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EL

TEATIRE

L'hosfalera Glóría
aquella

Si
ens
en

d'ernbriaguesa

mena

que hom
que provoca
sentiments i en tot

vegades

ha contat tantes

elsnervis,

l'organisme

els

en

d'un

d'una aetriu,
tir sota els seus peus el cruixir de les posts
de l'escena, veure's illurninat per la Ilum
de les bateries, contemplar-se sota els frisos
i les barnbalines, trobar-se voltat per tots
cantons d'alió que és la vida d'un escenari
en activitat 1,. abocada al seo damunt, la
gran concavitat penombrosa de la sala amb
les seves múltiples mirades
Invisibles i la seva unánime
atenció, és cosa veritable i
digna de crédit o bé no és
que pura fullaraca
res més
literária, potser no ho podrán-1
esbrinar mai. Per altra part,
ben mirat, és cosa que tam
poc ens haurá d'interessar
massa, car el que compta són
els resultats que hom obtingui
amb la seva feinar i no l'es
tat d'ánirn emb que l'executa.
Sense voler-ho ens tornem
trobar sempre amb la ma
a
teixa qüestió : la inspiradó de
l'actor, té res a veure amb la
interpretad() que ens dóna?
No ens referim a la Paradoxa
de Diderot sobre les emocions
els sentiments i llur repre
sentació per part de l'actor
car per nosaltres no hi cap
discussió
sinó exclusiva
actor

o

inaprensibles que

només es
amb Pobservació intaigent
mai no es podran deixar

inspiració.

•

a

dominar
atenta i que
l'atzar de la

Vetací

drama el qual no us sabeu
avenir de Veure'l representar en castellá. El
mireu i remireu per tots quatre costats
com
més el mireu, més us fal Pefecte que
es tracta d'una traducció. Tot el
que fan
els personatges dalt de l'escena ; tot
alió
que diuen, és d'aquí. Ens sobta sentir par
lar d'aquella guisa als personatges, car us
fan Pefecte que són N/011S nostres o eoneguts
de tota la vida.
El cas de Marquina dramaturg és d'alió
més curiós. Va començar esorivint obres de
to netament espanyolista. De
mica en mica,
el seu espanyolisme s'ha diluit, per acabar
transformant-se en una mena de regionalis
me teatral ; fins arribar, en
aquesta darre
ra, de la qual, per bé que de corta
manera,
pot dir-se que es tracta d'una professió de
fe catalana.
Consti que diem aixó en un sentit pura
ment artístic. Marquina, poeta i
dramaturg,
així que recerca en la vida deis pobles hu
mils la font de la seva inspiració, per bé
que embellint-la amb les irisacions del calor
local o del pintoresquísme, queda un dra
maturg estricte, un poeta que exp•esse sen
timents i passions. El d'abans,, el de l'época
espanydlista, era ofegat, gairebé sempre,
per la retórica o per Pemfasi.
Recordeu En Flandes se ha,puesto el sol?
Va ésser un éxit, que consagrá el talent
teatral de MarqUina. Res de tan inflat, de
tan
retóric, de tan desproveit de Iluquet
húmá com aquella obra, de la qual podria
dir-se que es tractava d'un monbleg en el
qual parlava molta gent. El seu éxit va
ésser de to més aviat polític que ?iterad o
dramátic. El públic que va fruir les primi
cies de l'estrena, es va sentir afalagat en els
seus més íntims sentiments per aquells ver
sos sonors, i correspongué a Pafalac amb
els
seus aplaudiments. No hi aneu a cercar res
més, perqué no ho trobareu pas, a les cau
ses d'agua
exit, que fou, certament, escla

Aquesta és la- Nlaria Vila, actriu de raga;
que s'ha anat fent ella mateixa i cada ve
gada se'ns mostra més segura i més mes
tressa del seu 'art ; la que ens va donar a
l'Apolo La dona verge, de Fontdevila, al
Romea Fidel'itat, de Sagarra, La Mare de
Handet, de Millás-Raurell, Mana Rosa., de

ment

la

a

tal

a

inspiració d'aquest
la

envers

fun

seva

dó, sigui la

que

que
per
mila

d'interpretar.

tracti

es

sigui l'obra
Si

costat

sentireu Lud
Pita« que us diu :
«Quan treballo damunt Pesee
na, allibero la meya ánima»,
per l'altre cantó pbdreu es
coltar també la yeti de .Phis
trió més innoble i més indotat
que us parlará si fa no fa
arnb les mateixes paraulies
I és que la inspirado, con-1
els sentiments i les emocions,
Maria Fila en el paper de Glbria
está a Pabast de totes les for
tunes. Alló que fa el bon ac
tor, com la bona actriu—igual que el bon
Guirnerá ; la Maria Vila, que ara darrera
sabater, igual que el bon metge, igual que
ment ens ha donat aquesta Gloria, l'hos
el bon novellista—, no és pas precisament
telera, que és una bellíssima creació. Una
la inspirado, sino la intelligéncia. Bella
dona ben raçada, traspuant humanitat en
cosa és indubtablemente aquella, perb sen
cada un deis seus diversos jocs d'humor
se aquesta
és ben difícil aconseguir res
segons es' desc,abdella la peripecia. En co
de bo.
menear l'obra, xerraire, cridanera, ataba
Si Maria Vila és una actriu inspirada,
lada i atabaladora, optimista i enfeinada,
si treballa amb entusiasme, especialment en
segura d'ella
i de tot el que l'en
aquelles obres que s'ha pres arrx.b afecte, és volta ; després,mateixa
inquieta, descoratjada, es
veritablement cosa digna d'ésser mirada
pantada i aterroritzada successivament en
amb consideracio. Maria Vila en escena pot
pressentir b catástrofe que s'acosta ; i, en
ser
es sent arravatada
per aquella embria
acabar, recobrat el seu aplorn, veient seu
guesa mística de qué parla Lugné-Poé.,
altra vegada alió que temé perdre, digna
pere en els seus papers hi ha alguna cosa
i continguda en la seva alegna. Carácter
que per l'espectador val molt més : la mida
complicat, pie d'alts i baixos, de canvis gai
justa amb qué sap fer-ili arribar el pensa
rebé imperceptibles i de matisacions
és
ment i la intenció de l'autor.
potser el tipus de Sagarra més ric de psi
I aixó s'aconsegueix no treballant amb
cologia que coneixem
Mana Vila e.ns
gust 1 sentint els personatges i prou, sinó
el dóna amb tota la seva riquesa i tota la
que s'hi arriba després d'estudiar de debb
seva
complexitat.
cada obra i no deix.ant afluixar cap de les
I després de tot, hi ha alguna cosa, que
molles de la intelligencia, totes sempre ten
haurem d'a.grair-li sempre : 'Maria Vila ens
ses
per tal d'aconseguir cada efecte desit
diu en vers alló que está escrit en vers. Hi
jat, corregint, Ilimant i redreçant un dia
estem
tan poc acostumats! Aixó, encara
darrera l'altre tot alló que li pugui sser
que per algun =le nostre sigui un defecte,
un obstacle,
que massa vegades és el ma
per nosaltres és una gran qualitat.
teix sentiment i la mateixa emoció que es
tracta d'expressar ; aquells matisos quasi
jOAN CORTES
un

—

EUROPA

o

Escandinávia
tots els
a

AMÉRICA,
Turquia,

o

pasisos

són

bells

través l'amor de les
seves dones
Feu la prova veient

AVUI

ESCLAVAS
MODA
con,

!VAYA

CARMEN
LARRABEITI
FELIX DE POMES
Dirigido

un

tant.

!Espana y yo somos así, senora! Peró
aixó era abans, i d'aquest abans ben bé ja
fa vint anys. En el transcurs d'aquest espai
de temps, els exaltaments lides o patriótics
de Marquina srhan calmat. 1 un cop cal
mats, quan ha sentit la necessitat d'expres
sar-los, ho ha fet amb contenció, procurant
pendre Patenció de l'espectador per mitjá
de l'emoció i no pas valent-se de la resplen
dor del

rutilant,
privat de

latiguillo,
del vers
Ilue.

l'espuma

de

o

pie

encesa,

de sonoritat i quasi

Ha estat, precisament, per mitjá deis dra
humils que ens ha pogut donar una
visió encertada de l'esperit de Castella. L'al
tra, la del període de Flandes, era una visió
mes

O

estergida d'avella !Castella hereica i ateno
riada, constru'ida a través de Ilegendes es
trafoiáries i d'histerries interessades á explicar
gat per liebre.
Marquina ha escrit moltes obres de tea
tre. En elles es marca, amb trets acusats,
la corba accentuade d'una evolució lenta,
gradual, que ve des de Pestil declamatori
deis començaments vers la contenció i la
síntesi; i aixó a mida que es despren del
declamatori i espanyolista, de tipus de
museu o
de vitrina guardadora d'objectes

d'arqueologia.

Perd inflament i guanya intensitat. La er
mita, la fuente y el río era una obra, en
aquest sentit, plena de troballes. Fuente
escondida és un drama que es presenta iben
net de faramalla retórica. Els personatgel
s6n de carn i ossos ; pensen i parlen, riuen
i ploren. Tenen un cervell i uns sentiments
que els sacsegen Pánima. Abans, a l'época
del retoricisme, del vers envernissat de bri
llantors, feien un dring fas ; tot i el seu
valor palpable, no ens acabaven de con
vencer.
El que és una veritat incontrovertible és
que el poeta, encara que circurnstancialment
s'expressi valent-se del recurs del teatre,
no
té altre remei que el d'anar a cercar
la veritat, la poesia,
on
es traben.
En
el poble.

Teatre Catalá Romea
VILA-DAVI

COMPANYIA

dijoue

A.vui

tarda,

a

les 5: La

revista per

a

Infants

LES AVENTURES DEN TITELLETA
Na,

i tetes

l'obra definitiva de

josep

M

•

de

* * *

Dissabte,
nar,

espectacular comédia

versi6 de

estrenar-les. Val

a

la pena, peró,

que el lector no s'enterneixi prematurament
sobre la sort d'aquest obscur heroi 'de les
Iletres• catalanes, Per un regular, Pescriptor
del país, si alguna dificultat se li presenta,
és la de lliurar-se d'estrenar cap comedia.
Per sort o per desgrácia
voldríem creure
que per desgracia
els empresaris de tea
tre catalá van
tan assedegats a La recerca
d'obres' que ens. fa l'afecte que en cap país
del 'món no deu ésser tan fácil cona aquí
arribar. que, a.mb. el mínimum de control,
—

—

escena regular us aixequi el teló per a
presentar al públic les vostres genialitats.
El que escriu aquestes ratIles seria més
aviat partidari que les escenes locals -pro
diguessin 'les obres estrangeres, sempre que
la producció del país no en surti perjudi
una

cada.

Actualment, peró,

el nostre

públic

Eduard

Marquina.

i

la

seva

néta

La rivalitat entre la germana de l'hereu i
la muller d'aquest, la qual, perqué no ha

tingut fills, hom la considera eom una
intrusa dins de la' familia. Conseqüéncia di
recta de Pestructuració característica de la
familia .pagesa catalana; basada en els pri
vilegis de Phereu. Aquest és el nervi, peró
receló de l'obra es provocada per l'amor
recóndit de la germana per un traginer. La
germana amaga aquest amor a tothom.
Passa per egoista als ulls de la gent quan
és tot al centrad. Aquesta figura, racial
ment catalana, Marquina ha assolit pintar
la amb emoció ; i aquesta emoció, expres
seda amb une bella intensitat, continguda
i patética, per la senyora Xirgu, s'enco
mana

tot

seguit

al

públic.

Hi ha en l'obra un idilli sentimental
entre dos
minyonets que serveix per am
bientar-la, per a donar-hi amenitat sense,
peró, distreure el procés de receló.
L'obra és bellament escrita ; els intér
prets, que je en portaven einquanta repre
sentacions a Madrid., la juguen amb un
domini perfecte. Tots ells
traben en-.
caixats. Cap d'ells no desentona. Posats a
citar-los, els haurfem d'anomenar a tots.
La manca d'espai ens impossibilita de fer
ho, tal com fóra el nostre desig. Acabarem,
dones, rernarcant la interpretació de Mar
garida Xirgu, plena de finesa, alhora que
de sobrietat. En aquesta obra demostra la
senyora Xirgu la flexibilitat del seu talent
d'intérpret, i com sap adaptar-se, amb una
fina sensibilitat, als tipus més diversos. Pas
sa
deis purament declamatoris del tea
tse benaventiá a aquests, concentrats i re
tinguts, de Marquin.a, sense esforg aparent.
Si l'obra fou un exit ciar, la interpre
tació Pacabá.d'arrodonir.

siguin

les que vénen excepcionalment car
regades d'esséncies fortes, d'una truculencia
prou 'notable

dominar i superar tot
l'obra dra
mática es converteix en un article exótic que
el públic celebra per unes virtuts extra tea
trals.
IExemples : l'éxit de ill.ary Dugan; el fra
cás de Márius.
Per aquestes raons, no és gaire lícit de
criticar les nostres empreses per la tenden
cia més o menys irreprimible que ienen a
donar-nos obres de poca qualitat literária.
L'experiencia cris ha demostrat que el nos
tre públic no está gens disposat, ara per
ara, a trabar que Molnár, Pirandello, Pa
gnol, Kayser, Passeur o Maugham
per
citar-ne uns quants a l'atzar
són supe
riors als autors més modestarnent .acreditats
del país. I, seguint aquesta línia de con
ducta que marca el públic, les ernpreses
s'encaparren'ben poc a suplir arnb la pro
ducció estrangera les llacunes deis autors
del país. D'altra part, un públic qué no ha
estat capag d'apreciar el Márius, de Pagnol,
que Pany passat varen presentar-nos a No
vetats, es mereix molt poques considera
cions.
P. M.
naturalisme

.

per

a

possible. Aleshores,
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—
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"OSSO"

DistribuIés per «Aflanfie Filme»

jAUME PASSARELL

LIDO CINE
<RE

Díjous,

Palau de la Música Catalana

sonora

ORQUESTRA
lo

dirigit pel

aparells

'Western Electric
Estrena de

PAU CASALS
dijous, a les

F011.213.2kT)

22, inauáuració ara

UN SOIR DE RAFIE

nit. Tercer concert,
mestre

(Noche de redada)
arab Alberi Préjean í Annabella

EDUARD TOLDRA
amb la cooperació de la soprán
CONCEPCIÓ •BADIA D'AGUSTI
i la pianista
ENRIQUETA GAártETA
Despatx loralitats i entrades: Guixeta Palau

Preu úníc, 2 pesseies
Es despatxen localitats

a

partir de dilluns

Sagarra,

veure

l'estampa

grotesca de

Josep

LES TRES GRACIES

Blanca de Caste

Es despatxa

a

Comptaduria.

jón, Enriqueta
Soler, Rafel Cal
vo i Ralph Navarro

un

MADRID: PLAÇA DE LAS CORTES, 6. BARCELONA: VIA LAIETAN.A., Z
Serveis regular, de vaporo comercial, i correus entre la
Península, Balean, Nora d'Afriea, Canaries, Guinea Espanyola
LINIA RÁPIDA
GRAN LUXE
LIMA RÁPIDA REGULAR ENTRE BAR
BARCELONA•C DIZ.CANARIES
CELONA 1 VALENCIA
Sortides setmanals els dissabtes, a les 12 horca. Efec
Sortidés de Barcelona: /Huna i dijons, ales 20 Lores.
tuaran els serveis les modernes motonaus
Sortfdes de Valéncia: dimecres i dissabtes a les 19 horca
CIUDAD DE SEVILLAi CIUDAD DE CÁDIZ
Servei prestat per la inotonau
Línia comercial amb escales en tofo ele porés
"CIUDAD DE VALENCIA"
de la MediEerránia, Nord d'AfrIca 1 Canáries.
Primera: 32'50 pessetes; Segona: 21'50 pessetes; Ter
Sorfides quinzenals el dijous.
cera: 10'00 pessates.
LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCE.
Serveí rápid scmanaI
LONA-PALMA
—

s

DE MALLORCA

Sartides tono els ?les (llevat els diumenges) de Barcelo
na i Palma, ales 24 horca per les modernes motonaus
*CIUDAD

fons enlluernador de luxe
i costums segle XX, el sublim i a
voltes equivocat amor maternal
d'ara i de sempre
FOX or de Ilei de la pantalla

Sobre

COMPANIA TRASMEDITERRANEA
1VE

Moí

DE

BARCELONA
DE PALMA"

i

***CIUDAD'

entre Tarragpna, Valéncia,
Palma de Mallorca i entre Barco.
lona 1 Malló

Feufer elsvostres gravatsa

Fotogravats Exprés

LIMA RA PIDA REGULAR
ENTRE
PANYA i TER RITORIS DE GUINEA
PANYOLA (Fernando

6

(Grácía)

Teléfon 76935

1

ModUarránia-Canfá.brica

escales a tots els porta. Sortides tots els dimana.
LINIA REGULAR ENTRE
BARCELONA,
ALACANT, ORAN, MELILLA.
CEUTA
MÁLAGA i VICEVERSA
Sortides de Barcelona tots els diumenges a les 8 Lores
Serveí comercial •aíre la Península, Nord
cl*Africa í Canáries, amb escales a gota •ls
porfs de la Mediferránia
Sortides quinxenals
SERVEIS DIARIS ENTRE
MALAGA í MELILLA
DELEGA.CIO DE LA COMPANYIA
A TOTS ELS PORTS
Amb

,

regulare

Serveía
Alacaní

IGUALADA,

té

misteriosa antipatia per. tot l'estranger.
Mai cap traducció no será escoltada anal)
la passió, i si voleo amb l'interés, com
l'obra de l'autor local més modest. Tota la
OProducció, dramática de fronteres enllá ens
arriba aquí amb un aire esbravat, qualsevol
dina que .una hábil maniobra du.anera li ha
lievat tota la sal i el pebre i el valor emo
cional. Sois així es compren que les obres
que comptin amb més possibilitats d'exit
una

O

de

Modes per a senyor 1 senyora

115!

Or de Ilei de la pantalla

la gran comédia
Carlos Soldevila,

reestrena de

No deixeu de
M. de

completen el reparti
ment : Jull Pena,

* * *

"F O X

arribar

Avul:F,SPECTA.CLES PER A INFANTS.
El formidable axtt de Josep M. Folch 1 Torres,

VA,CANCES REIALS
UN COP D'ESTAT

"

—

convencionals.
A Fuente escondida, Passumpte, millor
dit, el nervi de l'obra, és racialment catalá.

Teatre Catalá Novetats

Edmund Lowe, Greta Nissen.

:a

—Hi ha taras autors catalans que no po
den estrenar
diu el cor de patriotes
i
ens entretenim
a
fer obres• estrangeres.
lEfectivament. Hl ha alguns, molt pocs,
autors catalans que, malgrat tenir escrites
una, o dues, o tres comédies, no poden

Sagarra

LES ARRACADES DE LA REINA

FEMINA

ca

L'Hos-éal de la Glória

Aymerich, Galceran, la Morera i Jiménez Sales
us faran riure de debb.
Nit : TERTULIA CATALANISTA,•

el

teatre

disposen

presentar, com cada any, un programa d'es
trenes d'autors locals, combinat amb algo
nes
traduccions d'obres estrangeres. Entre
un
nueli de literats, més sentimentals que
artistes, s'ha cultivat constantment una ten
dencia protestatária davant les traduccions.

I Mecí que així que iMarquina s'ha .1.1ca
rat amb la terra i amb els bornes que hi
caminen duent el pes deis SeU9 dolors, la
seva obra s'ha humanitzat
i devé intensa.
Qui sap si en retrobar de nou aquesta ve
ritat, ella no hagi fet renéixer en la seva
ánima el pósit catalá que
tenia adormit,
o
velat a través d'una boira de literatures

les nits, a un quarE d'onze.

Víctor Mc. Laglen, El Brendel,

en

de
es

GRAN COMPANYIA CATALANA
Direcci6: C. CAPDEVILA

Direcció: Raoul Walsh

que triomfa

Començada la temporada
tala, les inostres empreses

por

David Howard

MUJERES!

La divertida 1

Traducclons

•

•

com

GOYA

"Fuente escondida"

poden
i

MARQUINA AL

E.

ES.
ES.

Poo)

Sortides el ?la 15 de cada mes amb escales a Valancia,
Alacant, Cartagena, Cidiz, Las Palmas, Santa Cruz
de Tenerife, Rio de Oro, Monravia, Santa Isabel,
(Fernando Poo), Bata Kogo 1 Dio Benito, pela vapors
"TEIDE" 1 "LEGAZP1"

•

M1MBDR

.6

LETIR
la mateixa época, ha
-ulls la gasetilla redac
tada sota el •MateiX patró•: «Diumenge vi
dent, 4 d'octubre tindrá lloc el pelegrinatge
(Com cada any

passat pels

a

inostres

lqédan,

No tenim intenció de «fer el punt» en
qüestió que no ha estat resolta, sinó
que al contrari s'ha revifat, donades les ten
ancles de bona part de la literatura con
temporánia, que, com deja Tailhade de
una

honor d'Emile
tradicional a
en
•Zola. A les tres, en el jardí .de la Casa del
Zola, «a la imaginació oposa el document,
gran escriptor, hi haurá discursos pronun'al miracle el treball».
ciats per... Artistes -de la Comedia •Francesa
I per aquí és precisament que Zola ha
Lá gasetilla, com
recitaran poemes
envellit. Ell pretenia aplicar els métodes
Pacostúrriada
.1
no
és
per
déiem, és
sorpeni..
del treball científic a la produoció literária,
dre tungú. La memliria de Zola és guar
i no temia d'escriure
«nous
autres sa
dada com ura culte .per uns
quants .amics, com la de
tants altres escriptors que
1.011901.19,0111101.9111,-.1,1.1.„, :41111181.,19,1„,...
susciten al voltant del seu
ínom una veneració en cer
ele reduit que de vegades
arriba a la isdolatria.
Gairebé coincidint arn.b
l'aniversari •de la seva mort,
que &me lloc al pelegrinat
ge tradiciorial a Médan, han
aparegut tres llibres sobre
Zola : el de la seva filla, Ma
dame Denise Le Blond?Zo
la, el de Bertrand .de Jou
venel i el de Batilliat; i se
n'anuncia un altre; una Vida
de. Zoia, escrita per' Barbus
se, de la qual han aparegut
•

•

•

alguns fraginents

a

la. revista 'que

no

Monde,

gaire

temps enrera procedia a una
enquesta sobre Zola entre
els literats francesos con
Com que estem
senyalatit una llista de fets
siinptomáties, iinteressants
per al lector que procura ca
nalitzár les seveslectures i
•

unes línies gene

rals, remarquem també l'e
l:Heló de mig luxe de les
Obres

cotiipletes,

Els poetes de casa nostra, si us plau per
i' orea, s'han hagut d'anar acosturnant :al
fet de donar a la pu:blicitat les* seves proL
duccions sense despertar a llur volt altre.
ressó que el limitadíssim que pot donar el
petit cercle que, Inés o menys dispers, exis
teix, d'unes guantes d'.áquelles peráones que
encara senten una certa curiositat per .aques-:
tes coses divinarnent inútils.
Va durar un temps, a Catalunya-T-deu fer
cosa de
vuit o deu anys—, ,que ens naixia
cada dia un nou i subtil poeta, bo i cafat
ja. amb una espléndida corona de llorer, i
.amb un llibret de versos sota el brag, Ili
bret que .ben rarament. era Seguit .de cap
nn(ls.
:1quests poetes anaven, tos proveíts de la
mateixa lira, mercada en .el basar, de .1a més
pura..vacuitat. .Una petito lira•de
monocorde i atiplada, asmática 1 discreta,
sense cap suc ni •ruc, igual en tots
Totes feien el mateix so, i el seu Conjunt
esdevenia com un riquíssim concert de grills:
Era comunament usat per aquells 'poétes
,conceptisme sumari, carregat de frases
fetes. i a Pabast. de totes les sensibilitats.
Ben s.pocs sonets, cangonetes, esbravades i
remansos deixatats ; rornaní i farigola ; blau
del mar i vela «gonfiada» ; orenell i nuyo
let ; consoriánts aguts en i 1 en a ; enamo4
riscaments a Paquarella i paisatges de pes
sebre. Peró d'emoció, de profunditat, dé
calor .humana i de lirisme auténtie, res ab
Llavors era que per, cada. poeta 'que.
donavá a coneixer poc se nhi faltava. per
qué hom posés llumináries
endomasséS
els balcons. Tots eren boas,' tots eren excel
lents. Articles de premsa encerniásties per
tots cantoris.,
Tot alió s'acabá, car no podia ésser d'al
tra manera. Si hagués durat una. mica més
haudem acabat fent versos tots els ciut,a
dans d'aquest felig país. La major part,d'a
quells poetes s'han casat i han endregat la
lira al calaix de dalt de la Calaixera. Ara
es dediquen a
d'altres activitats més ,profi
toses per a ells i no tan
nooives a la salut
de la nostra literatura. En el camp de la
poesia hi han quedat els que hi havien de
quedar—i encara n'hi sobren alguns.
Un •xic més engá, l'any 1924, Sebastiá
Sánchez-Juan ens donava el seu Fluid, 111bre irregular, pled'ingenuitats un xic pe
dant i altre xic voluntariós ; llibre en el
qual s'empraven abundosament les trucu
leneies
que llávorl estaven en
yoga entre els nostres revolueionaris ; Ilibre,
en fi,
amb un aecent ben personal que no
arribava a perdre's del tot sota les diverses
veus que sota una influencia i altra el nos
tre poeta adoptava. tina veritable vena lí
rica., fresca i pura, es deixava veure ben.
sovint a través dels gratuitismes ámb qué
la inspiració de l'autor es complara a guar
nir-se.
Era un poeta, peró, que no- despertá pas
grans entusiasmes. Es tractava d'un hete

enquadrár-les órgánicament
en
la seva memória, inse
a

=

rodox

editada per

Frangois Bernouard, en
-disposició tipográfica igual
la de les Obres completes de
Barbey d'Aurevilly i
Journal i la Correspondance
una

a

de Julés Renard, dos 'au
tors, .sobretot el primer, de
.Cap parentiu arrib Zola.
Assistim, dones, a uná téhabilitació de
Zola, una mica oblidat de la guerra enea?
Ho semblaria, si 'nornés tinguéssim en
Compté el parer deis escriptors no, contem
poranis, entre els. quals Zola no fa figura
de mestre, tret d'un grup, preocupat de
qüestions socials, que veu en 1l un precur
sor. Peró d'altra banda, les. xifres que
tor •de Zolá, Fasquelle, ha donat, i que
tothom té per verídiques, demostren que
l'hora de Zola no ha .passat, quant a la seva
aceeptadó pel
ja que algunes de les
seves novelleá han assolit tirátges astronó
mies, que no minven pas d'un any a ,l'altre.
canvi, l'edkió Bernouard no sembla
poder-se comptar corn un éxit.
ikixí dones, és fora deis professionals que
Zola guarda ilota la seva fama esclatada
en 1877, quan la publicació de L'Assommoir,
que doná corneng a la batalla naturalista.
(De totes maneres, el mateix 'Gide perh
posá Germinal en
amb quinesreserves!
la llista de les millors novelles.)

Emili Zola

•

a

la
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Poemes

preceptiva

que regnava.

veritat, l'abstrusa forma

qué

I,

en

presen
tava no era pas massa seductora per anar
a cercar per sota d'ella aquelles intimes qua-,
litats que hi pogués haver.
De Ilavors engá, Sebastiá Sánchez-Juan,
modest i orgullós alhora, ha anat publicant,
si no amb regularitat amb constáncia, sen
se ameinar-se pas massa de l'éxit que po
guessin obtenir, diversos 'libres de poernes,
en

es

"

.
,

'

pa.

tre

Sebastiá

Sánchez-juan

amb cada un dels quals s'anava afermant
la seva personalitat. /Mama deseixint-Se de
les fórmules postisses i cantava ainb veu

més própia cada dio. A Fluid, seguí Cons
teilacions (1927), Elegies (108), Gua. de Gitil
i Divagacions (1929). Aquést any, Sánchez
Juari eris ha ofert CanOons i Poemes.
Sebastia Sánchéz-Juan no' és pas un poeta
de gran orquestra, de porripa i magnificen
cia ; 'en els seus versos ben poques Vegades
sentireu el metal! de les trompetes ni la
majestat de l'orgue. L'autor de Cua de Gall,
ja que ens hern posat a manllevar símils
a l'art musical, podriern dir que
sana amb
trémula má un finíssim violí de delicades
ressonáncies.
A,mb una estranya barreja de candorosi
tat i subtilesa, éixaniorat d'humilitat i d'e
rnoció davant qualsevol dels accidents i'inci
dericies de la vida humana 'o del misten i de
la ••seva rnotivació, Sánchez-Juan us sobta
'arrib la intuició vaga i profunda d'alió que
ens será sempre amagat i que ben mal ens
anida si ens fos algun dia descobert.
Aquesta actitud d'humilitat, aquest ericen
giment enfront del misten i amb,qué .e' poeta
contempla ernbolcallades totes les coses del
món, qui sap si és la més pura i auténtica
inspirációl .Totes a9uelles coses són per a
Sánchez-Juan una raquíssima deu d'enlodó,
ara límpida i diáfana, ara obscura i inquie
tant, peró sernpre viva i lírica dé debb.
J. C. i V.

Energéfica

í rífme

Companyia

han Casonovas

mo

veu

LLI BRES NOUS.
Encóratgeni la pre
sencia de neus 'libres, ipergül el 111bre nos.
tre de cada dia ens sigui dánat com el
nos

—

—

nostré, petitó, blanc, suavíssim,

dulant la salutació matinal amb una
ma i
petita «Déu lo guara».

vants», o : «nous avons derriére nous la
science»; 1, en realitat, el que feia, com
&ha dit caricaturescament, peró sense mas
sa exagerad& era posar els Manuals Roret
en
literatura. D'altra banda, la crítica ofi
cial de la seva época,' i els crítics no oficials
peró classicitzants, com Anatole France,
retreien la seva descuranga de la forma:
I essent aquestes objeccions raonades, sor
pren. encara més de Regir en Zola els re
trets que fa a Ponson du Terrail de no pen
sar ni.un segon en qüestions d'estil, o l'al
hesió explícita a la frase de Voltaire : «les
détails sont une vermine qui ronge les grands
otrvrages».
Són efectivament els-detalls alió que més
ha fet envellir les 'novelles de Zola en la
seva preocupació de fer «un art modera ex
LA CRISI DE LA PARAULA
perimental del tot i completamént materia
lista», home que no estava acoslumat ni
á manejar idees abstractes ni al treball cien
tífic, contra él que ingenuameht es creia.
I el bo éš que l'apóstol del naturalisme,
que predicav.a aquesta mena de novella cien
tífica,. és, el •ovel•ista menys realista que
Un gran poeta, un gran assagista ame
valeritzador de la paraula. L'emperna mu
ha existit mal: Volent copiar, inventava,
ricá, Ezra Pound, va publicar fa dos anys
sical va destruir el tresor íntim i concret
tenia
imagi
perque, com deja France,
•una
un interessantíssim estudi sobre el
que ell
de cada mot. El Noueents s'ha Ileneat árdi
nació. que no podia ofegar, essent un poeta ( anomenava energética litérária. 'Els punts
Fábrica d'Artieles de Viaíge
dament 'a la salvació• del Ilenguatge,injec
sense delicadesa
i *sense grácia, peró no
de vista del farnÓs borne de lletres poden
tant-li aquella passió d'exactitud i aquel!
sense audácia i energia. í aixó Zola mateix
resumir-se així : «La ilteratura té com a
ánim de concreció que poden deturar la fúria
ho havia.reconegut alguna vegada (peró no
missió valorar les paraules que cal que l'Es
desvaloritzadora (Cultura plástica, cartel!,
se'n
curava)
responent
a
una
crítica
de
Especialitat
Caixes d'auEomabils,
tat usi per al compliment déls seus fins.—
gravat, fotografia, cinema) que hem comen
Baguls, Maletas, Malefes Armarla
sobre
Thérése
Raquin
esorivia
Sainte-Beuve
Els literats són els encarregats d'aquesta
tát darrerament.
que, en. efecte, «la vérité stricte est en degá
solament reeixiran aquells qui
bé, quins mitjans han estat posats en
Tallers, 26.•Teléfon 10623
funció.-4
de tant d'horreurs».
dotaran de sentit auténtic el llenguatge que
práctica
pels nous conreadors del llenguat
Potser, més que res, fou una víctima de
els faci d'instrument.
Gran literatura és
ge? Els futuristes posaren de moda un Den
les seves teories, que, heme honrat i d'una
senzillament llenguatge carregat dé signi
guatge precís, directe, violent, tal con-1 eki
sola pega, sense fiexibilitat ni esprit de fi
ficació fins al darrer grau possible.»
gien els temes més freqüentats per aquella
nesse, pretengué portar a les darrerps con
Ezra Pound diyideix els escriptors en sis generad& Tot retorkisme quedava'
Seqüencies. El seu somni de nove•la cien
o, potser mes exaCtament, substitult
classes : a) els inventors (d'una forma de
tífica, tal com ell l'entenia, fracassá, i ara,
llenguatge, d'un insti-ument líric ; b) elO
pel nou retoricilme menor de la mecá
Maquinária,. Tipus, Filetatge de
Iluny de les asperese. s, dé la batalla natura
inestres (o creádors d'una manera). c) els
nica.
lista, superat i tot pels que, segons la 'frase
iEls fulletons prenien un ritme accelerat
que segueixen el rastre deis grans
bronze, Tintes 1 Utillatge per les
d'aleshores, •es rebolcaven «á plat ventre diluidors, amb
alguna personal divergencia; i nerviós. Josep Llebnart ha pogut parlar
mestres
dans Vordure», veiem rnés dar que mal
Arts
d) els hom. es de lletres, figures de l'ambient una vegada de novena frenética en les lle
que la seva afirmaci6 : «moins d'art et plus
tres alemanyes. Maquinisme. Vida accáe
Merad '• e) belles lletres 0..ongus, Cons
de solidité», és la clau dé tote,s les seves
Agullers, 1 1 Vía Laletana, 4
Prévoit); f) classe Suplementária que rada. Influencia cinematográfica. (Metrápo
defallences
perqué no hi ha obra sólida tant,
lisi novella de Thea von Harbou' dóna Me
Ezra Pound anomena iniciadora de follies
Tel. 15524
BARCELONA
sense art.
(Mac Pherson, Góngora, Marino). Hl ha trbpolis, film de Fritz Lang.) Als Estats
C.
Units els exemples és multipliqüen prodi
tres classes de poesia : meloPeia (les parau
giosament.
les tenen damunt del sentit estricte una
Es evident que en aquests casos hom ar
propietat musical); fanopekt (projecció d'i
riba a Una energetiquització del llenguatge,
mátges sobre la •maginad& visual) ; logo
peia .(dahsa de l'intellecte entre els mots). si snés no per l'eliminad() de les paraules in
útils. 'Aquesta eliminació provoca una acte
No anem pas ara a discutir les posicions
leració del.ritme narratiu, rnolt d'acord amb
estéliques del poeta americá. Si no el plan
tejament tebric, els exemples arnb qué vol la nerviositat ambient i amb les modes pe
riodíStiques. L'esport o la guerra
pas
reccolzar-lo ens donarien molta materia dis
sen
a
ésser temes idonis per al nou estil.
cutible.
El cas lluminós d'Henri de Montherlant.
iEns interessa simplement remarcar corn
Els nevelli§tes ianquis 'd'argurnents poli
Ezra
Pound
situa
en
un
primer
terme de
Rambla
2 i 4
BARCELONA
cíacs ; les narracions amb sobrietat de scé
la fundó literária la necessitat de carregar
nario. Exemples.
el Ilengultge de sentit. Si per a ell la poesia
Al costat d'aix?) el concepte répetit 'de
és un genere superior, és perqué, en teoriá,
José Ortega y Gasset : la novela, género
el llenguaige poétic pot ésser Inés carregat
moroso.
Es a dir, lent, alarnbieat, difícil,
tnés pie de sentit
que el de la prosa.
Ezra Pound fa una excepció molt encerta
analític, .carregat de psicologia. (Joven,
da : el segle xix,
curs•del •qual -tot el
Proust, etc.)
retoricisme i tot l'enfarfec verbal pesa da
Representen aquestes válors darreres, una
munt del vers.
persistencia del fi-de-segle. 141 ha, evident
Precisament
sobre aquest tema
Josep ment, una malaltissa deliqüescencia en
aquests autors. Hl ha en els altres una pal
Pla té una observació molt aguda quan ex
pitació renovada, una fúria rricat nostrá.
pilca la característica de la generació cas
ni ha, a més a més, darrera d'ells, la pas
tellana posterior a la del 98 : «Aquesta ge
sió de les multituds. Peró nosaltres no ens
neració ha tractat de donar una precisió,
un
decidiríem a un judici absolut..
pes especlfic, una densitat a les parau
les...» (Madrid, 185). Per?) el mal venia de
Gu ILLEM DIAZ PLAJA
més amunt —del Romanticisme. I la cor
recció ja havia éstat intentada. Si Valle
Inclán és un retbric, com titilar de retórics
un Baroja, un Maeztu? Quari Azorín escriu
6RANS NOVETATS EN
(?El caballero está profundamente cansado»,
CORBATES INARRII6ABLE8
cada paraula és absolutament completa 'de
sentit. ,Esgarrifa pensar quants heridecasíl
labs hauria emprat un romántic per a dir
laume 1, 11
una
cosa
semblant. El mateix diríem de
Joaquim Ruyra, per exemple. O de Gidé.
Teléf. 11655
El Romanticisme ha estat el gran des
ranneulimeniummimmunnunummumuumuummumnimintinulumummennummunil
'

POSTAL DE CARLES RIBA.
Silencis
atents, expectació irónica, vidres aguts de les
ulleres, Carles Riba, sota la llum cativiant
de trátnvies i voltaics, café de la Rambla a
vuit hores. La veu prima que talla com bis
turí. La rná suaú que modela com una llima.
La lenta, asserenada quietud. L'home que ja
en torna. I el somriure fumeta.
Sobre el
front, dé vegades, a banda 1 banda, volutes
de cabell coluniná jónica del pensament de
Caries Ribal No massa sec ; no massa bar
roe. Ni dóric, ni corinti.Aseptic, net.
Obli
cu de gest i de trajectória• nítida ; ambiciosa
de plans diversos. L'imagináverti
á través
del retrat d'En Canjeó
alt i cepat.•Corpu
lent com el seu eSperit. 1 un dia él veiern al
dayant

sorutarrient.

temporanis.

rint-les

Sebasta Sánchez Juan, Cancons

en

•

'

Diem ara les. grácies d'Eva, protagonista
de ,Carles Soldevila' mentre la crítica li fa
Pacolliment degut: Exálten-i 'la dificultat de
la seva agilitat, i del seti equilibri. 'Es fácil
Hure ; i difícil setririure, ténuerrient. Es fácil
ratller enérgicament el paper Imolt difícil fer
aquestes línies transparents, riervioses, sen
sibles, afinades ; ?lenes de grácia. E•ns agra
da de dir que, a hores d'ara, no hi ha je-,
rarquia entre alió que s'amemena art suPer
ficial i alió que s anomena art profund. Si
d'aqueSt tema en féssim una Iligó, el nostre
exemple es dina Caries Soldevila.
UNA ACADEMIA;
A l'hora que la:gent
s'ho escolta, haurem de parlar Ilargament de
dotar a iCatalunya d'Un instrurnent que mo
deli el illenguatge una mica més ainunt de
la filologia. Evitaríem així una amenaga
doble. D'una banda la d'una Anarquia no
pos fiterária
bona
sinó estilís•tica, sin
tética, i fins i tot estetica. De l'altra la pos
sibilitat d'una dictadura personalista i absor
bent, obra de qualsevol stibxenius muntat so
bre un catafalc politic.•
Si, com sernbla evident, una política-uni
tarista és exigible en les nostres coses espi
rituals, seria hora de •orear una institució
académica dé literatura catalana, com a
controladora d'aetivitats 1 corn á provoca
dora d'estímuls.
Hl ha elemerits- de sobres. Caldria apro
fitar-los. L'Academia de Buenas Letras, po
dria donar-nos la tradició; PInstitut d'Es
tudis •Catálans la 'solvencia tecnica ; .11 jurat
del Premi Crexells, una matisació goncour
dama.
podrien afegir uns quants nóms
dindependents 1,de jeves, per, a arrodonir
el novell instrument de cultura.
Cal nornés. que els nestres bornes de Ile
tres donin la séva oprimió. Es oportuna la
creació d'una Academia de la Literatura
Catalana?
—

—

—
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SINCOPADA,

A

bració emocionada,

cidida, aquesta

ESTONES, per
quina
segura

vi
i de

una

veu

veu d'Aurora Bertrana, pre
del Lyceum Club de Barcelona!
Quina defensa de la Passió sobre les forces
de la Raó1 Quina empenta de paraules

sidenta

martellejants, enérgiquls, precises, concre
tes! Es aquesta una hora propicia per
aquesta veu. 1 ens plau de sentir-la. Es la
mateixa que sospitávem en llegir Paradisos
oceánics; plena, reetilínia, vigorosa.
Ara cal que noves veus vulguin fer-li com
panyia. Companyia
pos simbólica, sinó
material convivéncia, fraternitat de camins
identics. Que Lyceum Club redimeixi el
a

no

casolanisme de les nostres dones de la falsa
redempció que suposen certes actittids pseu
do-salvadores. Que arribi, d'una 'manera de
finitiva, a destruir el feminisme considerat
com a trontollador espectacle per a conver
tir-lo en cosa quotidiana i normal.—D. P.
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ESBÓS DUNA CONFIGURACIÓ ESCOLAR

pla d'A. Ferrani L'Escola Massana

El

proclamació

de la República ençá,
han estat enderrocades. D'al.
estat oreades. La República ha
tres han
projectat una forta ventada de renovació
sobre molts prejudicis. I ha aeonseguit de
fer-ne tina escombrada definitiva. Moltes co
ses, peré, es mouen encara en Pambient
enrarit que sempre han conegut. Les Ese°.
les 'de Belles Arts, 'per exem•le. Lés Escoles
De la

algunes

ha de proporcionar a Palumne el mitjá de
trobar-se a través d'una instrucció. Com diu
Gleizes : der-se a la mar sense brúixola,
és una follia». A l'Escola correspon, per via
doctrinal i práctica, incorporar a állb que
és temperament, tot alié que, en la imagi
nació i en Pintellecte, pot donar origen a
la materialització més depurada. Sla par
ta de la intuició i cal arribar al coneixe

coses

Angel Ferrant

én el'

de .Belles Arts segueixen tenint él carácter
prehistóric i rutinari que les han convertit,

fa Molt temps, en una baluerna perfecta
mea inoperant. De les Escoles de Belles
Arts, mingú no se n'ha preocupat. La Re
pública, que ha actuat. revolueionáriament
en• tants aspecteá, :no
ha volgut, o no ha
pogut, fer la revolució pedagógica. L'exem
ple de Méxic, que ha renovat totalment l'én
senyament artístic, no l'ha temptat. I de les
Escoles de Belles Arts, repetini, ningú no
se :n'ha preocupat. Millor dit, només una
eXeepeió confirma la regla, general.
pla
pedagbgic '-d'Arigel.' Fer' rant. Akitiest escol-'
tor, professor ,d'escultura de Llotjá, ha tin
gut -la .bona fe d'iinaginar un projecte per
a unes. Escolés
Belles Arts ideals. I diem
que ha tingut
bona fe, car Ferrant ja
sap perfectament que 0 seti„..pla, tal com
estan les coses, no pot
sser
de mornent
portat á la práctica. Caldria recomençar.
Es a dir : caldda oremar les Escoles actuáis
damurit les sevesscendres, .bastir una Or
ganització absolutament inédita, nova de
trinca. Peró, .mentre vénen tempS •illors,
aquest Disseny d'una configuració escolar,
aquest Projecte per a unes Escoles federa
des d'Arts plastiques de rEstat, elaborat
amb unes idees claríssimes, de elareclat cris
tallina, sobre Pensenyarrient artístic, i esta
blert amb una lbgica implacable, bé mereix
un breu comentad.
Angel Ferrant creo ique, donat el rol so
cial que han de jugar les Escoles que ha
projectat, cal estimular l'afició a l'art, de
la mateixa manera que iou estimulada' l'afi
ció a l'esport, que cal propagar tota forma
d'expressió espiritual de la mateixa manera
que foren propagades es creences. IEs inútil
i abstird fer professionals si al mateix temps
no es procura formar una multitud que l'in
teressi: Aquestes Escoles haurien, sobretot,
d'encarrilar, d'estimular les aptituds. En
carrilar les aptituds. Aixb és molt impor
tant. Recalquem-ho. Cal ajudar eTé• alurn
nes a trobar-se.
'Els cursos d'aquesto Escola ideal esta
rien dividits -així : C'tirs d'inieiació, Cursos
1 Cursos

teórico-práctics

especia

o

litzats. O sigui,: tres fases del deixeble
Pescola : i.a, lliure manifestació, de .carác
ter general, dels dots naturals ami) éls quals
l'escolar ha vingut al món ; 2..a cuajo d'a
d'una ac
quests dots individuals per
tuáció conscient i intellectual per •art
lurrine i professors ; 3•a, instrucció científica
especial i realitzacioris definitives.
Examinem primer
corá d'initiació,
ingressar •'alumne a Pescola, s'imppsa un
Període de tanteig. Labor expansiva i lliu
rernent realitzada amb utillatge rudimentari
de tota mena : fusteria, metállisteria,
de:Modelar, paper, _tela; ,114is,•pinzell..,..Pur
jec per a Palumne. Joc que el professor
estimulará. Prohibida la cópia. S'ha de par
tir de Palumne fins a conéixer-lo tal com
és. Sla de partir de Pálumne .com a factor
indeterminat per a convertir-lo en factor de
terminat. En aquest període
Pac
tuació de Paluinne ha de precedir senipre
la del professor.
.1 passem ja als cursos práctics. L'Escola

mitiá

és

—Que gent que el segueix! Segurament
algun gran jugador.

—I ca 1 Són gent que
les pilotes que perd.
'

es

tornen

a

vendre

(The •assing Show, Londres)

seu

ment. A l'inrevés del que s'ha fet fins

•

práctics,

L'ART DECORATIU

•

ara.

Cal aspirar a una consciéncia inte•léctual.
I aquest és el moment en qué ha de néixer
aquesta aspiració en l'escolar. Les .classés
seran arnb un o diversós tallers d'assaig,
segons les disponibilitats i oportunitat, amb
la idea que cada classe en si pugui ésser
presa .per. un taller genéric.
besprés d'aixb, Ferrant enfoca les prác
tiques definitives que es cursaran al ma
teix ternps que es faran els estudis de tipos
cientific que completin la instrucció. Es do
naran a
Palurnné coneixements teóries o
eátudis complementaris d'ordre eientific. No
cions matemátiques i ciéncies físico-quínii
ques. Histbria de la Civilitzaeió, mai His
tbria de l'Art. Aixé és molt important. Es
interessant de conéixer les obres del passat.
Perb és absurd presentar-les com a model
o
exernple. !El que interessa és arribar

conéixer-les en connexió'arnb les
.0 sigui, amb els fets que

seves

ca-u

deixaren
rastre material en forma d'objecte d'art.
Unic Mitjá d'arribar -a compéndre-les d'ar
ribar a distingir el pá/pitant -del cadeivéric.
Com és de suposar, la divisió d'arts 'ma
jors i arts menos queda 'eliminada del pla
d'En Ferrara. tot, o gairebé tot, en la
seva
escola, des d'iin tamboret fins
positura d'una paret, ha d'ésser discutit\
realitzat per alumnes i professors. Aquesta
Escola hauria d'ésSer una Escola de Poé
tica Manual.
Despiés' Ferrant estudia Porganització 'de
la seva Escola. Ens manca espai per deta
llar-la. Constatém únicament que és d'una
lógica perfecta. I assenyalern, 'com a resum,
que en el cicle dé Porientació presentada
ses.

es

no

destaquen

primer,

els tres

inoments

áegüents

:

mánifestació íntegra del teiripera
ment individual ; segon, cultura pos-posada,
práctico-intellectual ; tercer, consciencia de
l'expressió plástica. I es fixen, com a punts
de suport de la inova escola, els següents :
primer, sintesi normal del rnaterialisme i de
l'espiritualisme, única via humana de rea
litzacions positives ; segon, instauració de
la voluntat creadora en oposició al concepte
imitaitiu; tercer, exaltació del valor de tot
treball manual alié a l'estendardització.
Es dar que, per a la implantació d'aqtiests
principis, és condieió ineludible destruir o
prescindir de la vdla i cercada bastida re
trospectiva, damunt la qual s'ha apuntalat
fins ara Pensenyament. I que caldria subs
tituir Paccent
tradicional i infortunat
de cosa oficial. Substituir anys per moment,
pols per netedat, solemnitat per familiaritat,
academisme per inspiracrió... Peró aixó, ara
per ara, és impossible. Pal, esperar temps
millors. 1, en' espera .que la República,
menys agabellada per la resolució de qües
tions, inajornables, dediqui a les coses ar
tíátiques l'atenció qué mereixén, Angel Fer
rant, controlat per una -organittació peda
gógica absurda i irracional, prehistórica, no
pot fer altra cosa que orientar de la millor
manera possible els seus actuals alumnes
de Llotja. En un altre article Veurem els
magnifics resultats obtinguts, á desgrat de
ta:ntes traves oficials.
SEBASTIÁ GASCH
—

—Si

no

minuts,

ens

--

Arenen

avui sí que

despertar d'aquí cinc
farem tard a eollegi.
a

(London Otinion, Londres)

Aquesta
d'enguany

.

Escala organitzá al final de eurs
la seva habitual exposició de tre
balls escolars, i aconseguí el mateix éxit
que Pany passat. Els éxits de l'Escola Mas
sana s'expliquen
per la qualitat. deis tre
balls escolars, els quals en bona part sem
bien obres d'artistes madurs més aviat que
exercicis escolars. Hi ha certament en
aqu'estes exposicions els exercicis de dibuix
del natural (i altres de di
buix decoratiu) que a totes
les escoles semblen els ma
teixos : les tres. pornes de
Cézanne, el tovalló treballo
sament arrúgat, el seu cán
tir, el seu morter' etc. En
guany la elasse de dibuix
del natural de l'Escola Mas
sana ha afegit al tradicional
repertori una cadira. Ben
vinguda : aixó és un avene.
Es igual : el mateix son
boná uns models que uns al
tres,, per a PCStudiant que
cemnça tets són nous. Peró
els treballs
deis deixebles
més• avençats són ja en
aquesta escola d'arts deco
ratives unes Veritables rea
litzacions, ni mes ni menys
reeixides que les que ens se
ran
Mostrades en les gale
ries paliques d'art durant
Pany artístic que comenea,
tan. váltIses ,com la majo
ria de les realitiacions expó
sades al palie pels artistes
professionals durant els anys
anteriors.
Aixó vol dir que els pro
fessors de realitzacions de
l'Eseolá Massána són molt
hábils en el proli oficI
ádhuc en l'art d'enseriyar
lo. Pel que fa als deixebles,
actuen

en

corta manera,

la moda imposés cada any, tot i que un
tal programa seria una .:extravagáncia per
niciosa, podria l'Escola Imanifestar-se sim
plement com escola modennissima de cada
moment de la moda, 1 corn a tal hauria d'és
ser jutjada. Pero,ni així; com escola mo
dernissima,, l'Escola Massana no pot ésser
considerada. Seguint els dictáts de l'esmen
toda pedagogia anárquica resulta que tal

crets -i

pe

flor.

D'altra banda no n'hi havia d'altre.
Avui dia, que la pedagogía artística té tan
boas antecedents, si volem considerar-ho
sense mania,
sense por i amb el sentit de
responsabilitat que tota qüestió pedagógica
cris lia dé comunicar, haurém de confessar
que el procediment és deficitari, a desgrat
de les relativament engresoadores manifes
tacions de fi de curs. que l'Escola susdita
para, un any darrera l'altre, a la planta
baixa de l'Arxiu Municipal Histbric. El mé
tode podagógic d'aquesta Escota és la causa
del suposat déficit, perqué ehl mateix és
deficitari. En efecte, l'Escola Massana és
Ima de tantes 'escoleá de pla modem que
tmsenyen el conreu de les arts decoratives
sense ensenyar-ne dis antecedents naturals,
'els esta ; ensenya tan sols les arts decora
tives més modennes, les,d'aVui a quarts de
deu de la nit ; i negligeix voluntáriament
les arts decoratives, tan certes i segures, de
tot altre temps. Així resulta que corn que
(del mal el rnenys) 01 professors saben l'art
modem de cada un d'ells, perb no saben el
d'altres temps (o no saben ensenyar-lo, o
no poden, o no valen), tot Pesforç didáctic
poden concentrar-lo
Pensenyament exclu
siu de Pan modem. Aixó seria un gran bé
si Pan decoratiu, tan fluix, que avui está
de moda, hagués de perdurar, posem per
cas, fins a Paprovaeió de l'Estatut de Cata
lunya, i més enllá i tot ; perb és possible
que d'.aci cinc, sis, tres anys tothóm es trobi
d'acord Sobre la necessitat de suplir-lo per
alguna cosa més viva i substariciosa. Ales
hores els deixebles,que hagin aprés l'art de
coratiu en aquestes escoles d'ensenyament
lirnitat es trobaran sense preparació per a
evolucionar. Si l'evolució continua desenrot
Ilent-se sota els iprocedirnents de l'actual pe
dagogia de la impreparació, de la manca de
tradició i de métode, de la llibertat del del
xeble, aleshores els artistes deánonats per
Pevolució podran posar-se a professors, així

professor especialitzat-

la

nrialtempsa.cla. Peró,

i si aques

evolucionen amb tot el rigor d'una
pedagogia racional de les Belles Arts?... I si
no hi ha cárrecs de professor per a tots els
artistes?...
Si l'Escala Massana hagués estat fundada
per a l'ensenyament exolusiu ele Part que
tes

coses

FEU FER

en

-segle

N'o cál .dir que per molt que arribin
imitar •la perfecció de llurs professors els
deixebles no tenen res, cap fonanient, al
desáota de tan parlieulars i heterogenfl en
senyaments improvisats. Es. dina ceje á les
tals escoles hom educa 'els deixebles tan 'sois
per- a ben reeixir una exposició escolar' de
fi de curs:
Un col) eixits de l'escola, aqtiests deixé
bles es trobaran Probablement tan desval,
guts com• aquells dos. artistes que fan de
protagonistes d'una novelleta de Mark
Twaim Arribdós eren aficionats i autodidae
tes. .L'un
s'enamorá deis fanals i
s'engreseá amb eís canons d'artilleria. I,- ca
dascú pel seo cantó, no pintaveri sinó aix6.
No cal dir si amb la gran práctica d'un sol
•

arribaren
'una"perfecció'inestrívola.
palie els prenia
lel manis els fanals
els canons
qualsevol

terne

una

I ara, les barbes ! Cada dia es veuen
més xicots jóvel .ámb. barbes. Per lyé que
vácillants .eneara --;-thom dubta entre la del
nihilista i la del filósof —, el signe és ben
dar i ajuda a, estabilitzar la nostra cons

ternació primera. Caldrá dir adéu, definiti
vament, als guanys de claredat, de senzi
Ilesa, de classiciSme, que el Noucents havia
reconquerit. Aquesta :devoció romáritica
la moda és exadament la devoció román
tica „deis sobrerealistes.• Aixó en el tercer
ters: del seglé XX. Quari' tot just el se,..
xrx havia deixat d'éááer un perill com a
persilténcia, se'ins apáreix terrible i comino
yedor corn un perill per réaeció.—D. P.. ".

ESPECIALITAT
EN LA MIDA

jaume I, 11
Teléf. 11655

a

i

a

Tant, que aviat aconseguireri la celebritat i
la fortuna.—Per6 nó la .felicitat ; perqué,

La

máquina

d'escriure de

per més que procuraven combinar Ja dispo
si-ció del fanal ô del .canó d'artilleria, les
composicions arribaren 'a repetir-se, i la
monotonia de llur trebáll els entristia. Un

qualitat

4,17,

dia peró ti:ngueren els dos célebres pintors
la idea salvadora de renovar llur'art farnós
per mitjá de la collábóració ; i s'associaren
per tal de poder' pintar composicions més
variades á base de fanals i canoas
l'erío conjunts. El palie es tornava boig
d'entusiasme davaint d'aquelles novíssimes
pintores. I els dos .pintors esdevingueren
molt més célebres i multirnilionaris.Peró
(el que són les coses d'aquelt món...), en
cara no
eran feliços ! Sentien una profunda,
melangia, una reeariea. Mortal que els cor
secava : la recança de Pocordió, 1 no ces
saven de lamentar-se : Ah !... si almenys sa
béssim pintar. aeordions !...
Cal donar, dones, .als estudiants de
les Belles Arts la possibilitat de poder
pintar qualsevol.,cosa, ádhue acorclions, si
a má ve.
.1() \N SACS
•

GRAVATS EN LA

Fotogravadors

Casanova, 160-162

en

El

ELS VOSTRES

Unió de

musicJiall,

turbulents.

l'estil cubistejant
,faisona deixebles deeoradors., exclusiyament
en un estil cubiste]ant, méntre que al costat,
tal professer especialitzat en l'estil deis pin
tors barrocs ensenya a esmaltar segons l'ex
clusiu estil barroc de la gran pintura del

•

esquitllar

de

DE LES BARBES CONSIDERADES.
COM A SIMPTOMA. —Si cris consternava;
la definitli;a eVasió de la línia senzilla en.
la moda femenina d'enguany, si la fugida;
del mallot i de la faldilla curta ens donava,
dálés simPtomátiques sobre él fracás d'una;
posició pragmática i praCticista del nostreAl
terrips, hp félem sempre creient que'es trace
.tava d'un fenorrien que explica el més
:
tre deis ex-amics de Catalunya com oná;
yecaiguda. en 'el fi-de-segle.
Més que res, ens feia considerar el fet
com
una tosa passatgera la
singular diver
géneia amb qué la moda diferenciava les,
línies deis, homes i de les dones. Als salons,
de ball, homes i dones ens donaven l'es
tampa de dues époques enllagades per la
cintura. Vestits femenins afinadíssims, so...
plens de farbalans i de retórica,.
al costat de vestits masculins tallats amb
una
evident intenció esportiva.,
Deixeu-me dir que jo havia ja pressentit
sírnptomes de la tragédia. L'any passat les.:
solapes de les americanes i les formes de.lel armilles presentaven una marcada ten-:
déncia a roman'titzar-se. Les- corbates s'en»
llaçaven d'una manera indolent i descuidada.
Hom cornençava a exhibir uns pentinats

.

proeediment pedagbgic ; i en el
ríode románic el procediment eneara era.

d'estampes

:

Teléfon

77406

CASA ORBIS
F. FERRER AYMAR
Claris, 5 : Teléfon 19763
BARCELONA

—Quina lletra és aquesta?
—La conec de vista, peré
diu.

(Lustige"

Kóiner

jo ja no el duré més?
--Grácies, senyoreta. No agrado gens al
meu xicot, amb aquest barret.
—E1 vol, Maria, que

no

sé

com

es

Zeitung, Coltmia)

.

álternáncia de primers i
darrers termes. Li tremola la veu mentre.
la rriá se li fa ferina i segura, en la conba
difícil. (Carmen, la 'model, té una dalla des
vergonyida, de noi del carrer.)

Bibliote ca Massana, a l'Arxiu Históric de
la Ciutat

bon

POSTAL DE FRANCESC DOMINGO.
Frafncesc Domingo, sobre la maroma fina,
sobre la corcla de violí de la seva veu, ea
mina p-er les coses concretes i limitades,
com
un
recaptador d'horitzons exactes. Per
finestra de l'estudi, puja el sorollet de.
brollador i oéells, de la plaça de capital de
provincia, anomenada Reial. Si ens vinclá
vem
per a mirar els grups d'anarquistes
i de filatélics, eßl estenia els fils afinats de
les seVes 'paraules per dámunt' de les pal
meres,' fins a estronear-les. davant la ban
dera roja del --Bloc Obrer i Cairiperol. Tímid
de veu, i com corbat'de la se-va préPia timi
desa, sols en encarar-se amb la tela prenen
lluissors vivíssimes els ulls. Després la pu
pilla negra se li omple de somnis incon
—

cinematográfica

com

els antics mestres de l'época
d'or del gremialisme' per re
lació als aprenents. En el
període gótic aquest -era un

PROJECTOR

(Candide, París)

--Vés corrents al- bar

policia.

clandestí-i-porta
(Judge,

un

Nova York)

8

MIRM3DR

•

ANUNCIANTS...
completa

Una m_oderníssima organització

publicitat

en

113elícues
l
de dibuixos animaís
mudes i

patent num.. 121288
aplicades al
de la técnica publicitaria, us Pofereix:

sonores

servei

-

S

E
Vostres productes poden ésser propagats amb éxit segur
tota la Regió Catalana i Illes Balears

200 cinetnes

poblacions

ciutats 1

en

per

categoria

de

Fontanella, 10, 11",3,a- Te116606

Anuncieu

55

85, 118.1.:

o

AIGUA
DE ROCALLAURA

a

MIRADOR

LA DEU

MÉS RICA DEL Méll

sí vosté pateix
Lítiasi lírica (mal de
El convidat.—Ben poques

jat

ENCAR REGUEU
ELS VOSTRES

ARTiSTICS

u

bé

com

ALS

he

(The

també,

Passing Show, Londres)

DEL

PALAU

t

CALLÍS, 3,

DE

ES LA CASA

LA

MÚSICA

5

i

7

CATALANA)

(Lije,

MÉS

RATLLATS,
PERFECCIONADA
EN

LLIBREs

LUXE I EN TOTA

CLASSE

EN

S'expén
í

en

en ampolles de lítre i míg
earrafons de vuit litres

Distribuidora

Nova York)
puc fer

—No

gent mirant

D'EN

ELEGANCIA
ENCA
RRECS.
EN CAS DE URGENCIA
DEMANEU-LOS PEL TELÉFON
ECONOMIA

ra.

AIGUA DE ROCALLAURA

DE

QUADERNACIONS.
I

74-1

.Z-7/

—Faci el favor, que está parlant amb una
senyora de la bona societat!
--Perdoni... Aquest mal costum de fiar-se
de les apari6ncies !...

PATRICI ARNAU
VERDAGUER

Nefritis crónica, es curará
clicalment amb

se

GRÁFICS

TALLERS

DAVANT

pedra),
Bronquitis parenquimatoses

men

a•ui.

El men de la casa.—Nosaltres
nyor Guillen.

IMPRESOS

COMERCIAL:,

tan

vegades

res

de bo

mentre

hi

FORTUNY, S. A.

hagi

treballa

com

Correr

(Lije,

NOV2 York)

-

ganarais

Hospital,

32

1

Saimeron,

133

11111•1111=~~1111~11.~~1,

ELS

-

14856

—1 per aquest cantó no heu posat tanca?
—No cal. No s'ha donat mai el cas que
m'hag,in pres cap aibella.
(l'he Humorist, Londres)

I DIE.46111.

RECEPTOR PADIO AMER IC/-<

S A

—Perb,

no

pilotes

teniu

DE

golf?

de

(1 lid

e

,

Nov

ork)

Lailetarnav 110v Pral]. D.

EN VENDA A LEJ
MILLORl CA/E/ DEDI

ISVRTrEVAVA CAÍA PUJOL

a

Societat Espanyola de Carburs Metülics
BARCELONA

Mallorca,

Teléfon

232

BUTLLETI DE

materials

d'aportació

per

que vía

ESTUDIS, CONSULTES

I

12.°

carrer

vel

la

ASSAIGS, GRATIS

SUBSCRIPCIÓ

a

preu

fíat de 2'50

píes.

es

subscriu a

de

,

Signatura
—Au avall, menut.
—Si no anessis armat
'lengua, cap gros.
•

.

no

gastaries

(The liumorist, Londres)
IMPR ESOS
Asalto.

COSTA

45.- Barcelona

.

,

•

tanta

,

.

MIRADOR

trimestre.
de

.

SOLDADUR.A AUTOGEN.A

PRESSUPOSTOS,

BARCELONA

El Sr,

73013

CARBUR DE CALCI; Fabriq-ues a Berga (Barcelona) í Corcu
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 °/,, DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, Valéncía í Córdova ACETILEN DISSOLT, Fabri
ques a Barcelona, Madrid, Valéncia í Cbrdova
MAN
GANES í FERRO SILICI : : SOCARIUM.A.T i SECAT de
fils í peces seda, cotó i altres teixíts : : CALEFACCIÓ INDUS
TRIAL de laboratoris i doméstica : : GENERADORS, BU

FADORS, MANOMETIZES,

.

441.

ARCLONA

MIRADOR
Pelai, 62.

Apartat 190
T'Ice.: "Carburos"

HOÍPITAL

Darcellona

Suscrivitz=vos

Correus:

DINAMICZ TUBOr
MULTI-MU

PENTODE

CADA/AL ARTICL.0

ASSUMPTES FISCALS I ADMINISTRATIUS

8,y9 TUBO/

fUPER-HETERODIN

—No sóc prou ric per perdre'n. Nornés

faig exercici...
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