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Sigui benvingut

entre nosaltres Francesc
Macla, de retonn del seu exili. Des del MI
RADOR l'hem vist que arribava ; i una mul
titud al •seu voltant i, enllá, tot un poble.
La venerable figura de l'anciá, llavors,

s'ha magnificat 1 esdevenia un símbol Era
l'home que ha nodrit el seu ánim de les
virtuts més substancials de la ciutadania ;
i, si és possible d'ultrapassar la prbpia va
lor, per comunió amb les idees básiques de

I, de fet, és així. Es perqué ha

estat

d'aquest ideal de Catalunya
aquests tres de justicia, veritat
i illibertat, que Francesc Macla arriba en
tre nosaltres, de l'exili. Tot el seu valor
consisteix en el fet que no s'ha apartat
mai d'aquest punt on convergeixen totes
les nostres voluntats. En retre-li homenatge,
el nostre poble entenia retre'l a l'esperit
de concbrdia que ell representa ; i l'aplau
cavaller servent

que

resum

•S'ovint esdevé als missioners, que llurs

salvatges feligresos

s'enderien a pendre'ls
grans magics. Ho fará avinent
l'anecdota que segueix, la qual va escaure's
en terra de zulús.
Ells havtien observat que el blanc—un mis
sioner holandes,s'endossava, cada cop que
plovia, una mena de capa mágica. En rea
litat era un senzill impermeable. Perb la
mentalitat supersticiosa deis negres cregué
a tot creure, no pas
que el bon pore s'abri
gallés a causa de la pluja, sinó que l'abri
gall n'era la causa prodigiosa.
Re/jets en aquesta creença, una vegacla
que regnava un terrible eixut en llurs camps,
enviaren al sant baró un propi de la part
del reí, transmetent-li unes ordres severes de
no trigar més a vestir-se la capa de fer plou
re. Foren inútils les Protestes del missioner,
arribat a presencia del sobirá de la tribu.
Al capdavall de molt parlar, per tal de
dissu,adir-los de llur error amb fets, ja que

per

no

supera a si mateix.
Maciá havia superat Macla. Havia desapa
regut
davant de l'home repre
sentatiu. Perqué Maciá vol dir tot aixb :
rebeldia contra la injustícia ; elegancia -mo
ral menyspreant les trapelleries ; bondat, va
lentia, fermesa.
I quan un borne aconsegueix encarnar
aquests valors, transcendeix d'ell mateix.
Adhuc, amb una meravellosa puixança, dis
sol l'egoisme deis altres. No tan solament és
alió que és, sinó alió que representa.
Maciá simbolitza la santa rebeldia : alió
que no transigeix amb la que creu injustícia,
que no hl' pacta, que no vol trobar l'excusa
deis compromisos personals, ni les invencions
enginyoses deis flacs de coratge destres a
•efugir els sacrificis imposats per la digni
tat. Es la religió de la dignitat. La dignitat
absoluta, per damunt de tot' que no recula
davant l'holocauste de la vida o la fortuna.
L'elegancia moral ; el joc net ; l'horror
a
l'enganyifa ; i el culte de la sinceritat, el
gran estímul de l'amor i de la compren
sió entre els homes. 1 si no és per tal
de fer una humanitat més amable 1 com
prensiva, qué seria la política? Per aixb, en
el cas de Francesc Maciá, s'ha donat la
següent paradoxa : que tot i ésser blasmat
es

predicador d'odis,
litat hagi provocat, enllá de l'Ebre,
per molts

com

a

en

porqué,
aquests moments, ell,
ningú, simbolitza el denominador comú de
totes les divisions més
menys profundes,
i,
la inversa, els aplaudiments
eh l di
dien

en

com

o

a

rigits

a

reforcen tal o tal altre, sinó que
donen més virior a tots plegats i a cadas
curi de
nosaltres. I no tan solament als
presents, s'aló als absents, 1, ádhuc als que,
negant-lo aparentment, han d'acceptar, al
fons de llur cor, allb que ell simbolitza.
Es per aixb, perqué sou el Maciá de tots,
que MIRADOR us dóna la benvinguda ; i per
qué essent el Maciá de cadascú, teniu prou
força de cohesió per a poder fondre les yo
luntats individuals en una de global. Així
són els homes representatius. Tot vás viviu
dins la noblesa del vostre gest, el reialme
del vostre símbol. I quan, anys a venir, el
temps haurá engolit molts personatges que
avui diríeu de primer rengle i aplanat mol
tes divisbries, avui alteroses serralades, en
cara
veurem, veuran els riostres fills i els
nostres néts, la figura de l'«Avi» a la claror
de la histbria.
Benvingut siau I
no

uns

hi valen

paraules,

va

posar-se l'imper

meable meravellós. Ara veurien, va dir-los,
su
feia o no feia ploure. I volgué la casuali
tat que plogués. Ja tenim els negres més
convençuta que triai, i el missioner esborro
nat, mig mort.
Al cap de dos anys, com no plogués i els
canips en patissin, el sobirá, amatent al lié
deis súbdits, reitera aquella ordre de pbsar
se
la capa talismánica a/ pobre pastor.
I aquest, de nits, no tingué més remeti que
fugir a la callada, a riscos d'é,sser pres i
sup/iciat a cor que vols, cor que desitges.
I, si hem d'ésser francs, aixb que passa
als pobles de pell negra, també esdevé per
l'estil a d'altres d'epidermis més clara, si
gui groga, bruna o del tot blanca. I con
fessem que l'anecdota se'ns ha acudit per
associació d'idees, d,avant de certs impru
dents alegráis de La Veu de 'Catalunya i del
minúscul Diari del Migdia, a propbsit del
nomenament del senyor Ventosa i Caben,
ministre d'Hiserida. Nosaltres serem els pri
mers de creure que aquest polític coneix
en la mesura que
poden coneixer-se, és a
ben poc—els misteris de l'economia i de
les finances. Almenys no li falta práctica per
diversos i, a voltes, difícils, Consells d'Ad
nzinistració. També no tenim cap raó per
creure
que eh l no vulgui huir-se, si li ho
permeten els companys i les oircumstancies.
Perb quan volen assegurar-nos els dos ro
tatius (tnés aviat són un i rnig) que Valva
de la pesseta, produida tan arran de l'eleva
ció del senyor Ventosa a la cartera d'Hi
senda, que fins el va precedir d'uns pocs
dies ; quan volen convencer-nos que el se
nyor Ventosa s'1u2 posat la capa mágica,
aleshores nosaltres sentim una certa angú
nia pensant en el patir per dintre d'aquest
mtinistre d'Hisenda, que més s'estimaria que
no
el lliguessin a la capriciosa pesseta, ara
per ara, ni li atribuissin miracles que no
són

seus.

X. Y.

,CastanyesalConsellde Ministres
En el número anterior publicávem dues
historietes del ministre del govern Beren
guer, senyor Tormo, amb les quals no queda
pes exhaurit, ni de boa tros, l'anecdotari
d'aquest extraordinari ministre.
Una de les moltes aficions del senyor Tor
mo és la de menjar eastanyes. Tan aficio
nat hi és, que un dia no tingué inconvenient
a menjar-ne una abund,ant quantitat en pie
Consell de Ministres. Tots els companys de
gabinet el miraven de cua d'ull, perb ningú
Finalment, perb, quan
no gosava dir-li res.
la eatifa ja esteva plena de peloies, el duc
d'Alba no pogué resistir TrIéS la temptació de
fer-li notar que aquel' lloc i ocasió no eren
potser els més indicats per a menjar casta
nyes.
—Francamente, senor Tormo...—va dir-li
amb uri gest significatiu.
El nostre home va entendre-ho ben al
revés.
—?Quizá quiere una?
I una trista eastanya va partir de les
mans del senyor Tormo, va fer una graciosa
corba sobre la reunió i va anar a catire a la
falda dél duc d'Alba.

IHusions vanes
Les anécdotes del senyor Tormó són ines
abans de la
,dimissió del gran «movilizado»—va amar a
veure'l un opositor, per demanar-li que con
voqués unes oposicions. El ministre va alle
gar que, préviament, calia que es publi

gotables. L'altre dia—tres dies

qués

un

pla d'oposicions.
es publicará?

nou

—I quan
—Oh! Té dues parts : l'una es publicará
de seguida ; l'altra la publicaré d'aquí dos
anys.

Es devia pensar ésser ministre tota la
vida.
•

El do de

l'oporfunitat

Aixb era a l'enterrament del pintor Ca
nals. El senyor Pere Casas Abarca, presi
dent del Circo' Artístic, va pujar al pis.
La primera persona coneguda que va trobar
fou un conegut concertista, sed de l'Artístic
i íntim amic d'En Canals.
—Escolti—li va dir En Casas Abarca—,
cm sembla que com a president que sóc del
Círcol Artístic i venint en representació de
l'entitat, el meu "loe és a la presidéncia del
do].
—Qué vol que li digui, jo? Miri' parli'n
amb la familia ; cm sembla que és la millor
cosa que pot fer.
—Oh, és que no conee ningú. Si vosté
m'hi volgués presentar...
I el músic presenta el president del Círcol
als fills d'En Canals, i aquí acaba la seva
intervenció..
Un cop fetes les presentacions, En Casas

cos

o

en

esperit,

pri

sigui—per

usar

temperaments

responen

a

Josep

Roviralta,

Maria

dia d'a

un

la que Conxita Supervia duu penjada
al coll i en regala d'iguals a les seves
amistats.
La preséncia d'aquells animals sembla
que no fou gens del gust de la mere del
conegut industrial i rotar.
Li semblá que en una casa espléndida
ment posada i ben endreçada, les tortugues
no
hi afegien cap nota de valor, sinó que
només hi desentonaven i •hi anaven a fee.
nosa. IPerb es veu
qüe conservar les tor
tugues devia ésser un desig o un compromís
molt fort per En ,Roviralta, perqué hagué de
recórrer a aquest argument suprem :
—Miri, si no les vol a casa, les hi hauré
de posar un pis al carrer d'Aribau.
com

•

•

imperial

Estil

l'encapçalament de la
l'apat deis
regionalistes espanyols, que ha tingut lloc
En

qué

fa pensar

nota del sonyor

Gambó, !Regida

a

a

Madrid?

«Amigos de Aragón y de Levante, de Cas
tilla, de León y de Galiaia, de la Mancha
y de /a Rioja, y de Navarra, Andalucía y
Extremadura, a todos mi saludo más cor
dial.»
En qué fa pensar? Suscita un món de
reminiscbncies : els meons assiris, on amb
escriptura cuneiforme, llegiu els decrets deis
déspotes milenaris ; els úcases del tsars ; les
pastoras deis bisbes ; algun fragment del
teatre de

Calderón,

etc.

napoleolnic

Esfil

Segueix la famosa pastoral :
«Habéis sido los primeros que, al decidir
extender MI actuación de modo definitivo
por tierras de Espana, habéis querido luchar
a mi lado. Esta prueba de confianza os dará

siempre

derecho a ser los primeros en
a ser los escogidos para rendir
el máximo esfuerzo en la lucha.»
Hom pensa en la primera proclama de
Napoleó a les tropes d'Italia :
mi

un

afecto

y

.«Soldats, esteu sense menjar, sense co
brar, etc.... Davant vostre s'obren les pla
més riques del món...»
o bé en la literatura del caudillo,
perador del Parallel.

nes

Fent

ex-em

etc.

casa

A l'Assemblea d'Acció Catalana,

M. R..

i T. va demanar que, si el partit anava a
la fusió amb Acció Republicana, li deixessin
a eh l i a quatre fidels seus l'honor de con
tinuar amb el nom del partit dissolt.

—Deixeu-me aquest hortet—va exclamar,
—deixeu-me aquest reconet, per a conrear
lo ; i quan, cansats de folles aventures, tor
nareu com el fill pródig, us rebrem amb els
braços oberts.
Veient el darrer número de La Ciutat,
n'hi ha que diuen que, al mig de l'hortet,
M. R. i T. vol construir-hl una font mo
numental amb Macla a dalt.

Gasívería catalana
En

una

reunió donada

a

casa

d'una

res

pectable vídu,a, coneguda per la seva gasi
venia, malgrat les atencions socials que pro
curava complir espléndidament acoblant re
lacions
casa seva, es parlava deis vestits.

una

a

una

mateixa cosa i ragen d'una sola deu. I que
totes les nostres divergéncies i discrepáncies
temen altra raó d'ésser que una emulació
tan bé com un hom enten
gui i pugui els interessos de la nostra terra,
per tal com es senten identificats amb la jus
tícia, la veritat i la llibertat.

En

quests, es presenta---diuen—a casa seva amb
unes tortugues. iPerb
tortugues de debb, vi
ves, no pas d'aquelles tortuguetes de plata

iEl senyor Cambó usa per l'estil amb el
senyor Ventosa i Calvell
.«Mi saludo a Ventosa, a quien por mi
culpa, le ha caldo la pesada carga de la car
tera de Hacienda.»

fórmula consagrada—rúnica i indivisible : el
sentit de Catalunya. La sensació que tots
els matisos i

Unes foriugues

taqui...,

.

que

:

A cada cantonada el barben deia a crits a
Peltre :
—No miris prim ; fes,com si ,fos teva ; no
hi fagis miraments ; no tinguis por que se't

•

cosa

fa fer les planxes
--Els felicito.

Tothom sap la histbria del barben de Gra

—tenia aquella efusió íntima de festa fami
liar. «Es l'«Avi».--sentieu dir—que torna I»
Es a dir, una persona sentida molt a prop
per cadascú deis que havien anat a rebre'l.
Cadascú podia figurar-se que Macla retor
nava per a ell ; tots l'anaven a rebre, per
qué el retorn d'aquel' home ere el de molts
ideals i moltes aspiracions sentides al feas
del cor de cadascú. Cadascú anava a rebre
el «seu» Maciá. Les simpaties individuals
convergien en una veneració unánime
si analitzáveu aquella veneració,
trob?veu
la individualitat de cadascú.
Potser i tot hi havia elgú que anava a
rebre tant el «seu» Maciá, que, per una
gelosia, escreix d'arnor, hauria volgut que
no
fos deis altres.
Perb avui, a casa nostra, sentim meces
sitat, no d'allb que desuneix i separa, sinó
d'alió que ens fa més unas i més catalans.
Dintre els límites de les coses humanament
possibles, cal que les divisions siguin les
mínimes i, encara, per damunt d'elles hi

hagi alguna

cosa,

d'alguna

cia, que va deixar la seva levita a un amic,
portador de penó a la processó de Corpus.

poble

un

seu

enraonant

La levita del barber

malgrat

—

tot

desig i, per seguir
pregunta als fills
vostés també són pintors?
Davarit de la resposta negativa deis in
terrogats, afegí amb aquella sinceritat que
Abarca formula el

propósito, al coger mi lápiz...»
El senyor Gambó, per tal d'equilibrar el
to inflat, un pensament grotesc, de les se
ves
quartilles, fa present al seu auditorl
d'Aragó i de Llevant, de Castella, de Lle4
i de Galicia, etc., etc., que aixó ho escriu,
amb llapis.
iNo hi ha dubte que aquest detall can,
via molt la qüestió. Les coses, escrites amb.
llapis, no prenen tanta d'importáncia. Tot
plegat no ha estat més que una facécia en
tre amics.

*

en

l'Oesí

«...mi único

manifestacions d'entusiasme i d'afec
te a la nostra causa catalana, aleshores que
en un míting,
Alcalá Zamora va anomenar
lo amb veneració en mig d'aplaudiments
d'homenatge d'una gernació no catalana. I
és que la prbpia veritat, ingézma o medita
da, mai no genera. odis. ll'aplaudiren per
qué no era tortuós ; no pretenia enganyar
enganyar-se, i no creia en altra cordiali
tat que en la qué és fina de la llibertat, ni
en altra estimació que en la que es basa en
un
mutual respecte.
La bondat, finalment. Maciá, durant l'e
xili, ha soplujat els perseguits per la jus
ticia i per la força.
Macla ,és tot aixb
cadascú veu en ell
un
exemple, una aspiració encarnada. La
figura deis patriotes, que viuen'clins del món
de l'honor, es reflecteix dins el cor de ca
dascú i ens compensa de la grisor de l'e
xistédicia automática i quotidiana. El seu re
cord ens erunobleix 1 ens esperona.
Per aixb l'arribada de Maciá

Febrer,1931

Estil casolit

meres

d'ésser-hi,

nou a

de

MIRADOR INDISCRET

rea

les

Barcelona, dijous, 26

2'50 pessetes irímesíre

Els Díjous
Blancs

EN El

dignitat humana,

:

•

no

noble de servir

—Sí l'esfufa

no

ELS JOVES MINISTRES
acabé& el carbó, encara farlem la noséra

segona

joveniuf.

La vídua esmentada feia remarcar la ban
dat de la roba dels vestits de la seva filla,
una noia
de quinze anys que començava a
huir i figurar, perd aprofitant les robes del
temps de la joventut de la seva rnare.
—Aquesta roba tan bonica—deia—, aquí
en la veuen,
té més de trenta anys.
—Encara que cm digués més—va dir En

Pujols.

-

MIRMIDR

2

Té réló

—Que

n'hi sembla del Diari del

Migdia?

—pregunten a un 'ilustre professor.
—liorna, qué volea que us digui...—res
pon—. Trobo que més que Diari del Migdia,
és un Mig 'Mari del Dia...

joco

d'amor i d'aízar

tracta de la coneguda obra de M.ari
sino d'un eco de la secció que amb el
nom de Carnet figura al Diari dei
L'eco es refereix a l'Estelrich ; i ja podeu
comprar que el carnetista exhaureix la caixa
deis trons. Paró és cómic d'observar com
l'atzar hi collabora i rpforga alegrement l'es
til bombástic. Diu l'eco :
«joan Estelrich ha tonnat de Mallorca ra
diant, satisfet. Ha furtdat 44 comités auto
nomistas en pocs dies i ha donat reunions
i mftings politics que han ajuntat conside
raibles masses de gent ; ha impulsat el mo
viment de les Illes, li ha donat una tempe
ratura elevada i tina vibrado eloqüent.»
I ara ve la collaboració de l'atzar ; una
estupenda errada d.'impremta :
«Estalrich és un gran animador ;. té una
vitalitat magnífica.; és el primer organitza
don de les generacians que pugen. Tot fa
pensar que l'Estelrich és un gran animador;
té una vitalitat magnífica ; és el primer or
ganitzador de les generácions que pugen.
Tot fa pensar que Estelrich será un 'parla
mentan de primerordre que s'imposará rá

No

vaux

es

'

pldament.»
No saben.' quant paguen cada eco al Diari
del Migdia. Peró l'autor d'aquest es mereix
propina. Quant a l'atzar, hi ha atzars 'que

parlen.

Per aix6 nosaltres hem intitulat el nostre
«Jocs d'amor i d'atzar».

eco

Al

peu

de la Ilefra

Barcelona s'honorá darrerament arnb la
visita d'uns. músics madrilenys de la dar
rara

promoció.

Com pertoca a gent moderna, venien a
cavall d'un rápid avió, on també tenia pas
satge un matrimorai alefnany.
Paró el temps no els fou propici. Gairebé
tots es marejaren ; i l'avió mateix, com
inarejat també, va donar .unes guantes vol
tes damunt d'u'na llacuna i va girar cua, cap
a
Madrid altre cop, parqué els passatgers,
consultats pel pilot, preferiren tornar a Ma
drid que aterrar en un país mancat de bons
hotels. Comque ningú no sabia l'alemany,
el matrimoni estranger no participá en les
deliberacions.
En alhirar una agrupació urbana, el se
nyor -alemany va conSultar l'horari i va dir,
impassible, a la seva dona, amb aquella fe
del bon alemany en la lletra impresa :

—Tarragona.

Piquipon

a na

ocasió 11 parlaven
d'una senyora de l'aristocrácia.
—Ah, si, ya recuerdo—va dir—. «Se re
fieren a aquella marquesa que tiene una
hija casada con un bélgico...
Al senyor Pich

en

una

NOVETATS
EN CAMISES

jaume I, 11
Teléf.11655
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ENTONA EL COS
PER ALES NITS FREDES

NUTRITIU
AROMATIC
DELICAT
Després del teatre,
prenguí
PONCHE

th ale()

pedres

Les

ment

aterrar

va

unes

Paulí de
de

Nola),

Bordeus,

la

es

no

recordava deis amics

pátria.

seva

murallas de la Barcelona ro
i romano-cristiana se'n conserva un
gran tros. Poques ciutats
cm deja En
poden mostrar un mo
Duran i Sanpere
nument tan important. Hl ha el tros que
mira a la yia Laietana arnb cinc torres,
altres tres o quatre torres al carrer de Ba
sea, tres torres a la casa de l'Ardiaca' dues
la
torres enterradas dintre l'escalinata de
fagana de la Seu—que podrien descobrir-se
onxiquint una mica l'escala—. Una altra
torre a la casa de la .Canonja i dues torres
saneares Has ruines d'una altra, amb grans.
panys de muralla, al Pati d'En Llimona,
on hi ha installada la, Casa de Familia.

D'aquestes

rnana

—

L'Ajuntament
aquest

s'ha

monument. El

dent de la Comissió

proposat restaurar
senyor Guarro, presi

municipal encarregada

treballa amb gran in
terés. La descoberta de lamuralla no exi
geix gran grans despeses. A la plaga de Beel
renguer el Gran será neoessari rebaixar
paviment en rampa fins a dos metres de
fondária pérqué pugui veure's tot el pany
de muralla que sosté Santa Apta. Cal te
nir én compte que el nivell del sól de la eitt
tat ha pujat ans dos mares, per consegüent
la plaga será rebaixada fins a trobar ran del
mur de Santa Aagata, el nivell de la ciutat
antiga. En aquest clot, que será tancat amb
una
barana, hi haurá un jardinet. Santa
Agata tindrá el mare que es mereix•

d'aquesta restauració,

Santa Agaía
obliga també
l'església de Santa

L'exhibido de la muralla
restaurar la

fagana

de

a

Paró la
a la via Laietana.
de la Casa del senyor Reja es de
l'Estat. Segurament l'Estat deixará fer, per&
cal que l'Ajuntament insisteixi a demanar
la cessió del monument. En temps de la
Dictadura les gestions per a la cessió esta
ven tan avengades que, un dia, aprofitant un
viatge del rei, foren convocadas cartas per
sones per assistir a la cerimónia de la sig
natura del document de cessió... Cal també
treure de la capella el Museu Provincial, que
no cap en aguan lloc.
Santa Agata és un monument únic d'ar
quitectura cívico-religiosa. La capella reial
prengué l'actual denominado cap al segle
XVI. La cofraria de la Casa del senyor Rei,
entre les
reliquias que posseia, guardava
una pedra molt venerada, de la qual un do
cument de 1537 diu que és «aquella pedra
sobre la qual foren posades les mamelles de
la Verge Santa Agata quan en lo martinili
forén levadas, en la qual se mostren algunas

Agata que mira

«capella

"

La pala del Rei
entre

aquest esmicolament que

trenca el cor
tan ben conser

una•ámfora romana saneara
vada i nova que si la véieu a la botiga d'un
antiquari dideu que és falsa. Fou trobada
ajeguda i buida tocant a aquella caseta que
es recolza a les parets de Santa Agata. Tam
bé sha trobat molt vidre trencat i unes
guantes agulles d'os. La pega més impor
tant de la troballa .és una llantieta que té el
broc trencat, pert), com que és tota fumada,

2

i
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Viatges a "Forfait"
panyades Peregrinacions,

El mosaic roma trobat

pot assegurar que, malgrat d'ésser esbro
cada, prestava el seu servei. Al mig de la

es

llantieta hi ha la creu anagramática, deco
rada amb gemmes. Al voltant de la creu hi
ha unes floretes cruciformes i dos cóloms.
La alántia és del segle iv o del y, detall que
podria donar oertes esperances als ataulfis
tes...

Les ~ralles
La remenamonta feta' a la plaga del Rei
obliga a descobrir un tros de la mura
lla. I posats a descobrir-la, val la pena que
ho
ben fet i que' sigui exhibida tota la
muralla.
Barcelona té un gran .prestigi arqueoló
gic. La Barcelona romana, denominada «Co
lónia, Faventia, Tulla, Augusta, Pia, Bar
cino», era ernmurallada i a dintre la muralla
hi havia temples amb columnas. Fa una
carta emoció de pensar-hi. Paró com s'hi
devia viure? Sembla que s'hi estava molt bé.
Un bordelés com Sant Paulí de Nola, que
hi vivia a finals del segle iv amb la seva
dona i que després hi fou ordenat de sacar
dot pel bisbe Lampi, s'hi trobava divina
mera. Ausoni, el seu preceptor, que li es
crivia des de Bordeus, el renyava en una
carta planyent-se que no li escrivís amb més
freggencia i II preguntava que devia tenir
aquesta Barcelona que l'havia absorbit d'a
questa manera. M'afiguro que Baroelona
(lela Ausoni
és una ciutat com Bordeus,
voltada de murallas, dos estatges més altas
que el nivell de terca.
En afecte, així era la Barcelona romano
cristiana, paró ja sembla que tenia la forga
d'atraed() que més tard u reconeixia Cer
vantes i de la qual gaudeixen ara uns quants
ens

•

BARCELONA

acom

etc.

hi ha moltes dones que
aquest nom, escampat i

Podridas,

capbussen l'aigua completament
en
després es mangan una costella de tigre
cornpanyia de quatre bisbes o de quatre
a

es

assassins

professionals.

Quedem que Conchita Supervia té un norn
perfecta ; el seu maquillatge sembla d'una
,una
gran simplicitat ; damunt del parpre
morir
ratIla d'un sepia aclarit que li va
als polsos. El color de les galtes és el ma
teix color de les galtes que pintava Frago
a

nard. Hi ha poques dones avui dia que sá
i
piguen trobar el punt just d'aquest color,
pólvors
jo crac que més que a la crema i als especial
és degut a una mena d'irradiació
que els ve deis nervis.
Quan canta Conchita Supervia natural
ment, en una llum adequada, no entre les
Walkyries imbécils del Palau de la Música
Catalana—, l'anatomia de l'espatlla es va
produeixen
electritzant de mica en mica,
unes ombres magnifiques, són unes coses que
pu
es van torrant i es van convertint en or
ríssim ; en aquest moment es quan Ii escaa
el nom de Juno.
Conchita Supervia, per la seva posició din
tre el cant, es yeu obligada a dir aquellas
cangons del xvur famosas per la qualitat de
seda destenyida i per la complicado de re
llotge de música. Naturalment, són can
gons de gran mérit, en les quals la veu va
xisclant i picant i l'até s'allarga distribuit
en uns afectes metállics que només es tro
ben en el bec de l'ocell del paradís. Aquestes
cangons són la pedra de toc en els grans
programes internacionals, i Conohita Super
via les diu d'una manera que no sen perd
cap fil de seda i de tant en tant s'hi troba
un gust de
sang directa.
Jo, naturalment, estimo de la música alió
que em cau a l'orella i gracias, i no fine cap
preparació ni cap prejudici .per modificar la
brúixola del meu gust, que es completament
anárquic ; per al/cc) trobo Conchita Supervia
sublim quan diu cangons catalanes, i sobre
tot quan canta coses del ,port de Nápols o
del port d'Almeria, coses que tenen una ale
gria esqueixada o una tristesa fisiológica. Hi
ha cangons d.'aquestes que, dites per ella,
multipliquen la sensibilitat fins arribar al
dolor viu, fins a precisar una fonda.
Una de les cangons que canta, potser la
més forta en aquest sentit, és Polo de Falla.
El que no ha sentit aquesta cangó deis Ila
vis de •Conchita Supervia no es pot fer cárrec
del partit que es pot treure d'una melodia.
que segurament deu ésser anónima com totes
les bonos melodies, fins a produir la sensa
ció 'clínica, inconfessable, peró rutilant,
questa cosa. tan vulgar que en diem la tris
—

•

Excursions
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centenars •de milers de veins. Tot fent ver
sos i escrivint cartas a
Sant Agustí, el veí
de Barcelona, Pong Meropi Anici Paulí (Sant

—

cases

estil. Encara es pot
veure el mal afecte que faria
la plaga del Rei sense les
cases
del Garrar immediat
que la protegien. La visió
d'aquell recé únic tancat per
edificis venerables ha de
compaginar-se amb la de les
de la Via Laietana.
cases
L'acord d'obrir un carrer
que no prestada cap servei
destruida l'indret més ve
nerable de Barcelona, és un
detall revelador del mal gust
de tot un Ajuntament. Di
versas vegades hern .dit que
l'encert de la restauració de
la Casa de la Ciutat no es
deu al baró de Vivar, sinó.
als arquitectas municipals
que són Florensa, Folguera
i Vilaseca. Quan l'Ajuntá
ment actuava pel seu comp
te demostrava tarar el ma
teix mal gust que el senyor
Milá i Camps. I és que de
senyor se..n'ha de venir de
mena... i que una aristocrá
cia improvisada no és una
aristocrácia. Entesos?.
Peló el disbarat del baró
de Vivar ha estat providen
cial. En aterrar aquellas ca
ses de la plaga del Rei es va
descobrir que les cases eran
assentades sobre la muralla
romana, es va descobrir que
per a la construcció d'agua
lles cases no havia estat destruida la mu
ralla. El director de l'Arxia Municipal, el
senyor Duran i Sanpere, que ja havia
advertit que sempre que es fessin cases
prop de la muralla se l'avises, va posar
se a l'Aguait.
De seguida va observar-se
que per a la construcció de les cases que els
paletas anaven enderrocant, havia estat apro
fitat un gran tros de muralla que els feia
de fonament i que, per la banda de la Re
forma, ,arribava fins a Primer pis. De mo
ment, havíem guanyat uns quants metres de
muralla. L'exploració del terreny ha estat
feta minuciosament. I s'ha trobat....
A uns dos metres de profunditat. slan
trobat uins banys andes. .Adossats a la mu
ralla, i a dos metres de fondária, hi ha
dos departaments. Al primer s'hi baixa per
uns graons de pedra.
Es tracta evidentment
del dipósit d'aigua d'una cambra de bany.
Al mig del dipósit hi ha una sitja, o sigui
un forat que probablement prestava el servei
de fer dé colador de l'aigua bruta. La sitja
anava tapada amb una mola de bassalt, que
també es conserva. El dipbsit d'aigua del
bany era alimentat per una canalització ca
pag de passar-hi 'un torrent. Des del bany
habitado on hi ha el mo
s entra
a una
saic que reproduim. Aquest mosaic és de
marbres de colors, gris, alegre i rosat. Tran
quen la monotonia del dibuix geométric 1.111S
peixos de marbre blane que tenen uns ullets
de marbre negre.
De quina época són aquests banys? A la
múralla romana que els fa de paret poden
veure-s'hi teules romanas incrusta•des. Perb
la teula romana fou uáada fins que l'aboli
ren els árabs. De quina época és, doncs, la
muralla romana?
Evidentment el bany és de tradició roma
na.
Un altre detall : s'ha comprovat que els
marbres són italians. Es tracta d'uns banys
públics, o deis banys d'un palau?
Tot fa creure que •aquests banys són del
segle rv o v. S'ha trobat una gran quanti
tat de terrissa, peró entre aquesta abun
d.áncia de cerámica trinxada no hi ha ni un
fragment deis segles i i u, no hi ha cerá
mica campaniana ni sigillata de bona epoca.
En canvi hi ha molta terrissa gallo-romana,
pogut
una terrissa deis segles iv i y que ha
ésser datada a base de la .cerámica deseo
berta als sepukres d'Eivissa, sepulcres on
hi havia monedas de diferents époqúés.
El dibuix 'del mosaic i aquesta terrissa
permeten de suposar que els banys són dels
segles ry o v. Davant d'aquests fets els fan,
tasistes—i entre aquests no hi compten En

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Es
trangers Passatges Marítims i aeris
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Duran i Sanpere—han insinuat que potser
cris trobem davant deis restes del palau del
rei Ataülf. Com sabreu, Ataülf va regnar
de l'any 410 al 415, tenia la cort a Barce
lona i era casat amb:Gala Placídia, germa
na de l'emperador
Honori.
Fent aquestes excavacions s'ha trobat,
com he dit, una gran quantitat de terrissa i

sense

oi
Canaletes,

Conehifa Supervia. En el nostre país
es diuen
Conchita ;
posat a la bona de
Déti i pronunciat per les fonetigues més ru
pestres, acaba perdent la grácia. La gent
el diu soase donar-hl cap mena d'importán
cia, amb un caliquenyo al llavi o amb un
casquet esféric de seda negra damunt d'un
gra del daten. I aix?) és lamentable. Par
qué Conchita és de les poques paraules aspa
nyoles que tenen un gust i un picant espe
cial. Conchita fa pensar en un port ultramar(
de Pany 1824, amb negras Iluents com una
capsa de mistos, i amb ex-presidaris aspa
nyols que es dediquen a enstnistrar gossos
i a ensenyar a cantar Phimne de Riego a
unes cotorras apopléctiques tenyides amb l'a
nilina més rabiosa i més permanent. Con
chita fa pensar en un segle xix aventurar i
sensual, Inflat de sucre, de palmeres, d'in
surrectes, de cotillas de senyora i de pro
cessons de Corpus.
A més a més, aquesta paraula, pronun
ciada a. l'anglesa o a la francesa o a la. ita
liana, va •agotant un coloret que passa del
grotesc .á tendre i al romántic pur.
Es per aixó que Conchita .Supervia, vedette
internacional, es diu el nom espanyol més
adequat a la seva pompa i a la seva grácia.
Es diu precisament el nom necessari per és
porta deis
ser clavat en un gran eartell, a la
teatros més gratinats, en els quals la caoba
i el vellut concorden amb la pell i els sospirs
de les senyores ; es diu el tnom que no detona
gens en les terrasses emmidonades, on viuen
eom dins d'un aquáriurn tots els milionaris
que respiren
de dentadura més dissimulada
i les
l'alcohol gelat i les cireres
grans palmes verdes de les palmeres, cíni
cament envernissades d'opi i amb una caixa
de música amagada pels dios que no fa gens
de vent.
Paró Conchita Supervia, de Conchita en té
especialment el nas menut, i la boca pinta
d'una jugada de
da en forma d'as de cor
es
póker. Dic aixó parqué els esos, .quan
i més
juga al póker, fan un efecto Mes viu
cartas.
tremolós que en qualsevol altre joc d'e
i al
als
bragos
figura
i
a
la
Pel que fa
cabell, i sobretot als .ulls estrellats d'un carbó
metállic, aquesta artista excellent, en lloc de
Conchita es podria dir Hebe o Juno,'i fins un
d'aquests noms curts, deformats, tebis i in
sinuants que es diuen les stars de Califbr
nia, que fan mitja dalt d'un avió i després
nues i
•

Tothom sap que l'Ajuntament ;de la dic
tadura volia obrir un carrer que comuniques
la plaga del Rei amb la plaga de -Berenguei
el Gran; aquella plaga que dona a la via
Laietana, darrera Santa Agata i dav.ánt de
les cases del senyor Cambó.
Un disbarat d'aquesta naturalesa només
podia sortir d'un acord dictatorial. Aquella
plaga tan poética, voltada
d'edificis antics, tan recolli
da, que permetia que la Ban
da Municipal hi danés con
certs, fou esbotzada contra
el consell de tothom. Per
obrir aquest carrer l'Ajunta

marsar
Rambla

de Barcelona L'APERITIU

—

la

a

plaça

del Rei

gotas de sanch.» Hl ha

en aquest document
la poesia del nom de 'la capella i una
fama que va superar al prestigi de la reia
lesa.
Ja que l'Ajuntament ha pagat •l'enderroc
de les cases que hi havia arrepenjades a
l'església, a la banda de la via Laietana, val
la pana que faci un clamar esforg. Sobre la
muralla romana, Santa Agata será el millor
atractiu del barri.

tota

El Palau de Padellás
muralla i els banys del
caldrá tancar .altra
vegada la plaga del Rei. S'han fet ja els
•preparatius per a traslladar el palau de Pa
dallas 'al'lloc que ocupaven les cases que va
fer aterrar la Dictadura. Aquest palau será
assentat sobre la muralla romana. A la plan
ta baixa hi haurá els banys.
El trasllat 'd'aguan palau és un mal in
evitable, un mal menor. L'antk carrer de
Mercaders, on fou construit, gairebé no
existeix. Per altra part la casa se n'anava
a
terra. Es deplorable haver de treure un
.manument del seu Une, paró no hi ha més
remei. Entre els avantatges que ofereix el
trasllat hi ha el de les dimensions del vell
palau del earrer de Mercaders, cabe són exac
tament iguals a les de l'indret esbotzat a la
plaga del Rei i•el fet que la severitat de l'e
difici no detonará amb les altres construe
cions d'aquell indret ni els fará la compe
tencia.
Com pot veure's, aquest cortjunt d'obres
forma un pla de conjunt i l'una fa naces
sária l'altra. L'Ajuntament que les acabi
h.atirá fet una cosa definitiva.
MANUEL B•R U N El'
Restaurada la

costat de Santa

Agata

•

tesa

sexual.

Supervia porta arrapada a l'escot
tortuga de plata, i no és precisament
que sigui supersticiosa, paró sense, aquesta
tortuga de plata, és molt possible que els
Conohita

una

Supervia

en
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Ja te mm Govern
Quan escriviem
darrer dijous ("ejem

la nostra editorial del
que en aquells momcnts
no sabíena ben bé el que passava, i el cas és
que ara, al cap (['Una setmana de fet el
Govern nou, ho sabem gairebé com alesho
res. Entre totes les coses que es deien a la
nit del dimarts de l'altra setmana com
solució probable d'una crisi que havia pres

proporcions

d'un confiicte nacional, nin
gú no va endevinar la que es va fer pública
al matí del dimecres, a l'hora justa d'entrar
en máquina el inostre número. Era un Go
de concontració monárquica, llangat
vern
corn una galleda d'aigua freda ,darnunt de
les rnultituds .agitades, que sobtadament va
ren recobrar la calma perduda. Fío veiern i
les

no

nou

poder, va deixar-lo la darrera encannació de
Narváez, que havia ostra eridat i rebut
amb ,aplarKliments per una gran part de

l'opinió,

ha trobat aquesta .altra ma
nera
de voler substituir-lo que cridant 1
esperant que vingui l'actual enearnació d'Es
partero. Es deia que amb motiu del dar
rer intent revolucionad,
alguns homes de
mérit indiscutible que hi premien part te
nien preparats i ben estudiats projectes
de solució del problema agrari i del de
la instrucció pública, concebuts amb un ve
ritable esperit modem. 1 no deixa d'ésser al
no
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aquí

mateix que

fundat

havia

una

nova

Un professor de filosofia, Georg Bonne,
aná a veure'l i, abans de deixar-li dir res,
el general pregunta :
—ja llegiu el meu diari, «Ludendorffs

digués

que

l'honre

no,

han pogut estimular-me
en la
seva
realització.
*

*

a

seguir endavant

*

La definitiva aprovació del meu projecte
sobre creació d'un organisme técnic urba
nista que curés de donar unitat i d'ordenar

:

,, r- ,

..,,

fer-nos por»,

deja Scheidemann). Divuit
serviren, durant la guer
ra, en formacions de !'interior i dotze en
serveis de retaguardia. El baró von 144an
genheim passá tota la guerra fent de cen
sor de Premsa a. Berlín. 1 encara hi ha dotze
diputats més que en 1918 no tenien edat
per fer el servei. Com a contrapartida, n'hi
ha una colla de declarats inútils per al ser
vei o que, per una raó o altra, no van fer
la guerra.
«El poble alemany ignora veritablement
el sentit del riclicul», conclou el periodista
alemany autor de l'estadística anterior.

diputats

L'imrnarcescible comte de Ronzanones

menys curiós que aquests bornes hagin po
gut tenir reservats els seus projectes abans
i després de l'agitació revolucionária espe
rant guanyar el poder per a fer-los públics,
talment com si les revolucions no tinguessin
altre objecte que la conquista del poder pels
adversaris deis que ara el tenen i no fossin
degudes arreu del món a la necessitat de
veure realitzades
aspiracions populars que
no poden obrir-se altre camí que el de la re
volta.
Aixd dóna als nostres moviments públics
una incoherencia
i una manca de contingut
que ha fet rodar el cap a tots els homes de
fora que han vingut aquests dies al nostre
país per a informar al món del que passa
en aquest recó d'Europa. Pene.,
com hem dit
al principi, ja ens comenga a rodar a nos
altres. Tenim ara a la vista un número d'El
Sol, que ha fet d'un temps engá una brillan
tíssima campanya d'oposició al difunt go
venn
Berenguer. Parla de la necessitat de
convocar Corts Constituents per
a fer
una
Constitució nova, i tot seguit .afegeix que
no podran ésser unes veritables
Constituents
si les eleccions es fan per districtes com ara
i sense representació proporcional. De ma
nera
que l'actual Govenn de comtes i mar
quesos, que hem quedat que no representa
res ni a ningú, té de fer en unes guantes set
manes per decret la reforma de tot el sis
tema electoral que ha estat la feina d'anys
i una de les més apassionants i més difícils
deis Parlaments d'Europa. I tot amb el ben
entes que mentre es faci la Constitució
nova, les Corts no es tenen d'entretenir en
coses que interessin
als districtes que, se
gons sembla, només són districtes i no tros
sos vius del territori nacional. Abr.?) no priva
que El Sol demani que tot seguit, amb seny,
estudi i prudencia, el ,Govern resolgui des
d'ara el problema inquietant de la riostra
moneda.
?Voleu dir que no és possible al nostre
país cap altra manera d'entendre i de fer
política? Tenim por que no. Espanya és un
país de poder absolut. El que no faci el Go
venn o el cap de l'Estat, sigui amb corona o
sense, no ho fará cap altra institució en
l'ordre polític, i tot el mecanisme dels nostres
movirnents populars respondrá a la necessitat
nacional de posar i tneure governs o persones
que puguin fer tot el que ells creguin que ens
pot salvar. El que no compren la gent de
fora que ens visita és aquest providencialisrne
„

espanyol

que

simplifica ingénuament

els problemes de la vida
una

qüestió

de

tots

pública reduint-los
simpaties personals segons

siguin els apassionaments

racistes

Impossibilitat ministerial
Alguna altra vegada hem par/at, en
aquest mateix lloc, de miss Margaret Bon
field, ministressa del Treball en
gabi
net Mac Donald.
No fa gaire, en una inspecció a les co
marques Inés afectades per l'atur, rebé una
delegació de constructors de caixes de
nrorts, el negoci dels quals, pel que sem
bla, no marxa prou bé.
voleu que faci--respongué miss
Bonfield—. No pue pas elevar la. taxa de
mortalitat!

Mals de

cap

d'un escultor

La ciutat de Londres encarrega a l'escul
tor Hardiman de fer l'estátua eqüestre del
mariscal Douglas Haig, a.mb desti a una
piala de la. capital.
L'escultor féu una cosa inspirada en el
célebre Colleone del Verrocchio.
Lady Haig i els amics del mariscal van
trobar que no s'assemblava a Haig, que el
cavall tampoc s'hi assemblava i que l'uni
forme del primer no era ben bé de mariscal.
L'escultor trobá que tenien raó i s'acon
sella amb cinc persones : militars, veteri
naris i altres especialistes.
Acabat el nou projecte, va resultar que el
cavan del nzonument tenia el coll més llarg
que el cavall del mariscal. L'escultor l'hi

hagué d'escurçar.
Un cop fet aixb, l'ordenança de Douglas

Haig

comentar, davant de l'estátua :
—El meu amo no sortia mai a cavall sen
se res
al cap—i /a familia i els amics van
va

trobar que tenia raó.
Hardiman está atabalat. Per torna, els
artistes amics seus U diuen que, fent cas de
tantes remarques, ha anca espatllant artís
ticament la seva obra.

Les set meravelles
Un peribdic de Londres ha preguntat als
lectors quines eren, perd no del món,
sinó només de la Gran Bretanya.
Un lectbr humorista només en fa cons
seus

tar dues

la

en

seva

posta.:

res

«L'habilitat de la policia de Londres
paciéncia amb qué la nació británica

porta

els

la
su

impostos.»

El bisbaí sense bisbe

a

de

l'hora. Aneu

saber si aquest Govern d'ara, tan cas
tís per la presencia del comte de Roma
nones, trobará la brúixola de navegar i

preparará

l'adveniment d'un substitut que
haurá guanyat el cor i desarmat la pas
sió. Ja ,hern dit que no ho entenem. També
pot ésser que tot passi exactament al revés.

ens

El primer ministre británic está apurat :
troba bisbe per a cobrir la vacant del
bisbat de Worcester, causada per la mort del
Rey. E. H. Pearce.
El calnonge A. W. Blunt, de Saint Wer
burgh Derby, no vol acceptar, i aixa que els
seus
emoluments pujarien de 640 lliures a
3,900. Ablega que viure en el castell de Hart
lebury, residéncia histórica dels bisbes de
Worcester, reclama una gran fortuna pri
vada, i ell és pobre.
no
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Decididarnent,
la

el túnel sota el Canal de
está de sort. El seu apóstol
més fervent, Sir Williams Bull, ha

illemega

anglés
mort

no

sobtadament

en

un

banquet, defensant

entusiasmes.
Sir Williams, que pertanyia al partit
servador, era president del Comité
la

causa

deis

a

anys?
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El

conglomerat

sense

musa

racionalment la creixenga de la ciutat, ha
coincidit amb l'entrada en el període testa
mentari d'aquest Ajuntament transitori.
Els membres de representació municipal
del Consell tindrem temps tot just de deixar
lo constituit i preparat a punt de feina per
a quan vinguin a substituir-nos els nous
re
gidors, els regidors auténtics de la ciutat.
Aixó no solament no em dol, sinó que
hauria desitjat que essent més breu del que
ha estat la nostra missió municipal provi
sória, ho haguéssim pogut fer en tot alió en
qué hem intervingut.
*

*

*

Ara vindran, sembla, eleccions municipals
i els partits i els candidats agitaran Ilurs
banderes per a atreure's el sufragi deis elec
tors i censuraran actuacions passades i en
prometran de millors i treuran a lluir els
temes que més puguin impressionar els ciu
tadans per a decantar llur vot en un sentit
o
altre.
Aixó és legítim i convenient, i aquestes
són, podríem dir, les armes d'atac de les
demoerácies. Peró les victóries decisives sun
abans preparades amb una altra mena d'ar
mes menys brillants,
les de l'estudi i de la
preparació pacient, les que serveixen per a
treballar al servei de l'ideal, la més forta
dosi possible de preocupació de cada dia.
Substituir la improvisació per un pla,
l'anarquia per l'ordre, és a dir, per l'impe
ri de la intelligéncia, és encara una tasca
inédita en molts ordres de la nostra vida
collectiva.
A l'Ajuntament de Barcelona tot just ha
comengat en algunes activitats, com les
culturals, que són, ja ho veieu, les partides
més sanejades, les que verarnent compten,
en l'Actiu deis Ajuntaments populars.
I, no obstante, no comenea a ésser hora
de pensar en la racionalització—el mot del
dia per a ésser més breu--dels més impor
tants serveis municipals?
Hl ha un servei—el de proveYments—dei
xat de la má de Déu i posat a les mans
més barroeres deis homes, que dama, com
cap altre, una intelligéncia que el guii i
una
ética que l'adreci. No cal pas que re
tregui exemples concrets, aquells que rnés
irriten com
fet, denunciat tantes vega
des, de les carretades de verdures que es
llencen, mentre els barcelonins les paguem
a
pes d'or. No és pas aixó sol : és tot el
servei que cal sotmetre a un pla de con

junt.

?No cal, també, posar ordre i endegar
racionalment el problema multiforme i esg.ar
rifós de la beneficdncia municipal? Aques
ta atenció, totalmente abandonada pels me
teos de la Dictadura, puix que no era pos
sible de trobar-hi lluiment ni exercir-la d'u
niforme, ha trobat en la bondat i intelli
Onda del meu company senyor Coll i Ro
dés un luid d'estructurad& Ell l'ha tret
del pla del sentimontalisme i de les •bones
intencions per a dur-lo al de l'eficiencia.
No cal pas que esmentem d'una a una les
diverses activitats municipals, mancades
gairobé totes elles d'essencials normes di
rectrius.
Pesi a la delirant pruija urbanitzadora
d'aquests darrers anys, pesi a la grandesa
actual de la ciutat i a les perspectives que
ofereix el seu esdevenidor, aquesta tasca re
guladora, que pot estalviar milions i asse
gurar als nostres fills la Barcelona que es
pot crear a base d'unes condicions naturals
úniques, aquesta tasca previa, per a la rea
lització de la qual no es necessita cap pres
supost extraordinari—potser per aixd ma
teix— estava per. comengar. Només hi ia
via un element de valor insuperable que fa
cilitava i en certa manera condicionava la
seva
plena eficácia : el pla topográfic co
mengat d'elaborar sota la direcció experta
de l'enginyer senyor Martorell.
*

*

Com va néixer la idea de
sell Superior d'Urbanisme?

crear

el Con

ordre

"V

r".

M.artorell, Nicolau M.a Rubió i
Adolf Florensa, autors de la ponencia téc
nica, m'asseguraren de l'oportunitat i con
veniencia de la iniciativa.
Vaig insinuar-la en una sessió del Pie,
en combatre
unes
proposicions del senyor
Pich i Pon tendents a agregar totes les po
blacions limítrofes. Més tard, la concre
tava en un article publicat en el número ex
traordinari del Butlletí de la Cambra Mer
cantil, dedicat a la ciutat, amb aquestes pa
raules :
«S'ha d'atendre que la futura expansió
de Barcelona no es faci a la manera atro
pellada d'una forga física irreprimible. La
má de l'home ha de preparar-li el camí i
evitar, sobretot, que altres obstacles que no
siguin els naturals l'obliguin a un esforg
onerós o a desplegar-se d'una manera in
convenient.
»Els problemes que Barcelona té plante
jats en aquest ordre depassen els límits del
seu
terme municipal. Per a evitar que es
multipliquin i s'agreugin, cal des d'ara una
intelligéncia amb els Ajuntaments veins,
amb l'actual Diputació i, el dia de demá,
si hi ha cas, amb els organismes que la
succeeixin.
»No cal dir que si aquesta prévisió és in
dispensable, més ho és, i menys excusable,
per tal com és més fácil de realitzar, en
tot alió que no surt deis límits jurisdiccio
nals de l'Ajuntament de Barcelona.
»Encara avui es formen, sense interven
ció municipal, o amb una intervenció insu
•ficient, barri.ades senceres que, tot just crea
des, ja són una obstrucció al normal ex
pandiment de la ciutat, contra la qual cosa
no
cap altra actitud que la de procedir a
expropiacions difícils i costoses o la d'ac
ceptar el fet consumat, tot millorant, si es
senyors

•

pot, alguna
un

mal

vegades,

cosa,

sigui,

o

que és,
mal car.

menor
un

acontentar-se amb
no

obstant, moltes

»Convé d'evitar, per a sempre més, la
de casos, com el del tragat actual
de les línies férries, que han estrangulat la
ciutat amb una muralla més forta que les_
de pedra.»

repetició

*

*

*

A la sessi6 del Pie municipal del mes.
d'agost• vaig tenir l'honor de proposar que
per atendre aquesta previsió es creés un
instrument de treball, l'orientació i funcions
del qual assenyalessin els tres técnics abans
esmentats i una ponencia municipal que
l'elevés a la ratificació d'un Pie posterior.
La ponencia dels tres técnics és, a judici
meu, encertadíssima.

El Consell Superior d'Urbanisme avui ja
una
institució de l'Ajuntament de Bar
celona.
'Els futurs representants de la ciutat veu
ran
si és una eina útil de treball i els
ciutadans tots veuran si són legítimes les
esperances que .alguns hi hem fundat.
MARTf ESTEVE
és

21q-uesí número ha passaf
per

la

censura

PENELLONS
Es curen radicalment amb
De venda en Farmácles, I
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Traducció
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Feu fer els vostres

gravats

a

Fotogravats Exprés
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d'edificador!:

de A. SCHNITZLER

con

la construcció del túnel. A des
grat deis desenganys, el darrer deis quals
l'hi doná el govern treballista refusant de
pendre el projecte en consideració, Sir Wil
liaras no parava de fer la seva campanya
mitjancant discursos i articles.
Oui s'encarregan't ara de mantenir viu
l'interés per aquest projecte vell de tants

":
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seus

parlamentani
constitiat
la Carnbra dels Comuns

per afavorir
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molt bé demanar-los que presentin en
blic els seus títulos de guerra.
Efectivament, de cent set diputat racis
tes, nornés quaranta vuit (i d'ells nou mi
bitars de carrera) han estat combatents. El
conde Reaventlow es passá els quatre anys
de guerra al ministeri. de la Marina. Perb
compareix al 1?eichtag d'uniforme, amb
condecoracions i espasa. («Deu ésser per

Josep Ribas

MOBLES 1

gan coordinador de les activitats urbanistes
municipals ; peró, més tard, seguint de folía
estant de la Corporació les complicades
obres de la Dictadura, vaig sorpendrelin
de la manca de previsió amb qué eren exe
cutades, i, una vegada tornat, per obra de
l'automatisme, a la Casa de la Ciutat, la
visió directa del problema cm va convencer
de la urgencia de resoldre'l.
Diverses converses amb regidors i téc
nics, especialment les sostingudes amb els

—

sobre el general Ludendortf
són més alarmants cada dia. Ja diguérem

El Uznel sota el Canal

Vda. de

Ja en la meya primera etapa d'actuació a
l'Ajuntament havía trobat a mancar un Or

—

El gabinet Briining ha demanat que fos
aixecada la immunitat parlamentaria a certs
diputats racistes.
Algú ha trobat que també hauria estat

a

Obres

No podia pas negar a MIRADOR UDS IDOIS
sobre la creació del ,Consell Superior d'Ur
banisme
ara que ja el Pie municipal ha
donat el seti vot aprovatori
quan d'aques
tes planes han sortit els comentaris més in
telligents a la meya iniciativa i els que més

Els valents racisies

tan

Jaume I,

Superior d'Urbanisme

.

aventures polítiques.
Porqué és ben cert que, llevat de tres mi
nistres nous, Ventosa, Maura i Gascón, tots
els altres semblen sortits de casa de l'anti
quari ; per() amb la má posada damunt del
pit, ens cal reconéixer que els de l'andana

molt difícil d'acontentar. Per aixb
ha provocat tants motins militars que han
pogut triomfar. Els militars, moguts per
l'opinió inestable i creient-se cridats a inter
pretar-la, sigui per a salvar l'ordre o per a
salvar la llibertat, fan els motins per la re
volució o per la reacció perqué estan exempts
de tenir doctrina própia, acceptant el paper
d'instrument providencial d'una mudanga,
exigida avui pels abusos i malifetes d'un
govern tiránic i exigida demá pels desordres
i avalots d'una multitud que perd el fre»
Ana mateix quan, després de set anys de

Notes sobre el Consell

—Goseu venir a destorbar-me sense ni
tan sois conéixer per endavant el mannn
que oferesixo al poble alemany? Segura
nrent sou cristiá i us atreviu a presentar
vos davant meu.
No cm digueu que Jesu
crist era ari; precisament tot el que deia
aquest jueu sobre l'amor al proisme és el
que fa la desgracia d'Alemanya!
Bonne, tement, per l'aire de Ludendorff,
que aquest u saltés al coll, es retirá barbo
tejant excuses i pensant, esgarrifat, que un
boig així fou omnipotent els quatre anys
de la guerra.

tres

d'aquests

La Jonja de Ludendorft

S'enfurismá

El eas és que el .Govern nou existeix, pre
sidit per l'almirall senyor Aznar, que sembla
que era ministre de Marina el dia del cop
d'Estat de Primo de Rivera. Es un personat
ge que en els primers anys d'aquest segle es
deia Don Marcelo de Azcárraga i era gene
ral procedent d'infanteria. Com que és de
llei que tot en aquest món tingui un cap,
una vegada trobat el Don Marcelo de l'é
poca, ha estat possible agrupar al seu en
torn totes les vellos coneixences deis andes
partits monárquics.
són ben bé totes.
Només hi manquen els que, potser amb
una corta precipitació per la seva part, se
n'havien anat a pendre el sol a un lloe que
creion mós arrecerat.
Tots plegats els nous ministres són un bé
de Déu de títols nobiliaris. Hl ha un duc,
dos rnarquesos i tres comtes. Com a plebeus
només hi ha els senyors Ventosa i Gascón.
Aixd ha fet estcndre pel món la llegenda
que és un Govern de grandes de Espana,
motiu de bromes fácils, de més o menys ,bon
gust, que s'han permés damunt les nostres
espatlles els escriptors humoristes. Perdi,
prescindint d'aquestes bromes, no es pot ne
gar que la composició del flor! Govern .ac
centua el regust de cosa ráncia i passada de
moda que tenen d'un temps engá les nos

cia del cos electoral, el poder parlamen
tan i de fet és nul. Tot depen de
la Co
rona
i deis militars que es subleven per
treure el Govern quan se'n cansen. Els pro
nuinciaments militars, peró, no tenen éxit
quan l'opinió pública no els promou. El que
hi ha és que l'opinió pública, que no sol
fer cas deis cornicis, acostuma a ésser fora

;ora

a

•

Vollzswachte»?
Com el filbsof

ho entenem.

d'enfront els feien bona companyia. Quant
l'edat, allá se'n van, perd, com ja havíem
observat alguna altra vegada, no és sola
ment l'edat dels homes representatius el que
fa antiquades les nostres baralles, sinó el
vell esperit que perdura malgrat alguna que
altra paraula nova. No són pas els que veiem
a una
i altra banda de la barricada imagi
nária els que pensen i parlen en aquesta
hora. ,Els que dirigeixen els debats públics,
prenen part a les assemblees populars i do
nen
el to al moviment polític, són encara
els generals Espartero i N arváez que no se'n
volen anar per temps que passi ni volem
gaire que se'n yagin perqué ens manca el
substitut.
Fa una certa angúnia repassar en aques
tes hores de calma, probablement curtes,
la histdria deis moviments polítics d'Espa
nya deis anys 54 i 68. Ha passat prop d'un
segle i no ho sembla pas. Avui es podrien
publicar les proclames d'aquell temps i tot
hom les pendria com d'una prosa acabada de
fer. Són les d'ara les mateixes inquietuds
d'aleshores, sentides de la mateixa manera
i expressades amb el mateix llenguatge. Ja
es
parlava dels obstacles tradicionals que
impedeixen manifestar-se i prevaler la vo
luntat del poble ; perd a forga de veure pas
sar el temps
sense
canviar el dise, un no
pot menys de pensar si el vedtable obstacle
tradicional está en nosaltres mateixos i no
fora de noáaltres. El cas és que fa quaranta
anys el notable escriptor castellá Juan Va
lera ja escrivia les següents paraules que
fan que el nostre comentad tampoc no
tingui res de nou : «Per culpa de la iner

Mirani
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LLETRES
"Adolphe"
sobre
Notes
López
=Picó
L'obra de
LES

‘41P

França—Europa-eha

El

d'aquest poeta

inom

que

ara

opuscle XXV, Epitalami,

publica

el

desvetlla
el record d'una lectura deis seus Poemes del
Port feta Ipel mateix autor en la penumbra
del saló de Xénius, plena de reticéncies com
la conversa de l'amfitrió que acollia en un
interior confortable i de bon gust els ~les
i admiradors que aleshores u componien
una petita cort literária.
Els que freqüentaven el saló de Xénius
recordaran les lleixes atapeides de llibres a
l'abast de la má, una fotografia dedicada de
Wanda Landowska i els dibuixos, quadros
i objectes que ornaven la sala i que no sé
ben bé per qué delataven a la meya obser
vació incipient misterioses afinitats del mo
dernisme fi de segle amb el noucentisme que
patrocinava el seu creador. En el loe de
preferéncia, reservat al lector & tonn, hi
havia una tauleta sempre parada amb al
guna rosa i el llibre noti, acabat de sortir
de la impremta, tebi encara de la humitat
de la tinta i de la pressió cálida de les má
seu

cm

quines.

la intimitat, com fora d'ella,
prodigava l'ert en qué més ha excellit, l'art
de la dissertació sofística, i cedia sovint al
gust que més l'ha perjudicat de la mortifi
cació refinada que conjugava i alternava
amb *les lloances més capitoses ávidament
acollides pels seus admiradors.
D'aixó ara fa vint anys exactament. Lluís
Deztany acabava & llegir—producte d'una
voluntat benedictina—la seva admirable tra
ducció del Gargantua, escrita en un llen
guatge tan arcaic i rabelesiá, tan fidelment
calcat sobre l'original, que semblava triat
posta per acreditar l'opinió deis que pen
a
sem que la lectura directa de Rabelais en
el seu estil i léxic del segle xvi és més asse
quible a un catalá del nostre temps, maja
nament instruit, que a un francés ccxntem

Xénius,

en

porani.

versos de López-Picó havien d'escaure
la
aquel moment
una asoensió
superfície de la sensibilitat moderna. La
qualitat del
lirisme em fou particular
poema Plaer
ment revelada giran llegí el

Els

en

a

com

seu

seu

del Port:

Aqueix

de boires
[del Nord,
rec6 del port.

taronja
esguardat. Son esguard

.luclava
M'ha

pisos, plens

home d'ulls
una

un

en

:

—Quin gust

[de sol i—em deja.
I ha semblat que la boira deis seüs ulls es

[desleía.

Des d'aleshores Lépez-Picó ha augmentat
considerablement la seva producció lírica.
Entre els Poemes del Port i Epitalami, hi
ha 'libres com Amor, Senyor. Espectacles
i Mitología, L'Ofrena, Invocacia secular. Hi
ha la seva inexhaurible actieitat literária a
La Revista. Avui López-Picó és un autor
amb história. Amb llarga i continuada bis
tória que convida a judicar-lo t-rt el desen
volupament complet i constant de la seva
obra, que és una de les més originals de la
riostra

época.

*

Abans de

registrar

*

la

*

marca

quest poeta, seria escaient

personal

d'a

de notar les afi

nitats del seu esperit amb les idees i prefe
réncies literáries que adoptaren a Catalunya
els escriptors i artistes que amb més o menys
vocació seguiren el corrent noucentista. Ló
pez-Picó exterioritza aquestes afinitats i
•n'explica les raons en els seus Butlletins del
temps, que són una mena de reaccions 'fri
ques en prosa. «Necessitat d'una tradició
per la qual utilitzarem el passat i ordenarem
el futur.» López-Picó comença a escriure
quan es consolida a Catalunya una reacció
contra x<els enterniments pintorescos» com
eh l els anomena, contra el lirisme banal i
declamatori, contra el naturalisme a flor de

pell, expansiu i gruixut.
tópics literaris
Els
nous

nitza abundantment són la

que hom preco
forma concisa,

el pur lirisme, el culte a la
d'influéncia parnassiana i
neo-clássica i el gust per l'indeeís i l'inaca
bat d'origen simbolista i direcció ultra-ro
mántica. Aquestes dues tendéncies antagó
niques que més tard havien de separar-se i
seguir cada una el seu camí propi, apareixen
de moment barrejades disputant-se la pre
eminéncia en la sensibilitat deis escriptors
més tiples d'aquell període. ;Aquestes i al
tres contradiocions característiques del nou
centisme constituien la seva gran força de
reacció contra les tendéneies anteriors, per
qué així aplegaven contra d'elles tots els
elements nous i totes les impaciéncies jo
ves ;
perb determinaven, també, la seva fe
blesa interna, ;sobretot en el domini critic
i doctrinal, on la manca de coheréncia ha
via d'anular la saya aspiració a convertir
se en escola
rectora de la inteligencia ca
talana.
En els principals mantenedors del nou
centisme les idees noves eran més aviat una
posició dialéctica que una apeténcia de l'es
perit. La sang bullia sovint amb un ritme
diferent al que hauria convingut als princi
pis per a fondre's en creacions de resistent
unitat. Llur intelligéncia i llur imaginació
se n'anaven
gairebé sempre per direccions
la contenctió,

perfecció formal

-

contráries.
Una de les excepcions més destacades a
aquest confusionisme del :nostre corrtença
ment de segle és la de López-Picó. Si com
parteix algunes de les fórmules literáries
del noucentisrne no és per seguir una moda,
ni per suggestió del medi on es forma, i
rnenys encara per exclusivisme o esperit 'd'a
gressió contra el que ell qualifica expressi
vament de emúltiples origmalitats de la vi
talitat normal». López-Picó és un deis espe
rits de la meya coneixença més oberts i més
francament disposats a compendre l'espiri
tualitat aliena.
Si segueix el corrent aleshores en yoga és
perqué hi ha auténtiques exigéncies de la
seva
natura que l'hi porten. López-Picó és
un
escriptor de temperament refractani al
desordre '• res en ell no es contrau i encon
geix, peró tot s'hi condensa i afina. Es un
esperit dotat de nobles alambins que no re
fusan cap substáncia lírica, •peró en totes
es destilen gota a gota.
*

poesia

La

*

*

López-Picó
general
poesia hermética. I aix6
paradoxalment
de l'extraordi
ha estat

de

titllada de

ment

prové

—

—

nária lucidesa del seu lirisme i de l'alta
tensió concentrada amb qué es produeix.
Sobretot, peró, la desorientad?) del lector
davant d'un vers de López-Picó pot atri
buir-se lógicament a una de les qual'eats
més personals del seu temperament líric,
que desconewta ádhuc lectors gens ordina
ris, avesats als principals matisos de la lí
rica moderna.
Hi ha en la lírica moderna dues prin
cipals demarcacions, dues principals tendén
cies amb les quals hem acabat per fami
liaritzar-nos. En la primera es naturalitzen
els poetes que amb els elements impalpa
bles de la creació lírica elaboren imatges i
conceptes, on resta plasmada pel mitjá del
color i de la forma l'emoció lírica. Amb
més o menys correccions, procedeixen de
Víctor Hugo i Baudelaire. Per dir-ho sim
plement, van de l'indefinit al definit. L'altra
demarcació pertany als poetes que juguen
amb l'impalpable sense emmotIlar-lo ni con
formar-lo, que es mouen en el misten i de
vegades el densifiquen : així, els 'fries an
glesos, Verlaine o els simbolistes auténtics.
López-Picó no pot clessificar-se amb jus
tesa en cap d'aquestes dues tendéncies. L'una
i l'altra han contribuit a la seva formació
literária i sovint les pren com a punts de
partida, peró sempre arriba a un resultat
diferent. La seva originalitat sembla deter
minada per l'excepcional penetració del seu
esperit a escatir lincament els elements di
versos d'emoció lírica que hi ha dintre d'ell

les
Quan l'emoció prové d'una
imatge copçada,
Illoc de projectar-la
la
bellesa formal, la descompon en els
elements simples gairebé impondera
bles. Quan
d'un estat de misten' d'epa
riéncia imprecisable, el poeta ens
des
i

en

coses.

en

en

seva

seus

ve

en

cobreix líricament els elements sensibles. En
aquest joc de gran rise, López-Picó aplica
una
lucidesa terrible que fa patir el lector,
perqué Ii exigeix una tensió nerviosa equi
valent a la que ell ha resistit en el mornent
de la creació.
Qualsevol deis seus epigrames i sonets
serviria por a posar en evidencia aquesta
facultat particularíssima del poeta, sostin
guda per una simultánia exaltació de les
seves
forces intuitives i racionals. Aquests
versos, que copiem de Cants i allegories, en
són una interessant demostraci6:
Volia del viatge
la vaguetat que m'endolcis l'enuig
i cm penetra el paisatge
sense clavar-se'm i em traspassa i fuig.

Arbres, cases, muntanyes...
La múltiple sageta palpitant
s'enduu de les entranyes
cada punta sang de cada instant.
en
ja per noves ferides
resta espai intacte en el meu cos.
no
Vibren totes les vides
en la
inutilitat del meu repas.
Han vibrat. No es detura
cap de les altres vide's dintre
Han passat. Com és dura
la renovaoi6 sense l'adéul

meu.

Aquest art de la descomposició lírica com
porta els seus perills. Alguna vegada el
poeta va massa enllá. Aleshores l'emoció
lírica queda com esmicolada o sembla que
es volatilitza
i deixa nornés una lleu flaire
que s'extingeix. De massa apurada queda
recluida a fines molécules. Als versos que
hem copiat, per exemple, el poeta n'hi afe
geix d'altres quan tot resta estrictament dit.
Potser Invocació secular senyala un deis
moments més considerables de la seva lírica,
perqué l'excés de lucidesa hi apar abellit per
una mena de consciéncia lírica de la seva in
quietud. Hi passa com un pressentiment de
la innocéncia amb qué són generats els més
subtils i complicats estats lírics. AleshoreS és
quan López-Picó ens dóna en bells i amples
hendecasí•labs dilatades pers5ectives de pai
satges desce'ierts en un mement de serena
contempla ció :
I alx.\ és la mort ; un esborronament
al llarg del temps com un somiís que fa
ami) un silenci de plec d'ales, l'anima

ben desavesada del
ni del ritme mortal de
no

seu

situat

en

terme memorable dues dates de

un

de la vida. La deis protagonistes i la
de l'ambient que els envolta. Adolphe--dé
bil, contradictori, malcontent, enarnorat, ve
hement—és un enfant du siécle exemplar.
El primer fill del xix° segle. lElléonore (la
plus noble des ‹déclassées», diu ;Sainte-Beu
ve)—misteriosa, desdibuixada, femenina—és
rángel caigut ; la dona predilecta deis ro
mántics.
Els altres perscxnatges—que constitueixen
el fons de l'acció--són, en canvi, clareá figu
res divuitesques. La ironia amb qué el pare
d'Adolphe escriu al seu fill que fuig amb
Elléonore conté tota la ironia amb qué les
vieilles perruques blasmaven els avalots ro
mántics. «iM'havieu detallat llargament—es
criu al seu fill—totes les raons que tenfeu
per a no amar-vos-en ; estava, per tant, ben
convençut que us en aniriete No pue estar
me de
lamentar que, amb el vostre esperit
d'independéncia, feu sempre tot alió que no
voleu fer» (cap. VII). El diplomátíc baró
de T..., amic del pare d'Adolphe, és també
un fi
calculador de les coses sentimentals ;
un
arbitrista deis impulsos del cor.
Entre aquests personatges, Adolphe, apas
sionat i indecís, passionat i retret, és un
personatge sensible i impulsiu ; una clara
figura romántica. Ella és la mártir d'un
amor cruel.
Potser no será massa irreve
réncia si diem que passats cinquanta anys,
després que l'escenografia romántica li hau
rá donat una mort més teatral aproximant
la a qualsevol Dama de les Camélies, Elléo
apareixerá—desfigurada, perb ben
nore ens
bé ella—als fulletons que feien plorar a les
porteres i a les modistes del fi de segle deis
fanals de gas, de les conspiracions quoti
dianes i de la més inefable i trágica corrup
ció del gust que mal ha existit.

primer

1830, el

verses

cen

tenar' de les quals s'ha escaigut en l'any
que ve de finir. Una, la publicació d'El Roig
i el Negre ; l'altra, la mort de Benjamin
Constant. Una i altra han estat dignament
celebrades a Catalunya : Just ,Cabot ha pu
blicat una intelligent traducció de l'obra
cabdal de Stendhal ; Agustí Esclasans ens
ha servit una acurada traducció de l'Adol

phe.

Manuel Brunet remarcava, en un nú
anterior, la transcendéncia del primer,
escau que, ara que la data no és .pas massa
lluny encara, es diguin aquí les exce•léncies
del segon.
Si .l'un té una envergadura considerable,
Peltre té una profunda complexitat. I si
anabdós—en aixó tan próxims—tenen mo
ments blasmables a la seva espiritualitat,
Adolphe es fa perdonar sempre, per un no
sé qué d'ingenu i d'infantí, ple d'una hu
mana torbació encisadora.
Si

mero

*

*

*

Adolphe té dues valors essencials, totals.
Una valor' universal i una valor histórica.
Corn a valor universal—humana—representa
la primera novela psicológica ; el primer
assaig d'una vigorosa instrospecció, <l'un
análisi a fans, d'una profunda yisió de l'áni
ma humana.
Hom no pot pas oblidar-la en aquest as
pecte. Constant, que treballava sobre si ma
teix—sembla que Adalphe és el novelista,
i Elléonore, Madame de Staél—, projecta
una agudíssima observació del seu esperit
i n'extreu la grafia exacta de la seva ánima
vacillant, de la seva inquietud turmentada.
Peró, a més a més, l'obra de Benjamin
Constant té una valor d'época. Breu. L'Adol
phe no podia ésser escrit més que en la data
en
qué fou eserit-1816--; i, precisament,
l'autor havia erésser un home del segle xv111
com
era ,Constant—nat l'any 1767—. Sainte
Beuve a l'avant-propos que presideix l'edició
de l'Adolphe ,feta en 1867 (París, Michel ,Lé
vy) ens parla d'aquesta circumstáncia all
n'a pu étre écrit qu'a la date d'une
sation trés avancée, a l'arriére-saison d'une
société factice qui avait tout analYsé, qui
avait raffiné sur les passions et qui, mame
en les
poursuivant s'en lassait vite et s'en

•

*

*

*

ix de l'encontre de dos segles.
Del xvitt° i el xixe. Es fill de tots dos. La
cópula deis segles sol ésser fecunda. El xvIe
i el xvii° donen Cervantes ; donen Shakes
peare. El maridatge del XVII° i el xviti° és,
en canvi, generalment infecund.
Aquests maridatges espirituals, els sexes
deis quals són concepcions espirituals diver
ses, donen fruits de diversa qualitat. Espe
rits masculins ; esperits femenins. Així clas
sificats, diríem que el fill masculi d'aquesta
cópula de segles
el xvin° 1 el xtx°
és
Goethe. El •femení, Benjamin Constant.
GUILLEM DIAZ PLAJA

L'Adolphe

—

—

ennuyait.»

lEfectivament. Tot l'Adolphe és saturat
d'un refinament una mica las en contrapo
sició a una novella concepció de la vida que
malda per triomfar.
Tot l'Adolphe és una lluita de la Sensi
bilitat i lá Intelligéncia, de la fantasia i de
la raó, <Id Romanticisme i delClassicisme,
del xix° segle i el xviti°. Es un resum paté
tic de la batalla entre dues concepcions di
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Salut, Adam, sota la nit serena,
al costat d'Eva, bella com l'espai,
que per cada astre endolcira una pena
i els astres mou sense ni un bleix d'esglai.
defora les planúries
esbatana el cor els seus camins.
Salut, Eva, que guardes les cantúries
com el caliu de casa,
cor endins.
I resten al
on

Si calia definir el seu últim libre,
dina que és el producte d'una luita,
resolta en equilibri, entre l'extrema lucidesa
deis epigrames i l'estat contemplatiu d'Invo
cació secular. Potser significa un retonn del
poeta a l'exerciei de la seva exigent lucidesa
lírica damunt la diversitat de les coses. Pot
ser ho enuncia i tot el seu epfleg de l'expe
riéncia vital :
El món és tot fora .de mi,
els anys, l'atzar, la vida incerta,
ti jo sense moure'm d'aquí,
com si el paper fos la finestra oberta,
esguardo, escolto, sento el devenir.

JOAN ORS

Famosos
impressionen
aquests
ORQ. DEMON'S JAZZ.
chorejat.—AE-3316.

—

arfísfes

10

discos
d'éx...

chorejat.-----i Sereno

Nicolás. Xotis

BANDA HUMORISTICA «LOS GANSOS».

Basilisa. Baldomera. Chore

—

jables.—AE-34o9.

One-step

IRUSTA-FUGAZOT-DEMARE I LA SEVA ORQUESTRA TIPICA.
Canto
de amor. Tango-cang6 (Irusta sol). Barrio viejo. (Duo Irusta-Fugazot).—Pri
sionero. Tango (Fugazot sol, ac. piano Demare),—E1 buey solo... Tango
—

(Orq. Típica).—AE-3363-3364.

ORQ. MAREK WEBER.

También tú me
ciudad del vino y del vals. Vals. AE-34o7.

ha irnpressionat el reper
tori deis

seus

—

engalarás.

Fox-trot.—Viena,

«LA ARGENTIN1TA».
Colección de canciones populares antiguas : «Las
tres hojas», «Romance de los peregrinitos». (Transcrites, harmonitzades i
acompanyades al piano per F. García Lorca).--AE-34o2.
—

concerts

al

TINO FOLGAR.
La canción del día. «La canción de Amalio»,' «La can
ción del día». Valsos. Mi caballo murió. Tango. Always Sevilla, yes. Fox
—

Palau de la Música

pasdoble.

JEANETTE MACDONALD.
deros»

Catalana

—

El

(amb chor).—«Suao de

LA ROSA DEL AZAFRAN.

AE-po4.

—

desfile del
amor».

«Las

amor :

«Marcha de los grana

Vals.—AE-3o65.

espigadoras», «La monda de la

En els supiements de discos «La Voz de
III

exdusivament

en

discos

E O hl

su

Amo»

trobareu sempre la música més selecta, la
més popular i la de més éxit. Demaneu l'úl
tim

O

rosa»—

aVoz de

en una

Agéncia d'aquesta

su

Amo

marca.

