Paisatge interior, 1 només de
tant
en
tant unes pinzellades descriuen el
món exterior, peró defugint tot localisme.
L'acció passa a Amposta, sembla, peró
igualment podria esdevenir-se en qualsevol
altre poble del món. I per aixó detonen més
alguns escassos castellanismes, infiuéncia
sens
dubte del léxic de les comarques tor
tosines, entre els quals cal anotar «tenda»,
per botiga, i «tirar», per Ilengar.
Jo estaria molt cantera que ben aviat
S. Juan Arbó. ens oferís una segona no
vena. Les seves evidents dots narratives,
el seu estil pie de ,vigoria podrien esmer
gar-se en obres de gran volada. Diríeu que,
un eop treta de l'esperit de l'autor aquesta
novel-la, en la qual la part de records per
sonáis deu tenir una gran importancia, la
ploma del novellista es veurá més lliure per
a
crear
acció 1 personatges. 1 per acabar,
i potser abusant de l'amistat que ell m'ofe
reix en Pendrega del seu dlibre, cm perme
tré donar-li un cansen que no té, com és
natural, cap autoritat d'origen, peró tam
poc cap intenció impertinent : no cree en
l'eficacia, en cap sentit, de les discussions
amb els crítics. Cal sotmetre amb serenitat
i sense cap afectació les obres própies a
l'examen deis que tenen aquesta missió, i
de llur judici, el temps, el públic i, a la
llarga, la posteritat, seran els qui hauran
de dictar-ne l'apellació o la ratificadó.
•
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enxufable al corrent
sense antena

bre la política militar francesa on es foriná
el futur ministre de la Revolució.
Manuel Azana porta a l'estament gover
natiu un bagatge 'iterad i cultural
a
di
feréncia d'aquells altres cabdills que sala
ment portaven un títol (nobiliari o profes
sional) o un cacicat a províncies
L'estre
na de la seva obra ens dóna peu
per a sub
ratllar aquesta nova posició mental del gover
nant espanyol que ens assegura, si més no,
una
voluntat de perfecció fins avui proble
mática.
Hi ha en tota l'obra de Manuel Azana
una
precisió de línia i una vigorosa segu
retat del verb ; palesen una disciplina men
tal extraordinaria 1, ensems, una implaca
ble autocrítica que ha provocat un esforg
de superació damunt de cada página i da
munt de cada text. Es un estil vigorós, pre
mut, sobri, de vegades conceptuós. De ve
gades, per bé que el blasmi, fa pensar en
Gracián ; de vegades, per l'ernpenta muscu
losa del verb i per la inteneió política, en
Quevedo. O en Fígaro. Aixt) sol seria sufi
cient per a situar Manuel Azana dins la
més pura, castissa, tradició espanyola. Pos
seint com posseeix l'inconformisme rebel de
la generació del 98, no és un idólatra del
mite europeu, sinó que desitjaria crear solu
cions nacionals per a• cada problema. Perb
no
interessen per al seu esperit fórmules
derrotistes casolanes, a la manera de Joa
quín Costa, o pessimismes destructors a la
manera d'Angel Ganivet. Per aixó
els bias
Ganivet que obre el
ma. El judici sobre
seu darrer 'libre
Plumas y palabras, pa
gines 9-117 és el més definitiu que sla
publicat sobre aquest pensador.
Peró tampoc interessen a Manuel Azana
les solucions del patriotisrrie retóric mun
tades sobre banderes imperials. Una ironia
sarcástica destrueix tota elucubració bas
tida damunt deis records heroics. Els seus
comentaris a la guerra de Cuba ; la im
pressió que li produeix el desastre quan era
infant (a La novella El jardín de los frai
les) i els que construeix al peu der monu
ment als herois, de Cartagena, són tallants
com
una
folla d'afaitar.
El jardín de los frailes és una novena
autobiográfica. Es un relat de la seva ado
lescéncia ; el seu estil més aviat dur agafa
ací zones d'enterrniment evocant les seves
hores d'internat al collegi deis agustirns d'El
—

—
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cions castellaníssimes. La tradició literaria
és molt viva en el seu estil, un estil mus
culós, vigor6s, carregat de pebre i de con

Mentre procurem, entre tots, de posar,
si no remei, algun pedag a la situació del
'libre catalá, que és, també, la situació de
la literatura catalana, volem adduir, a ma
nera
d'anotació marginal, algun text del
qual pugui despendre's un ensenyament o
altre, o, si més no, pugui servir de punt
de

partida
Algú

inferior

a

ampliacions posteriors.

ha dit que la literatura catalana era
a la crítica ; que un crítie que sois

hagués d'ocupar-se de llibres que realment
valguessin la pena tindria la seva tasca

d'alió més descansada : mitja dotzena d'ar
fieles cada any ; ara que, havent de nodrir
una
secció fixa en qualsevol publicació, es
vela constrenyit a escriure sovint anides
sobre llibres que, per insignificants, no me
reixen ni sser esmentats, i molt menys
«rebentats». I aixó ni tan sois acollint-se
és a dir, tenint
a un punt de vista relatitt,
només en compte la producció catalana con
temporánia, presa com un compartiment
estanc, deslligada de tota comparació amb
les literatures •estrangeres.
de vista d'aques
ta relativitat
isolament que no ha tingut
mai res d'espléndid
té, si no raons, pre
textos que l'han .justificat. Adhuc els pocs
crítics de debó hi han estat massa sensi

Indubtablement,

el

punt

—
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Les Iletres universals de l'Humartisme
s'endolen del caspas de Victor Bérard, hel
lenista de Franga. Vietor Bérard havia nas
cut a Morez-du-Jura el ro d'agost de
1864.
Fou deixeble de l'Escota Normal Superior
i després de l'Escola Francesa d'Atarles, on
inicia la seva tasca d'hellentista, amb la
seva tesi sobre Els Fenicis i l'Odissea, que
fou reeditada en 1924 sota el títol de Les
Bes de la Tres Verte i Mes Rouge et Me
diterranée. Fou elegit senador pel Jura en
1920 i reelegit en 1924. Peró la política no
era pas per ell més que un
obstacle per a
la sev.a tasca eopiosíssima. Arran de la seva
mort es recordá
aquella anécdota curiosa,
que diu que desitjant Frédéric Lefévre fer
interviu, Bérard no trobá més que
uin
una hora hábil en
la seva jornada : les cinc
del matí1
L'obra ha estat, peró, proporcionada a
la feina i a la seva poderosa rnentalitat.
Tota ella fou menada a dregar la figura
d'Homer eaiguda d'engá de les teories de
Wolf que sostenia l'existéncia d'un multe

----,«Homer»—per

Manuel Az,ana

cepte, profund

i nerviós

a

la

a

personalitzar

una

llarga

obra de formació popular. Aquesta opinió
(que, altrament, segons Bérard, era ja atan
tinguda per Aubignac) esquela en una al
bada romántica en qué el Poble, rnajúscula,
es redregava triomfant. Peró Bérard retorna
l'existéncia al mite. (Com Menéndez Pidal
ha reconstruit la vida verítable del Cid, ne
gada, tainbé al segle xvm, pel P. Masdeu.)
La seva obra té .així un sentit nacionalista,
agressiu contra Wolf, aguditzat durant la
guerra. (Vegi's : Un mensonge de la science

allemande, 1917.)
vegada, i inolt

rnadrileny.
L'obra, peró, més difícil de classificar
dins de la producció de Manuel Azana és
La Corona, el drama que ha d'estrenar
Margarkla Xirgu al Teatre Goya, en día
próxim. La Corona és un drama polític.
En rág d'una guerra civil
en un país i
en
una
época indeterminats —, Diana la
reina i Lorenzo el cabdill addicte, fugitius
de la desfeta del seu exércit, són apresats
per les tropes d'Aurelio, duque de Quer,
comandant de la facció victoriosa. Aurelio
é.s un general habilíssim i tortu6s. Més que
una ruptura violenta
amb la rama regnant
proposa un pacte per mitjá del qua' Diaria
ternaria a és§er reina i es maridada amb
el!. Si accepta, Lorenzo s'áliberaria d'ésser
afusellat i passaria a ésser un personatge
de la nova Cort. Diana, que és l'amara de
Lorenzo, accepta per a salvar-li la vida.
Peró un cop a palau, Lorenzo es consti
tueix en un obstacle per al régim i Aurelio
el fa assassinar...
La figura de Lorenzo
el Estudiante com
Ii diuen els seus soldats
és molt vigorosa.
Es l'arribista a forga de tenacitat i de va
lor. Peró l'home sense habilitat, encegat
per l'amor de Diana. Eliminara aquesta
darrera circumstárncia ens faria pensar una
mica en l'ambició de Julietn Sorel, o potser
rnillor en el tremp hereje de Ramon Ca
brera. Diana és una figura desdibuixada.
Aurelio, en canvi, és un cabdill pie de pru
déncia i de duplicitat, que enfront de la
conoepció heroica de la política que repre
senta Lorenzo, podria posar-se com a sím
bol de la diplomacia 1 de l'habilitat de la
política del nostre temps.
El llenguatge d'aquesta obra és un llen
guatge violent, .acolorit sense matisos, cer
ter, directe, que, sobretot al primer acte,
recorda el teatre de Valle-Inclán.
GUILI.EM DIAZ PLAJA
—

,

—

—

El tema Merad del dia

bles.
Peró hi ha una altra mena de crítics con
tra els quals cal prevenir-se : els que s'iba
convingut de qualificar com a «crítics im
pressionistes», plaga estesa una mica per
tot. Contra aquesta mena ha escrit Roth
man, des de les pagines de la revista Ont
look and Independant, el que segueix :
«La crítica impressic>nista ha esdevingut
la forma dominant de la crítica dels nostres
dies. Aixb té una explicació fácil. Un pe
ríale de standards rigorosos, memorable so

SEMPRE

les
de l'esperit adolescent, tan aficiona
des a temes de seminari o d'intennat. Azana
és un narrador ágil que mou una prosa
carregada de frases castisses i de construc

MARCA

Radio CLIMO

CCI.ONATS,

néixer,
pecció

la revista La Pluma; segu
o no li
interessava co
obres avui de moda, d'intros
a

coneixia,

pació, diríem l'obsessió política, és en pri
mer terme.
I [no parlem, ja, dels estudis so
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rament
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Agéncia exclusiva per

ABR."

Fou
fa molts anys

Víctor Bérard

publicada fragmentáriament

Escorial.

perqué ha relegat escriptors com
Blake, Keats, Hardy, Whitmann i Crane,
és seguit generalment d'un període d'indi
vidualisme, d'impressionisrne i de gran rela
xament en la crítica. Tots els criteris són
bretot

llangats

al vent i cadascú es converteix en
arbitre de tot. «La crítica
escrivia Ana
tole France —és dia aventura de l'anima
entremig de les obres mestres del món.»
el con deis seus admiradors, repetint les
paraules-del rmestre, es llanga a l'aventura
a través de les obres mestres del tila. «Peró
espereu-vos, amies meus
probablefment
hauria afegit aquella ombra malencónica
qué és una obra mestra?» .Per aventurar-se
entre les obres mestres cal saber-les distin
gir. Cal apreciar, jutjar, aplicar patrons.
La crítica impressionista és impotent per
fer-ho.»
Potser l'Llnie del passatge transcrit que
no és aplicable a
la situado literaria cata
lana, és alló que fa referéncia a l'aparició
de la crítica impressionista com a reacció
contra un període de standards rigorosos.
El cas no és rar a Catalunya, on en diver
sos rains ja ha estat observada aquesfa pre
séncia de reaccions a esdeveniments que
no han
ocorregut, aquesta aparició de des
viacions d'una tendéncia que no ha existit
mai entro nosaltres. Potser aquell catedra
tic de la Universitat de Barcelona que apro
vaya un alumne que
no sabia la teoria de
Kant, peró en recitava la refutació, no era
un tipus
tan esporádic com s'ha cregut.
—

En 1924 Victor Bérard lliurava a les
edicions de l'Association Guillaume Budé
la seva sensacional traducció de l'Odissea
que ha esdevingut clássica. Aquesta tra
ducció va precedida de tres volums : Le
Poeme representé, Le Poérne transmis i
Le Poeme édité, que han estat aplegats en
un de
sol sota el títol : 'La Résurreckion
d'Homere (193o).
Havia publicat, demés, Délos, colonie
athénienne, Cultes egyptiens it Délos (1917),
La Grece et l'Orient (1928), etc.
Aquesta breu relació solament pot donar
una idea de la valor que l'Humanisme mun
dial ha perdut en el traspás de Phellenista
Victor Bérard.

Japó

Claudel í Gíde al
Que

l'Orient i l'Oceident no es poden
he saben fins• i tot els que no han

entendre,

llegit Kipling.
Per

refermar-ho, traduim

; ens agrada no
ole de Kuni Matsuo
Yorniuri, de Tóquio :
ment

no
directa
—d'un arti
a
la revista

—

presumir
publicat

t«Alguns francesos es figuren que Paul
Claudel ha estat apreciat entre nosaltres i
que ell ha influit la literatura nipona. En
la meya opinió, Paul Claudel, católic, no
tenia cap probabilitat d'ésser apreciat, a
despit de la seva llarga estada al Japó i deis
seus fidels traductors. A dir veritat, el japo
nés no ha entés res del principi dogmátic
de Claudel, de la mateixa manera que Clau
del no ha sabut veure res de la profundítat
de •'anima japonesa. Cal notar que el se
tanta per cent de la raga nipona és budista
o, almenys, de «mentalitat budista». Es ben
comprensible, dones, que els nostres intel
lectuals, que s'inclinen davant Tolstoi, Dos
toievski, Bergson i Nietzsche, prefereixin al
misticisme católic de Claudel
franc d'André Gide, que un católic,
Massis, qualifica de destructor de la civi
lització.
»M'atreveixo a dir que Gide té, sense que
ell tho sápiga, alguna cosa de büdic. Es en
aquest sentit que Gide s'acosta a la nostra
ánima nipona.
»Os rtostres intellectuals, inodrits de Lao
Tseu, de Çalzamuni i de 13ashó, trobaren
en Gide una afinitat espiritual : alguna cosa
molt oriental.
»Si Gide és perillós per a la societat euro
pea, no ho és pas per al Japó. Car, entre
els nostres escriptors, hi ha «savis» immo
ralistes cera vegades més perillosos que no
pas Gide. El «desordre» de Gide, segans
Massis, per nosaltres és una harrrionia.»
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EXPOSICIÓ

Laques barcelonines DliC01 Les
El crític francés L. Gonce ha dit que els
objectes de laca japonesos són les obres
més perfectes que mai hagin sortit de les
mans
de l'heme. No pretenem pas esme
nar aquest judici.
De la seva afirmado
ens interessa el fet que a les laques, ob

jecte

de

ponderado,

afegeixi

111

la candi

ció de japoneses, la qual cosa dona a la
frase un sentit taxatiu que ha servit per

Escultura. de

-

Josep Granyer

qué

molts 'comentadors artístics senyalessin
exclusivitat del Japó el conreu d'aques
ta
de les arts decoratives.
Si anys enrera aixó era una veritat uná
nimement reconeguda, avui, i després de
reconéixer el mestratge suprem dels Laca
dors nipons, és injust no senyalar els esfor
ços d'alguns artifexs europeus.
Entre els múltiples handicaps
algun
d'ells insuperable
en
qué es troben els
lacadors d'Europa enfront das japonesos,
cal esmentar en primer loe el de Pabsén
cia total de tradició. La laca és al lapo
una
art heretada
a
través d'una infinitat
de generacions. Basti a dir que hi ha qui
coloca el seu inici a 392 anys abans de
Jesucrist. I si en els seus comengos tingué
una
aplicació solament utilitária, al llarg
dels temps i en époques d'esplendor socill,
floriren artistes que sota la protecció deis
granssenyors produIren meravelles que
avui sÓn la joia de certs museus.
Aquest régim de treball ens porta á apun
tar una de les altres característiques de la
daca, característica que explica la raresa
de la seva producció en els nostres dies i
a
casa nostra.
Difícilment trobareu un tre
ball que exigeixi una quantitat més gran
d'ofici i de temps. Son incomptables les rala
nipulacions que sofreixen els objectes des
tinats a lacar. L'objecte dacat en millors
condicions, no porta s¦as al damunt menys
com

Sarsanedes, demés,

té el bon gust d'asso
ciar en les seves obres artistes catalans
de les noves promocions. De Granyer, Bosch
Roger, Camps-Ribera i Benigani, són els
models cl'adgunes de les peces que s'expo
saran a Can Parés.
En .aquesta darrera epoca, Sarsanecles ha
lacat, sobretot, cigarreres, braçalets, belles
esculturetes, etc. El 'nostre artista sent la

lacada per

Laqueš

Sahura

teanença

que algú Ii retregui aqucsta prefe
els objectes sumptuaris. Cal ad
vertir que, en el teas de Sarsanedes, aixó
no s'esdevé
pas en detriment de les recer
ques purament artístiques. 1 que, demés,
la seva máxima ambició és arribar a la
creado d'uina manufactura de Laques bar

rencia

vers

—

—

de trenta capes !

I naturalment, no són pas els nostres dies
els més a propósit per a Murar-se a aques
ta activitat. La laca és de les especialitats
artístiques que fan enyorar més el mece

Música símfiliníca

L'obertura de /1/fignon de nomas, suara
publicada, tindrá probablement bona aco
!tilda ; primer per la qualitat del disc, ja
que un enregistrament de POrquestra de
l'Opera de Berlín, sempre és bo, peró també
porqué es traeta d'una obra grata al pú

hile : els fragments de Pópera que recull
d'obertura són de fácil assimilació i el que
transcriu l'ária de la tiple, música alegre
i de moviment que aviat s'emporta l'oient.
Aquesta obra, encara que envellida, té l'in
terés d'ésser de les més representatives de
Pópera cómica i que a França ha tingut
tota una tradició que encara perdura, per
bé que amb alares iprocediments.
D'un altre autor, ben característic de l'es
cola francesa, 'Camille Saint-Saéns, s'han
editat diversos discos de la seva obra El
carnaval deis animals. Heus ací un deis
músics que va prodigar-se en tots els gé
neres.
Sense compartir l'entusiasme deis
franceses per .aquest autor, cal reconéixer
que la seva música, si no és sublim, és
perfecta. Es ben bé el que se'n diu un neo
clássic en el sentit de tenir per la ferina
un
veritable culte sense arribar a profun
ditzar en la inspiració, perb que fa que el
seu
art sigui
sempre depurat. Va tenir,
demés, el gran ericen de transformar el gust
musical del seu temps arreconant de banda
Donizetti, Meyerber, etc., i cooperant amb
la Société Nationale de Musique, redós d'on
va
sortir tota la tradició que va culminar
amb César Franck i s'ha continuat després
amb C. M. Widor, D'Indy, etc. Per ésser
un autor que no sovinteja en els programes
de discos és interessant deturar-s'hi una
mica, 1 més amb aquesta obra, que vol ésser
un
intent de música descriptiva i de fer
humorisme, peró d'un descriptivisme bastant
ingenu i a estones poc estilitzat. L'afavo
reix molt, peró, la intervenció dels pianos,
i com que aquest instrument en el disc que
da ben impres, l'audició en discos esdevé
perfecta; quedant ben de manifest l'excel
lent interpretació de la Simfónica de Fila
delfia i de les pianistes sollistes.
Es una lástima que les obres cabdals
.d'aquest autor, el Psalm XVIII
Pópera
Sanson et Dalila, no soviritegin ni en l'es
cena ni en els concerts d'ací i el disc podia
fer molt per a corregir aquest oblit.
La Simfonia núm. 1, sobre temes cata
lans, feta pel Mestre Ribera, té entre el nos
tre públic una certa popularitat que li han
donat les sovints audicions que d'ella fa la
Banda Municipal. Efectivament, és deis
pocs reculls que hi ha per a muestra deis
temes catálans.
MéS 4ue 'una ármfoniá, él
mIllor una fantasía i més atenent-se a la
concepció académica del mot. En aquest
disc que interpreta una orquestra que s'ano
mena Filharmónica de Barcelona, van des
filant aquests temes tan amables a les oides
del nostre públic, i per aixel és de preveure
un bon éxit a
aquest disc.

J.

natge. Per a aplicar-s'hi, calen unes dosis
de perseveráncia i de desinterés gens cor
rents.
Amb

*

*

aquestes

El carnaval deis aninials.
Orquestra Simfbnica de

raons

mica més les obres que d'ací
exposará a la Sala Parés Ramon
Sarsanedes, director de les Laques Sakura,
manufactura barcelonina.
Si en tot Europa són comptats els laca
dors, no cal dir qué passará a la península.
Els catalens, peró, pedem envanir-nos de
comptar amb un excellent representant entre
aquest grup d'artistes europeus. Car Sarsa
nedes és un home que treballa amb absoluta
dignitat ; repudia els pastitxos a qué tot
soviint es !Hura algun famós lacador pari
senc ;
i és mogut per una noble ambició
artística que el porta al lacatge de l'escul
tura en bronze, cas únic a Europa.,

Escultura de

Josep Granyer

Companyia

lacada

celonina,

en

la

qual

Mignon.

Friladelfia.

—

—

AB 709-710

produís intensament,

fins el punt d'arribar-se a acarar amb l'ex
portació. Els qui coneixen la fama i la
glória de Copenhague i d'altres ciutats nbr
diques que han excellit en la fabricació
d'objectes .artístics, no poden menys que
compartir les ambicions de Sarsanedes.
Qui sap si temps a venir, més que les nos
tres indústries potents i reverenciades, será
una
manufactura de laques la que escam
pará pel món el nom estimat de Barce
lona!

ANDREU A. ARTIS

—

Obertura.

—

Thomas.

Or

l'Opera de l'Estat de Berlín.
AB 704.
Companyia del Grambfon.
Simfonia núm.
sobre temes populars
questra

es

Grambfon.

Saint-Saéns.

—

711.

per Laques Saleura

una

del

G.

•

—

exposades grosso
modo, potser contribuirem a fer compendre
i valorar
pocs dies

*

de

—

—

z

catalans.
Barcelona.

—

AF

476.

—

Ribera.

—

Filharmónica

Companyia del Grambfon.
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PROjECTOR
EN LA INAUGURACIO D'UNES GA
LERIES D'ART.
Com qui no fa l'es
forç, amb la grácia de qui no fa cap esforg,.
ha estat obertá una nova galeria d'art a
Barcelona. '<cSyra» és la llegenda d'aquesta
aúdácia. Francesc Domingo i Angel Fer
rant han volgut ésser els capdavanters. Bé
val la pena que jo, ara, remarqui ací aques
ta inauguració que bé podríem anornenar
heroica. Heroisme redoblat, .ara, que la ten
sif> espiritual es polaritza en una anécdota
grotesca o en una história de boas i de
dolents. En qué l'obsessió política pren to
tes les atencions i n'impedeix la dispersió.
Peró•heus ací que un nou esforç és fet.
Que sabem que ja neixen, ça i ha, signes
de renaixença. Que Patenció de les gents
histbria que
es fatiga de l'anécdota i de la
els agssionava ahir.
Volddem que «Syra» fos el nou punt de
polarització d'aquest retorn a la inquietud
que tardava massa a produir-se a Catalu
és qüestió de
nya i que necessáriament
s'havia de produir, per
vida a de mort
D P.
quéels temps són d'urgencia.
—

FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Unió de

Fotogravadors

Casanova, 160-162

Teléfon 77406'
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rieleja

PHILIPS
CLARION
PHILCO
etc.

la sang•

etc.

etc.

6, Rádío

jaloneado
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Canaletas,

6

Canaletas,

TEMES URBANÍSTICS

velles

cases

Per la ploma de Nicolau M. Rubió, i
tot referint-se a una
suggestió del senyor
C. S., MIRADOR «parlava recentment de la
necessitat d'intervenir en els immobles que
són inhabitables per sordidesa i fer que
aquesta inhabitabilitat, avui dia imposada
a
llurs estadants (inhabitabilitat, per tant,
nominal), esdevingui inhabitabilitat efectiva i
absoluta : prohibició d'habitar aquests im
mobles mentre perduri llur
sordidesa ; o bé expropiació i
destrucció craquests infectes
habitacles. El senyor Rubió
insinua, peró, la solució even
tual de restauracions arqueo
lógiques. Tot ons sembla,
doncs, encertat en l'article del
senyor Rubió, i no hi ategi
ríem ni una coma si no ens
semblés oportú de desenrot
llar aquest extrem arqueglo

sobrepreu que aconseguirien les nostres
cases
arqueológiques restaurades, hi ha el
del

gran negad, molt

més important, del to
imponderable que guanyaria una ciutat mo
derna i populosa com la Barcelona d'avui
si es podia desenrotllar i exhibir amb aque
lla picant alternáncia de grataoels ben gate
pacats i de casones de pedra, ádhuc de maó,
heretades i amorosament" adequades al nos

gista.

Perqué,
d'aquests

cas que molts
sórdids i antihigié
l'Inmobles alludits per

nics

és el

Pintelligent arquitecte-jardinis

relíquies
posteriors, i

son realment

ta

segles

xv

ha

i
de

deis
fins
rhés venerables.
d'aquestes relí

majoria

La

gules de lloguer estan certa
ment
desproveldes de válua
artística i per al

reixen,

profá

no

consegüentment,

ofe
cap

interés. La simplicitat arqui
tectónica deis tals edificis és
dones, per a ells, un greu pe
rill : el menyspreu que inspi
ren a molta gent és per a ells
una

amenaça de

mort

:

per

qué entremig d'aquesta gent
pot trobar-se
regidor mas
expeditivament renovador
propietari excessivament
un

sa
o

un

modernista.
En llur simplicitat d'estil,
aquests vetustos immobles
són, per?), un encís inaprecia

ble per

a

una

gran ciutat

mo

derna, un encís que caldria
poder conservar fins i tot en
discordáncia amb els
grans i luxosos immobles de
llur

molts

pisos

El típic

s'edifiquen

que

inoessantment a llur proximi
tat o a llur mateix costat. Aquest contrast de
dimensions i d'anacronisme és justament un
deis principals elements d'encís : tal casota
gótica que no destaca en la vetustat general
del carrer de Basea, tal casalet barree que
es
confon en la sordidesa del carrer de
Giralt Pellicer, tal caseta rústega que no
es fa especialment remarcar
en
la Corrrí
bia o en la Plaça Nova, serien un con
tinuat meravellament i la Inés graciosa bi
coca
tan bon
punt es trobés flanquejada
per un gratacels i una gábia d'oficiales d'es
til gatepac. Es dar que el terreny que les
susdites relíquies arquitectóniques ocupen
no
redituará de bon tros tant com el ter
rany contigu destinat a gratacels, peró, un
cop restaurada, la casota gótica rendirá
un
profit moltes vegades superior a l'ac
tual, renda ara tan escassa que precisament
per aquesta raó l'expropiació o la compra
de la caseta gótica o barroca és operació
fácil, operació que el Municipi podria rea
litzar paulatinament, junt amb la restau
ració. Aquesta doble operació no seria un
gran negoci com el de la construcció de
gratacels, peró tampoc seria una empresa
deficitária : seria un petit negoci que a la
larga podria esdevenir un gran negoci quan
l'Ajuntament es trobés propietari de molts
d'aquests immobles que a la nostra ciutat
no redituen gairebé res tot podent redituar
com
els altres d'iguals dimensions que es
consfrueixen modennament. D'altra banda
seria engrescador per a molla gent de poder
habitar amb tot el confort modem una casa
románica o gótica--puix a Barcelona hi ha
ádhuc alguna casa de lloguer románica!
Que no pagana aquel multimilionari nord
americá, o aquell nitre, per tal de poder
habitar una d'aquestes barcelonines cases
-

romániques

o

tre

de les

carrer

Caputxes

temps des deis altres temps ; testimoni

d'un
a les

llarg i senyorívol passat ; homenatge
géneros que, tot habitant aquelles ca

antigues,

fent la Barcelona i la
i admira ; i
Panaven fent quan llurs cases, avui vetus
tes i malparades, eren modernes.
A Barcelona aquestes relíquies arquitec
tbniques són nombroses, més del que es pu
gui imaginar ; n'hi ha que fins posseeixen
magnificencia i válua artístiques. N'hi ha
també que es troben disfressades de vuit
centisme son les cases antigues que a mig
segle XIX foren modernitzades per mitjá d'un
brutal arrebossat que ocultá el bon aparen
gótic i per mitjá de la transformació de les
finestres en balcons. La restaurado o resti
tució d'aquests edificis grotescament distres
sats
d'indigéncia i de banalitat no seria
aventurada : molts elements de restauració
perduraren ch aquestes cases, l'ordenado
arquitectónica de les quals és d'altra banda
ben viva en edificis intactes, en gravats i
en
documents de vária mena. Existeixen
carrers que gairebé són del tot arqueológics ;
no tan artístics com el de
Manteada, per?)
molt més importants que aquest des del
punt de vista arqueológic i des del punt
ses

anaven

Catalunya que

de vista

ara

quantitatiu.

engeloseix

Hi ha

carrers

d'aquests

embadaleixen per l'arquitectura del
propi carrer, ultra la de les cases. 1 en el
Museu de Santa Agata es troben pedres
eseulpides que no hi fan cap efecte ni hi
serveixen gens, i que en canvi produkien
efectes de meravellós i patétic pintoresc si
es trobessin conjugant amb l'esmentada ar
quitectura deis vells carrers barcelonins.
Tot aixó és amor a Barcelona ; cosa sana
i oportuna. Res de tan inoportú, res de tan
irreparable, en canvi, com la destrucció.

que

cris

•

gótiques?

Cal considerar també que ultra el negoci

GUTEMBERG, S. A.
Maquinária, Tipus, Filetatge

jOAN SACS
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de

bronze, Tintes i Utillatge per les
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un
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CASA ORBIS

NOVETATS
EN CAMISES

Jaime I, 11
Telk1.11655

ECON OM I ES

'ELS PREVISORS
—De
—No
tant

quin
gaire

prima.

calibre el vol?
gros, és per una persona bas

(Le

Rire, Frarís)

Lord X.—Hem de començar les econo
mies. D'ara enclavara, em posareu la mei
tat de soda en el rneu whisky.

(The Hunzorist, Londres)

EN TEMPS DE CRIS'
El

pintor

de natures mortes

(Die Woche, Berlín)

F.

FERRER

Clarls,

5

:

AYMAR

Teléfon 19763

BARCELONA

Milla*
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AIGUA
DE ROCALLAURA
MÉS RICA DEL Móll

LA DEU

Si vosté pateíx d'Albuminúria,
Litiasi única (mal de pedra),
Bronquitis parenquímatoses
Nefritis crónica, es curará ra.
dícalment amb

I I

—Ahir vaig dir
vist robant-me les

ton

a

pare que Chavia
Qué t'ha dit?

ponles.

—Que tma altra vegada procuri
vegin.

que

no

cm

(Lije,

Nova York)

ROCALLAWIA

AIGUA DE
S'expin
í

Distribuidora

—No sé si contestar-li que sí o que no a
aquest xicot. Ara no cm record° si am va
dir que tenia un Ford o un Cord.

(Judge,

Nova

en

ampolles de lítre iraíg
garrafons de vuít lí!res
generala

FORTUNY, S. A.
Correr

York)

Hospital,

32

Salmeron,

I

133
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ABURRIT DE

.

en

AGULLES

LA VIDA
Neurasténic, trist, envellit, sense
voluntat ni energies tan sois per
divertirse, inútil per la vida, víc•
tima d'un

morbos

pessimisme
el fan
tasma que conduirá a la tomba
a l'home !ove al
que potser els
vicis o virtuts de so mateixa !o
ventut II esgotaren son sistema

avassallador, heus aquí

nervios. Per ell será

injecció

una

—Ja fa anys que cada dia escric els
pensaments en una llibreta.
—ja deus haver ompilert més de

de vida el

(FOSFOR

Sempre
cac,

el

racións

per

•

i sempre efi
totes les gene

mediques devant

els

(Le Journal

Pues éste es el aceite de
Ricino GOLOSO, que enva
sado en un lindo vasito de
cristal se vende en todas las
farmacias.

mes

persistents fracassos de tota

altra
medicació tónico-nerviosa.

--

ENCARREGUEU
ELS

VOSTRES

ARTISTICS

IMPRESOS

I COMERCIAL:.

ALS

GRÁFICS

TALLERS

del

useu

a

l'ongrós:

GUARRO

RAMBLA

CATALUNYA,

7

M.11

!bilis (leprosa affáhiic,
ho
amb la
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Amusant, París)

so

l pell sao,lleta, In, fresca 1

LABORATORIS.
Vico,

Venda

1.111111

—I quin metge el visitava?
—Cap. Ha mort per si sol.

14b)

sempre agulles
G 1000 N D A.
Cada agulla porta el
nom gravat
Capsa de 200 agulles 2'50 ptes.

11111••11
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?Le seria a Vd. agradable
poder tomar un purgante de
aceite de Ricino, si éste tu
viera el gusto de un buen ja
rabe de naranja?

MARK

Si voleu obtenir el máxim
disc
i el
mInim desgast,

1.1.•
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Societat

ANUNCIANTS...!

de Carburs Metülics

,

Una moderníssima organítzació completa

en.

publicitat

Pl
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de diuixos animaís
mudes i

patent núm. 121288
servei de la técnica publicírária, us

‘‘ A

sonores

BARCELONA

Correuss Apartat 190
"Carburos"

-

-
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II

Agencia General de

73013

CARBUR DE CALCI; Fabriques a }Verga (Barcelona) i Corcu
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 0/. DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, Valéncia í ardova ACETILEN DISSOLT, Fabri
ques a Barcelona, Madrid, Valéncia 1 Cendova :: FERRO MAN
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II
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Suscriviu=vos
Vostres productes poden ésser propagats amb éxit segur
per tota la Regló Catalana i Illes Balears
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