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Joan Mínguez, L'hora del
A l'empresa del Teatre Novetats—amb
prou sentiment per la nostra part—ja sabern
que no poguérem pas felicitar-la per l'en-,
cert que tingué en la tria de l'obra amb
qué començá la seva actuació la present'
temporada. Un cop encetada aquesta, en tot
el que en portem passat fins ara, no ens
ha estat donat res més que unes guantes
reposicions, més o menys afortunades, cosa
que ens porta a suposar que la direcció
d'aquest teatre deu estar passant una gran.

POSTAL DE DON JUAN.
La tradi
aquests dies tardorals le l es
cenes
revisquin el vell mite del Renaixe
ment. Don Juan fa ja cinc segles que opas
siona a la humanitat. Sens dubte nosaltres
sorn
la part més desgraciada perqué ens
toca apassionar-tnos (és un dir) per la ioitjor
de les estampes donjaanesques. Per la de
José Zorrilla. Es curiosa la manca d'origi
nalitat- de les empreses. Per qué no s'In
tenta el Dan Juan de Tirso, o de Moliere?
El mite de Don Juan es renovella cada dia.
No fa pas un any que jo parlava aquí ma
teix del Don Juan eixit de la ploma sabo
rosa de Joseph Delteil.
Potser peró sense la
crosta de
eursileria i facecia que envolta
el Don Juan zorrillesc, l'éxit no fóra tan
ciar. D'alguna manera hauria d'explicar-se
l'obstinació de les empreses—i del públic.

(Novetaís)

secret

ció vol que per

que ha d'ésser l'atmosfera constant en qué
es
descabdella l'acció ; l'ambient que ton,
que condensa i que lliga totes les escenes
i totes les incidéncies en un conjunt ; alió
que d?ma a l'obra la seva unitat
per
munt de totes les variacions
que s'hi Sti2-

ceeixen.
Dels
personatges
d'aquesta comedia,
aquells que ens semblen més ben dibuixats
-

penúria d'obres noves.
Per escreix, a l'empresa de qué parlem,,
tampoc podem tenir-li en cornpte cap gosa

qual
algu•na d'aqúelles• obres

dia extremada amb la

hagi

pro,sentat
que, si altra
cosa no,
tenen alur valor en els comentaris
que susciten. i en l'enrenou que provoquen.
I per acabar, menys encara podem admi
rar-la per la seva magnanimitat en alló que
fa referencia als decorats, a la posta en
escena i
a
Pagengament general del seu
ens

Tot amb tot, no sembla pas que hom
decida a aquesta estrena amb massa
entusiasme : no sabem si fou fet amb tota
-consciencia—cosa que no és de creure—o
sota la influencia d'una lamentable ofusca
ció,, peró per e nosaltres •ou una cosa ben
desagradable i amb la qu,a1 no creiem que
hagi pogut sortir guanyant-hi ningú, el fet
qué el inateix públic que entrava al teatre
a
presenciar el debut de Mínguez pogtv5s
llegir 'en 'els cartelll de la porta i del ves
tíbul l'anunci de la reposició de loan Dalla
per a tres dies després.
No creiém que a un enemic de l'empresa
se li pogués ocórrer una pensada més
der
rotista, car, certamen•t, no és pas aquesta
la millor manera d'animar l'espectador la
nit d'una estrena ni de predisposar-lo en
favor de l'obra que hom li presenta.

s'hagi

Ningú

no
podrá dir que Joan Mínguez
l'excel•ent nove•lista de Dies Verges,
l'agut poeta de Painflets—hagi escrit la seva
primera obra teatral—com totes les altres
ooses que li devem—ni amb la més llunyana
intenció d'anar a cercar els apiaudiments del
públic afalagant-lo en les seves desviacions
de criteri, en les seves perversions de gust,
i rnenyspreant aquelles qualitats intellectua!s
i espirituals que tots estem d'acord en qué
són les primeres que hom ha de procurar
per a la sev.a obra i les que més respecte
ens han
de meréixer sempre.
Mínguez, en la primera sortida que ha tet
al món del teatre ens ha demostrat com es
capaç en aquest nou camp de la seva acti
vitat literaria, de bellugar-s'hi ben aviat
amb una completa desimboltura i 'amb un
bon coneixement de tot alió que és el me
canisme escénic. Avui mateix el veiem ja
valdre's amb massa seguretat i tot
que en "diriem l'estrategia teatral.
En la creació de L'hora del secret, ens
sembla que la cura per la técnica ha ocupat
excessivament el pensament de l'autor, atent
al joc deis personatges, a les entrades i

sortides—portades

amb tacte i

oportunitat—,

la divisió d'escenes, la seva alternança--e
partida a cada acte en una progressió dra
mática entrenadora—, etc., i li ha fet dei
xar de banda massa vegades aquell
elemént

Teatre Catalá Romea
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a
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•IIS AVENTURES D'EN TITELLETA
Nit,
quart d'onze,
a un

defini?iva de

57 representació de rebra
M.4 de Saqarra.

josep

T,'Hostal de la Glóría
Demá dlvendres,

tarda 1nIt: L'HOSTAL DE LA GLORIA.

Mossen Cinto ! ! !... Apa, ara ja ho saps.
Refet del cop, a la meya membria acu
dien •les paraules del 'banquet de l'Hotel
d'Anglaterra : «Es el moment precís que
Catalunya tingui prova certa de quant l'ad
miro i estimo.»
Fa pocs dies. Falla s'ha trobat a- Barce
lona. Amb Frank Maráhall, que- és el con
certista• que més' admira Falla
-

seva condició de secundarise
són el tarambana d'en Quimet i, més (nn
cara, el de la seva muller, la gélosa Eute
mia. El de Pujolar, el trobem irregular 5,
sobretot, faltat una mica de sentit comú.
Amb aquesta mica de sentit comú que la
falta, segurament que almenys la meitat del
seu
problema quedaria solucionat automá
ticament. Personatge totalment accessoi-i,
peró molt ben vist i vivent, és el del pages
del començament del segan acte ; també
és força ben vist, peró potser una mica fals,
el comissionat de la companyia d'aigüe.s

•

•

•

que

primer.
llenguatge de L'hora

El

tigat

polit

i

del secret, és cas
que delati ni la més pe
El diáleg és nerviós i ex

sense

tita afectació.
pressiu. Com
massa
reeixida
que

mena

la

peripecia,

no

tan

sals de la

passió amorosa en qualsevol de les seves
formes, sinó també de fer-hi una allusió o
altra. No hi ha ni uns gelos retrospectius
el personatge

en

principal

que,

en

aquests

temps d'introspecció haurien ternptat qual

sevol altre autor, i que amb el carácter de
Pujolar no h•aurien estat pas descentrats,
peró que qui sap per quins corriols hau
rien menat l'obra.
Aquest deixar de banda la intriga amo
rosa
i qualseval cosa que hi fes referen
cia, ha motivat que Mínguez ens danés
llargues escenes de diáleg entre homes scils

sobre assumptes

per

exemple,

la

part del comissionat de la companyia d'al
gües. En aquesta escena—i en algunes
tres
també—l'atenció de l'espectador deta
lleix l•amentablement. No hi seria sobre,ra
alguna estisorada per tal d'alleugerir-les.
Amb L'ho'ra del secret, Joan Mínguez no
ens ha pas
donat una obra plebea, bame
ra ni incorrecta,
sinó, tot al contrari, una
obra afinada, d'una elevació de to i d'una
correcció ben superiors a tot álló que co
munament s'estila. Perb—bé hem de dir-ho
—més pensada que no sentida, i amb més
artifici que no itnspiració.
Quant a la interpretació, ben mediocre,
1 a la presentació, sórdida i de forga mal

JOAN CORTES

Radio OLMO

mama,.

enxufable al corrent
sense antena
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ESPECTACLES PER A IN
que més aplaudefx i zuda entu
siasma a la quitxalla
El formidable éxit de Josep M. n'eh i Torres,
L'obra

LES ARRACADES DE LA REINA
Nit :

L'obra

Preu: 400 pessetes

TERTULIA CATALANISTA,
JOAN MINGUEZ estrenada dimarts
amb grandiós éxit

de

L'HORA DEL SECRET

RAMON CLIMENT

Dívendres, estrena
mestre

en

aquest

teatre

de

l'obra

Angel Gulmerá

JOAN DALLA

Consell de Cent, núm. 266
Teléfon 23058

pel seu creador Jaume Borras
Es despatxa a Comptaduria

-

tino Cuevas a la seva jovenesa, titulada
A. M. D. G., o la vida en els convents de
jesuites. Fa pocs dies, Ramon Maria Ten
reiro protestava de l'expulsió de les ordres
religioses per tal com en el seu recer s'hi
produien les ánimes més rebeis de l'esquer
risme. I citava els noms d'una' serie d'a
pologetes de la llibertat educats en colle
gis religiosos. La disciplina rigidíssima d'al
gunes ordres provoca dues menes d'alum
nes extrerns.
O l'obedient a ultrança, o el
rebel sense fronteres.
Psicológicament, la novel-la de Pérez de
Ayala s'anticipá als relats de forma auto
biográfica' sobre temes d'adolescencia tjue
després han estat posats de moda per les
introspeccions de Joyce, les confessions
cíniques de Gicle, el soliloqui de la vida al
serninari tal com ha estat temptada a Cas
tolla per Benjamín Jannés i a Catalunya
per Joan Mínguez.
No coneixem la versió teatral que ha
motivat els escándols que la prernsa res
senya. Possiblement, paró, si com s'asse
gura, la versió és molt fidel al llenguatge
de l'obra, la seva representació ha d'ésser
una
mica difícil. A les novelles d'Ayala, hi
ha una estranya barreja de sublimitat
grolleria, de consciencia i de crit, de pro
funditat i d'estridencia. Hi ha, sovimt, lo
en un llibre
cucions, que si en el llibre
realista
són perfectament aceeptables,
són rnolt difícils de transportar al teatre.
I ádhuc escenes senceres que per la seva
escabrositat són absolutament impresenta
bles.
L'obra ha estat utilitzada per la secular
divisió de transigéncies del país per á"
posar l'una rivalitat davant de l'altra. Aixó
que com a negad no está mal orientat, té
una
colla d'inconvenients mirat des d'altres
punts de vista.
—

—

tarda:

F.A.NTS.

«A. NI. D. Ge>
iEls escarafalls del pú
blic fan la millor publicitat a la versió dra
mática de la novella que Ramón Pérez de
Ayala va firmar amb el pseudónim de Plo

tan rebarbatius, corn és,
temptativa de suborn per

del

S'I L'APASSIGNANT QÜESTIO DEL
LICEU es resol a base d'una temporada
de Marina, de Tosca i de Rigoletto, ens
caldrá prosseguir la campanya començada
amb el pur estat d'ánim del que realitza,
simplement, una obra de caritat.—D. P.

R
FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Unió de Fotogravadors
:

Teléfon

77401

DI10

PHILIPS
CLARION
PHILCO
etc.

etc.

etc.

masses

no

vegades de

tan fortes que

vo

ofeguen,

len ésser

sinó per do
nar prova palesa del •meu agrai
ment
a
Catalunyá. Un bon
amic, el Degá del Collegi de
Notaris de Barcelona, el senyor
Antoni Par, cm va posar en
relació amb els hereus de Mos
sn Cinto.
El senyor Par va re
dactar i donar forma legal a un
contracte.

—

intenció, encara que no
perb .estimable i digna de
consideració, és la que ha tingut
de prescindir completament en la intriga
a

i

compone

•

Peró ara s'aguditza. Giorgio de Chirico
posa un fons de bicicletes a una mh.scara
clássica ; Azorín ens parla de Santa Teresa
dalt d'un autombbil amb un cablegrama a
la má ; Bernard Shaw ens presenta un ca
valler de copalta parlant arnb Jaana d'Are.
Per() potser aquesta obra ens recorda—oh
audacia!
més que cap altra la novella
d'Erskine, Vida privada d'Hellena de Zroia,
deliciosament intkerpretada en un film per
M aria Kardár'1.1Vvisió de"-1*--ciutate elá slca
és plena d'anacronlsmes (recordeu, més exa
gerats encara, els de Les tres edats de Bus
ter Keatori) que són una perpetua línia d'hi
laritat.
Tot plegat, el que ens colpeix més viva
ment de l'obra de Giraudoux és la frescor,
La vida, el sentit actual de les coses. L'ar
queologia encarcara les coses i no ens deixa
veure més que llur costat solemne. En últim
terme—Azorín té raó--Parqueologia és ene
miga de la sensació viva.

al

surt

orquestrals. 1
L'Atlántida,
per es
trényer abraçades que moites
•

cors

que comminen a la rialla. I a la tragedia
tot és profund i terrible.
Giraudoux juga, a l'hora cómica, amb tots
els elements que té a má. I, en primer ter
me, amb l'arqueologia. El tema s'ha posat
de moda—de moda?—. Al Renaixement els
pintors feien anar els apóstols vestits de

cortegiani.

No

•

a

—malgrat la

piano

al

che.1 en los jardines de Espana,
ha p.assat llargues estores. Jo
he preguntat- a l'autor de l'ora
tori de L'Atlántida com era i
qué tenia fet d'aquesta nova
obra.•Falla,'parl,ant amb'el qual
tot séguit se •li• pot comprovar
fins en arriba la seva finor es
piritual, exemptá 'en absolut de
superfluitat,
dit :
—Aix?:, va endavantsi no tant
com
jo voldria. La passada
grip• ern•va deixar gairebé sen
.se forees.• Voste ja ho haurá
pogut comprovár, ja que quain
responia a- les seves cartes les
havia de dictar' a la •rneva ger
mana
Carme. Ara .quasi ern
trobo refet. lan 'pregunta com
será L'Atlántida.? Qué més vol
dria jo que •reeixir una abra
digna de Mossen Cinta i de
respiritualitat de Catalunyal...
---(Peró L'Atlántida' éš..
—Un oratori divida. en tres
parts. -Ho escric per á veus,
•

•

L'ARQUEOLOG1A.—Les
plasenteries d'Amphitryon .38 són
l'altre
extrem de la tragedia profunda de Siegfried,
per exernple. Penque és el fons i la forma

Joan Minguez

interpreta

quan•

UILTRATGE A

RECEPTOR

•

•

ció al vell mite?

gust.

Casanova, 160-162

Manuel de Falla va dirigir l'estrena
Música «da Camera» d'El Retablo de
Maese Pedro, Manuel Clausells, que és
home que sap rebre amb tots ds hanors
els compositors, va organitzar un banquet
a
l'Hotel d'Anglaterra. En arribar l'im
prescindible i terrible. moment deis brindis,
Falla, que tremola en parlar en públic més

vegades, característiques donjoanesques?
Per qué, clanes, aquesta obstinada oposi

•

*

Quan

a

•

Perei ara darrerament, podem donar-li les
grácies 'per .haver-se decida a posar en es
-cena la ,comedia de Joan Mínguez, L'hora
del sec:ret, que, .segans tenim. entes, feia
ja força temps que estava esperant ésser
nos presentada.

*

"L'Atlántida"

—

•

*

Falla

ALVICSICA

DON JUAN A CASA N-OSTRA.
A Mi
sempre m'ha cridat l'atenció la manca d'in
terés que la figura literaria de Don Juan
ha desvetllat a casa nostra. I no solament
desinterés. La niajoria de les parbdies del
Tenorio .són fetes en aquest desgraciat bi
lingüisme humorístic (?) que caldria ban
dejar d'una manera definitiva. Es a dir, que
a
Catalunya viu solament la ridiculització
de 'Don Juan.
I que no se'm digui que es tracta d'un
mate específicament espanyol. Farinelli •el
reclama per a Itália ; Mozart el germana
za ; Moliere li Mina
esprit de Franga.
I en últim terme, una de les figures Inés
fortes i més apassionants de les nostres 11é
gendes, él Comte Aralau, no presenta, de

.

teatre.

LA

25 Ptas. mes
35
35
o

Manuel de Falla, per Picasio
que

guitarra desafinada, tot commogut
paraules textuals :
—Molt, per?) molt, porta fet per mi aques
ta C,atalunya,• i hora és ja que en ella
fangui el meu agraiment. Si vosaltres els
catalans us comporteu amb mi amb tot
amor
i noblesa, bé tinc de correspondre
amb explosió d'agralment i amb quant de
mi pugui sortir. Es el mornent precís que
Catalunya tingui prova cena de quant l'ad
va

una

dir aquestes

miro i estimo.

La cosa no va quedar pas aquí aturada.
Un dia rebo una carta datada a Granada
i per més senyes a Antequeruela Alta, car
rer on viu Falla, i
en
ella se'm demanava
una
gramática catalana i uns detalls que
feien referencia a Mossen Cinto Verdaguer.
Més tard, una ,altra carta del compositor
m'arribava de París. I als pocs dies, una
nova missiva de Londres. Una i altra dejen
que procures informar-me de qui eren els
hereus de Mossén Cinto. I en les dues car
tes se'm
parlava de L'Atlántida.
Fará cosa d'un any i en el despatx del
bon amic Manan Roca, vaig trobar En
Joan Gibert. Permeteu que amb tots els
honors us el presenti. Els íntirns motegen
afablement En Gibert per «El Oónsol d'En
«le
Falla»
com
que és tortosí,
nomenem
Falla»,
Aquest home viatja gran part
de l'any. En Gibert té d'amar a Orense :
dones de tornada i per fer drecera a Bar
celona i com si li vingués de pas, s'arriba
a
Antequeruela Alta, o sigui a Granada.
Que lo Gibert se'n va pels seus negocis
a Canáries i Falla (a qui En Gibert es guar
dará d'anomenar-lo així, ja que sempre
sentireu que li diu «Don Manuel») és a
la Pollnesia dirigint un concert? Dones
com que
és evident que per En Gibert la
línia recta més curta entre dos punts és
la corba, el senyor ansol d'En Falla, com
qui •aprofita dues festes seguides, s'arriba
a aquelles terres a pendre café
amb el seu
arnic i de passada li regala sis corbates.
Aquest «ansol fallesc» em consta posi
tivament que m'aprecia molt. Se li cor
respon. M'aprecia, peró cm clava cada es
cándol que em deixa nou. El que vaig
rebre aquella- tarda en el despatx d'En
Manan Roca va ésser sorollossíssim.
—No us entereu de res, ni mai sabeu
res
de res. Quins periodistes !—cridaa lo
Gibert.
--Peró, qué passa?
Qué he fet, míser
de mi?...—inquiria jo tot tremolós.
--No saps res i ets com sempre un pas
tetes. Saps d'on vine, d'on surto ara?...
No?... Dones torno d'Olot, i com que tenia
d'arribar-me de pressa i corren•ts a Palamós,
he pensat que el camí rnés curt era el
d'arribar-se a Granada a veure «Don Ma
nuel». Saps qué está fent?... No t'ho vull
dir, perqué ho posaries en el diari, i com
que en casos semblants la teva indisereció
professional és provada, m'ho
Per?)
ja t'ho diré... No ho xerris... Jurat, ve
ritat?... Dones Falla está fent un oratori
que es diu L'Atlántida! ! I que és la de

—Compon

l'obra

a

tancat

en

Granada?
la meya
caseta d'Antequeruela Alta i ro
dejat de jardins i impregnat per la frescor
gernada que emana l'aigua i deixant -de
tant en tant que vagui la vista
per les fines
tres de la casa que cada una d'elles és fines
tra aberta .A un paradís.
—L'oratori de L'Atlántida, mestre Falla,
el destina?...
—Quan enllesteixi aquest oratori com
pendrá que tan sois es pat donar la pri
mera audició a
Barcelona. Per Çatalunya
el compone.
—Una avançada de com pensa dividir
l'oratori.
—Tres. parts... Hi ha l'incendi deis Pi
reneus... Un romanç de la reina Isabel
la
Católica, que he procurat -que s'ernmotlli
al més por estil del segle xv... El cor
d'Illes -gregues... I per final el des•cobriment
de l'América... En res no em vull separar
del pensament de Mossén Cinto...
aquestes són les impressians que m'ein

—Sí, allá,

.

porto. Falla,

tan

interpretar

complaent

i

pródig

*

*

*

iEn la pausa d'un cdncert, trobo En Gi
bert. No em deixa badar boca.
—Es inútil fer-li tocar en l'o' piano res
de L'Atlántida. Jo, sí que ho canee. El mes
darrer, tot venint de Bilbao a Barcelona,
per guanyar temps cm vaig arribar a Gra
nada. Hi he sentit i escoltad... Es assom
brós!... I está escrit en catalá, perque «Don
Manuel», no volent valer-se de traduccions,
fa quatre anys que sap, parla i escriu el
catalá. Que m'en dius?...
—Dones, Gibert—li vaig respandre—, que
aixó sí que és un amic de Catalunya.
—Dones qué et pensaves, pastetes—va
dir lo Gibert començant ja a clavar-me el
primer escándol d'aquesta temporada.
•

RAFAEL MORAGAS

Abric reclam

a

Abric xeviot

novetat

Abric xevíot

extra

.

45 pessetes
90

.

.

Abric .Australia superior.

»125
»10

Abric esport folro gamusa
175
La millor corlecció d'abrics fets
cora els a mida
»

VEHILS VIDAL
7, Piala

Uníversitat,

APA S A
ASSUMPTES FISCALS 1 ADMINISTRATIUS

"

"

Rbla.

canaletas.

6

6, Rádío Canaletas, 6

per

les seves obres el piano, es tanca
herméticament quan es tracta de donar-nos
les primícies d'aquesta Atlántida, l'anunci
de la qual no reclama cops de bombo, car
el nom de Falla és prou per a produir
ex
pectació solemnial en tots nosaltres.

Lalletanav 1E3v IriO
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EL DARRER LLIBRE DE SPENGLER

VA R1ETATS

Josep M. López-Picó IL'Home 1 la Técnica»
Caries Riba, en inaugurar tax:itivantent
l'homenatge que Catalunya °frena a Josep

el

miserable 1 mesquí, en
Mondó fervorosa. Cerca de
compendre en la contemplació. Sembla com
si sentís la yeti de Sant Agustí : «Ger
mans, mirem d'entendre 1 voli el -nostre
enteniment en tant que ens sigui possible ;
i quan no poguéssirri aleshores creiem.»
ito.liesta escrutació de la Divinitat el porta

Merla López-Picó
cinque opuscle de

arnb motiu del vint-i
la seva obra lírica, as
senyala com a fita inicial en qué pren «di
buix precís» «la seva Més autentica poesia),
el volum assenyalat amb el núniero VI :
L'Ofrerta. Si per cas una notória evolució
estilística no ho aconsellés hi hauria, al
rneu
entendre, un signe molt evident per
a
precisar, en •'Op. VI, els inicis de la
lírica de Josep Merla López-Picó tal com
ella ens és arribada .a la maduresa : la
presencia de Déu. La presencia de Déu
en el sentit en qué després perdura al llarg
de tota la producció del poeta.
Cal que la lírica de López-Picó superi
la Inicial etapa decorativista a la francesa
(Ops. 1-TV) i arribi, passant per la dura
Iligó de sobrietet que marea Epigrammata
(Op. V), a una norrnalitat expressiva que
no fará més que
afinar-se en el ifutur.
L'eta.pa que precedeix a L'Ofrena és re
marcable per la seva lakitat. (Utilitzo l'An
to/ogia com a text.) Aires de mundanitat
i galania, en un lirisme sensitivista. Quan
alguna vegada el poeta dóna un caient re
ligiós als seus rims (0p. IV : .De la nostra
fe), l'actitud del seu esperit vacilla entre
una xiroia
banalitat i una afirmació deis
sentits damunt la terra (Antol., pp. 57-60).
iEn arribar al sisé opusele comence•
trobar signes de l'actitud definitiva del poeta
davant de Déu. El poeta s'enfronta amb
la Divinitat com
que és absolutarnent
minsd i miserable davant d'allb que és in
finitament terrible i poderóS. De vegades
l'actitud pren caires. de terror (talment l'e
De
pilépsia mística dels negros

•

poeta

una

es

perpetua

sent

bat—, són,

Ldpez-Picó
la consciencia de la
del primer moment :
a

1 abrí

davant de Déu.
Precisat aixó queda desvirtuada qualse
vol afirm.ació que faci referencia al misti
cisme lópezpiconiá. No. Misticisme és una
aspiració de Déu per via d'amor fins arribar
a
posseir-lo. El misticisme és un fenomen
d'una extraordinária complexitat. Es el
fruit d'una ambició de la voluntat infla
mada qué cerca Déu superant jerarquies
de l'esperit. L'ánima mística esdevé hip
notitzada pel Suprem Amor. I totes les
ecloSions literáries que provoca aquest estat
pertanyen a una categoria diversa. Vistos
amb ulls d'avui, els textos deis rnístics do
nen
la sensació de textos d'escriptura auto

com

s.óc

al

seva

teu

inferioritat. Des

davant tot

nu.

.

I

un

no

p.

exclou

148.)

importants

Perb més que franciscanisme—o caritat
hi ha en els darrers llibres del poeta una
persistencia en el tema que hem remarcat
abans. Recordem Invocació secular, on la
DivInitat agafa davant del poeta empetitit
unes

proporcions cósmiques!

Hi ha un epigrama—a Carnet de ruta
que no ha estat incorporat a l'Antologia.
1 és una llástima perqué a mi sempre m'ha
semblat revelador de l'estat d'esperit del
poeta davant de Déu. Jo he cregut trobar
ne
la font en un text de les Confessions
de Sant Agustí (Llib. I, Cap. VI) que diu :
«Permeteu, Senyor, que, no Cbstant ésser
jo pols i cendra, parli davant la vostra
miseriebrdia. Permeteu-me de parlar, Se
nyor, car a la vostra misericórdia parlo
que farien burla i es riurien
no als homes
de mi. I si de. cas riguéssiu. Vós també estic
segur que ho convertirieu en profit meu
tornant a
tenir misericérdia de rni..» El
poeta anima magnificament aquest passatge
en la jaculatdria a la ironia de Déu:

'éicid úrie
eelle asible: del
résultats oloMents amb
tl1PODONALentom

Jo frágil, esquifida

4341

criatura,
i Tu l'animador de la Natura,
vergonya. card a cara amb l'Estupor.
Per que no rius de veure'm nu, Senyor,
que la rialla em fes de vestidura?

Indicar.
1001/10•

Celedrdde de le recebo
de Medicina de *MI

Glitu,Eut DIAZ PLAJA

erra

impossibiliten

Després d'haver-nos ofert el substancial
Filosofía i Cultura, que comentárem
aquí mateix, el professor Serra Hunter

ens

ofert

un

opuscle

que inaugura una collecció titulada
Els clássics de /a fi/osofia.
Difícilment podria trobar-se un tftol més
adequat per iniciar una colleceió que sem-bla destinada a interesar el gros públic en
les qüestions filosófiques, presentant en
breus monografies les característiques lo
namentals deis grans pensadors de tots els
temps.
La filosofia de Sócrates és exclusivament
una
ética. Com deja Ciceró i recorda el
nostre autor, Sbcrates féu davallar la filo
sofia del cel, on la tenien confiscada els
seus antecessors, per installar-la a free de
terra. Aixó no volia dir sinó que les es
peculacions cósiniques que Sócrates tenia
per inútils i v.anes i en les quals s'havien
esmergat els pensadors fins aleshores, ell
venia a substituir-les per les qüestions mo

rals, pels problemes

práctics,

que

són

els

que únicament interessen vitalment a lito
me. Per aixé déiem que comengar per Só
crates
és un bon debut per tal com les
qüestions morals ens afecten de tan a prop
que sembla que ningú 'no pot sentir-se in
diferent enfront d'elles. Sborates, com ens
explica aquest llibret, féu de les qüestions
morals la seva preocupació exclusiva i es
lliurá a ilur examen amb un apassionament
i ensems amb uin bon sentit planer, que
el seu pensament resulta una excellent pro
pedeutica per iniciar-se a la filosofia en ge
neral.

banda,

Per altra

el lector catalá

es

troba

excellentment dotat per portar a cap .aquest
estudi d'una manera satisfactória. Tots els
refereixen directament a Só
crates han estat ja publicats en catalá per
la Fundació Bernat Metge. Cal fer ex.:
cepció d'uns migrats parágrafs que li con
sagra Aristótil. Altrament, Xenofont i els
primers diálegs de Plató es traben ja a
l'abast del lector catalá.
No anem pas ara a resumir les 57 Pá
gines en les quals Serra Hunter ha volgut
condensar el més essencial del pensament
de l'inventor de la nutieutica, que era l'art
de fer parir els esperits. L'autor ha portat
a
cap la seva tasca prou bé perqué en

Creacions de perfumeria
a

opuscle sobre Sócrates (r),

cavaller

un
tema tan vast en un espai
restringit hagi assolit un resultat prou
dens porqué ja no sigui possible compri

condensar

-

mir-lo més.

Restringim-nos
taula de
certa

-

subjugadores

de

i terribles que
enrerá.. Potser per

mirar

de l'assaig llargament, implacable
premut. Se'l veu amb el tiralínies i la
balanga, mesurant ,e1 ritme i la narració.
i

nes

ment

Se'l

veu

rera

la

seva

trinxera de l'Ateneu

Barcelonés, silenciós i terrible,

amb el 11i
bre que li fa de bomba de má. •Escriu rit
mes quan té 39° de febre darnunt 4e golfes
misterioses en les nits soase llu-na. Es ales
boros quan es sent ascétic, solitari, vibrant,
nerviosíssim. Al rnatí, amb una claredat Ile
tosa, s'alga per a desfer-se curosament la
seva
corbata d'enterramorts i camina vers
les seves feines inconcretes i amorfes. A la
nit, quan retorna al seu misteriós silenei,
porta secretament una collecció d'objectes
arrencats de llibres diversos per a conocer

als calaixets del seu sistema. Té pressa per
arribar i per aixó fa aquestes passes de
geg.ant i per aixó gasta tant el taló de les
sabates.
L ESCRIPTOR I ELS ESTI M U LS.
-Bernard -Grasset, l'escriptor-editor, ha pu
blicat a Les Nouvelles littéraires un violen
tíssim •artiele contra el Premi Goncourt 1,
en general,
contra els premis literaris que
provoquen una publicitat excessiva i, per
'

—

conseqüencia,

Oswald

Spengler

,briments, invents,
maquines.

de pura recompenso,
institucions. Aquest article—que
ha provocat una viva polémica—posa da
munt la
taula una colla de temes' d'in
terés. El tema del mecenatge. El de la
necessitat que aquest mecenatge no pugui
eaure mai en
la categeria d'alrnoina os
tentosa. L'angúnia que produeiX la mateika
nécessitat de la seve existencia. La possi
bilitiat de fer oficial—estatal—el mecenatge.
La qüestió de l'estímul a l'escriptor. L'es
criptor viu—tnés o .rnenys metafóricament
—dins una torre de vori. Té noticies molt
vagues o molt parcials del ressó que pro
voca la seva obra. A Catalunya hi ha una
generositat arreu—i en aquest
manca de
terreny sobretot—. No hi ha muntada una
serie de premis a la manera de Franga ;

d'aquestes

Les

mans

trobarem emb

ens

les

són esclaves. Els inventors

els

empresaris han vengut les

no

hi ha' al m6n que

no

sigui

Res
mecanitzat

mans.

en qué no es pensi per a una rnecanitza
ció futura.
El verí de la máquina, i la lluita per
la •personalitat, i les derivacions económi
ques de la guerra, i la tralció del maqui
nisme a la cultura faustica que el gua>clava com a seeret d'artífex, són senyats
de deeadéncia. Les mans s'ajunten per a
enfonsar-ho tot.
Tragedia, la sde la •Humanitat. Amarg
pessimisme, el del moment. Es que la Téc
nica ens ha engarnyat? La utilitat ha fuga
a refugiar-se
en
la Poesia?
Osweld Spengler colpeja amb el seu puny
tancat una mica la taula : «L'optimisme
és covardia... Ningú no té dret a desertar...
No hi• ha altre cerní...»
I així ens sembla veure Oswald Spen
gler cavalcant dubtós en el ifil que uneix
aquells dos contradictoris prineipis : «L'es
forg pel plaer de resforg» i «defugiu l'es
forg pur, l'esforg inútil ; ell us portará in
defectiblement a la melangia».
o

d'encóratjarnents
,companyia de confrares

ignorancia,

Heus ad, peró,
respir. Som a
la vinticinquena fita. Hi ha una atenció con
centrada de silencis. .E1 poeta presenta, ar
quitecturada en un conjunt, la seva obra.
Dos 'tomes li fan costat 'Caries Riba i
Agustí Esclasans. •Caldrá que les plomes li
teráries vibrin en la lloanga d'aquest Pri
REVISIO DE PITES.

que

mer

nyia.

Raiholá,

s'atura

—

cercant

Repós.
taMbé, peró, que aquest respir
tingui tot Catalunya per compa

en

Jo commino

en

Darius

l'operari

Caldrá
el camí

realitat funda el
problema del coneixement, ja que Phome
que va dient que no sap res en realitat diu
que sap en qué consisteix el saber. Tothom
s'ha aturat massa en l'aspecte negatiu de
la ironia de Sócratel soase veure prou l'e
norme positivitat que encloia.
Un cop analitzat el métode en els seus
dos' rnoments tiples, que són inducció i de
finid?), és a dir, recerca i delimitació del
denominador comú a una familia d'idees,
l'autor entra a la part veritablement cen
tral del pensament socrátic en el capítol
titulat : La doctrina moral.
La moral és una ciencia' és a dir que
hom esdevé bo aprenent a ésser-ho. El vici
és una ignoráncia. El mal és per definició
el que no convé, i ningú, dones, no el la
voluntáriament. Un optimisme moral és el
que ens ofereix Sócrates, apuntalat en una
dialéctica molt cenyida.
Encara que restringit el dornini moral,
el profesor Serra Hunter fa veure les pers.
peetives metafísiques que obre el Pensament
socrátic, l'alba del platonisme, el sol nai
xent de la gran efervescencia de la meta
física que l'home que creia haver-la des
terrada justament anunciava!
Finalment no podia faltar el relat de la
mort del filósof. (Episodi verídk impregnat
de patetisrne que consagra noblement la
vida del filbsof que per la ploma de Plató
déla que Ta vida del filósof no era sinó una
preparad?) a la mort.
J. PALAU

(i) Gráfiques

la

al Madrid de

com

Pombo o al Milá de Bagutta. L'escripfor
ha de treballar d'una manera resignada i
heroica, en un medi on hi ha encara moltes
coses per fer. Coses que ja haurien d'estar
fetes sense esperar cap pressupost ni cap
rnecenes. Perqué pervenen d'un esperit de
convivencia que no es compra ni es ven.

ganient, és a dir pel problema crítk i pel
problema metodológic. Sócrates, en fer gala
seva

baraluet,

o

CARLES M. CL,AVERIA

de la

bluff pertorbedor, delugint

un

veritabile sentit,

el

•

tots els homes sensibles
cercle d'homenatge a l'en
torn del poeta Josep Maria López-Picó. La
seva
Antologia lírica (Domenech i Altés,
editors) clou l'hora de la joventut i centra
l'obra de la maduresa del nostre poeta. Cal
que aquest llibre vagi a totes les mans. Corn
hornenatge. Com a aliment poétie. Si més
no com
un bell
negoci de bibliófil. Si més
no corn un- deure de eatalá.
D. P.

perqué

facin

a

un

—

ESPECIALITAT
EN LA MIDA

Jame I, 11
Teléf. 11655

a

mhquina

d'escriure de

qualitat

1,11114.„

Girona.

es

tan

aigua de Colónia-talc-loció
massatge extracte- fixador
brillantina xampú-pólvors
rhum quina-sabons bany,to
cador i afaitar-crema desabó

—

aixó hi ha en ell aquesta energica, dura,
vesánica fixesa d'ulls sobre coses remotes.
Sap la tragédia de les abséncies quotidia

Hunfer:"Sócraies"

volum

!ESCLASANS.

yeti

Esclasans forces

-

textos que

,,,pART,.0 23,

neix la Histbria.
Un altre dia entrará en el marc de les
cultures del luxe i la riquesa, el poble ros
la cultura fáustica d'Occident
del Nord.
pujará pels vaings de l'esperit, de la sang..
I després deis experiments, proves, deseo

un

Canto Francesc qui de l'amor sabia
l'amor' que s'acompanya de cançons ;
i, per cantar amb bona companyia,
violí de dos bastons.
es feia un

clissolt

BARCELONA

l'Estat, de
l'Econornia, 1

de

de

la

com

vida rnateixa. D'aquesta vida, que no és
més que una altra Iluita cruel i inexorable
de, l'home amb .el món que li fou donat.
No hi ha cap borne, no hi ha u-n sim
p/ex ; hi ha bornes 'd'un temps, d'un lloc,
d'una raga. No hi ha cap tome bo per
Natura :
darwinisme, ni Rousseau. L'fio
me és una fera,
«un animal de presa».
La
vida de l'home ha comengat amb .activitat
i
acabat amb fets :• la necessitat ha
produit els seus moviments que l'han tet
córrer darrera alguna cosa de necessari.
Aquesta és la seva diferencia amb el s ani
mals •que mengen plantes. El seu pensar
fet desbordar l'instint i canviar *la
inalterable técnica de les bésties. Aquesta
és la seva diferencia amb elá animals de
presa.
La má! Heúl ací l'explicació de tot.
L'home té mans. I si té maris,' tindrá ar
mes, tindrá eines. I" la rná que s'aixeca,
topa i fa: Del «pensar deis ulls» al «pensar
de 'la má», és a dir alliberar-se de l'ins
tint i comengar el treball. I l'home creará
perque sap que hi ha mitja fi, i que ha
d'oposar quelcom o la Natura. 1 l'home
oposará l'Art a la Natura que és i será
sempre rnés forta. («La lluita amb la Na
tura és sense esperances...».)
També passará l'epoca «de la má ar
mada», com ha passat la deis ulls que
esbrinaven perills. Tota la vida esdévé se
dontária. L'home neeessita una «actuació
vers la diversitat». I els homes parlaran,
i l'objecte del set' parlar será «l'empresa».
Per tot 1 de tot, i aixi de la Voluntat ani
rem
pujant cap al Poder.
Un die la má Ja no pensará més, i des
d'ara la reparació del cap i de la má co
mengada, i tot el que després vindrá, será
antinatural i artístic, és a dir «Cultura».
Tot s'organitza : els que manen i els que
obeeixen, els forts i els debils, en el tre
ball, en la *vida. I les a.ntigues Iluites ani

ha

perque

selecta per

tan

dintre

Pobles,

dels

al que Ma

nuel de Montoliu remarcava en la llegenda
de Sant Francese. Hi ha molta doctrina
franciscana en l'obra de López-Picó. Aques
ta
flonja, suavíssima fraternitat amb els
arbres, els ocells i els objectes és viva en
el poeta. La mateixa alegria de cantar es
franciscana eri el poeta que invoca el Po
verello amb aquestes paraules :

de ronyons

INDICADOR
LLOCS A ONT
LOCALISA
REUMA

vessant de l'escomesa
llum en clavassall que lluu.

Aquesta darrera posició
penchant d'humorisme semblant

ireu el dolor

eRAnc

13o.)

jo, ningú!—

—Més que

.(Ant.,

URODONAL

DELS

p.

Cansat del vol, retorna l'enyorança
al cor de l'home que desitja el pla.
I Déu somriu; i és eh l qui humiliant-se
acosta el món a l'hoMe amb una má.

(Epitaldrni.)

00101161X2

:

vegades

ferit
glop de

l'aire

d'aquesta superior magnificencia

que

altra actitud molt semblant

...l'home que crida

concertada.

ea

102.)

atribució providencial de Déu
matisos de pura delicia
poética. Recordem aquel! fragment de
l'Op. XII:

Aquesta

pren de

•

C3303

una

(Ant.,

redacció : «Y Si en algo errase por no en
tenderlo bien, no es mi intención apartarme
del sano sentimiento y doctrina de la Santa
Madre Iglesia Católica» (Subida al Monte
Carmelo). D'altra banda, és freqüent en els
misiles la presencia de temes .grats als
sobrerealistes. Per exemple, la sang,. «Jo
tine la memória plena de sang»' diu en
una
frase reveladora i estranya Santa Ca
terina de Siena.
L'actitud de Josep Maria López-Picó no
pot incloure's en el turbulent corrent del
misticisme. Es feta de senzillesa i de cla
redat. Més que la comunió amb la Suprema
Majestat, la seva posició ds la de l'ado
rador rendit. Més que la hipnosi, l'anorrea
ment davant Déu. Déu és ací l'espectacle;
l'espectacle resplendent 1 sublim de la seva
Presencia exacta (p. 245) o bé la de la
seva lluminosa Cort :

*13

en

p.

Mes .Vós, Senyor, animareu la má
que ens faisonés i ens concluís alhora
i quan toquern la má
sabrem de la tenebra eixir enfora..

exactament iguals—quant a cons
ciénci,a—que els deis poetes *sobrerealistes
de darrera hora. Jo recordo la impressió vi
víssima que eni produí un text de Sant
Joan de la Creu del quel es desprén la
inconsciencia de l'espera durant la seva

lEnfront

fi,

Política,

la

,

,(Ant.,

mática,

ángels

la

a

mals s'emmarquen

D'AGUSTI

la gent quan va pel carrer per
qué ell té una mirada soase objeete tan
gible. Camina amb els ulls clavats en la
seva
final trajectória secreta i és obstina
dament segur del seu tresor. Hora dina
que des de la fita darrera estiren a Agusti
No

'

vegades, arrib menys freqüencia, una beata
serenitat dolcíssima. Eft general, peró, l'ac
titud típica és la de l'estupefacció de rhome

L'harmonia deis

Oswald Spengler continua des del fons
fosc i confortable de la seva casa de Munic,
interessat a franquejar el secret del destí
del nión. Una prova d'aquest treball pon
tinuat per morfologitzar la ihistória del
món des de l'origen més desconegut al
futur més problematic, és aquest 'libre re
cent, Der Mensch und die Technrilz. Beitrag
zu
liner Philosophie des Lebens, München,
1931 (L'Home i la Técnica. Contribució a
una
Filosofia de la vida). Spengler no pres
eindeix, en aquest llibre, de les seves linies
de visió tótal ; peró concreta. L'autor de
La decadencia d'Occident té ja l'experién
cia del lector sense visió de conjunt, que,
perdut, no entén ; i del lector' que no és
capaç de llegir, peró sí de citar. D'ací un
capitol--capitol o reflex?—de 'la seva obra
en
pagues planes ; una cartilla o breviari
d'idees spenglerianes.
«La Técnica és la. táctica de tota la vida»,
diu Spengler justificant el subtítol. Mitj,ans,
procediments de l'home, de l'instrurnent
de la máquina; en lluita interior per a
arribar a una conclusió—a quekom aca

POSTAL

dones

a

una

mena

i encara redactada anal)
llibertat, que vol dir clivellada de lla

cunes.

prece
dida d'una curta biografia del filósof, l'au
tor ataca l'assumpte comeng,ant pel comen
textos

set

Josep

del

a

dos quarts

de

vespre,

44.1.

M." de Sagarra

disertará sobre El nostre rnoment
literari, al saló de conferéncies
de la

Llíbreria Cafalónía
Ronda de Sant Pere, 3

5

CASA ORBIS

de

meterles,

Després d'una crítica deis

Dissabte, día 14,

Les invitacions podran recollir-se
a l'esmentat establiment, durant
la present

F.

setmana.
.••

r,11111111111111111111111111111111111111mumemmum,

FERRER

Clarls, 5

:

AYMAR

Teléfon 19763

BARCELONA

LE/
UN

ALTRE

1:11/CO3/
CONCURS

LES CASES DE

L'ESQUERRISME

segell de la Generalitat Un problema concret DI/CO3

El
Dos

i sis

vuit sentades
per a
quins deis artistes concursants eren elsdecidir
gua
nyadors. Es que no hi deu haver res de
tan difícil com fallar •un concurs de
di
buixos bibliografics.--E1 dibuix per a un se
es
gel) bé
deu poder considerar com a di
buix bibliográfic.--I a Catalunya, en qual..
sevulla altre lloc d'Espanya, aixó encara ha
concursos

o

Jurat qualificador calgueren

difícil. r és que tal error o barroeria que
en el dibuix
d'illustració o de
són
defectes nimis, en el dibuix collecció
bibliografista

esdevenen heretgies inapellablement
demnables. No hi ha cap art tan
posat

-escrit,

a

Publicitat,
qual, tant com
personalitat de l'autor. Aquest parla d'un
problema eoncret d'«esquerrisrne práctic»—

con

tocat

l'art del

llibre, com el dibuix
estrictament bibliográlic. La bibliegratia
té
.unes. lleis molt
rigorosament
terriblément exigents, les.qual,s primmirades,
es poden
com

possible revolució, el se.:•
les .pagines de La
comentari ágil, l'agilitat del
la C. 1 la S., revelen la

Amb el títol Una

,nyor C. S. ha

perqué

resulta que també a
ha problemes concrets, que
no són els famosos
«proble
mes conerets» de les dretes,
peró que són les, qüestions

no

.práctiques

Pesquerra

hi

vestits i cridarien injusticia! i profetitza
rien la fi imminent de l'ordre social. Peró
no tindrien
raó.
Cree que la iniciativa de C. S. que acabo
de glossar ha d'ésser recollida. Es un as
pecte d'aquesta revolució necessária que
diem : convertir el sentiment esquerrista en

Cinema

me

Els segells distingits en el concurs, deis
quals són autors respeCtivament :
oaquim Navas Mateu (premi), I
oaquim Navas
Fermi Tubau i McIrius Gifreda Mateu, Ricard Éecquer,

(accéssits)

d'ésser feina més ardua. Per qué? Dones
perqué en aquestes terres no hi ha traclició
bibliográfica. Un temps aquesta tradició
existí : cap allá els primers anys de la im
premta. Peró, encara, aquella tradició era
sense carácter nacional, era la
tradició cen
tro-europea. Després, molt tardanament,
molt recentment, en pie segle xix, sem
blava que, dintre aquella vaga i dilatada

tradició, Catalunya anava a despenjar-se
a'mb una personalitat bibliografista, tipo
grafista almenys. Peró no : alió fou un si
mulacre, un boa simulacre que engendra
algunes cases editorials d'empenta i les en
riquí. iAviat torna el marasme i aquelles
editorials es deixaren perdre els mercats
ultramarins i fas el peninsular. I, alesho
en encetar el segle xix, una
revifalla
l'esperit .bibliografista produí el mes' in
teressant moviment tipografista, bibliogra

res,

de

fista i ádhuc bibliofilista de la nostra terra.
Fou per obra i gracia deis J. Ll. Pellicer,
Canibell, Riquer, Oliva de Vilanova, Tria
d& Paseó i d'altres que em dec descuidar.
I a aquests succeIren els Fr. Labarta, Vila
Arrufat, d'Ivori, Marlet, Obiols, Ricart
d'altres que es troben entre els concursants
de l'hora present. Aquest darrer moviment
sí que té alguna coseta de gesta bibliogra
fista. Peró amb el ben entés que quasi tots
aquests noms son noms de pintors posats
ocasionalment a la feina bibliográfica, auto
didactes 1 decoradors de tot el sque sigui
decorable, amb excepció del llibre i els seus
derivats. Triadó, Paseó i Riquer, que eren
més bibliografistes que res més, fan ex

cepció.

També podríem fer una excepció de purs
bibliografistes en favor de Ricart,
Labarta, Obiols i Marlet. Peró, de totes
maneres, aquests Inés destacats bibliogra
fistes eren en gran part absents del concurs
obert per a premiar un segell per a la Ge
neralitat. Entre els premiats dominaven els
artistes : cartellistes, escenógrafs, ebenistes,

de cap manera infringir ;
demés de les lleis
del boa gust, que en l'art del llibre sán
d'una notorietat que fa feredat, hi
les
lleis convencionals de Pofici artístic hai del
propi ofici tipográfic, lleis aquestes darreres
que al profá li arribaran a
maniá
tiques, peró que son tan semblar
experimentades
com les lleis de
Pestatic.a i de la mecánica
en
arquitectura, lleis que .són necessáries
de tota necessitat. Per afegidura,
.aquest
concurs
estava també subj.ecte a les lleis
de l'heráldica, les 'quals no són pas menys
exigents que les susdites, i más intolerants.
'Pos ats a fallar amb un codi tan
rigorós, no és,d'estranyar que 'el meticulós
fall hagi
decebut rnolts coneursants que de bona te
ereien que llur respectiu dibuix era el més
adient perqué era bel) i ben executat. No
és estrany que el fall hagi provocat pro
testes i invectives : els jurats ens en sen
tirem de tots colors. 'Aixb ja és eorrent en
tots els concursos : els coneursanfs accepten
implícitament el fall del Jurat pel sol fet
de pendre part al concurs ; peló, en aca
bat, sois els que han sortit guanyadors—'potser nornés el que guanya el primer premi
—mantenen amb la més enérgica constan
cia la confianga en el Jurat.
'D'aquest concurs, que fou bo des de
molts puras de vista, se'n tragué la con
vicció que encara hauria pogut ésser millor
"si les arts del llibre no es trobessin a Ca
talunya tan negligides i ádhuc rnenysprea
des com es troben—si no haguessin dege
•

nerat

en

ment

nibell,

comparació

a

aquel) petit

movi

que presidiren els Pellicer, els Ca
els Paseó i els Triadó.—Fou un boa

avís.—L'escoltarem...?

la

SACS

de

•

N

pisos Boga

bles i per hogar és tan gros.
sa, 'no és perqué l'Ajunta
ment no intervé prou acti
vament en la inspecció de les.
habitaciens? Si ho fes, tro
baria al districte cin.qué, als
voltants de Santa Caterina
i a molts llocs de la ciutat,
una
quantitat de cases ve

Cases inhabitables de la Barcelona vella

IleS, llóbregues, brutes, podrides de dalt
a
baix, que, a desgrat d'ésser moralment
i físicament inhabitables, confirmen habi
tades sota la protecció, si no deis regla
ments,

almenys

de la indiferéncia

Aquestes cases han rendit quantitats
importantíssimes als propietaris, des del dia
que foren construldes. Aquests propietaris,
si l'Ajuntament, prévia inspecció sanitaria
i

JOAN

quantitat

técnica,

bitables,

•

decretés que llurs

cases

són inha

probablement -s'esquinçarietn

^

pintors, impreSsors, arquitectes, eallígrals,
etcétera, els quals tiraren ocasionalment al
concurs com aquel) excursionista, heme de
ciutat, que per desentumir-se

per raó de
o
joc es decideix a tirar pedres a l'es
tany, al clavan de Pestirnbat o al llarg dei
camp aplanat com la pista d'un estadi.
Molts artistes i de Molt bons ; peró no
del tot o gens bibliografistes, mal preparats
o completament desorientats.
Ells i un mi
ler d'aficionats trameteren un gavadal de
projectes. Hi haVia molts dibuixos bonics,
destres, enginyosos, decoratius—tot el que
vulgueu d'agradós
enciser—. Pero oren
comptadíssims els que servien per a segell
d'un Estat constituit. També n'hi havia que
servían per a segell de la .Generalitat, peró
que un defecte petit, de vegades lleu, els
feia rebutjables : les Iletres eren mal com
postes, o mal dibuixades, o excessivament
a
la moda d'aviii dia i ja no de demá.
D'altres n'hi havia que semblaven del tot
perfectes •en la grandária del dibuix
peró que es trobáven mal calculats per
a
la reducció. D'altres estaven bé klhue.
per a la reducció, peró un simbolisme o un
allegorisme inadequat o massa xerraire els
feia inacceptables. Hl alaela, en fi, nom
brosos inconvenients, sovint petites incon
veniéneies, que feien el fall compromes i

simple

GRAOS NOYETATS EN
CORBATES INARRHABLES

laume I, 11

Teléf.

11655

Vendes

Obres

d'art

escollides

de
selecció

garantides

BUSQUETS
Decorador,

mestre d'enlata 1 tapia
ste. Objectes d'art 1 de fantasía per
a

Pasa",4.Grada, M.

Te11414uk 14346
ISARCELONA

per

a

la venda de

Condemnar 'un petit tant per tent de ca
vergonyoses no és pas atacar els fona
ments del dret de la Propietat(urbana)
perqUé no em cree que aquest dret consis
teixi en el d'oferir als homes un cau en
lloc d'una habitaeió com cal. A més, el
ses

cástig

del mal

diem,

UBHAS
D'ART
de la pintura
Espanyola, Francesa, Holandesa, Ita
liana, deis segles XV, xvi, xvii
grans rnestres

Obres franceses del

xix

Pintura catalana del

XIX

XX

(VAYREDA, MARTi ALSINA, URGELL, BERGA, ARME,T,
RIGALT, MOR.AGAS, ARRAUT, CUSACHS, RIVERA, etc.)

EXPOSICIÓ: Díssabie, día 14, a dírnarks, 17
SUBHASTA: Díes 17, 18, 19 í 20 novembre, 6 farda

MIRADOR

Societat General Espanyola de Llibreria
Barbará, 16

***

Teléfon 17218

el

•

SALA PARÉS

PETRITXOL,

5

BARCELONA.

propietari seria,

:

arquitectes, contractistes, pale

tes, manobres, fusters, guixaires, etc., etc.,
etcétera es guanyen la vida. La ciutat gua
nya també. La propietat, en la seva im
mensa majoria, també.
Tots guanyant. Da
vant de tan belles perspectives com ens
ofereix una activitat progressiva, no vul
guern quedar entre els pocs paisos andar
rerits que, tenint Pesquerrisme a les idees,
són conservadors impertérrits de les tares
materials que la tradició els ha llegat.
NICOLAU

Hawaiians,

M.a RUBIO

Arquitecte

amb

predomini

d'elementS
vocals que donen als dos fragments
que in
terpreta uneto melangiós tropical.

amb el que

a
benefici del propietari modem,. que
ediflonnt novés cases dóna feina al ram de
la construcció i ofereix habitacions
.mo
dernes al pobre estadant, digne de tots els
respectes.
M fons, no es tracta més que d'activar
el proeés eliminatori que la Providencia i
la Naturalesa apliquen a les cases—es tracta
<Palló que •se'n diu «mobilitzar les escales».
Les cases s6n una propietat caduca per
naturalesa ; les 'cases deis propietaris vi-,
sigótics ja no són utilitzades, perqué no
existeixen. Peró les deis gótics sense visi
encara
van
rajant el rajolí de la renda.
No és aixó abusiu? Homes del segle xx
Viuen encara en cases del segle xv no res
taurades !, amb un confort medieval, amb
una
higiene vella de cinc segles, pagades
peró amb bona moneda d'avui dia. 1 el
anateix passa «.-tmb cases deis segles poste
riors, fins al xviii i xix ; cases que ja hau
rien d'haver entrat al repós etenn de 'Par
queologia, perá que romanen en ús, i pro
dueixen rendes inacabables. Fer entrar les
cases massa
velles a l'arqueologia, si ho
mereixen, o sotmetre-les a un enderroc me
ttxlic, aquesta és Pactivació del procés eli
minatori de les habitacionsi que elemanen
la higiene, la dignitat social i la conve
niéncia del ram de la construcció.
iEnderroquem cent cases yenes i els pisos
desllogats de cent cases noves -s'alliberaran
del papes blanc. Cent cases noves que es
lloguen, volen dir cera cases més que es

comencen

Agancia exclusiva

práctica esquerrista.

En tota mena
sentiment tot sol no produeix
res, si no va acompanyat del posar-se
a la
feina, amb esforç i amb coneixements.
No serfem pas els primers al món que,
en nom
de la higiene i de la dignitat hu
mana, condemnéssim les cases inhabitables
a
restar inhabitadeS, arnib prohibició de llo
gar-les. Aquesf principi, admés a tot arreu,
és dut a la práctica a quasi tot arreu.
A Anglaterra, fa desenes d'anys que la
inspeceió de les habitacions está en prác
tica, i amb ella, la seva conseqüéncia civi
litzada és a dir, la destrucció de les cases
inhabitables' i dels carrerons que formen
(clearance of slums). 1 és natural que un
país que ha fet de la democracia práctica
la base del seu govenn, s'hagi preocupat
de fer viure els ciutadans com a homes,
1 no com a simples vots, sense cos, o amb
un
cos
ultratjat. Democracia práctica, es
sencialment estabilitzadora, i no utopia hu
manitaria és el que vol que les cases indig
nes d'un
ciutadá no siguin ocupades per
un ciutada. No a la Rússia
soviética, sinó
a
un
país monárquic, a Holanda, a Ams
terdam, he vist penjats als portals de certes
'cases rtmegues del ghetto--barri baix de la
Jueria—un cartells que dejen si fa no fa :
«Casa inapta per a Phabitadó. Es prohibit
d'hábitat-A-II.» I la casa era buida, la porta
tancada, i els lloguers d'ella deixaven d'a
fluir a les mans del jueu superior (o del
cristiá) que Phavia tingut llogada als jueus
inferiors fas el diá que el cartellet fou

d'amor,

•

obsequia. Sales d'Ex

posicions de Belles Arta.

els

solució

penjat.

Obres deis

jazz

í

lEls discos que contenen fragments musi
cals •de pellícules sonores, són omplerts e
pels mateixos artistes de cinema o per or
questres que interpreten instrumentades
aquestes melodies.
En el primer cas, la difusió del disc és
fácil ; els editors els ofereixeri amb simul
tarieitat a la projecció al cinema, aprofi
tant
la propaganda de la pellícula. L'ar
tista de cinema.sempre gaudeix d'una popu
laritat superior a la de la més coneguda
orquestra, i més encara si l'artista, abans
d'actuar al cinema, provenia de géneres com
la revista i el music-hall, en els quals amb
facilitat s'arriba al gran .públic. Es el
de iChevalier,
els seus discos, oferts eas.
ara
.amb la mateixa prodigalitat amb qué sovin
teje les aparicions a la pantalla, recullen
l'especial modulació i expressió de l'artista
que, més que cantar, recita la cançoneta
sentimental o la frase irónica de vodevil.
Perb en aquest artista hl fa tant el gest,
que iho és gairebé tot en les seves actua
cions ; tant és aixf que en escoltar el disc
aviat s'acompanya amb la imaginació la.
mímica que correspon a cada emissió
Aquests discos de Petit Café contenen dues
cançons més, en les quals és difícil trobar
novetat, essent un génere tan prodigat per
l'artista.
En canvi Lawrence *Tibbett ha de refiar
se .més
precisament deis seus mitjans vo
cals que d'altres en sortir a la pantalla, i
per aixó en els seus discos es pot sentir una
veu clara i potent i ahora
una certa refil
nació en la forma de cantar. Llástima que
la música de cinema, i concretame-nt la
d'aquests fragments de Ciar de lluna, no
sigui de prou altura per a les facultats de
l'artista. La canló .de l'estepa tenia frag
ments més escaients, i per aixó aquesta
producció no resisteix la comparaciÓ.
Les orquestres de jaz2 tenen, arnb els frag
ments de les pellícules sonores, els temes
per a bastir els seus ballables, i resoltament
cal confessar la superioritat d'aquestes com
posicions sentides des del 'dise, sobre eis
feagments qúe canten isoladament els artis
tes de cinema. Els temes són generalment
d'una gran vulgaritat, peró amb la compli
cació instrumental del jazz prenen vida, em
motllats dins del ritme de dansa. Amb
aquests fragments de Petit Café interpreta
dos ballables l'Orquestra Jeck Hylton, ben
interessants. L'un, El. meu ideal, amb un
ritme pausat de blaek-bottom, orquestrat en
forma d'un recitat instrumental. L'altre, La
gran vida, alegre fox en el'qual ablinden les
variacions d'instruments a solo en 'foi'ma de
jazz hót. També per la .mateixa orquestra
és interpretat en forma de vals, un frag
ment d'El milió, i aquí sí que no
calen arte:
ficis per amagar la buidor del tema. .Heus
ací una melodia molt agradable, expressada
gairebé seinpre a. solo, que únicament inter
rompen uns acards amples del metall per
a
preparar una intervenció vocal que se
gueix la melodia, per a passar després d'un
:Instrument a Páltre fins al final. Un disc
que segurament continuará gaudint de la
popularitat ja iniciada. Al dors Ihi ha un fox
de la pellícula Incliscreció, d'un ritme 'ben
manifest per una síncopa instrumental molt
ben trobada.
Fora del cinema hi ha també novetats de
jazz ben interessants. El vals La nina 'deis'
meus somnris, i si el tema no és
aquí tan
interessant com en Paltre vals, Vorquestra
ció a tutti, combinada amb el cant del saxo
fon i trompeta .áinb Sordina, .fa el seu efec,
te. Dobla aquest dise un fox molt
sorollós,
Pie d'amor, que potser no recorda el seuv
títol per la forma de marxa amb qué está:
escrit.
Una mica de música exótica que ve
wai i que -interpreta l'Orquestra King Na:wahi

l'esquerris

que

haurá de resoldre, en faz
vor del poble, durara .el seu
govern, si no vol que, quaii
•quest s'acabi, hagi de sen
tir-se dir que ha fracassat
en
alió que havia de fer i
que .no iha sabut‘ convertir
en actes 1 coses els seus pro
pbsits i sentiments.''
C. 'S. planteja un cas d'es
querrisme práctic, que inte
ressa vivament, per dos cos
tats, les classes .populars i
obreres. Es el «problema de
la regulació de Phabitaci,S.
Hi ha a Barcelona molts de
pisos per hogar. Per qué?
Perqué han estat edificades
últimament innombrables ca
ses noves. 'Els pisos vells es
deslloguen. Sobren pisos.
L'edificació s'haurá d'aturar,
i els obrers del ram de la
construcció passaran als ren
gles dels sense feina. Un
aspecte de la qüestió.
Peró, per altra banda, si

sonor

J. G..
*

*

*

Petit Café.
Mon idéal,
M. Cheva
lier.
C. del Gramdfon.
AE
Dans la vie quand on tient le COUP;
Idern
ídem.
'El nieu ideal.
Orquestra. Jack
Hylton.
C.a del Gramdfon.
AE 375o:
1Á2 gran vida.
Idem, íd.
Ciar de lluna.
Love come back to me:
L. 7'ibbett.
C. del Gramdfon.
DA
1200. L--• Wantin,g you.
Idem id.
El milió.
Vals.
Orquestra Jack Hyl.L
ton.
C.a del Gramdfon.
AE 3.761.
IndiscreoiÓ.
Fox.
Idem id.
La nina deis meus somnis.
Vals.
Orquestra JaCk Hylton.
C.a del Gramd
fon.
AE 3696.
Pie d'amor.
Fox.
Idem íd.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

'

—

—

—

—

—

—

—

—
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—
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—
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Flors
Hawniians.
C.a del
3681.
La reina deis
Idem íd.
—

King
Gramdfon.
—

—

mars

Nawahi
AE
del sud.

Víctimes deis nervís
Moltes persones no saben dominar-se
són víctimes deis seus nervis.
La sang viciada i el cos debilitat per
falta de descans i excés de treball, són
causa de la irritabilitat nerviosa que
tants
mals engendra.
Totes les persones tedioses i lasses po

den.recobrar

el

seu

reconstituient

Doménech.
Aquest producte,

vigor

prenent

Fosfo- Glico-Kola

que recomanen els
metges per la seva científica fórmula,
dóna a l'organisme els elements neces
saris per A una rápida tonificació.

—

'

8

'
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ENCARREGUEU
VOSTRES

ELS

ARTÍSTICS

I

1 m pR Esos

COMERCIAL:,

ALS

1

TALLERS GRAFICS

PATRICI ARNAU
VERDAGUER
(

DAVANT

CALLAS, 3,

i

PALAU

DEL

DE

LA

MÚSICA

5

1

7

CATALANA)

ES LA CASA MIS PERFECCIONA
DA EN

LLIBRES

RATLLATS,

TOTA CLASSE

LUXE I EN

QUADERNACIONS.

ELEGANCIA
ENCA.EN CAS DE URGENCIA
RRECS.
DEMANEU-LOS PE'L TELÉFON
I

preneu

copeta de eanyac

una

dio, com us vaig dir ahir?
—Ja ha cree ! J.a !fine sis mesos avan
(Everybody's, Londres)
çats.

—Té,

per si

(Lije,

EN

-

ELS

1 4 8 5 6

Nova York)

'

•

(Judge,

fora.

(Judge,

troba

no

!

no

d'adminiStració I

fas bondat mentre jo seré

no

Mira, papá,

mena.

ECONOMIA
-

—,Aquests licors no acaben d'arribar mal
podem començar la reunió del cansen

i

PARE PREVINGUT

A LA MANA AMERICANA

cada

DE

D'EN

Nova York)

York)

Nova

AIGUA
DE ROCALLAURA
LA DEU

MES RICA DEL MÓN

Sí vosté pateix d'Albuminiária,
Lífiasi (*rica (mal de pedra),

• ••

Broniqu.ifis parenquimatoses
Nefrifís crónica, es curará
dicalment amb

ra.

AIGUA DE ROCALLAURA
S'exphn
í

en

ampolles
garrafons de
en

Distribuidora

ELS que pateixen de bronquitis,

de lítre í míg
vuit lí!..res

elS que són propensos

generale

-4-Casa't, home, casa't. Els

FORTUNY, S. A.
Correr

Hospital,

32

I

Salmeron,

teus

«angle

refredats,

necessiten diners.
—Que es easin ella.

sos»

133

els que fumen amb excés,

(Karikaturen, Oslo)

TIMIIIIIIIIM1111111~~~111~11~

cadarns

a

els convalescents de grip
els

PASTILLES ASPAIME

que tenen

irritació de

els que treballen

en un

pulmonies,

i

gola,

medi de

pols

o

de humitat:
GUAREIXEN

RADICALMENT

LA
tots tenen los

TOS
PERQUE

COMBATEN

LES

Sucre, llet, b., 5 ctgs.; ex
tracte regaléssia, 5 cto.; ex
tracte díacodi, 2 rnilg„ exe
tracte meduna vaca,3 milg.;
Goraenol, 5mila.; mere men
toanissat, quantitat suficient
per

a una

pastilla.

Pastilles
Dr. Andreu

SEVES

del

CAUSES:

Catarros, ronqueres, angines,
laringitis, bronquitis, tubercu
losi pulmonar, asma i totes
les afeccions en general de
la gola, bronquis i pulmons

i !'han de combaire prenent

que
i

descongestiona

faciliten

l'expectoració.

:emanen la aova capsa d'UVA

Una moderníssitna organització completa

en

publicitat

servei de la técnica p-ublicitária,

us

Famoses

del

arreu

PESSETA!

BARCELONA

Mallorca,

Teléfon

232

73013

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 O/c, DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, Valéncia í Cbrdova ACETILEN DISSOLT, Fabri
ques a Barcelona, Madrid, Vallncia i Cbrdova :: FERRO MAN
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó i altres teháts : : CALEFACCIÓ INDUS
TRIAL de laboratorís i doméstica : : GENERADORS, BU
FADORS, MANOMETRES, materíals d'aportaci6 per la
SOLDADURA AUTOGENA
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patent núm. 121288
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Vostres productes poden ésser propagats amb Ixít segur
per tota

Pelaí, 62.

=

BARCELONA
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BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

200 cinernes en ciufaís í poblacions
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a
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Fontanella, 10, 1.", 2.a.-Tel, 16606

Ý'4/;

Avinguda Menéndez Pelayo, 85,

ve]

1."

preu

n.°

fixat de 2'50 púas.

es

subscríu

a

MIRADOR

trimestre.
de

de
5.ignatura

BARCELONA

MADRID

1~111~1~'

ImPR

EsOS

Asalto,

45.

-

COSTA
Barcelona

193......

