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L ñ . R I B ñ . . Enfilat a
la vessant de Taita i
original muntanya del
seu nom, abundosa
de fonts naturals, regada peí Francolí i
el Brugent, el poblé
va creixent, bressat
amb el bruit. de les
seves antiquíssimes
actiyitats fabrils i enfortit per l'alenada
.deis camps ubérrims
de la plana de Valls.
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ben de prendre possessió de Uurs cárrecs, mostren, anib una vaE S S O R G I M E N T a mesurietat de matisos que va des del sindicalismo i socialisme més
ra que van passant dies des de
avancats fins al tradicionalismo més extremat, una fonda i di1'esfondrament teatral i búrlese
námica catalanitat. Les excepeions resten tan migrades i tan
de la Dictadura espanyola, es va
isolades que no arriben a formar grup en cap de les corporacions
fent mes remarcable §o que asseesmentades. I aquesta catalanitat es féu palesa des del primer
nyalávem en el nostre comentari
moment, sense xauvinismes sorollosos n i avalots cridaners, en
del número anterior: la serenitat
els discursos deis nous presidenta i deis nous eapdavanters deis
de Catalunya en aquests moments
diferents sectors política. Tots aquests discurde desorientasos van ésser pronunciáis en catalá, i aquesta
ció general.
afirmaeió unánime, ferma, serena, incommuMentre a Matable, d'amor a la nostra Uengua, va demosdrid, no troBeflexos, per Jordi d'Argent. — La
trar amb més forga que cap altre fet, que
bant la posieió
Quaresnw, per E. G. E. —• La Polí- Catalunya és allá on era, conscient i segura
d'equilibri que
•tiaa. — Fra Perot, per Alfons Ma- com mai de sí mateixa i disposta a reclamar
caldria, la cerseras, dibuixos de Planas - Casas. — amb més imperi que mai el reconeixement de
quen en la conLlibres, llihres, Mires!, per J. Toia seva personalitat racial.
Í unció entre el
rrendell. — Apel.les Mestres, poesiee,
passat—el pasdibuix de Sanfeliu. — Les taires de
sat ignominiós
L A M A N C O M U N I T A T - Les quaMontserrat, per Abril. — La festa de
d 'a b a n s del
Sant Medí, per Pan de Eoix, dibuix tre diputacions catalanes, amb senzillesa i
Cop d'Estat —
d'Opisso.— Sallent i les seves esco- efusió corprenedores, van acordar, des de la
i l'esdevenidor,
les. —Croniques Baroelonmes, per E. seva sessió constitutiva, demanar deis poders
tot m a 1 d a n t
Caralt.— L l pintor oatald F . Camps'- públics la immediata restauració de la Mand 'aquell perqué
Bibera, per F. Fábregas. — La res- comunitat Catalana, disolta arbitráriament
enclou el perill
per la Dictadura. Es de remarcar que entre
tawramó de l'Ajuntament de Barced 'una altra diclona, per Eamon Caralt. — E l Cas- la munior de veus irades que de tots els intadura militar,
drets d'Espanya s'han al§at elamant per la
tehmovo de Nápols, per Eamon Cai amb temenga
ñáis. —Beoorrent l 'Fxposició.—L ' A r t rectificació o 1'anorreament deis torta que va
també de 1'esdevenir perqué pot portar l'aAe Josep Ariet, per Urbiei S. — Les causar la Dictadura, cap veu no catalana s 'ha
fet sentir en favor d'un aete de justicia tan
narquia o la dictadura demagógica, Catalunya
Entitats Catalanes de Suda-mérioa. —
és allá on era el 13 de setembre de 1923.
L'abric de pells, per Millás-Eaurell. elemental com és la reivindicació de la Mancomunitat. No h i fa res. La volenga de les
S'han renovat els Ajnntaments i les DipuDibuix de F. Fábregas. — L l e g i m . . .
diputacions catalanes será prou perqué vingui
tacions provincials amb una formula automá— E l car gol i la col, per M . Bantica, igual per a tot Espanya: formula mixta
dranas Palá. Dibuix de Macaya Can- la reparació deguda. Peré aquesta nova Mand 'elecció popular i de representaeió capitalistó. — Notidari de Catalwnya.—Frag- comunitat Catalana será més que un mer símbol de la unitat administrativa i cultural de
ta o corporativa, que arreu de la península
menta d'un parlament de mossén Llola nostra t é r r a : será un grao fermíasim per a
ha posat l'interrogatiu d'una barreja heteroreng Biber.—Portada, de L l . Macaya
assolir aviat la plenitud constitucional de Cagénia en la significació de les noves corporatalunya, sigui com a concessió autonómica isolada, sigui cora a
cions públiques. Solament a Catalunya no va existir el dubte
total institució federativa de Ies -terrea hispániques.
interrogatiu. Solament a Catalunya hom tenia la certitud que,
fos quina fos la fórmula d'escollir els representants del poblé,
mateix si aquella tenia un iearáeter amplament democrátic com
L A B A N D E R A • Heus ací que fa poes diea éa aparaguda
si comportava simplement una mica de respecte a l'estructuranovament, dina la aeva artíatiea vitrina, com si ningú l'hagués
ció social de la nostra térra, ¡hom sabia certament que tota els
tocada, la bandera catalana que els catalana d'América havien
nostres Ajuntaments i les nostres Diputacions sorgirien amb
regalada a la Mancomunitat. Senyera de les amors i les
una signficaeió fonamental i ineonfusible de catalaenyorances de tots nosaltres envers 1'amada p á t r i a nosuitat, I és que el catalanismo, a la nostra térra,
tra, mans pietoses van furtar-la amorosament per
no és ja únicament un comú denominador
tal de salvar-la deis blasmes i profanaeions.
polítie sinó també una arralada psieoBeneidee sigueu, mans amoroses i iglogia social.
norades! Beneida siguis, senyera

SUMAR!

En efecte, tant els regidors com
els diputáis catalans que aca-

nostra! Que el teu símbol devingui
réalitat, perdurable eternalmeut!

CATALONIA
servat el costum de tancar els tribunals de
justicia, el no cagar, evitant així portar armes.

E

N el país on vivim, en tots aqrests novells pobles del nou món, sigiui per la
manca de tradicions, siguí per la barreja
més o meDys térbola de ra§es que desvirtúa
tota nota de color i de tipisme germanívol,
paseen desapercebudes un sens f i de festes,
tradicions i costums, de les que tant abundosament compta la nostra térra i en general el eontinent europeu.

Antigament ningú no estava dispensat de
dejunar; ni la qualitat, ni l'edat no eren
pas excuses Ilegitimes. S'interrompien els
negocis i la gent passava bona part del dia
en els temples.
El dejuni, consistía essencialment en fer
un sol ápat a la caiguda de la tarda, com
si diguessim un sopar. No es podia usar
el vi, ni alimenta substanciosos.

Unes son de dísbauxa, altres de caliu familiar, moltes d'esperit religioSj peró totes
elles tan eompenetrades amb el nostre pairalisme, tan aferrades a la nostra vida, matisades pels costums familiars i patinades
pels fets histories i elimatológics, qtí& semblen quelcom innat en el viure Uur. Ajuden a la formació del concepte P á t r i a ,
No será precisament tot aixó el que enyora la nostra vida, d 'exiliat ? Qui sap ? Eecordem pero, que allí la vida no és monótona,
llisa, horitzontal; els dies no son standard
com aeí, i que l'any está soleat de sotraes
cadaseun deis quals, amb diferent intensitat,
és un afany i una enyoramja; en ells s'hi
aixopluguen records i s'hi agombolen esperances, la recansa del passat i l'afany de
1 'esdevenir.
Eeeordem si més no, la Qtaresma. Es que
aeí hom en rep esment? En canvi, a Catalunya, es tot un esdeveniment. Comenga amb
el Dimeeres de Cendra, les butlles i els dejunis, les festes religioses i els novenaris
d'animes; sembla que tot s'aplegui per intentar recordar-nos els nostres pecats i 6l
fang de nostre organisme.
Arriba el Diumenge Eams; les cares deis
infants enriolades i el perfum de llor i
olivera; segueix la Semana Santa, i quin
enrenou, bon Deul Els monuments, els ciris, les processons, amb la eorresponent desfilada de euearulles, vestes, armats, fío-mícis, matar jueus, etc., etc. Finalment, Dissabte d© Gloria... Sois unes ¡hores, i sembla el nion canviat de decoració; els draps
negres es tornen vermells, verts, liles, daurats, color de sol, de vida, d 'amor... Arreu
s'omplena de joia i de cants; les noies s'empolainen, els oeells refilen, els camps s'omplenen d'abundor, els arbres de fulles...
Quin bé de Deu!
Les Caramelles amb llurs cants a l'esp a i . . . sembla que la Primavera esperi Pasqua par entrar triomfalment, i tothom, amb
esclat espontani de joia i de voluptuositat,
es llen§a al carrer per donar-li la bona
acollida.

Cerquem avui de fer una breu historia de
la Quaresma, aquesta dama amb set carnes!
El dejuni és un eostum tan antic com la
mateixa humanitat, quasi sempre Higa amb
l'eaperit religióe. No és pas una prohibició
arbitrária de l'Església, com pensen alguns;
el seu origen, no del tot definit, parteix de
les primitives peniténcies, forces anys abans
de la vinguda de Jesucrist.
Sembla que 'Is quaranta dies de dejuni que
eatableix la Quaresma, eón en recondarga

Ja en el segle i x , la disciplina eclesiástica s'aná rebaixant insensiblement,
Durant el segle x n l ' á p a t s'avangá trea
hores, i abans d'ajoear-se podia menjar-se
fruites i conserves.
En el segle x n , j a es considerava observat el dejuni abstenint-se de menjar carn
durant la Quaresma i reduint a dos únics
ápats la manutenció.
H i ha ordes religioses que, apart de la
Quaresma, observen altres períodes d'abstinencia.

Dibulx antic i popular representant la Quaresma

LA QUARESMA
deis quaranta dies que dura el diluvi universal; també hi ha qui opina que pervenen
deis quaranta dies que el poblé de Israel
necessitá per travessar el desert. Altres els
fan procedir del dejuni del profeta Elies i
que també practica Moisés en la muntanya
del Sinaí. Deixant de banda aqüestes opiuions diverses, sembla el més logic que procedeixi deis quaranta dies que passá Jesucrist en el desert dejunant.
Primitivament, l'Església havia fixat en
trenta sis dies el període de dejuni. Tots
els pobles, totes les creences, totes les sectes, j a com a senyal o mitjá de penitencia
i remei contra la fogositat de les passions,
ja com a mida higiénica, han institu'ít els
seus dies i epoques de privacions i dejunis.
Els egipeis, els fenicis i els assiris, tensen llurs dies de privacions. Eeeordem que
Pitágores no en tingué prou en prohibir ais
seus deixebles de menjar lo que havia establert el seu dogma; prohibí a mes, l'us de
les faves, les malves, el v i , etc., etc.
Les dones atenenques es passaven sense
prendre un sol aliment, les vigílies de les
festes elensínies i tesmofóries.
Eoma tingué també els seus dies d'abstinencia .
Més tare!, Mahoma, imitant la Quaresma
Cristiana, instituí un mes de penitencia, el
nové de 1 'any alarb. •
En els temps primitius, el dejuni anava
unit a la continéncia i privació de jocs, divertiments, i fins de la celebraeió de matrimonis.
Eeeordem, que encara en el segl© i x era

Com que durant la Quaresma estava prohibit el menjar ous, en sorgí el costuím de,
arribada la Pasqua, fer-ne un present, pintata, daurats, a persones a qui hom tenia
afecte especial. D'aquí arrenca 1'actual eostum de les mones de Pasqua que regalen
els padrins a llurs fillols.
Com poden veure, no és més que utaa Ueugera sombra del que fou. Amb el transcurs del temps, s'aná alleugerint les privacions. Indubtablement la humanita es mon
avui en un ambient i ritme totalment dist i n t ; la forma social, els conceptes moderns, el nivell de cultura, les noves doctrines, etc., han obligat a l'Església, mig
de grat mig per forga, modificar llurs privacions. Indubtablement, bona part del misticismo fictici i rituals gran revue han anat
perdent llur influéncisj moral. Inclés els
' ' complidors " de tots els preceptos eclesiástics, els porten a cap amb una iudiferéneia
i banalitat molt segle x x .
De totes mañeros, el nostre proposit no
era altre que fer una lleugera i superficial
anotaeió, d'aquesta vella amb set cames,
que es com anomenen a la nostra térra a
la Quaresma.
B. G. B.
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LA

POLITICA

ON SOM?

Per oportunisme, tan beseantat
i t a n neeessari, inieiem avui
aquesta seeeió.
L'ampliaeió de les nostres activitats deriva del programa que ©ns tra^árem en responsabilitzar-nos d 'una segona época de CATÁLÓNIÁ, ben definida per cert (recordeu,
si mes no, que a les primeries OATALÓNIA
fon una revista social).
Várem proposar-nos servir a Catalunya,
que no és el mateix que servir l'aspecte
polítie de Catalunya i menys un partit polític o un borne de Catalunya.
Catalunya, coneepte i realitat inconmovible, no ens forjará mai a les violentes virades a qué es veuen empesos certs periódics que ban volgut especialitzar-se eense
pensar que éls principis generáis no están
prou endistrats encara en 1'ánima deis catalans d'America.
Expressament e n s imposem la máxima
circunspeceió en aquests comentarle polítics.
Es un eriteri que ens confirma el socorrim
de la barba del v e í . . .
Adoptem el lema d'una meritíssima institueió catalana: " P e r Catalunya i per a
Catalunya''.
Entesosf Dones be, estalvieu-nos, amics
caríssims, polémiques desmoralizadores.

EL M A T E I X PANORAMA.

Catal u n y a ,
enfortida patrió-tieament, reprén les activitats politiquea.
La distribució general no ba eanviat.
D'una banda, la Lliga, tan elástica en
I'exteriorització del seu ideari, que fins ha
pogut parlamentar amb la dictadura; refugi deis catalanistes que cerquen la disciplina per comoditat.
En Macla, entregat al malabarisme d'ésser fora de la llei, eontemplant el cimall
i esperant el miracle de fer-lo accessible.
Uns quants "personatges cereant p a r t i t " .
Estelles d'organitzaeions antigües, eterna
rectifieadors, desenterradors de fórmules
que fan somriure, bornes previsors que abandonen la feina d'avui i es eapfiquen amb
la de demá.
Pinalment, l'Acció Catalana, de perfecta
definició processal i ideológica. Amb un
programa concís, valent, liberal, bumanfesim. Sense oblits n i extremitute decadents,
ni temeritats ni defalliments ultra-sentimentals,
L'elogi no és nostre. Més complet Pha
fet la premsa argentina d'esquerra, fins el
primer diari socialista, en reproduir amb
tots els bonors el programa d'Aeeió Catalana que el cable ha trasmés, i que inserim
en un altre lloe de la revista.

del decret de repressió del separatismo.
A l'Estat espanyol es pot ésser militar
rebel, polítie sediciós, anarquista... L'únic
deliote inoblidable és el d'homenatjar la
bandera i la patria catalana.
Tinguem esperances encara; qui sap si un
moment sentimental del poblé espanyol ens
brindará l'ultratge d'un indult.

* «•
FRANCA ENCARA?

Catalunya ha demostrat sempre una exagerada simpatía per Franca. Podriem fer
una llista macabaible d'aports moráis. Els
sentimentals, tothom els coneix. Fins es parla d'un monument a Banyuls-sur-Mer per a
perpetuar-los.
Concretem no més ara, una situaeió. Si
Espanya en certes oportunitats s'hagués posa t bel.licament al costat d'Alemanya, hauria pogut variar el resultat de la gran
guerra. Franca deu saber que la franeofília catalana fou un deis factors que imposaren la neutralitat espanyola.
Dones bé, en front de tot aixó:
E l cinisme aeonhortador de gran part de
la premsa francesa, convicta d'estar veñuda a la dictadura espanyola.
L'oposieió conetant de la Franca diplomática a ajudar Catalunya en la lluita per
obtenir, acollint-se ais drets de Minoría Nacional, la proteeeió de la Lliga de Nacions.
Ingratitud de tots els sectors guvemamentals de la política francesa, atiant la venjanca espanyola contra bornes i moviments
catalans.
Finalment, el poblé francés (fent honor
a una tara univcrsalment acceptada) dése oneix Catalunya, eom doseoncix tot el món.
Será, dones, arribada l'hora de pregar
ais escriptors catalams que fan equilibris,
encara, per trobar dintre de Franca el niu
de la tradició liberal, que desisteixin de la
inútil tasca?
Per qué no convencer-nos d 'un cop, i per
sempre, que alió de la lluita per la llipertat deis pobles fou, primer, un incident historie, i més tard, un tópic sentimental de
conveniéncia?

OATALONIA será I'orgnll de la
riostra col.Iectivitat; deus teñir l'orgull d'haver-hi aportat el teu esforg.

PELETERIA
— DE —

Maximiliano Pérez

# **
AMNISTIA?

La magnanimitat espanyola
¡no passa l'Ebre. Amnistía
per a tothom, menys per ais violadora ( ! )

Cerrito 115

U. T. Rivad. 3411

En aquests momenis de desoríentaGió general perqué travessa la política espanyola,
és lloaile la serenitat, fermesa i delimitació i en determinada deis sectors polítics
catalans: tots s a t é n hé el que pensen, el
que volen i on són. L'Acció Catalana ha
romput el foo, i veus aquí com a través
d'un cable publioat per L a Nación el dia
15 del corrrnt, podem teñir un avant gust
del manifest publioat per l'important sector.
Ens concretem per ara a reproduir textuálment la nova publicada peí rotatiu porteny.
(Especial de La Nación)
SAN J U A N DE LUZ, 13. — E l manifiesto dado a la publicidad por la Acció
Catalana comienza con la reafirmación del
ideario proclamado por la conferencia de
1922. Se refiere a los años de silencio forzoso y a la persecución dictatorial, y alude
a las frases de Felipe V sobre el gobierno
de Cataluña, repetidas posteriormente por la
voz más alta del Estado en mayo de 1924.
Se declara de un catalanismo irreductible,
" d e acció", aunque el organismo está dispuesto a colaborar con otros sectores catalanistas para reivindicar la personalidad del
pueblo. Afirma que la república es el coronamiento lógico de un edificio democrático y de la soberanía popular, incompatible
con las funciones hereditarias. La forma
republicana es aquella que mejor se aviene
con las características actuales de Cataluña .
Ampliando esta opinión, reflejada en el
manifiesto, uno de los hombres más destacados de la izquierda catalana, el señor N i colau d'Olwer, nos ha hecho las siguientes
manifestaciones:
"Dejando aparte toda suerte de antecedentes históricos, Cataluña es boy una realidad en la concieneia de los catalanes. Pertenece a ellos, y a nadie más que a ellos,
el darle el régimen político y nacional que
tengan por conveniente. Proclamamos, pues,
el derecho al separatismo, pero admitiríamos como buenas otras soluciones, siempre
que fuesen escogidas libremente por los catalanes y no impuesta por los de fuera y
por la fuerza. L a separación no es ningún
f i n ; es un medio. E l f i n es el conservar
y perfeccionar la propia personalidad para
contribuir libre y eficazmente al progreso
y a la cultura universales. Si este f i n fuese
garantizado por otras soluciones, no las rechazaríamos. Pero como la monarquía de
Alfonso X I I I es militarista, esto no es posible. Si Cataluña ha de encontrar satisfacción dentro de España es indispensable
que ésta se organice en república federal.
" P o r eso, ahora que, a consecuencia de
la dictadura, hay en España un fuerte movimiento de opinión republicana, estamos
dispuestos a luchar ante todo contra el enemigo común. Somos liberales y concebimos
el Estado no como dueño, sino como servidor ciudadano de todos los ciudadanos.
Por ello no admitimos en el gobierno una
clase, ni que el Estado garantice únicamente el orden material. Ha de garantizar,
sobre todo, la justicia. Somos partidarios
resueltos del ennoblecimiento de la vida internacional. Esperamos ver a la Liga de
las Naciones convertida en un superestado,
que haga desaparecer el militarismo y el
servicio militar obligatorio en los países que
lo padecen y que garantice a todo el mundo los derechos del hombre y del ciudadano ' ' .
Estas declaraciones son importante^ ya
que reflejan el sentir de un sector de España que hasta ahora, n i bajo el gobierno
de Primo de Rivera ni bajo el actual gobierno, ha podido exteriorizarse libremente,
ni en la tribuna n i en la pre»sa. Un estado
de ánimo que, sin embargo, hay que tener
en cuenta para el día de mañana.

CATALONIA

TJTAVIA passat llargues anyades entre'ls
liornas, plenes d 'aventures de tota mena: amors, viatges, jo es i combats. Havia
tingut v^na joventut turbulenta, repartida
entre banqueta i disbauxes, entre idilis i
batalles. Fou estimat per les mes belles dones que trobá, i la gent entre la qual va
viure l i feren do de Uur estima i de Uur
simpatía. Mes, si liavia provat tots els
plaers, havia sofert, també, totes les angoixes. Sabia que'ls plaers son efímers, i
que sois el dolor es durable. Els seus cabells blanquejaven, les seves gal tes havien
perdut per complet el color rosat d'altre
temps, la fulguració deis seue ulls j a no
atreia les dones que passaven peí seu costat; i eom que j a no vestia ropatges rics,
n i duia joies sonores i brillants, la gent
no'l saludava ni desitjava. Així es que, per
un bell matí de primavera, se n ' a n á a la
muntanya. Feia més de trenta anys que vivía tot sol, a tall d'anacoreta. Havia abandonat els liomes i llurs passions, pero no
es sentia felís. La gent deis vilatges veíns
el creien vtn sant; i , com que eobria la eeva
miseria camal amb un bábit de caputxí,
l'anomenaveu Fra Perot.
II
Era la revetlla de Sant Joan, En la cima deis monts, en la fondaria de les valla,

FRA PEROT
per ñLFONS MñSERñS
Dibuixos de

PLñNñS-CñSñS

en la llunyania de les planes, les pires flamejaven. Eren com les guspires d'una estrella que s'bagues fet a tronos al deseendir
a la térra. Boges, espurnejants, les Uengües de foc briUaven i espeternegaven; i
era tanta Uur claror, que'l cel semblava pálid i les estrelles esmortui'des. Les cases
deis pobles restaren buides aquella nit. Totliom se n ' a n á a la muntanya, a la plana,
a les valle fondes, sota'ls fvfllatges, dalt deis
cimals. I els vells vinga contar llurs records, i els joves vinga riure, vinga cantar.
En Paire cálid, un alé 'd'amor passava . I
Fra Perot, en la proeminéneia austera, s'esfere'ía de les inconcebibles alegries deis bornes.
III
L'endemá, en el vilatge mee proper a la
mansió de 1'anacoreta, se donaren compte
de que, a la nit darrera, una noia nomenada Nuri bavia desaparegut. H i bagué
consternació. Es cregué, primerament, en
una desgracia; después, en una fúgida; més
tard, en un rapte. L a cercaren per tot
arreu: al fons de les cavernes, a lo Harg

deis camins, en els recons de les ruines.
S'enviaren missatgers ais altres pobles: ningú en sabia res. Es feren pregaries i prometenees. Els pares de la Nuri ploraven
nit i dia, i feien llargues hores de penitencia. A la f i es prometeren interrogar a
Fra Perot, i pujats, peus nusos, a dalt de
la muntanya ont el bon vell vivia. Aquest
vot fou complert en mig de l'admiració
popular. Els peus llagats, els pares de la
Nuri desaparegueren per un viarany estret.
I la multitut espera llur retorn amb un astorament tumultuós, ávida de contemplar un
miracle. Pero els dos romeus descendiren
cap-eots, l'actitut misteriosa, 1'esperanza fallida. Fra Perot no h i era. Havien fet el
viage inútilment; no havien vist en Uoc el
solitari. Tots se resignaven a la fatalitaj':,
fcnt-se forts al dolor. Ningú s'atrevía a
increpar els cels, els designis deis quals son
deseonegute. Mes, de sobte, una veu s'oí,
i dos punys mena§adors s'elevaren entre la
multitut:
—Fra Perot és el raptor!
I tot el vilatge assenitá aquesta aeusació.
Els vells, les comares, els joves, tota la gent
de bé, assenyalá, llavors, a Fra Perot com
a culpable.
IV
Fra Perot ignorava 1'esdeveniment que
commovia al poblé i 1'aeusació que l i feien.
Malgrat sj^uesta ignorancia, no vivia pas
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tranquil. Durant el dia tenia cura de son
eos, feble i malalt. Durant la nit sofria
somnis turbulents, o veia fantasmes amb els
eeus ulls mortals. S'acusava de no liaver
sigut bo pera els bornes i de no servir de
res. Sabia que, si tornés entre ells, seria
encara més dolent que lo que bayia sigut,
i que, enlloc de donar l'exemple d'una vida
sens mácula, aumentaria encara llurs pecats
i els seus. Era dones, malhaurat.
Pera guarir les llagues deis seue peus, el
vell anacoreta sabia una déu mansa i cristallina qui broliava en el f lañe de la muntanya.
Era Perot M anava cada jorn, planyentse de la feblesa del sen eos i de la fragilitat de les coses humanes. I , com que és
despullava del seu hábit de eaputxí, s'ama,gava entre'1 fullatge pera no esser vist.
Quau els pares de la Nuri arribaren al
refugi del penitent, aquest se n'havia anat
cap a la seva font misteriosa. Amb ulls ansiosos, els dos desval guts cercaren el sólita r i per tot arreu. Esperaren llarg temps,
creient que poteer devallaria del cel, cavaHe r sobre un núvol. En va esperaren, també, que un oceli extrany, un pa dorat en
el bec i les ales plenes d'estrelles, els mostrés un camí desconegut ont poguessin trobar ranacoreta . Peró Era Perot, en aquells
moments, ablusionava les llagues de les seves cames amb l'aigua fresca de la font,
i Hoava al Senyor d'haver fet brollar en
aquella trista solitut ai tal déu meravellosa.

Era Perot meditava al peu de la seva
cabana, extrany ais sons i ais moviments de
la natura, insensible a la llum deis cels.
Mig sorel, mig cee, no oia quasi res, no
veia quasi res. La soletat, pera ell, era encara més solitari que la veritable soletat.
I fou per aixo que no oí els crits de les
turbes fins que la multitut envokallava j a
la seva mísera cabana. I fou per aixó que
no la vegé amb els seus ulls fins que la sent í agombolanr-se sobre el seu eos malalt. Era
Perot tingué un sobressalt que'l feu tremolar con un vímet. Un llarg sanglot d'agonía mostrá son esfereiment sobtat. I no
eomprengué res de lo qüe d 'ell volien, de
lo que eercaven, de lo que udolaven
els seus aousadors. Els crits de la
multitut eren un sol erit, els bracos
elevats no eren sino un sol bra§,
enorme, que no feria sino una sola

volta. Era Perot caigué sense eentit, car
se vegé perdut, vemjut, al primer moment.
L'anacoreta estava immóbil, ais peus de tota aquella gent furiosa, quan una pedra
enorme, llamjada no se sab d'aont per una
multitut de mans anónima, l i esclafá la
testa. Amb ferros, amb pedrés, amb les
mans, amb els peus, amb els genolls, homes
i dones, joves i vells, tote feriren el eos
jaient del solitari. Tots se sentiren contents
d'haver-lo escamit i maltraetat, creient que
era llur deure la satisfacció de Uur rábia i
de llurs ansies sanguinaries. Un bordegag
enfellonit l i tallá el cap i el portá, con en
trofeu, dalt d'una pica. La multitut el seguí per la pendent de la muntanya, eridant, cantant, contenta de la justicia que
acabava d'aeomplir. Amb tot, ningú és preguntá ont era la tendrá N u r i . Ningú la
cereá, ni en la cabana de Era Perot ni en
cap altra banda. Pero tots, a 1'arribar al
vilatge, se dirigiren a casa deis pares de la
desapareguda, que els havien deixat desolats, i el dolor deis quals tothom planyia.
VI
Peró la Nuri j a havia tornat a casa seva
i j a havia confessat la, seva falta. Havia
sigut un mo^o valerós i bell, de bracos f orts
i espatlles ampies, qui se 1'havia emportada. Ella jurava que, aquella nit, verament
estave< un xie ebria d'alegría; que'l va trobar per un eamí perdut, i que ambdos se
n 'anaren lluny, j a no sabia aont. Contant
la seva dissort, la Nuri tenia els ulls plens
de llágrimes, mes el mu rostro estava il.lu-

minat com per un dol§ record. Quan la
multitut la vegé ais peus deis seus pares,
cregué en el miracle. Era ella, sens dubte.
Era Era Perot qui 1'havia amagada, qui
rhavia retinguda entre les seves grapes infernáis. L a Nuri no sabia lo que l i contaven; certament que no era, un monstre,
aquell que se 1'havia emportada; certament
que no era un vell dimoni, com pretenien.
N© eabia qué dir a tota aquella gent que
la contempla va astor ta, que cridava, que l'aturdia. Quan els pares de la Nuri hagueren recontat lo que la seva filia pródiga
acabava de confessar-los el més reete, el
més savi de tots els homes del poblé, va
parlar així:
—Ja haveu vist, ears conveins, com el dimoni, que habitava tant aprop de nosaltres
desde feia tant temps, está venxjut per sempre. Era Ueig, repugnant, dolent i temible.
Es vestía'1 ropatge deis sants per a amagar millor les seves monstruositats,, i sabia
també transformar-se sota apariéncies magnifiques per a atraure millor les animes
cándides. Veus-aquí qué es disfressá de jove i trobá encisos a propósit per a seduir
a la frágil N u r i . L a seva ven cavernosa i
tremolosa fou eanviada en una ven/ dolga,
plena d'armonies. Així, dones, foren sois
les páranles i els encisos de 1 'infern els
qui raptaren la N u r i . Aquí la teniu, al davant nostre, novament; 1'haveu arrencat de
les urpes del dimoni. Miracle!
VII

,

Tots els habitants de 1'encontrada, desde llavors anaren en romiatge a veure la
Nuri pera meravellar-se en la eontemplació
de la raptada del diable. Els pares de la noia
explotaren promptament aquesta miraculosa condició, la qual no fou obstaele al casament de la Nuri, quan ella no desítjava
per a la seva f elícitat altará cosa. L a pobre morí de pena recordant els dies venturosos deis sen rapte. Quan la vegeren
mor ta, la gent va ereure en una crida del
Senyor. I durant llarg temps la memoria
de la Nuri fon venerada. Encara s'en parla, avui, com d'una veritable santa. En
quant a Era Perot, fou maleit per sempre, i el seu record, per llunyá que siguí,
es odiat encara. L a cabana que
h a b i t á fou nomenada., per sempre
més, " l a Cabana del Diable".
(De Cantes fatidics).

En tota casa de bon gust no hi deuen de faltar
durant els dies d estín una empolla de Z U M O R O
o siguí la veritable taronja expremuda de Valencia i
una ampolla de la mes acreditada XUFLA FORTUNY
els dos millors refrescos que hí ha al món. Proveu-los.
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ERQUÉ encara no pue avui escriure
com voldria d 'en Josep M? LópezPicó, principalment de la seva poesía,
preferess eneap§alar aqüestes ratlles
amb el títol de L a Bevista. Després
de tot, només citar-la ee j a portar a la
memoria el nom del genial lírie. La
Bevista és també una obra de LópezPicó, si no la més personal i bella,
sens dubte la que inelou més generositat, un acte de fervorós patriotisme.
(Diee lü liagué—permeteu-me aquest
paréntesi — que el concepte nacionalista va ésser bandejat del clos de les
arts i les Uetres i fins de tota creació catalana d'arrel espiritual. Era una
reaceió de 1'época floralesea tan afectada de sentimentalismo per tota cosa
de la térra. Segurament havia estat
indispeneable, ineludible, 1 'exaltació.
Empero el mateix exereici de la creació cercada imitativament es porta la
virtut de la crítica, que és un grau
més de coneixement i afirmaeió. L'afany analític destriá la feina feta i
preferí una revisió de valors, potser
desmesuráis per l'amor a la personalitat col.leetiva suara renaixent. E l patriotisme, enlluernat, enlairava la producció
propia fina a l'adjectiu ditirámbic. Galgüé
advertirlo per tal que la generació nova,
rica de nocione novelles, pogués empendre
camins de modernitat. L a política i la l i teratura eren coses distintes. Podien, devien deseixir-se. L a pátria en reportaría
guanys i avantatges. L a literatura, totes
les arts, Uiures, respiraren l'aire de les aitures. Catalunya eomengá, de debo, la conquesta de les seleccions mundials. Aquesta
va ésser una altra mena de patriotisme, incómprés a l'hora de la evolució que neeessitá una l l u i t a ) .
López-Picó, iniciat en. aquella revista Cataluña, amarada de tanta catalanitat que
fins sacrificava la própia llengua per parlar la de l'adversari que volgués admetre el
diáleg, oberta a totes les corrents de l'europeitat renovada, tot d'una que les forces
li donaren l'abaet, arreplegá els companys
de inquietuts i aspiracions i els oferí La
Bevista, Anys a venir, les vieissituts individuáis han empés cap a diversos indrets
la colla inicial. E l director, diguem-ne el
company més ferm, ha restat per sempre
més al costat del timó, ulls fixos a l'onada
de les renovaeions, ansiós de l'horitzó que
amaga clarors i torres mai vistes.
L'últim quadem és arribat de poc a les
meves mane, que frisaven per acaronar-lo,
full per full mentre arriba l'hora de xuclar-li tota la delicia de qué en ve xop.
El nombre de la seva existéncia es encoratjadora i enorgullant. Va pels X V I anys
que La Bevista, sense un programa concret
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i reetilini — com no en tingué tampoc Cataluña — i camina acompaseadament vers la
perfecció de ,1'espiritualitat pátria recollint
per a les eeves planes tota manifestació
individual i col.leetiva, vingui d'allá on
vingui, sempre que respongui a un desigtai
d'avenig, a un sentit de responsabilitat.
Ha estat la Direeció de la revista un
prodigi d'equanimitat, de fermesa, d'intransigencia i ductilitat. Podem ben dir-ho els
qui, posats en llocs semblants, no hem permés a la amietat eoneessions inferiors, n i
tolerat contra el dissident altra cosa que
no fos l'obra perfecta que a l'ensems és
un atac i una ensenyanga . La Bevista, sense defallir, ha acomplit la missió fecunda
d'una Extensió universitária. Tribuna Uiure «les de la qual ha pogut diseertar tot
aquell qui reunía qualitats professorals, evidentment fonamentades. S'hi han aprés l l i gons transcendentals i belles. Cada u ha
parlat a la seva guisa sense altra limitació
que la própia dignitat conscient.
Res, peró, de clos tancat per a mestres
indiscutits i d'una sola escola o ideología.
Les expressions novelles, encara no prou
definides, hi han trobat sempre paternal,
més tart germanívol, acull. Aquest ha estat per a mi un deis caires més delitosos
de La Bevista. Per temperament he sentit,
tota la vida, franca inclinació a facilitar
l'eelosió de les inteligéneies joves, grávides
de promeses falagueres. En López-Picó ha
eabut també admetre a les planes del seu
periódic les plomes privilegiades de les promoeions renovadores. Tots els millors del
nostre noviciat literari han cereat i trobat
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la publieitat eminent de La Bevista.
ÍST'han gaudit fins a llur voler. Es un
tnérit gloriós, de la mée pura aristocrácia, que cal reconéixer a la tasca
múltiple de Josep M.? López-Picó. Les
revelacions més sólides les he conegudes a través de la nostra gran revieta,
que és la primera entre totes, encara
que espai' la seva periodicitat.
Jo i tots els que ho han necessitat,
hem aprés moltes altres coses, tan necessáries a cada u i a tota 1'espiritualitat pairal: les literatures estrangeres.
De tot arreu del món, allá on ha sobressortit un cervell, un cor d'humanitat. La Bevista, ñau ardida i generosa, ha duit a Catalunya la ressonáncia de les veus prestigioses, les joies
més preades. Aquest afany d'importació ajudnva a 1'enriquiment de la própia literatura. Ja s'ha dit que les époques més fecundes han estat les més
vivament influidas. Aquest fet histórie
ha trobat ampia col.laboració en l'esfor§ vehement i escrupolós del nauta
inquiet i vigilant de la barca insadollable.
Sempre, des que va guaitar la vida
cultural, allá pels anys llunyans del
noucentisme, López-Picó ha sentit la punxada de la curiositat intel.lectual. Res del
que ha arribat a la seva noticia l i ha estat
i'ndiferent. I ell no deixa d'escorcollar la
bona informació per tal que la producció
selecta no defugi la seva captació ordenada.
Exemple d'aquest anhel espiritual el tenim
en la perseveráncia de La Bevista per les
traduccions exquisides, que han trobat sovint acolliment a la Biblioteca del periódic, com també els seus llibres de prosa
amarais de les literatures egrégies deis dos
mons cuites.
Darrerament. de les publicacions de La
Bevista m'ha arribat la que porta el títol
tan escaient, f r u i i de la primera época xeniana, de "Builletins del Temps". Es una
lectura dominadora, plena de novetats, guspirant d'engky, orientadora i original. Les
meves conviccions s'hi han rabejat repetidament. Tinc de jorns enllá la conseiéncia
feta sobre la for§a del vinele ibérie, a través deis escriptors de les tres Uengües, per
assolir solucions definitives del problema
peninsular. En el darrer llibre de LópezPicó sovintegen les recomanacions que tal
designi i n s p i r a . A m b una mica més de eoordinació i de contirjuiiat — escriu — amb
una més clara voluniat de comprensió i
cordialitat purameni espiritual, els resultáis
haurien estat més decisius". No altra coea, entre algunes altres, propugnavem ja —
fa vini anys — a les planes optimistes de
Cataluña, albiradora de jornados que hauran de venir, de bona o de mala gana, si
volem arribar a situacions de jurídics deeenvolupaments.
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Ara mateix a Barcelona algú ha insinuat
un homenatge a López-Picó amb motiu del
vint-i-cinque op. de les seves poesies. E l
cisellador lírifl s'ha avan^at a agrair l ' i n t«npió i a esvair-la. Pero jo d k : per qne
no commemorar el qninzé any de L a Revista, amb una assemblea deis redactors i collaboradors i ádhuc deis llegidors més t i deis? A tal acte d'enaltació, assenyalador
d'ana tasca admirable de ensenyan§a i apostolat, des d'ara faig constar la meva ferrorosa adhessiój doblada d'agraiment per
una col.laboració mai oblidada.
J. TOSEENDELL.
CAFE, COPA I PUSO
Xo en feu cas del títol. Si per ell fos,
jo no hauria llegit el llibre que T'aguanta.
Resta avisat també el lector que M cerq u é s f acécies grotesques, própies de
l'liora alegróla o malhumorada de la
digestió. Josep Maria Sagana, que sovint es decanta peí cantó de la major
facilitat, ha titulat aquesta col.leeció
d'artieles d'una qualsevol manera, i en
paus. Eápid. Eins ha comes la beneiteria de justificar la seva desinvoltura,
" Tais eserits, sense pretensinos, són
comentaris que podría haver fet en una
taula de café. No valia la pei^a d'aplegar-los en un volum. M'he decidit
a recollir-los peí record del moment
que me'l=! va fer escriure". L a eterna i vulgar excusa deis escriptors pritnicers i petulants sota una falsa modéstia.
Jo dic que 1'autor, si afirma amb
sinceritat les quatre páranles d'advertiment, no sap el que s'empatolla.
Pora d'uns quants—^no sé encara quina
—'tota la resta es suficient per a formar un llibre absolutament interessant
peí que din i per la manera de dir-ho,
que és la cosa més important de les
lletres i les arts. I d'aixo es tracta
primordialment en 1 'obra, d 'en Sagarra.

Adhue un caire nou té el llibre de Sagarra, que el presenta com a lector finíssim d'obres alienes i a crítie agut. Amb
una mica més, alguns articles podrien arribar a la pregonesa d'assaigs literaris de
for§a i al nivtll d'estudis d'alt sentit analítie davant d'escriptors i l'obra llur.
En f i , plaume tot el contingut, tan abunclant i barrejat, admirable de frescor literaria i emocional, d'observació penetrant i
ferma., de espiritualitat graciosa i noble,
Café, Copa, i Puro, es un llibre superior
ais que h i sospitaven aeudits de facecia
grassa. De totes maneres, és un llibre tan
ciar i de verba tan catalana, que és una
lectura per a tothom. Els temes atrauen per
llur actualitat persistent. Per5, sobre tot, la
música. Deliciosa.

COL-LBCCiO

"PARADISÜS

OH PA P BU "

JOSEP MARIA DE SAGARRA

el senyor J. Foleh í Torres: " L a pintura
románica a Catalunya (amb projeccions)".
Aqüestes conferencies s'efectúen a la Sorbona, dins la Sala de les Arts,
Posteriorment ens hem assabentat que la
Fundaeió de qué parlem, a París és anomenada Fundaeió Cambó, per comodítat i
perqué generalment aquesta mena d'institucions són designades amb el nom del qui
les funda.
També hem sabut que la " F u n d a e i ó "
aviat disposará a París de local propi, on
hi haurá una Biblioteca catalana, amb l'arxiu fotográfic corresponent. E l conjunt portará, sembla, el nom d ' " I n s t i t u t per a l'Estudi de l ' A r t i de la Cultura Catalanes".
Ultra les conferéncies, hi haurá elasses on
immediatament s' estudiará l ' a r t románic
sota la direcció de M . Lavedan, qui disserta sobre els monuments de Barcelona.
Actualment es preparen les conferéncies del cure de l'any vinent. E l
tema será: " L a pintura gótica catalana en el segle x v " , i es compta amb
la col.laboració deis senyors Agustí Duran i Sampere, Francesc Martorell, Alexandre Soler i March, Joaquim Folch
i Torres, M . Focillon i mossén Trens.
Suprimim els naturals elegís, per a
no molestar una vegada més al nostre
estimat amic Francesc Cambó. E l que
si podem afegir és la satisfaeció que
tot catalá sent en assabentar-se que
Catalunya disposa de bon nombre d'especialistes en condicions de fer llúít
paper a París i d'alternar amb savia
eminents de tot el món.
L A MASIA CATALANA

L X I B k K R I A

C A T A L O X I A

Portada de l'obra de Josep M.* de Sagarra, dibulxada

Com a saborós tast de La Masía
Catalana, que amb l'ajut de la Fundaeió Patxot preparen els senyors Josep Danés, Lluís Bonet i Jeroni Martorell, el senyor M . P. Sandiumenge
ens avenga un breu estudí de la casa
rural catalana, aeuradament editat per
la Llibreria Catalénia.

Poso, dones, a davant de totes les
per l'artista Bon, l'home que s'ha popularltzat amb
motiu de FExposició de Barcelona i de qui ja várem
meves favorables impreseions d'aquesta
parlar.
L 'autor ens presenta un resum de les
lectura, la que m'ha produit, excel.lent
opinions que els arquitectes especialitzats
i fonda, la prosa de 1'autor á'AU i salobre:
L A PUNDAOIO CAMBO
profesen sobre 1'origen de la masía i les
elara, precisa, fluida, ágil, si no triada i
causes de les seves vicissituts, segons les
brillaut, harmoniosa i variada. Diu el que
Segone s'hauran assabentat els nostres
influéncies de fora i deis fets histórica de
vol i ho aconsegueix sempre amplament.
lectora pels telegrames de fa poe, han cola propia térra.
Dona gust escoltar-lo. Sap contar amb enmen§at a París les tasques de la "FundaA continuació, el senyor Sandiumenge ens
giny, amb gracia, amb tons alts i baixos.
ció per a l'estudí de les Arts í de les Cíofereíx una interessant col.leeció de mostrea
Tot el llibre és un exemple.
vilitzacions de la Mediterránia occidental".
fotográfiques preses de bella índrets de CaPerqué sap escriure — enteeos? no estic
Hauran llegit també que els dos primera
talunya, on s'aixequen típiques cases de paper polémiques ara — troba les millors soeonferenciants a la dita Fundaeió han esgés de tots els estila, riques i pobres, alluc.ons per ais seus relats. Es una convertat el eenyor Puig í Cadafale, qui parlá
gunea ampliadea amb els encontorna, forsa delitosa. Sempre: quant descría la nad ' ^ ' E l primer art románic", í el senyor
mant així paisatgea ben nostres í, consetura (el Port de la Selva, verbigráeia),
Lluis Nicolau d'Olwer, sobre " L a literaqüen/tment, fondament emocionáis.
la figura humana (les dones en conversa o
tura llatina a Catalunya en els sergles x,
J. T.
eallades), com si s'endinsa peí seu propi
x i i XII " . Quant es publiqui aquesta inforesperit o els deis altres ( ' ' L a meva canmació, hauran parlat probablement moesén
56", els records d'infant, tantes animes
H . Anglés de " L a música a Catalunya en
OÁTALONIA no és cap revista
i animetes). Coses, espeetacles, persones,
els segles x i xi.—L'escola de Eipoll (amb
lucrativa ni personal; és una obra
tradicions, tot és encertadament vist i exaudicions"); el senyor Ph. Lauer: "Les
de toís i per a tots.
p r e s s a t amb exaetitut i transparéncia.
miníatures eatalanea (amb p r o j e c c i o n s ) i
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rat en la descripció de personafges,
escenes, aspectes de la natura i situación^ plenes d'interés. Critics severs l i han retret que la seva obra
de conjunt tenia molts colors regionals de diferents pdisos menys els de
Catalunya; és prou obrir les págines
de Poemes de mar. La garba. La
nit al bosc, Poemes de térra i sobretot Margaridó, per a comprendre la
injusticia d 'aquella afirmado.
Ha esQrit molt per al teatre, amb
magnífio éxit. Bon nombre de les seves produccions dramátiques han estat posades en música pels mestres
Morera, Granados, Borras de Palau,
Sadurní, Vives i el mateix Apeldes
.Mestres. No en donem la llista perqué tothom recorda les principáis.
En 1908 fou proclamat Mestre en
Gai Saber, i en els Jocs Floráis de
1915 l i fou premiada, la col.lecaió de
poesies Flors de sang, inspirades en
la guerra europea i en lloanga de l 'heroisme de Bélgica. Els millors llibres
de l'Ápel.les han estat tradmts al eastellá (sobretot a América), gallee, artf
gles, francés, italiá, alemany i suec;
les Flors de sang ho foren simultáiviament al francés, anglés i flamene.

A P E L E S
M E S T R ES
Una de les personalitats mes dinamiques i més europees entre els vells
patriarques de les nostres lletres. Poeta, dibuixant i músic. Tot amd eocquisidesa. Aquesta és la seva qualitat
fonamental. És la seva ánima, mar
teix quan escriu que quan dihuixa
que quan canta, mateix quan conversa
aml) humorisme i esprit inimitables
que quan conrea amorosament les seves horténsies j a llegendáries.
Nasqué a Barcelona l'any 1854, En
el seu Instituí oficial va cursar el
batxillerat. E l 1875 va publicar la seva serie primera de poesies: Avant!,
i des d'aquella data pot dir-se que
no ha passat cap any sense que publiqués o representés alguna o b r a .
Com a poeta liric demostra una mestria insuperable en l'art d'expresmr
els afectes, sense caure mai en la declamació ploranera o massa suhjeetiva; com a poeta épio és molt inspi-

APELES
Dibuix
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L 'aire arriba esbargint perfums primaverals
de rosee i violetes.
L'aire arriba portant xerroteix de pardals
i xiscles d'orenetes.

Nit de primavera,
nit serena en el eamp de batalla.
Els liomes no dormen:
vetllen sota térra i empunyen les armes.
Els eanons ibramnlen,
retronen en Paire les bombes qu'esclaten,
i amb rojors sinistres
el eamp il.luminen vomitant metralla.
Ont s'esventren elles s'esventra la térra;
bornes, armes, pedrés, esmieolats salten;
de lo qu'avants era vida i forga i lluita
no'n queda n i rastre.
I en tant les estrelles
que desde el eel guaiten,
rient aplaudeixen i exclamen joioses:
" A la térra fan focs i alimaries!
Prou celebren alguna gran festa!
Quin bell espectacle!''

CñPVESPRE
Montserrat.
Va declinant la tarda
radiant de serenor;
a dalt la roca isarda,
a baix el preeipiei esglaiador.
Les estrelles apunten
en un eel emporprat;
tots els perfums s'ajunten
en un mateix perfum de santetat.
Tots els remors s'apaguen
amb el fervor d'un res;
tots els aucells s'amaguen
eom si un monstre invisible se'ls dragués.
I en l'ombra misteriosa
de la gran nit que cau,
i embolealla amorosa
la térra i el cel en un moment de pan,
la montanya geganta,
sobreplombant l'abim,
apar més bella i santa,
més gran, més majestuosa, més sublim.
(De Notes de Color).

CñNT DE PñTRlñ

L'aire du vibraeions d'aleteigs delieats
de papallons i abelles.
L'aire du polsim d'or de sol-ixents rosats
i de postes vermelles.
L 'aire du no sé qué que trasbalsa els sentits
amb notes misterioses
de diserets xiuxiueigs, de mots apenes dits
i besades frisoses,

TRUQUEN ELS JOVES
Mestreesa, obriu-nos si us plau!
obriu-nos la porta!
si es fort el eol que ara cau
la sed es més forta.
Mestressa, obriu-nos si us plau!
obriu-nos la porta!
II
Qui som vos cal preguntar
Jovent que sedeja!
Obriu, que a cop de cantar
la gola ens fogueja.
Qui som vos cal preguntar?
Jovent que sedeja!
IIÍ
No es sed de vi la que'ns du
ni d'aigua geniada;
es sed del foe que rellú
en vostra mirada.
No es sed de v i la que'ns du
ni d'aigua geniada.
IV
Mestressa, res de fiar!
portem bossa plena;
portem can§ons per pagar
i amor per la pena.
Mestressa, res de fiar!
portem bosea plena!
(De Pom de Cangons).

Qué van deixar-nos al morir
els nostres pares?
ITn tro§ de térra sota'l cel,
bella i sagrada.,
un troQ de térra ont han Uuitat
per sa grandesa i Uibertat,
un tro§ de térra que'e diu Patria.
II
Qué'ls deixarem ais nostres filis
per heretatge?
Aquesta térra ont vetllen morts
els nostres pares.
Més lliure i gran que l'bem trobal
hem de trasmétre'le el llegat
el tro§ de térra que's diu Patria.
(De Tardanies).

CAP E L TñRD
En la branca d'un pollanc, bora l'estany,
quan s'adorm la Uum del dia,
desgranava el rossinyol primer del any
sa exquisida melodia.
Quántes tardes passejant, al caure el sol,
—t'enrecordes, vida mia?—
hem callat per escoltar el rossinyol
•el meu mestre de poesia!
Quina calma mée augusta! — fins el cor
sos batees esmortuia.—
Com vibrava la cangó sota el eel d'or
ont el sol es despedía!
Fins 1'estrella de la tarda, lentament,
lentament feia sa via,
desitjosa de no perdre un sol aeeent
de 1'excelsa melodia.
Que eantava el rossinyol, que a son cantar
térra i cel se recullia?
Qué eantava, que sentint-lo ens vam besar?
Te'n récordes, vida mia?
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T T NA de les mes bolles sensacions que he
^
tingut en la vida, és la coritemplació
de les boires a Montserrat. Per tres vegades he pogut apreciar-ho, i les tres,, en
diferent ordre de plasticitat. La primera,
d 'una tendresa encantadora, s 'escaigué dalt
deis pies de la drecera de Sant Joan, camí
de Sant G-erónim; altra, un poquet distar.eiat del Quint Misteri de Dolor, i el darrer,
just allá ont hi ha els tornavens.
Deseriure a.quí l'espectacle que hom ha
pogut apreciar en aquests tres caires distints es qüestio forga difícil, car, si una
és d'una tendresa encantadora, l'atra convida al reculliment, perqué és una nota plena de misticisme, i 1 'últim és un quadre
d'esgarrifanees tan profundes que sois de
recordar-ho us sentiu l'esglai al cor.
Quina bellesa! Quina formosor des de
dalt de la drecera de Sant Joan ! Mentre
contemplava a vista d 'ocell allá al lluny.,
en pié abim, les teulades del Monestir, una
boira ronsaguera arrossegant-se per la muntanya, formava una diversitat de dibuixos
plens de clarianes com randes d'un mautell
immens de núvia, i encara •—• perdonen la
nieva comparaeió — el meu pensament s'elevava suposant que la mateixa Santa Verge
amb el sen mantell purissim cobría la seva
muntanya amb aquella albor tan significativa .
La boira, no obstant, va anar-se atapeint
de poc en poe fins a esdevenir completament compacta, i allavors vaig poder apreciar per una estona la bellesa del espectacle suprem: E l mar de boira, les onadets
gegantires del qual semblaven esclatar en
la costa brava, formada pels penyals que
sobressortien entremig d'aquellos ondulacions insospitades.
Oh! Quants deis bons leetors hauran pogut apreciar aquesta bellesa única, i igual
coin jo, en aquells moments, s'hauran corprés davant d'aquella visió tan majestuosa.
Pero si aixo que us die és veritablemen:

LES BOIRES
DEL

MONTSERRAT

emocionant, no gong menys ho és el contemplar la boira fent marc al Crucifix del
Quin Misteri de Dolor. Es tanta la sublimitat i grandesa d 'aquesta n o t a , que
veieu l'ima.tge de Jahel isolada eom si visquessiu els moments del ' ' Golgotha'' en els
instants suprems de la mort del Salvador
en que Són fetes les tenehres, i poe a poc
aquell atapaiment de boires anar-se desembrassant i ovirar la imatge del Eodentor
entremig d'una elariana de gloria formada
per una Henea de sol que paulatinament
va estripant aquella cortina deixant entreveure un col claríssim d'una color i d'una
Uum indescriptible.
El darrer espeetacle, la darrera nota,
s'escaigué allá ais tornavens. Caminet a.
Sant Gerónim la boira pujava deis abims
poe a poc anant-se també atapaint fins adeixar-me completament isolat i orb del meu
ovir, i en els moments álgids en que ostava inundat de basarda per aquell isolament, vaig'sentir els erits i xiulets d'altres,
de por sí ja corpronedors i plens d'esglai
a l'abastament i vaig sentir-me petit, pié
d 'una esgarrif an§a suprema a mida que anava sentint aquells xiseles eom vinguts d'ultratomba i que els tornavens anavon repetint en escala agónica com si anessin acabant-se poc a poe avall deis cingles fins
que esdovenien porduts del tot.
Oh, bellesa de les belleses! La contemplació de les boires a Montserrat és una
meravella; és 1'espeetacle més g r a n que
hom pot imaginar. Llur formació, Uur progressiu atapaiment, i finalment llur dissolució, són una cosa bella per excel.léncia;
oi més, quan una Henea de' sol la disol del
tot com si hi corregués al darrera fuetejant-la. Llavors, el paisatge recobra tota la
seva magnificencia; llavors sembla que el
cel os més ciar, que el quadro té més color i que la Naturalesa, mare abundosa de
tot, hi Uuoix en tot el son esplet, amb tota
la seva majestuosa sobirania.
ABRIL.
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En una ciotada de L a Babassada s'alca la nota romántica d'aquesta Ermita secular, que cada any agombola a son entorn els devots (?)
de la xirinola tradicional.

L A F E S T A DE
SANT
MEDI

ja d'aplec, de bullanga de carrer, de po"D É ha trigat prou d'arribar el di a! Per
blé i de ciutat, de religiositat i de niunda^
f i som a Sant Medí. Dies ha que no
nitat, de ríes i pobres. La Pesta de Sant
es parla d'altra cosa en tot G-rácia. GraMedí, no és pas reservada ais potentats; no
cia, ja totalment identificada amb Barcelosois els primers actors s'hi enjoien i disna urbanísticament, serva encara el sen t i fruten, les comparses en gaudeixen intenpisme peculiar. Dues festes a 1 'any : la
sament i. tot el poblé pot fer de comparsa
Festa Major i Sant Medí, són genuinanient
per P A U D E F O I X
en aquest espectacle.
graeienques i fiquen els graciencs l'olla
gran dintre la xiea.
De bon matí ja surten les colles, i quin
—Saps qui és abanderado, enguany, deis
bé de Déu! S 'agrupen, en el lloc social, i
balcons de Uurs societats i colles. . . i ja hi
" B e n Platats"?
p r e n e n seieut en els cotxes, tirats per
som!
—Qui sap, Mare de Déu! Pero l'any pastrones de quatre i sis eavalls. Els mes joSant Medí és una festa, potser la mes
sat la "Colla N o v a " s'emportá la. palma...
ves i bous mossos, hi van muntats a cageuuiuament barceloninrj; ella és una barrei quins guarniments i quina brillan—Vés, vés; no diguis coses tu també,
val
t o r . . . Jo cree que han llusperqué els teus hoines són
trat fins el peí deis animáis.
deis altres, pero ja en sen^ ^ ^ ^ i ^
tirem a parlar! . . .
—Cisqueta, surt, corre, que
—Bé, dones, no t'enfadis,
ja ve la colla. . .
i qui és Vabanderado?
— J a surto, f i l i a ; són lluny
—Dones, el senyor Pepet.
encara?
—Quin, el de la Pontana'?
—No, ja tomben la plaga
— El mateix... I dones,
del Sol. ..
que 't pensaves?...
En pocs segons, els finesTotes aqüestes i similars
trals i portalades son curulls
converses, ja venien succeintdo dones i maiuada. Algún
se d 'un mes abans. . . Cercar
dormilec endarrorit, tren el
una b o n a música, endagar
cap tot eixugant-se la cari1
cotxes i guarniments. Hogar
—Que ja has vist els alsala per al ball, etc. IJns
tres ?
dies abans, Gracia resta pen—Si, noia; enguany hi ha
dent de la festa. Les Socie" p u n t i l l u " ; si veiesis els de
tats engalanades, les vidrie' ' 1 'Europa". . . den cotxes i
íes planes de fatualla, promás de vint de colla. . . eren
grames arreu, com disputantque feien patxoca, i una múe qui fará la festa más Huisica de primera. . .
da. . .
—-Sí, pero, veurás el Sr.
Per f i a la vigilia, apaPepet de la Fontana c o m
• cixen les banderes en els
s'hi Huirá; per de prompte
Aquesta mostra donará la impressió de les proporcions de l'Aplec
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Detall d'un banderer i d'un deis cotxes de les "colles" que passegen amb patxoca pels carrers de Gracia

fan el ball al Principal. Qué no l i i anireu?
mells, despleguen la bandera, enjoga la mú—No m el meu qué f a r á ; com que agafa
sica i amb correcta formació entren al camaníes!
rrer Major do Gracia precodits do la GuarEntretaut la colla ha arribat •enfront de
dia Municipal muntada a gran gala. Ha arC 9. S el •el banderer, la música n ' h i refila un ribat el gran moment de la diada; tot el
de recargolat i s'ha obert el baleó on la
trangeorrogut, encara que sombli estrany, no
té importancia; del que és necessari reíxír
bandera es cintejada peí vent. E l dia no
és de 1'arribada de les colles.
podía ésser millor. Un solet tebi el'abril
amanvaga els rostros i el ventot cuida poQui fací més patxoca, quina colla tingui
sar les caros rialleros. E l cel és blau, d'umés Uuiment, fassi més Uangada de flors i
na blavor profundament transparent, que
llaminadures, és la que mereixerá l'elogi i
sembla que cerqui enquadrar amb la festa.
el comentari popular... L'honor de toís,
dones, está en joc.
Entretant, la maínada s 'ha anat agombolant a l'ontorn deis cotxes i ja fa estoua
En tant el carrer Major s'ha anat tuque baladroja recíamant confits i llamínapint i enfarfegant de gent; homes, dones,
duros. E l banderer ha pujat damunt del
grans i xics, esperen frissosos i'hora amb
seu cavall blanc, de gran patxoca, sembla
els corrosponents "ara... ara". Els balcons,
curülls de noies boníques —-los gracienques
ímposat de les círcunstáncies i ésser paren teñen fama —• com si fossin aparadors
ticipant de l'orgull del son genet.
de belleses, de xamositat i de somriures.
Donen una volteta, torront ele l'Olla, tomQuin goig que fa t o t ! . . .
ben per Bellavista i pugen peí carrer Major
fins ais Josepets. Mentre tant els músics
I així, amb aquest ambient devallen una
no han callat pas, próvoeant un aldarull
darrera 1'altra, les colles. Por cada una un
de mil dimonis... aquest és el tracto, per
devassall d 'aplaudiments, d 'exclamacions i de
salutacíons que, barre jados amb el so metáaixo els paguen bé. . . H i va el Uuiment
l.lic do los músiquos i el baladrejar do la
de la colla.. .
maínada golosa que julga a estira i arrapa
Arribats a can Gomis, la cosa canvía,
cabells cercant els confits que a mans pleinterrompent la formació, i mig d'estar per
nos sombren els romers, converteix el cacasa, empreñen carretera de la Eabassada
rrer en una nota de vida, de joventut, de
ainunt. Així fins a Sant Medí, ermita pebellesa i de sanitut espiritual inigualable.
tita i xíroiay plena d 'humilitat i de bellesa,
mig acotxada pels boscos de pins.
Es fa difícil deseriure un espoctaelo semPer aquellos clotades i soléis, no en vulblant.
gueu més de eolios i colletes, sígui a peu, si—^Tinguí aqüestes flors, reina, porque no
guí a cavall, amb automobíl, autoears i fins
m 'oblidi.
amb menestrals tartanotos, tot el matí és
—Vol callar. I els caramels, per qué oís
una riuada de gont.
guarda1
Por e n t r e cada copa
uf añosa de p i , traspüa
u n a fumarola sortint do
la respectiva eassola d'ar r o s . . . quin goig que fa
i quina flaira! Hom pressent el gustet de cada cullarada, i el xarrie del
rajolí del porro pie d'un
xarel.lo q u e sembla suc
d'or.
I així passa la diada,
e n t r o rialles, cridoríes,
cants i traguéis de most
madurat. . .
Ja cap el tard ve la
bona: a collír bruc i arbós per engalanar els carruatges, branques de p i i
brots do farigola per embaumar la ciutat amb el
p o r f u m delieat de les
muntanyes. I s'emprén la
devallada, més o menys depressa fins ais Josepets.
Allí, els hornos s'ompolainen, enconen atxes de
vent, carreguon sacs do
confits i parieres de poVeus aquí com Opisso interpreta la típica alegría popular de

—No és proa dohja encara?
— I vo-sté qué sap?
—Aixo r a í ; si vol, amb una mossagadeta
que í'hi doni, fugirem de dubtes. . .
—Tira peixot, sí que ho arreglaría bé
vosté.
La carretoLla ha seguít camínant i s'ha
acomíadat de la que durant un segon ha
sigut la reina del seu cor, amb tres o quatre grapades.de confits... I aixo es repeteix símultániament a caída baleó, a cada
portalada i amb, cada noieta que arran de
boro ra. mira tondrament amb rostro enriolat
i pie de ingenua vívor, ais bordegassos,
més o menys entráis en anys, que desfilen
replons d'estomae i picats peí vi.
La nota humorística no pot mancar-hí.
De va lia també la colla deis ' ' Tranquils'', i
aquests, en lloc de cavalls, passen muntats
on diminuts burrets, els peus els arrossoguen per torra. . . La riallada es general
i estrident. . .
Al vespre cada colla organitza el seu ball.
No en vulgeu més de garlandes í ornaments.
Les noies empolainades i els galans amb el
millor.
I la sala és un aigua-barreig d'estamonts i condicíons socials, ríes i treballadors ajarmanon aquell día la joia llur, i
fins l'amo i el traballador s'esbarja sota
del meteig sostre, com si aquell sostre no
fos altre cosa que la continuació de la
volta blava del col, que unes horos antes
aíxoplugaba a tots por un igual.
Els obsequis son abundosos, no hi ha
pas cap dupte qu'el jovent en tal día sap
comportar-se amb extrema gentilesa, les
noies resten mig esverades, mig sorpreses per
aquella abundo... qui
sap on vola la fantasía,
i cadascuna somía en un
d 'aquells ficticis potentats, que si més no, un
dia a l'any tiren a mans
plenos aquells c a b a 1 s
afanyats amb tanta fatig a . . . pero qui ho recorda avuí?

tal diada

Segueíx 1 'alegría, el
viure accelerat i estrident, el cor s'omplena
de joia i optimismo, d'esperances, d'il.lusions; la
sanítat de eos i d'ánima
impera í el perfum de la
joventut tot ho embolcalla. . . Qué importen
e l s a n y s ? És el cor
d'hom qui marca l'edat,
i en tal diada el cor de
tots ens diu que som
nins de bolquers.
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S A L L E N T I LES

Les escoles en construcció en el Uindar del poblé

V

EUS aquí com, seguint les nostres narracíons de viles í Uogarets catalans,
ens aturem agradosament avui, en aquest
poblé sinipatiquíssim i catalaníssím que, regat peí Llobregat, és un deis més característics, industriáis i curosament atesos de
tota 1'encontrada.
Sallent és travessat peí ríu Llobregat ; un
bonic pont de pedra picada posa en comunieació la part nova amb la part vella de
la vila. E l poblé, arraserat per uns turons,
guanya pausadament els pendents, oferint
una bonica perspectiva.
Oom tots els pobles adossats al Llobregat,
Sallent és eminentment industrial, comptants 'hi al menys dotze f abriques de f ilats i
teixits i altres tantes de diferents industries .
Els pobles de Catalunya es earacteritzen
per un nivell cultural molt superior, en
igualtat de cireunstáncies, ais de la resta
de la península. Sallent podem esmentar-lo
com a niodel; amb tot i les seves earacterístiques de vileta — puix no arriba a
5.000 habitants — hi ha un focus cultural
ben digne de lloanca, i d'ésser retret com
espill on mirar-se els seus similars. Aquest
ambient espiritual í'hem pogut constatar en
diferents avinenteses. A Sallent s'han celebrat actes d'homenatge a la vellesa, festes d'orfeons, concursos, etc., que són files
ben memorables. Eeeordem agradosament

SEVES

La magnífica perspectiva que ofereixen les Escoles ja acabadas

que quan la Mancomunítat acordá instituir
les Biblioteques Populars, Sallent fou la
primera ven que s'aleja reélamant-ne una,
i així fou com la d'aquesta vila fou una
do les primores que es bastí.
Pero si tot aíxó superficialment assenyalat no bastés, Sallent acaba de portar a terme un¡a obra, cultural que per sí sola l'encapgala en la Uista deis pobles Uoabes i
digne d'ésser tingut com model. E l que és
més remarcable, és que ha estat una entitat industrial " L a Eléctrica Sallentina",
qui ha consagrat l'obra. Ens referim a les
escoles que 1'esmentada empresa ha construít en profit de la població. Tal empresa eléctrica fou fundada per uns quants
patriéis de cor que aportaren llurs cabals
en el negoei amb un benefiei d'un 6 per
cent i la resta fou per fer millores a la
vila, en sentit cultural i progressiu. i Quina
génerositat més Uoable!
El Grup Escolar, dones, ha estat construit
amb els guanys de " L a . Eléctrica Sallent i n a " , es troba emplagat en els terrenys
denominats Camps del Palau, els quals ofereixen avui un superb aspecte. La fagana
amida uns 90 metros de llargada. Compfén
deu elasses: dues per a parvuls d'una cabuda de sel anta alumnos cada una, dues
de seixanta quatre, dues de cinquanta i
quatre de quaranta sis; tot aixó representa
cábuda per 500 eseolars. Té un graralios

Un recó del Pare de Sallent que rodeja les Escoles

ESCOLES

pati d'esbarjo i está excel.lenment dotat de
tot el material pedagogic neeessári. Aqüestes escoles són rodejades de jardins i teñen enfront mig barrejant-se el Pare Public de Sallent, construit també per conipte
de la Eléctrica.
La part posterior de 1'Escola, ha estat
darrerament comprada i s 'hi han plantat
qui-sap-los arbres per convertir-ho en un.
bose que será un motiu més de sanitut i
esbarjo infantil. Les fotografíes adjuntes,
ens diuen sobradament que no es tracta pas
d'una cosa, baladí, sinó d'un Grup Escolar
seriosíssim i deis de més importáncia a Catalunya. Quan funcioni ( i la inauguració tal
volta ja es feta), hi haurá deu professors.
Per nosaltres és molt plaent donar a eonéixer obres d'aquesta classe, que són l'ennobliment de la nostra raga.
I veus aquí com Sallent, les grácies de
la qual eren aeomulades a mans plenos, carrers nets i polits, cases blanques i acuradas places i passeigs, i tot aixo voreijant
el Llobregat, aquest ríu afanyós, d'etern
cantar de turbines i llancadores, ha cuidat
entronitzar per damunt de tot, la cultura
deis infants, deis jovincels i deis adults, la
primera mitjansant el Grup Escolar suara
finit, deis segons amb la Biblioteca Popular que la beremérita Maneomunitat dona
amb valuosíssims volums.
Que serveixi d'exemple, dones.

Un detall del Pare que arriba fins a l'extrem del Poblé

13

CATALOKIA

A

QUEST any Els Tres Toms varen teñir forga importancia,
d a r que va ajudar-M el tempe, que
en tal diada fon primaveral, ben
diferent del que tenim ara., que ha
gla§at fins l ' o l i de les gerres.
La Gcriiuuid£(t deis Carreters de
Sant Antoni Abat, es Huí com mal
lio havia fet, passejant pels carrers
el millor planter de joves del gremi amb vestit negre i barret de
copa alta, de moda. Igualment els
cotxers passejaren la gracia com és
de consuetud.
També les classes muntades de
la casa Damm varen eixir en formosa cabalgada de carros alegorics
que acompanyaven la capelleta de
llar sant patró. .
Tot acaba en xeflis i balls i en
la més gran harmonía.

E l president del Centre Cátala de
Buenos Aires, doctor Eafael Valls,
que, com se sab, está sojornant entre líosa! tros, ha sigut rehuí: peí
pie de la Junta DirectivEj del Barcelona F. C, la qual ha pres en sa
presencia l'acord de regalar al Centre Catalá una placa commemorativa de la bona acullida que fereu
els caí ala ns de 1'Argentina ais j n gadors del team blau - grana quan
aquest hi arriba.
Igualment decidí enviar un piados record a la tonibEj del difunt
doctor Beear Várela.

* **

La inauguració de 1'hospital de
Sant Pau, bastit més amunt de la
Sagiada Familia., ha congregat, a
més de les autoritats, tot quant
de bo i millor té la ciutat.
El E. C. Barcelona, j a s'ha reDins de redifici hi havien ben
fet i torna a pegar de debo. Va j u bé dues mil persones.
gar un partit en el fangar de Les
Pora, una banda de música doCorts (puix que degut a la' pinja
nava a l'acte una alegría relativa,
el camp era quelcom similar) amb
puix té molt poc d'alegre un hos1 'Arenas de Bilbao, i el va deixar
pital.
a un, per tres que se'n va apuntar.
Tan els pavellons, curosament insEl jugador canari Arocha, fon
tal.lats,
com les sales d'operacions,
El públic que asistí a la inauguració de l'Hospital de Sant Pau,
una de les joies arquitectóniques que honora més a Barcelona.
l'amo de la tarda. Quin canari i
farmácia i dependencies, foren obquina manera de refilar amb tot i ésser una
jecte d 'elogis per totes les persones eonvitarda molt freda! Si arriba a eixir el sol
dades a la festa.
eng canta un solo de flauta.
El material quirúrgie és del més modern
E l primer goal fon de l'esmentat canari,
conegut. Barcelona compta amb un hospiel segon de García i el tercer de Bestit,
tal que res no té d'envejar ais millors exque el remata en mig d 'una pluja barre jatrangers.
d
& W
•& W
W
da amb pedra.
Es veu que els angelets no són aficionats
Els dos primers goals se'ls marcá GarSant Medí. No hi ha anyada a casa nosal fútbol. L'altre partit de Lliga jugat concía abans deis den minuts de comengat el, tra que ro es eelebri la festa d'aquest sant.
tr£j 1'Europa al GUÍE ardo, també fou un
partit; el tercer Goiburu, deu minuts abans
Ja se sap: arriba el mes d 'abril i les
triomf per ais del Barcelona. Tres a zero!
d 'acabar.
Colles treuen els estalvis fets durant 1 'any
Mal aquest team havia demostrat una
Ara com ara els dos primers llocs de l£|
i cap a 1'ermita falta gent.
mobilitat tan gran. Créiem arribada í'hora
classificació del Campionat de lliga corresAllí es congreguen unes quantes mils perde l'inveneió del inoviment continu! Ees de
ponen a l'Atlétic de Bilbao i al Barcelona
sones, i preguen, mengen i bailen fins que
jugades eláissiques: agilitat i energía, i aiP. C. Si segueix 1'empenta de'aquest team,
el cor els diu prou.
xí se n'apunta tres.
el campionat és per ais de casa.
Autigament eren modestes romeries las

C R O N I Q U ES
BARCELONINES

Les Eambles, després de la forta calamarsada que caigué
a mitjans de Febrer.

En el nombre anterior parlávem llargament del tren aeri del Port; veus
aquí l'estat actual de les obres d'una de les torres.
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tres primers aquarel.listes i les seves obres
són forea disputados pels afición a ts.
A la Sala Pares, 1'humorista Calsina, els
píntors Cortés i Solé també exposaren varíes obres.
A la Pinacoteca, el pintor Laporta Astort obtingué un éxit amb e13 seus paisatges, bodegons i retrats.

que anaven a Sant Medí; avui son eotxes
ben abillats, cavalls de boniqiies estampes
i fins antomobils deis de més preu..
Es d'habitud que la colla més importaht,
" L a . Llibertat Graeienea", o siguí la. que
surt de Can Pagés per encaminar-se a 1'ermita, faei .avans un passeíg pels principáis carrers de Gracia, on te el lloc social, a f i que llueíxin els romer.s els ríes
enflocaments de cavalls í eotxes i la formosa bandera de la instítució.
Postes com aquesta, d'esbarjo ciutadá i
alegría sanitosa, deiien ésser propágales eom
a enáltiment deis eostum.3 populars de la
nos!ra térra.

Scgons eáeuls fets per l'AtraSeió de Foraiters, el moviment de viatjers durant l 'any
passat, o siguí el de l'Exposieió, ha prjat
a 600.000 persones. E l registre de ho'els,
fondos i pensíons, ha donat un total de
344.876 forasters, en contra de 139.886 de
l'any anterior. D'ells correspon: franceso:-,
17.980; nordamericans, 17.849; ítalíans,
6.619; alemanys, 5.476; anglesos, 3.511;
suissos, 3.478; argentins, 3.210; eseandinans, 2.978; holandesos, 2.325; belges,
2.138; Estats Balcánics, 1.938; austríaca,
1.766; xeeoeslovaes, 1.635; colombíans, 425;
uruguais, 400; xilens, 397; mexicans,: 341;
peruans, 326, etc.

* **
Bareclona es avui una de les eiutats on
més arrel teñen els sports:
( a:1a diumenge es juguen diferents parlits de fútbol, polo, tennis, rugby, hockey,
pilota basca, basquetbol i boxa; hi ha curses de cíeles, motos, canoes automobíls i
marxa atlétiea.
Són també notables les excursions a La
Molina per a skiar damunt la neu.
L'altre diumenge sortiren uns excursionístes entusiasmats j)er les noves de grans
nevades caigudes arreu i en arribar a La
Molina es trobaren que grácies a un desperfecto en la fábrica d'electricitat no podien tornar a Barcelona aquella nit, puix
el tren eléetríe eslava mancat de eorrent.
Les trifulques foren grosses. Al xalet,
aperes hi cavien la meitat deis exsursionistes. Uns anaren camínant per la neu
fins a Eibes. Altres cercaren aixopluc on
pogueren. Els més deien que es moririen
de fam, puix les vitualles eren escases. A
Barcelona es parlava ja d'una caravana de
soeors.

La Ronda de St. Pere remuguda per les obres
de prolongacio del Metro.

Dionís Baixeras les seves xamoses teles d 'assumptes muntanyenes que, eom les marines
que amb tan eiieert tracta, no poden confondre's. Les més notables són: "Eamat
de bens" i
Familia de peseadors a la
platja de Badalona".

# * *

També hi han exposat: Maten Plá, una
bonica col.leeció de dibuixos al carbó, la
major part de la Costa, Brava; Olívet Legares, víntíquatre paisatges de brillants
efectes de color í de Uum; Mauricí de Vassal, varíes aquarel.les descriptives, i les agrupacions artístiques Conreadors de les Arts
i Agrupació d'Art, notables pintires i escultures de Uurs artistes associats.

Les exposicions de pintares a Barcelona
cotan de moda. Cada mes en tenim vuít o
den. A les Gáleries Laietanes ha exposat

A la casa Busquéis, el pintor Josep Civil
presenta una gran quantitat de aquarel.les
d'assumptes diversos. Civil es un deis nos-

Quan al vinent jorn tot va normalitzarEO i els porues pogueren tornar, amies i paronts els feren la gran brómela.

Altre aspecte de les obres enfront l'Estació del Nord, on deu enllacar
amb els trens de dita Companyia.

El mes de maig entraren a Barcelona
25.170 forasters; al juny, 28.743; al setembre, 46.748; 1'octubre, 50.309; novembre, 42.387, i desembre, 40.733.
En aquesta relació no figuren les persones arribados en els 31 vaiells de turísme,
ni en els de línia.
Ln les 600.000 persones anotados, no hi
ha registrados les que no hi feien nit, los
que anaren en cases de dispeses no regíctrades, en cases partieulars o amies, els habitants deis pobles veíns i que arribaven al
matí i sortien a la nit, i darrerament els
milers de tripulants de les esquadres i baí
xells de guerra que han tocat el port do
Barcelona.
Les earavanes arribados foren 164, amb
un total do 11.072 turistes.
Bamon C A B A L ! .

CATALA: Demostra que ho ets.
ajudant la nostra obra.
COM? Cercant un subscriptor.

A Catalunya les nevades han caigut abundoses; veus aquí un tren
detingut a l'estació de L a Molina.
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CAMPS - RIBERA

DE

L A JOVA

PINTURA

ell es pot dir que fon 1'home que sempre s'hi
ha format un grup al sen rededor. E l l funda l'agrupació ' ' X o u Ambiént", éntitat que
tenía per missió ve ti lar per totes les coses
d'art i també per fer exposicions col.lectives de fots els associats; també funda ura.
revista titulada el niateix nom de l'entitat,
on Camps-Eibera esgrimía la ploma en defensa de Part par, retreient veritats oblidades per l'ambient barceloní i , sobretot,
dessonegudes per alguns deis escriptors d'art
de periodics de Barcelona, per us d 'aquells
que no volca mals de cap.
Camps-Eibera en front d'una de les seves teles

T ) INTUBA epiitseient es la deis nosíres pin1
tors joves. No és pintura afe&tista ni
esnovista, sinó conseient en tot el seiiitit de
la parauia; és el fruit d'ims llargs i meditáis estudis entre els quals es descrobreixen técniques que mostren un dommi total
de la materia que sois es eonségueix quan
s'han omplert uus eeutenar.s de teles sotmeses a una disciplina voluntaria, exigencia que s'imposen per atényer diferents
matisos: unes vegades en coloración altres en estructura
i vólumsj altres en b u s e ; (
d'espontaneitat i emoció. Tot
aixó fa que avui tinguem a
Catalunya un floret de pintors moderns que honren la
nostra térra, je qi.o molís
d'ells triomfen no solament
dintre la península sino que
també a 1 'estranger
Heu's ací el que avui ens
ocupa, Camps-Eibera, nascut
ais barris d'en NoJiell — el
malograt pintor de les mistiques gitanes — barrí aquo'.l
del Portal ISTou, aon s'eniiquiren els primera mereaders
de la nostra ciutat.
Conta trenta dos anys; os
forma sol, bagant com tots
* ' L ' Olimpia
els esperits lliures i inquiets.
Camps-Eibera ha passat per
totes les técniques i tendéncies de la pintura, i avui es defineix un pintor analítie.
En les seves pintares es descobreix un
valuós i conseient estudi; s'hi endevinen
les penúries de la seva vida; i les lluites
q^e ell sostó per conseguir certs resultáis
i que en la major part deis casos son aeonseguits satisfactóriament.
Camps-Eibera no solament lluita pintant
sino que també és d'un esperit animador;

Ha concorregut, a més deis salons organitzats per " N o u Ambient", a l'Exposició
de Primavera de 19'21, on ultra algunos
obres d'ambient cesaniá, exhibí una tela cubista, que potser fon la primera dintre
aquesta tendéncia exposada en públic a Barcelona. Ha concorregut a la majoria de
reculls d'autors joves, fets a Barcelona
i a Madrid, i des que conegué la capital
do l ' a r t (París) cada any hi fa la seva
visita.

"Gitana", un deis temes predilectes del pintor

consciéncia el mena sobre tot en alguns deis
seus admirables paisatges de Tossa; fins a
escatimar 1'andina de les coses, la metafísica de les coses, servint-se de les colors i
de les formes, arriba al drama pels camins
de les més honestes objectivitats.
Francesa FABBEGAS.
NOVES D ' A E T
DE CATALUNYA
Definitivament s'ha fixat
la data del primer de marc
per a la inauguració de l'anunciada exposieió del pintor Joaquina Sunyer. Sembla
q u e estará constituida per
una vintena de teles i hom
din que es tracta de la millor exhibició d'en Sunyer.
S'anuncia l 'exposició d e
pintures de Miquel Villa, el
pintor que després de 1 'éxit
de crítica obtingut amb la
seva exposició de fa un any
s'ha residenciat al Ma.snou,
corprés peí paisatge, el cel
i la lliim de la nostra Mediterránia.
L'escultor Jaume Martrús,
allunyat en Ierres cs'rai'.r,ores des de molts anys de Catalunya, exposará lesi seves obres a les GalerieiS Arenyes. D'aquest artista en parlarem
extensament eu una altra nota.

del Círcol": una de les teles que mostra l'art del pintor
en tota la plenitud d'aciuestos darrers temps.

En Pexposició que féu el passat desembre
a la galería Merli (el conegut marxant cátala i que té aetualment ^contractada Uur
producció) composta de vint-i-cinc teles entre paisatges, nens i peixos, és de notar un fort avene i , sobre tot, una r i quesa de materia i censibilitat. Camps-Eibera és un pintor que mal está content de
la seva obra i per tant un estudios incansable, un pintor de consciéncia. Aquesta

A les Galeries d ' A r t Jorba s'inauguiá una
extraordinaria exposició d'aquarel.les del
maíaurat artista escenograf F. Bniiut Fita;
els escenografs Maurici Vilumara, Salvador
Alarma, J. Pous i Olegari Junyent, han
patrocinat la dita exposició.
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Pintura mural representant la mort de Roger de Flor

li
Escala de marbre, estil Eenaixement, 1 vestíbol del primer pis
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NTKE les moltee reformes i obres publiques que s'han fet a Barcelona durant la dictadura, serven lloo preeminent les realitzades
A Casa de la Ciutat.
Aquest edifiei, d'esvelta arquitectura gotic-catalana en son pristí
aspecte i de gust ben poc recomanable en son darrer, ba sofert en
diverses époques els mes estranys arTanjaments. Pero; malgrat l'enderroc de l'any 1847 per bastir la fácana de la plaga de Sant Jaume,
segueix essent un bonie exempüar de l'art*ojival i el renaixentiste.
La lletra adregada en tal oeasio peí conite de Eaczynski a la
Imperial Societat Artística de Berlín, dona prova de la mala orientació estética, de batlles i regidors en els dois primera torgos del
segle x i x .
' ' L'Ajuntament de Barcelona, per tal de bastir una nova fácana,
que en mon coneepte — amb tot i ses clássiques i monumentals proporcions és d'una lletgesa insuperable •— lia derruit una gran part
de la famosa i antiga Casa de la Ciutat, que era un deis monuments goties de més valúa. Cert que resta encara la fagana del
vell edifici i un pati interior que, com 1'enderrocat, també ho condenmaran a desaparéixer".
Per atzar providencial no oeorregué així.
Farem un xie d'historia per a capir Pimportámeia arqueológica
de la nostra Casa Comunal.
El govern ciutadá fou instituít peí rei Jaume I el Conqueridor,
qui per lletra datada a Valencia el 17 d'abril de l'any 1249, nomená
quatre pahers (jutges de pau) que foren: Galceran de Lacer'-u Berenguer Durfort, Jaume Girart i Arnau de Sanahuja, perqué ells a
la vegada elegissin llurs concellers.
Malgat aquesta disposieló, fins a arribar l'any 1369 no comengaren les obres de bastiment de la primera Casa del Conoell, segons
s'esculpí en una Uosana, avui desapareguda, que ihi bavia en l'antic
Saló de Cent .

Escala gótica que correspon a la fagaua del Carrer de la Ciutat

" A i s 7 de octubre de 1369, els Concellers de Barcelona, compraren les cases de Simón de Eobira Caballcr, contigües a la paret de
la església parroquial de Sant Jaume Apóstol; i aprés d'acabada
la gran obra de la Casa de la Ciutat i la magnífica sala, el primer
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Altre fragment representant rembarcament deis Almogávers

u y i i i i i i i f i i de

mmm
Piafó amb el casament de Eoger de Flor

Concell de Cent que en ella es tingué fou ais 14 de agosit de 1373
reginant el Senyor Rei en P-ere I I I ; essent concellers els venerables
Pere de Zarrobira, Jaurne de Gaulbes, Jaume Burgués i Eamon Perrer' •.
Més endavant l'any 1550, s'aixamplaren les obres, deixant enllestida la Llotja del Trentenari ou tenien lloe les juntes del Coneell
Menor de la ciutat^ en que es tractaven les millores liagudes en arts
i oficis.
Ben peques són les corporacions municipals que havent passat per
Pantiga Casa del Concell, no hi' hagin deixat paieses mostréis de
llurs mans pecadores.
Quin fer i desfer en l'anar i venir d'anys!
Pot dir-se que fins en arribar la primera Expoisició Universal (1888)
no va, imperar en el nostre Ajuntament un ver afany de reeonstrueció, que lia culminat ara amb les graus reformes empreses,. Avergonyia •considerar que reeons hiatóries tan importants en els segles xv
i x v i , cora l'Escrivania deis Concellers i la ja anoraenada Llotja del
Trentenari, eren convertits per obra i gracia del mal gust, en ofieines burocrátiques on ni lee teranyines ni els munts de Uigalls ofefien res d'artístic.
Avui té Barcelona • Casa de la Ciutat.
El 12 de febrer de l'any passat, diada de Santa Eulária, va celebrar-se una eerimonia, que en altres pai'sos cora Alemanya, Anglaterra i Estats ü n i t s , a més d'aplegar a milers de forasteis, liauria
estat de data memorable. Treta la. reixa de ferro del carrer de la
Ciutat, renovada la fagana gótica, enllosat el pati devanter, bastit
el bañe de pédra que de Uarg a llarg h i liavia liagut en altre temps
t fetes nioltes altres millores s'ajuntaren les autoritats i aprés de
les fórraules eonsuetudináries, ventaren el picaporta i donaren alguns
trUCS.
: ' 1 ¡ ; | f • ;*| '
Ben segur que si de la galería superior no liaguessiu estat trets,
per a més befa, els retrats deis Catalans Il.lustres que hi figuraven,
Ramón Muntaner, Guillem de Monteada, Lluís de Eequesens, Joan
Pivaller i Pau Claris, entre altres, en oir itrucar damunt la portalada gótica tants amys fermada, s'haurien deixondit de Uur eternal
(Seguéis a la pág. 31)

Pati i escala d'honor del Palau Municipal
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Una taula de 1'época reprodueix una visió general del Castell

i EL C A S T E L N U O V O
Veus aquí l'arc d'Alfons el Magnánim amb l'escut
de Catalunya.

Porta de les habitacions privades peí cantó de l'atn

'VT o és solaraent en les conquistes pe^ uinsulars on Catalunya va dcixar
espléndides fites de la seva gloriosa cultura amb obres mestres de la seva arquitectura típica; en dominar la mediterrania meridional va imprimir-lii també jietjadeis admirables del seu pas esplendorós que varen culminar en el reialme de Nápols en establir-s'hi el Comte
de Barcelona, Eei d'Aragó, Alfons el
Magnánim.
El nostre Comte-Eei Alfons era ja,
inolt abans d'anar a Italia, un esperit
refinat, dotat d''extraordinari bon gust,
com lio prova l'inventari de la seva biblioteca de jove, fornida d'obres clássiqúes. En coronar-Se rei de Nápols, va
esdevenir un decidit protector de totes
les arts i el Príncep més entusiasta de
les noves idees del Eenaixement.
La seva obra més important va ésser
la recoustrucció i ampliació del Castelnuovo, tan completa, que segons diu. D i
Lello ''Alfons comenta de bastir el C'astelEuovo, que tantost obtingué Nápols
ell féu enderrocar, comengant els fonamcnts de parets i de torres i de tota
altra cosa neeessária a l'esmentat ba.stiment, tan mague com possible f o s " .
Va conservar dues torres cilíndriques
amb barbacanes, i entre «lies va cons-

truir un meravellós are de triomf en
celebració de la seva entrada a la ciutat, que es reprodueix en l'alt -relien
de marbre: Alfons, assegut en un carro
triomf al, sosté el globus, insignia reial,
i la quadriga, guiada per la Fama i la
Victoria, está precedida d'heralds, • rodejada deis grans barons, seguida deis
cortesaus i del poblé. L'escena és reproduida tal com la descriueu els seus
biógrafs el Valla, el Pontano, i l'anouim de Valencia.
Aquest" are tan célebre, eonstruit amb
marbres de Mallorca amb el simbolisme
de les seves escultures, amb l'escut de
Catalunya sostingut per dos grifons, amb
els seus relleus a l'estil deis ares romans de Titus i do Constantí, proclama
la gloria del Comte-Eei, que supera per
tots conceptes la deis princeps italians
contemporfjiis, Cosme de Mediéis, Duc
d'Urbino, Malatesta i els senyors de
Milá.
En estudiar Castelnuovo, la gran obra
del Comte-Eei, diu l'eminent Puig i Cadafalch "que és una gran emoció trobar en plena eiutat de Nápols aquest
record d 'Alfons el Magnánim i deis Sagrera, els seus eol.laboradors. Els Sagrera traisportats a Itália, no obliden
les llurs típiques maneras de construir:

Detall decoratlu de la finestra suara restaurada i reoberta
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Secció vertical d'una torra i de la Sala "deis Barons'

D E

N A P O L S

1'amplia Tolta octogonal, estelada com
la eapella del Sagrament de la Sen de
Barcelona, conserva en tots els mus detalls estructuráis, la manera de construir de Catalunya.
Per cedules de tresoreria, pagades ja
l'any 1451, se sap bé, que G-uiHem Sagrera era el mestre major de l'obra,
ajudat pels seus germans Joan i Jaume, que en lloe de les fulles d'acant i
garlandes utilitzaren per a teína de llurs
decoracions, les modestes hortalisses i
les plantes espinoses de les muntanyes
catalanes.
Entre les moltes sales de Castelnuovo,
la més interessant és l'anomenada Sala
del Trionif, una obra de cap de brot
deis Sagre ra, que, comentada pels raestres en 1450, va ésser inaugurada peí
Comte-Eei en la Pasqua del 1457, amb
la presencia del príncep de Navarra, del
due de Calabria i de tota la noblesa
del Eeialme.
Un ineendi va. destruir moltes meravelles de Castelnuovo, espléndides obres
d 'art i els orgues contruits per Gerard
d'Holanda i per Joan Gaetano.
El govern italiá ha ercarregat la restauració del notable monument a 1 'arquitecte Cario Calxeochi, el qual porta

a cap el sen treball amb entusiasme i
sinceritat dignes de tot elogi.
En un estudi de Castelnuovo fet per
aquest eminent arquitecté, diu: que la
génesi de la seva. arquitectura es troba<
a Mallorca, Perpinyá i Barcelona, pero
obtenint-ise una major sobrietat respecte
a aquelles formes d'origen, essent evident que les formes catalanes están constantment mesclades i com si idiguessim
foses amb fórmula d ' I t a l i a ; degut aixo
a l'esperit del Eenaixement, pero que
la eonstrucció es orgánica, pensada i
construida d 'una vegada, amb les solucions estátiques conscients i exigid es per
les característiques arquitectoniques.
Cal admirar la genialitat de l'armonització, de les formes que declinen, amb
les novíssimes: els catalans més aeostumats a l'antic, devien sentir-se embolcallats en un esperit nou, i amb major maduíesa de comprensió, observaven
a Italia les formes clássiques, tan semblants a les que havien embadalit a llurs
pares a Atenes i per aixo s 'atenuava
cap a un sobrietat major, el gótic cátala, en florir dintre un ambient distint acostumant-se a formes d'art que
miraeulosament revivien, influenciades
per l'esperit deis antics grecs.
Bamon CANALS.

Dos detalls deis carcanyols de la Sala del Triomf abans de l'incendi

Aquesta escala de cargol ens diu tota la magia
de 1'arquitectura.

Delicat templet al cim de ¡'escala gran del castell
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Un deis Palaus que ha cridat més l'atenció per la seva grandiositat i armonía, ha estat el de les Arts Gráfiques

DEL NOSTRE CORRESPONSAL A BARCELONA

RECORRENT L'EXPOSICIO
VUITENA JORNADA

P

ALAU de le.s Missions. — Aquest palau,
bastit darrera mateix del Nacional, és
projeete de l'arquitecte Antoni Darder i té
una disposició apropiada a l'objecte a que
es destina. Es composa de planta baixa i tres
galeries: una circular al hall i dues laterals.
En entrar, a la dreta, trobem la sala
d'audicions amb el corresponent escenari
per a música religiosa i testes literáries.
A ¡'esquerra, la sala de Santa Tereseta, on
es recullen els donatius per a les missions.
Al hall s'exposen en algunes vitrines,
ídols, vestits i gi ¡ardajoies de la costa de
Malabar, eol.leccionats pels Pares Oarmelites descalgos. Igualment, els jesuites mostren curiositats de les illes Marianes, Palacs i Caroliues; els Domínics, un altar budista, robes, joles i objectes del J a p ó ; els
Eecolets, ídols i monetaris xinesos; els Caputxins, antiguitats precolombianes, i els
Pauls, armes i ídols de la Guinea espan vola.
S 'hi venen també quadros demostratius de
la labor educativa i filantrópica realitzada
per les Missions d'Américr| Asia, Africa i
Oeeania.

A la banda dreta del hall hi ha instaUada la sección de la Terra Santa amb fotografíes, nacres i productes naturals deis Sagráis Llocs. H i ha també tapiaos d'Orie.nt,
objectes valuosos i reproduccious de la fauna i flora de les nombroses Ierres on els
missioners esmersen llurs activitats civilitzadores.
A 1'esquerra trobem les sales dedieades a
la Xingj i Japó, que presenten boniques colleccions de porcellanes, bronzos, laques, me-

talls buriláis, teixits de seda, fustes precioses i piutures damunt tela i paper d 'arros.
Les sales d'Africa i d'América ens ofereixen rares especies d'ocells dissecats, de
colors brillantíssims, papellones de totes menes, fruits colonials, pells de feres, adobados i per ^iobar, armes, joles, ídols, treballs en llana, seda i coto, Uibres, gravats,
reprodi'eció de construecions indígenas i aparells per a caga i pesca.
Els establiments isolats de Uatzarins i
masells servits per diferents ordes religioses, amb un zel i una abnegació que mal
compendrem prou, exposen quadros, diorames i fotografíes deis estralls que causa el
terrible mal de la Uebrosia i el perül perpetu en que viuen aquells herois, tan homes
coní dones, que exposen Uur vida per tal
de minvar els sofriments de llurs semblants.
Són igi alment recomenables les col.leceions de mtjpes deis territoris missionals,
cartells estadístics, retrats i bustos d'importants autoritats. eclesiástiques, així com
tambó les curiosos manifestacions d'euginy
deis deixebles de les escoles fundades i servides pels pares missioners, que exposen innombrables treballs, alguns d'ells de bastan t valor artístic.
Palaus de 1'Agricultura.— S'alcen en f i nalitzar el carrer de Lleida i ocupen una
superficie de 16.500 metros quadrats. En
realitat, es tracta de dos grups de construecions que obeeixen a un gust bajrrejat
de renaixement italiá, casa de camp andalusa i masía catalaru.
A la planta baixa trobem les seecions de
oliviculturf^ viticultura i vinicultura, and)
demostracions de HITS productes naturals i
treballats. H i trobem també tota mena de
maquinaria i aparells agrícoles, tractors, arbres fruiters, plantes d'hort i d'estufa, flors

i. Uavors, adobs químics, productes no ;|nimenticis, models d'establiments rurals, dívisió de terrenys cultivables, elassifieació
d'animáis doméstíes, i en una secció apart
tota mena de conserves alimentícies i pro
duccions industriáis relacíonades amb elles
Les nacions expositores són: Alemanya
Austria, Xeeoeslováquia, Italia, Eranga, l u
goeslávia, Estats Units, Suissa i Espanya
Eu les diferents sales altes i en el pati
central s'hi tro ben agri pats en diverses instal.lacions, tot quant té relació directa o indirecta amb les explotacions agropecuáries,
a sebre: adobs químics i naturals, fosfate,
olis, xocolates, cafés, xarops, desinfectants,
insectieides, alíments per a bestiar, vinagres,! arrossos, productes de la lletj productes de les abolles, escopetes de caxja, canyes
i xarxes per a pescar, llegums seques, Uibres d'agricultura i veterinaria, einés i
atuells per a jardíns, campe i masies, f i l tres, gomes, colors, farines, específics, herbes curativos, incubadores, vins de totes melles, cerveses, aiguardents, licors, sidres, t£j:
baes, aigües mínerals i carboniques, galetes,
productes de confitería, maquines agrícoles,
forns, maquines per a fabricar doleos i begudes, alcofolls, cadires i baños plegables
per a pares i jardins, mobles de ferro i
fusta, quadros demostratius de pares públics, models de galliners i colomars i tota
mena d 'envases, < apses i cmbolcalls de paper, cartró, fusta i llauna.
Palau de les Arts Gráfiqu&s. — Es d'arquitectura també italiantl i té lina esveltesa.
de linios forga iiiteressant. Obeeix al projeete de 1'arquitecto Pelai Martínez i ocupa una superficie de 4.000 metres quadrats.
S'hi exposen diferents models de maquines per a impremta, litografía i ealcogra-
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f i f i a més d'una extensa maaifestado de
tot quant es relaciona amb Part del relligat, cromotipia, fototipia, gravat, i aplicació de colors i tintes.
VA llibrc hi excel.leix amb tota 1'importancia comercial i artística del moment actual.
Les més importants cases editorials de
les nacions expositores hi aporten llurg activitats. Són d'admirar les moltes meravelles realitzades per 1'estampa, des l'invenció de la impremta fins ais nostres jorns.
Alemanya OES ofereix maquines, colors,
postáis, cartells, edicions barates i de luxe,
relligats de preu, grávate i una variació de
cartes geográfiques i topográfiques.
Itália, el país que amb més entusiasme
contribueix a la manifestació de les arts
gráfiques de la seva privilegiada térra, exposa amb gran cura, en unes ben disposades inslai.lacior.s que en el primer pie ocupen un espai de més de cinc cents niel res,
la més variada mostra d'obres editorials. Comen§ant peí Uibre pedágogic fins a arribar a les produccions clássiques antigües i modernes i a la reproducció gráfica de
monuments arquitectonics i trevalls
artístics deis mes renomenate pintora i escultors, allí es troba tot
quant pot desitjar 1'lióme de cultura universal. Novel.les, viatges,
biografíes, historia, arts, ciéncies,
enciclopedia, léxics, tractats industriáis, jurisprudencia, teatro, e&onomia, sports, música, litératx^a,
religió, política, higiene, geografía. . . no solament en edicions cares sino també eu edicions a preus
ben economics, que contribueixen a
la divulgació de tot el neeessari a
Ies classes humils per anivellar-se en
coueixements a les privilegiados.
.Digne també de lloanga és la
secció de periodisme italiá on s'exposen tots els diaris i revistes que
es publiquen en el país.
Hungría i Austria es mostren migrades en llurs instal.Iacions. Trevalls cartográfics, litografía en general i impressions sobre metall,
Kos més.

Facana del Palau de les Missions, un deis més
origináis del Certamen.

D 'Espanya pot dir-se que sois Catalunya
La contribu'it al certamen per enlairar la
nostra importancia en artss gráfiques, puix
fora de dues cases de Madrit i tres de províncies, tots els stands pertanyeii a la nostra térra. Veient la varietat d'obres publicades per les millors cases editorials i la
valúa de les mateixes, podem donar-nos
compte que en l'art del Uibre hem arribat
al cap damunt.
Són igualment dignes de Uoanga les formoses col.leccions de relligats artístics; els
treballs litegráfíes de les cases Oliva de V i lanova, Arts Gráfiques i Industries Gráfiques; les diverses manifestacións de cartells
anunciadors; les varietats de paper de fumar, paper de luxe, mapes, llibres ratllats,
el material pedagogie — que abarca tota

Detall de la Font monumental darrerament inaugurada
a la Placa d'Espanya.

l'ensenyanga primária, secrtndária i superior —• i les impressions sobre metall, cartolines, relleus i daurats.
Indubtablement és aquest un deis Pavellons més ínteressants de l'Esposició;
hom l i designa ja un lloe espaiosíssim i
malgrat aquesta previsió ha resultat insuficient. Totes les cases de fabrieació de
máquines d'impremta del món, han aportat al certamen els avéneos més notables
del ram.
Volem fer constar que, degut a l'imprevisió de la Comissió organitzadora, no ha
estat possible posar en moviment molta
maquinaria que els fabricants havien
aportat per a tal f i . S 'lian trobat, en anar
a instal.lar-la, que la construcció de l'edifici, el sol, les tiranteries, etc., no estaven construidos per poder suportar tais
vibracions, i així ens havem vist privats de
ve uro el f uncionament de modernos y potentíssimes máquines d'aqüestes que pot dir.-i.
se que fiquen per un cantó les
quarteles i surt per Paltre el diar i fet i plegat. En fí, una imprevisió lamentable, que ha tret quisap-lo de relien a aquesta secció
tan important i neeessária per a
la vida moderna i social.
Són
notables, unes instal.Iacions, on máquines antigües imprimeixen a la vista del públic.
Allí, a tothom quí té paciencia
d'esperar-se, l i ofereixen un record
de l'Exposició que a l'ensems és
un record de 1'época. Certament
les arts gráfiques han a vane;', t
eoiisiderablement amb uns quanrj
anys!

JA

SOU

DE L'ASOCIACIÓ PROTECT O R A DE L'EN
SENYANgA
CATALANA?
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Una bella figuració pictórica del Putxet de Barcelona

U ART

Artistic oli que representa el poblé de G-eró

DE

JOSEP ARIET

Q OVINT rebem-.álenades afecti'oses de la
^
nostra térra que ens mostren com se
succeeixen-i preñen peu noves valors dintre de les Arts; i una prova d'aixo la ten.im amb el pintor En Josep Ariét, qui exposá darrerainent el fruit del seu esforg
a les Galeries Laietanes de Barcelona.
Els motius peí pintor escollits, ens són
doblement agl'adosos pels records que ens
aporten un poblé conegut, uns plus de casa
nostra, unes, fruites. ..
Noble tasca la del pintor de comunicarnos les subtilitats i fineses que, davant
la naturalesa, el seu ull empresone; altrament, la naturalesa sois dona el que té i
espera ésser cantada peí millor cantor amb
el seu propi cant.
No ens anima ni meravella l'esforg que
representa el treball realitzat i numéricaroent acumulat d'un pintor, pero sí que
exalta el nostre entusiasme la dicció d'una
bella página de pintura, encara que els objectes que la motivaren fossin de la més
crua, ádlmc repel.lent especie.
Plantar el caballet enfront d'un poblé i
passar el poblé a la tela, será un exercici
agrados, per al pintor; si ordena
els volijms i termes amb certa destresa, sabrá el secret de 1'exercici;
pero, un poblé, uns arbres o un
camí no és el que ens plan veure
en una tela, n i tampoc el seu ordre formal pot excitar el nostre
delit; un poblé, allí el tenim de
debo, uns objectes, unes fruites i
Lines flors, están a l'abast d'ésser
gaijdits ea l'intimitat de la nostra
cambra, i una pintura que representi un poblé, unes fruites o unes
flors, ha de teñir, ans que tot, el
gest immediat d'una comunieació
espiritual, si la seva missió vol
despertar en nosaltres un goig íntim de pintura.

ma que l'artífex ha assolit, i d'aquesta
brollen ascendent-ment noves valors que sois
rectament saben dirigir els que s'apropen
a 1 'heroisme.
Jo diria de les fineses del nostre pintor Ariet, que elles cautiven fácilment la
nostra estima, car són dites amb el cordial
afecte del que en sap un niu, pero, voldríem que cada nou tema que escull, fos
un nou problema que, no solament ens digui el que técnicament está en el seu domini, sinó que, no escapi del seu tentacle
sensible, kj valor d'estil, és dir, aquella recessitat imperiosa de comunicar-nos les seves inquietuts pictóriques d'una manera que
deixés d'esser-ho.

En pintura, com en totes lea al-

E l pintor En Josep Ariet

tres Arts, quan s'asoleix un gran superatiu
i es traga una via dintre el corrent, no es
distingeix pas peí seu exotisme extravagant
que, a 1 'afanv de personalitat, sovint desvia les valors més purés, sinó que la seva
distinció parteix d'una claretat vis. al ínti-

Els que estimem totes les coses bones de
casa, car pintor, i en som lluny, us saludem i esperem de vos noves emocions.
Amunt; pero sense crits, amb la eonstáncia de 1 'abolla d 'extreure constantment del
més bell color el seu perfum i Ja millor
niel.
UBBICI S.
NOTICIA
El pintor Vicens Puig, exdirector
de 1'Escola de Bolles Arts de Montevideo, está terminant la decoració
mural d'un palau de la ciutat del
Cerro, de la que tenim optimes impressions.
Per aquesta temporada en Puig
prepara una exhibició de les seves
obres ais Amigos del Arte, i tenim
"la cortesa que será un esdeveniment
artistic de resonancia, car 1'artista demostrará una vegada més i
amb un llenguatge més refinat, la
fecunditat que la soletat del seu
santuari l i ha donat.

Natura Morta" que expressa tot l'art del nostre pintor

No cal dir que 1'esperem amb
vertadera f risanga.
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E N T I T A T S C A T A L A N E S D E SÜDAMERICA
C E N T R E C A T A L A DE BUENOS AIRES

LES FESTES DE CAENESTOLTES
Les activitats socials del CENTKIC CÁTALA
durant el transeurs del coríent mes han
quedat reduídes, com és de consuetud, a
festejar el Carnaval.
Val a dir, pero, que les festes han assolit un éxit veritablement extraordinari, cosa que ha palesat una vegada mes la gran
simpatia i atraeció que per la seva cultura
i sanitosa alegría han conquerit tots els
actos que es realitzen a la nostra entitat.
Cinc balls s 'han celebrat en total durant les passades festes; quatre de disfresses i fantasía per ais grans, í un per a la
umínada; í tots lian estat afavorits per
una coricurréncia nombrosíssíma.
El primer va teñir lloc el diumenge dia 2,
i malgrat haver-se escaigut en la nit d'lina jornada, electoral d'alta transcendéncia
i per tant poc propicia al transitar, aixo
no obsta pera que les sales del CENTRE es
végessin plenes de gom a gom oeupades per
distingida i selecta concurrencia, entre la
quaj hi papallonejava un bou estol de belles damisel.les artísticament abillades amb
trajes de totes menes i époqu'es, i que amb
els seus aeudits i facéeies de bona llei contribu'íren a que l'aldarull propi d'aquests
actes no mimvés un sol moment.
A l'endemá dilluns, altra. ball d'igual
faisó que 1'anterior tingué lloc, i que, com
aquell, obtingué un suecos de concurrencia
i animació.
El dimarts dia 4 s'efectúa una do les festes que cada any assoleix mes éxit i que
és esperada per, grans i petits amb explicable curiositat. Ens refcrim al ball infant i l dedicat ais filis deis soeis.

H i assistí una concurrencia que va curullár totes les dependéneies de la casa, la
qual cosa obliga a habilitar la, sala inenjador gran per tal de pcder-hi erie-abir les
nombroses parelles de dansaires no infantils
que lluitaven desesperadament pér poder-se
nioure en la sala, vestíbul.
Les petites disfresses — a les quals, com
ja s'ha dit, anava dedicada la festa — totes elies abillades amb molta propietat,
s'apoderaren de la sala d'espectacles i allí
organitzaren el gran sarau pera ús exclussiu d'ells, com amos i senyors que eren.
Que lio díguín sino una. colla de grandasfots (pie fugínt de les empentes de les altres ízales traetaren d'envair aquell lloc, cosa que motiva una airada protesta de la
xicalla, la qual no para fins a foragítar
els instrusos.
I allí pÍDitorescament i en fraternal i amical barre ja es veía dansar sense pre judiéis
ni escrúpols a petits marquesos amb petites
vmtcfocs, un ccw-hoy amb una piibilleta,
un fia adío i una manóla, un chispero i una
paisana, etc., etc.
En f i , una festa que va satísfer a tots,
a grans i a xics.
Les petites disfresses foren obsequíades
amb bossetes de bonibons i caramels, i amb .
inatraques, trómpelos i altres galíndaines
propies d'aitals festes i amb les quals armaren un xívarri de mil dimonis.
El dissabte dia 8 fou realitzat altre ball
de disfresses i fantasía amb un éxit esclatant. Pot ben bé dir-se que és el que l'ha
assolit major de tots els saraus efectuats
.enguanj í que peques vegades se n'han vist
de niíllors a la CASA DEES CATALANS.

Una nombrosa concurréncía ávida de divertír-se envaí el CENTRE, a l'extrem de no
poder-se donar un pás, i allí demaneu-no de
trajes i mes trajes, a qual millór i de gust
mes refínat! Marinerets, mar oles, dames antigües, pierrots, chulas, paisanas, locuras,
etc., etc.; en f i , tota la inmensa varietat
¡le,•coloraines que donen carácter en aquests
festeigs. N ' h í ha vía per a tots els g ustos.
Durant la primera pa.rt de la festa, i cantant alegres cansóns de la térra nostrada,
feren la seva entrada els components de
l'Esbart Dansaire, ellos i ells abiUáts amb
tipies trajos de Catalunya. Llargs aplaaidiments acoliiren la seva presencia en les
sales de la nostra entitat.
Altre gmp de disfresses que crida fórga
l'atenció fon l'organitzat pels senyors Santo-Ferri junt amb amistats seves, per cert
presentat amb tota propietat. Es tractava
d'una caravana de gitanos i 'bonavenitures,
pero tan ben vestits en els seus més mínims
detalls, que hom creia trobar-se en presencia'deis components d'algún campament de
gitanos deis que s'estatgen pels rabals de
Sans i Ilostafranes i que se n'hagués vingut a Buenos Aires.
Foren molt aplaudits i felicitats.
L'animació seguí fins a darrera hora, no
mimvant 1'entussiasme de les parelles per
tal de no perdre ni un sol bailable.
I per f i , el dissabte dia 15 es realitzá el
darrer ball de la serie - el de Mitja Quaresma - el qual sí bé no va estar tant animat i
concorregut com els altres, no per aixo deí
xa d'assistir-hí una grossa quantitat de sarauístes i públíe, constituint, per tant, un
digne final i comiat de les festes carnavalesques que s'han porta t a termo en el
CENTRE amb un éxit seus parió.
Poden estar satisfets, per tant, del resultat assolit els inembres de la Comissió
de Festes, senyors Garulla, Grajales, Obíols
i Pons, els quals amb una dedieació digna
de lloanga, organitzaren uns festeigs que
satisferen a tothom.
A propósit hem deixat per a l'últiin el
parlar de 1'arranjament de les sales de la
casa, les quals presentaven un bonic i simpátic cop de vista. Mostré Valí ja ens té
acostumats a aquestos sorpreses, palo-ant
que sap ben bé on té la má dreta. Sobre
tot el detall del brollador amb els seus jocs
d'aigua i de llum i els peixos, coronat amb
la típica figura del Cucut pescant, fou una
trobalia.
Els saraus foren amenitzats tots el dios
per dues orquestres, que es desenvoluparen
correcta nicnt.
La nostra enhoraboua a tots, i fins a un
altre any.
INAUGUKACTO DE LES CLASSES
A L'ESCOLA

Interior d'un deis establiments de les Confiteries "Oms'
desitjades Uepolles catalanes.

pie de les tan

DE MUSICA

El dia 15 del corrent s'inauguraren lee
classes a 1'Escola de Música que per ais
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filis deis socis sosté el CETSÍTRE CÁTALA i que
dirigeix el mestre Pere Bosc.
La inscripció d'alumnes aquest any lia estat nombrosíssima — ja que arriba a un
total de 110 —• el que evidencia ben claranient la importancia que ve assolint any
per any 1'Escola, per l'ensenyanga artística que s'M imparteix, abonada per la preparasió i regiment del sen director i professors.
S'hi dicten classes tots els dies, de les
13 a les 17 hores, estant a carree les diverges matéries deis professors segiients:
Mestre de violí, senyor Antoni Margalet ;
segon i tercer anys de solfeig, ssnyoreta
Amelia Espinac; primer any de solfeig, senyoreta Dora Granollers; preparatori, senyoreta Teresa Lozano; quart i quint anys, senyoreta Blanica Savi; piano, primer y segon
anys, senyoretes Teresa Lozano i Lola de
Barris, respeetivament.
Es d'esperar que, com sempre, els resultats serán afalagadors per a professors i
alumnes.
NOTES
Per noves particulars rebudes de Barcelona, se sap que el doctor Eafael Valls, president del CENTRE CÁTALA^ i la seva distingida esposa, embarcaren en viatje de retornada el día 21 del mes corrent.
—S 'ha. fet carree novament de la presidencia de la entitat, el vicepresident en .
exerciei doctor Eamon Martí, qui 1'abandona per a sojornar una llarga temporada a
Xile i a Mar del Plata.
—També s'ha fet carree del seu lloc de
vocal i assessor literari del quadro escénie,
c

'

Centre Cátala de Cultura de
La Plata
Aprofitant Carnestoltes, el bon humor ha
entrat en el Centre per la porta gran.
Dintre de l'esperit familiar que impera
sempre en la nostra casa, resultaren els dos
balls, tant el del dia 8 com el del dia 9
a la tarda, d'un lluiment i d'una gentada
excepcional.
La nota de color no podia foltar-hi; ens
visitaren un sens f i de senyoretes abillades
amb variats i artísties trajes de disfressa,
cares boniques que es fan lletges eventualment, i cares lletges (si és que existeixen
en el sexe femení) que frui'en enfront de
la bellesa temporal.
Eesumint, unes boniques diades on el bon
humor i 1'alegría sincera i expontánia reeixí triomfalment.

Casal Cátala de Mendoza
Per uns dies aquesta entitat ha oblidat
la seva tasca cultural i patriótica per dedicar-se de pie a la bullanga carnestol&sca.
A tal f i s 'han organitzat dos balls de
nit, que tots dos haá esdevingut un éxit
de públie. Un sens f i de catalanetes i f i ^
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lies de catalans es presentaren a 1'entitat
Uuínt elegants i origináis disfresses que foren durant la vetlla el tópic de color i d'alegria. Les cares, ja sempre jamoses, empolainades per extravagants coloraines, feien
ressaltar més encara llur bellesa.
El local fou exquisidament ornamentat,
constituínt per tant un bonic niare a l'abillament general.
Contribuí al UuYment, 1'haver instituít prcmis a les millors disfresses. Les petites r i valitats de coquetería femenina, espume jaren per breus moments.
També fon un éxit el ball del dia 9,
dedicat a la mainada. Una munió de marrecs es barrejaren en les sales del Centre,
llu'mt els més diversos abillaments.

el senyor Teodor Banús i Grau, qui ha passat les vacances estiuenques pels bells indrets del Paraná, a Eosario.
—Per al dissabte 5 del proper mes d'abril el quadro escenic del CENTRE té anunciada la iuauguració de la temporada actual amb 1'estrena de la comedia estudiantil en tres actes, "Corpus!", del conegut
autor Alfred Eoure.
Aquesta producció teatral fon un sorollós
éxit a Barcelona.
— E l senyor Josep'Arderla ha estat nomenat director interí del quadro escénie del
CENTRE, en reemplacament i mentre duri
l'abséncia del que ho és en propietat, senyor Gregori Silvestre.
—• Amb motiu d 'haver estat nomenada
mestressa nacional al territori del Neuquen
1'esposa del senyor Franoesc Granollers,
aquest s'ha vist en la necessitat d'aixecar
el seu domieili i d'abandonar la direeeió
de l'Esbart Dansaire que amb tant d'encert ensenyava.
Per tal de no interrompre el seu funcionament, s'ha fet carree .de la direeeió de
l'agrupació de dansaires el nostre amic i
consoci senyor Pau Borras, qui ha assenyalat el dia dijous de cada setmana per
a. les Ui^ons.
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LAS MAS INDICADAS PAEA L A ESTACION

Pabellón de la Sucursal BALNEARIO MUNICIPAL

SUCURSALES'

í ONCE, Cangallo 2800. Plaza Once. Gran terraza-jardín. — PALEEMO, Santa Pé 4419. Plaza Italia.
En pleno aire libre. — A V E N I D A , Avenida ele Mayo 965. En riguroso estilo Bávaro. — B A L N E A E I O
' M U N I C I P A L , Avenida Costanera, entre Belgrano y Moreno. Espléndidos jardines sobre el Eío del Plata.
Propietario:
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RESCAVA, camí de casa cada dia, pels
mateixos carrers. Quau s 'acostava a la
Kambla j a el cor l i comencava a g l a t i r . . .
Quan M era, sentía unes ganes boges de
córrer a 1'aparador, a aquell aparador, on
per les cadires, damunt deis maniquís, fins
per térra hi havia pells i abries de pell,
riquíssims. Pero ella bauria donat tots els
altres, per un abric que tenia posat un maniquí, feia algunas setmanes. Era un abric
de petit-grie. Els moments que passava davant d'aquell aparador eren moments no viscuts, sinó fru'íts amb la gaubanga més ínconscíent, pero embriagadora que mai criatura hümana hagi pogut sentir. Quan pensava en la possesió de l'abrie, tot el mon se l i eixamplava í ee lí enriquien totes
les c o s e s que, en els seus
somnís, eren a l'abast de la
se v a ma, per la possessió
d'aquell abric volgut. Les
coees que faria! S'ímaginava ella mateíxa passejant-lo
per cadaseun deis carrers de
Barcelona, i cada earrer preuis un to d'alegría nou per
la preséncia de l'objecte eobejat, p r e n i a un aire de
joía. L a seva íLiusió anava
t a n t esbojarradament d e pressa, que alió que havía es'tat el punt de partenga restava reduít a segon terme:
aquell abrie era la f elieitat;
amb ell a sobre seria feli§,
totes les coses l i semblaríen
bolles, delieioses; víure fóra
una orgia. '
I encara la imaginació treball a n t -1 i malaltíssament,
arríbava a casa seva, pujava
els esglaons menjats, al Uang
de les parets escrostonades í
entrava per una porta dintre un catau mig fose, on,
sovint, ella mateíxa havia de
fer-se el menjar, perqué la
mare sortia al matí i tornava quan lí venia bé. Per
a ella, pensar en aquiell abrie
era com sentir una esealforeta de felicítat que la consolava. Qué hauría d o n a t
per teñir aquell abrie? Només sabent que penear-bí era
llavors robjecte de la seva
Tida, j a es pot suposar que
res no l i hauría semblat massa per tal d 'obtenirlo.
— I si t e ' l compro, qué?
Sentint aixo, estrenyé més el bra§ d'ell
una nit, en un lloc fose, quan, sortint del
taller, ell 1'aeompanyava, fent una gran volta, ej casa.
—Qué vols dir? Si me'l compres? Series
capa? de fer-me tan contenta?
Havia canviat en un moment; no era la
mateixa de cada n i t . Sí lí haguessin dit

L'ABRIC de PELLS
per

MILLAS - R AURELL
Díbuix

de

F. F A B R E G A S

que en aquells instants hauría trobat alio
que desítjava al cap damunt d'una muntanya o al fons d'un soterrani, h i hauría
anat, sense por, sense pensar en el perill,
sense pensar en res, sinó que aquell abric
seria sen, qiae podría posar-se'l i treurese'l, i caminar entre la gent adinerada, bocabadada. Per aixo la cosa lliscá com no
hauría estat possible de cap altra manera.

Cadascú d'ells tenia una íl.lusíó: l ' u n satisfaría la de l'altre.
—Vols dir que...
—Passa, dona.
Darrera de les páranles, es sentí el grinyol de la port8< que es tancava. Eren al
taller d'ell. La llum eléetríca íl.luminá sobtadament la sala. Damunt d'una cadira, estés, girat d'una banda, que deixava veure el
forro de seda vírolada, un abrie de pell grisa s'oferí ais ralis cobejosos d'ella. Senyor,
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era somnif No, no era somni; passava la
má, amanyagadora> per damunt de la pell
suau, I poea eetona després ella era també
pell acariciada. L'abric era sen. Se 1'havia
posat, contemplant-se davant d'un mirall
que ell tenia darrera d'una cortina. A cada
passa que feia es gírava a guaitar-se. S'eetarrutfava eom un gall d'indi; saltava; s'abra§ava ella mateixa per sentir per tot el
seu eos el contacte de la pell i la roba remorosa de qué era folrada. Quina felicítat
sentía! Havia arribat, en 1'alegría, a un
moment de total ínconsciéncia. Parlava sense saber qué deia, picava de mans, abra§ava el sen promés ben fort, ben f o r t ; no tenia esment de res del que
passava entorn seu. Es sentía vivint el día més feli§ de
la seva vida.
Quan devallaren 1 'escala,
ella somreía, com sí fos encara la nena que unes hores
abans 1'havia pujada. N o
sentía damunt d'ella sinó el
pes delícíosament s u a u de
1'abrie de pells, i s'acostava a ell, molt estretament,
rient, amb uns ulls brillants.
Ell, interiorment, estava un
x i c desconcertat. Tenia la
impressió que per a aquella
dona, ell no havia signíficat
res; hauria tíngut gelosia de
i'abric de pells sí realment
i'bagues estimada, pero ara
no més sentía ferída la seva
vanítat; ella no plorava, no
es desesperava com ell hauria necessitat per a trobsjr
1'escena congruent a m b la
tradició que eoneixia de casos semblants. I l i mimvava, creía ell, la seva dignitat d'borne, el fet que ella
no hagués plorat deseonsoladament, que no fes comentaris d'alló que per a ell era
eesencial aquell día, Gairebé
tenia la impressió que res no
havia passat. I aeabá considerant-se inferior a i s ulls
d 'ella, pensant q u e 1 'abric
de pells omplia tot, pero absolutament tot el món de la
seva amiga. A ella lí durá
molts dies aquella joía í n conscient. L 'embriaguesa de
les páranlas admirativea de
les amigues, l'enveja que veía en tots els
ulls, la ganyota de rabia que contrafeía
ileugerament un llaví, tot aixo mantenía el
foc de la seva íl.lusíó. I deis bragos d'aquesta íl.lusíó tan delga, va passar moltes
vegades ais bragos d'ell.
Una tarda eren sois al tajtter i ell l i proposá de viure tots dos allí. Ella el mira
esverada, no sabía ben bé si per alguna cosa més que per les paraules. Per6 al fons
d'aquell moviment d'estupor hi havia tots
els ulls de les amigues. Ies mitges rialles.
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la cara de la seva mare... Tot aixo pero,
s'esvaí a mesura que queieu damunt deis
seus prejudicis les paraules d'ell, mesurades i incontestables. ''Després de tot, ja
no podía passar res mes del que havia passat. Més aviat caha arranjar-ho de mica
en mica. Viurien plegats un quant temps,
després es easarien".
La mare accedí a alliberar de la seva
tutela la seva filia, a canvi d'una quantitat mensual per ajudar-la a viure, i la noia,
un veepre que anaren al taller, j a no torna
a vestir-se l'abric de pells fíns l'endemá
per anar a la feina.
í& ^

Millor que no pas seguir passa a passa
aquesta noia, millor que narrar la vida de
l'abric de pells en mans d'ella, és que se'm
permeti, a estil de símbol, explicar una narració que ara em ve a la memoria, i que
no sé qui va contar-me un día.
Un oeell vola va a la vora del mar. I
heus-aquí que s'acosta a la platja i a les
roques de la costa, D'altres ocells volategen peí cel, els uns penetren el mar, els
altres els núvols, portant missatges inconeguts. L'oeell ha plegat les seves ales i becoteja en un bassal les despulles d'alguna cosa informe.
. . . Pero Déu sab per qué, de dalt de la
costera es despren una roca, s'estimba, colpeja amb les altres i eaient es desfá. Un
deis troesos tusta violentament l'oeelló que
menja, el qual s'inclina i eau. La cama
tot seguit es xopa de sang, les plomes s'embrnten d'un fang roiglluent. La bestiola
s'estremeix, durant una Uarga estona.
Llavors, un deis ocells que volaven plega
les ales i suaument toca la sorra. Després
un altre, i un al tro; tots ells es passegen
i juguen, saltironen i volen un xic, amb un
estarrufament d'ales. Un d'elle s'acosta a
l'oeelló ferit, el consirera, i fuig. Un altre fa el mateix, i en veure que es belluga,
dona un cop de bec al seu companyó estés
i vola desprésj un altre s'acosta,. el pica
i vola; í així van fent molts, molts, becotejant-lo cruelment í joganera mentre l'oeelló es remou per ierra, amb una angúnia
mortal, la sang l i raja per tot arreu; elfí
ulls són oberts, pero els núvols del cel hi
passen per damunt sense penetrar-hi. En un
estertor, aconsegueix de moure les ales; és
un suprem esfonj, el darrer ben segur, que
l'ha dut molt a la vora de l'aigua marina.
Tota la platja és plena d'ales, de eritgy de
saltirons, d'esouma.., entre tot aquell xivarri
ve una onada més forta que les altree, que
s'emporta, arrossegant-lo, el eos del pobric
oeell.
«

#

ría social, de lee més vulgars. Era un típus
de dona que no val la pena d'ésser descrít
no per la seva condícíó en la soeietat, per
eert ben interessant com a estament, sinó
perqué era un cae poe sobressortint.
Vivía en una casa del carrer Nou, com a
dispessera. Una tarda eortía de la casa per
a exercir la seva professió i trobá que plovía abundosament. Llavors, torná a cercar
\m paraigües. Quan fou dalt, 1'estufa havia esealfat el pis, no hi havia cap foraster, les noies s'estaven l'una llegint, l ' a l tra cosint, una pensante amb les mans closes en els genolls.,. i preferí de restar.
S'assegué vora les altres; al cap d'una estona, una d'elles l i recordá que i i havia
promés d 'ensenyar-li un vestit de soirée que
s'havia coauprat. En obrir l'armarí mirall,
heus aquí que 1'amiga s'hi aboeá:
—Oh, quin abric de pells? No t e ' l coneixia! !
I el tragué.
—Se'm va tacar i no l'he dut m é s . . .
( L 'enyoran^a que velava els seus ulls
eren els recordé que acudien a la seva memóriaf )
L'amiga va posar-se l'abric. Feu les mateixes aeeions que, uns quants anys abans,
ella feia al taller d'ell mentre s'emprovava aquella mateixa roba.
—Et ve una mica l l a r g . . .
—Sí,
pero sí el tallés just aquí on ve la
taca, em eauria b é . . .
Ella comprová el que deia 1'amiga; i en
un to naturalíssim, girant-se a posar en el
seu lloc el vestit de soirée que havia tret,
li digné:
—Dones j a te'ls pot quedar. Tampoc no
el poríaria més. . .
Us asseguro que no hi havia n i un deix
de melangia.
Se n'havia després sense considerar la seva valor histórica, sense teñir en eompte,
que aquell abric fou el vehiele que la conduí a la seva penosa vida actual.
(De La Caravana).
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Ella, al cap de pees anys, era una dona
que semblava afortunada. Vestía b é ; hom
la veía, per tot arreu on la gent ohio se
reunía. Huir la seva bellesa, potser una mica exuberant. Molta gent la coneixia per
un nom que no era pas el de la seva familia. I en quant a ell, era recordat com un
home que s'havia eansat d'ella. L a seva
vida, després d'ell, era, en la seva catego-
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Diari de Sahadell:

"Abans d'ahir fou molt comentada la
nova oríentació que semblen prendre alguns*
clergues en §o que fa referéncia a la predicaeió dee de la trona en els temples. A
la nostra ciutat poguérem constatar-ne un
exemple molt signifieatíu, el matí del diumenge, a l'hora de l'ofici, que se celebrá
a la parroquia de Sant Feliu, quan pujá
a la trona el reverent doctor Doménec Fagés i abans de comentar la seva oració habitual es dirigí ais fidels demanani-los si
d'entre ells hi havia algú que no entengués
el eatalá. Havent insistit tres vegades en
aqueeta pregunta i no havent-hí hagut cap
devot present en aquella església que manifestés no entendre la nostra llengua, el
senyor rector comen§á la prédica en catalá,
que fou escoltada joiosament per tota els
fidels".
A El Matí:
"Com que a la Diputació del senyor Mílá, els diners hi neixíen com a bolets, no
sois atenía les necessitats de la Casa, sinó
que també podía presumir pagant cada mes
• 1.300 pessetes per despeses de neteja de les
oficines de la Delegaeió d'Hiseada.
També s'han pagat amb fons províneials
les despeees pi oduides peí canvi de mobíliari i decorat del despatx del fiscal de 1 'Audiéncia Territorial,
Peí ball de gala del mes de maig de 1927
es Uiuraren 24.000 pessetes al marqués de
Cabanes per les despeses que ocasiona.
Del ball del mes de maig últim, amb motín de la inauguraeió de l'Exposició, així
cora de les despeses del banquet reial no se
n'han publicat xifres, pero a cau d'orella
la gent diu que foren uns cent m i l duros
el que s'hi esmercá.
Les despeses per servéis d'automóbils, excursions i banquets a Montserrat, refrescos
i obsequis, etc., no ens atrevim a consignar-Ies per no esfereir els lectora. Són xifres f antástíques " .
A

La P i M i c i t a t :
Col.legi d'Advocáis de Barcelona

" L a majoria deis col.legiatg quedaren al
hall de l'edifici comentant amb visible eatiafaeció 1'esdeveniment del dia. A l cap de
pocs minuts va arribar el senyor Condemínes, membre de la Junta de R. O., i després de deixar el barret í l'abric al guarda-roba, se'n va anar a la sala de Juntes,
creient que estaven reunits els seus. En
anar a fer-ho, un deis conserges de la casa
li va barrar el pas tot dient-lí:
— No es pot passar. Está reunida la
Junta.
—Oh, per aixó mateix — va dir el senyor Condemiues.
—Sí,
peró, es que... sap?... és la Junta bona . . . la del senyor Abadal.
El senyor Condemines es va tomar blanc
com el paper. Immediatament els advoeats
que hi havia al hall varen iniciar una xíulada impouent, i aquell^ tot escorregut, <?e
va refugiar a la Secretaria.
Va passar una bona estona, en la qual
l'home mirava de sortir del seu refugí per
agafar el barret i l'abric i marxar a tota
pressa. Pero els de fora no deixaren d'esperarl-lo. A l final, el senyor Condemines
va haver de saltar per una finestra al jardí, es va obrir la porta que dóna al carrer de Mallorca i va acabar agafaut un
taxi.
El barret i l'abric no es van mour© del
guarda-roba'',
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T 7 e i a molts dies que no plovia i el carg0i ensopit a dina la closca, rumiava
la sortida. Per f i , aquella matinada caigueren quatre goíes i el despertaren del
seu eiisopiment. Aixeeant un xie la closea,
tragué el morret a fora i guaitá. Llarga
estona astigué contemplant la mullena de
les plantes. L'liorta estava magnífica. L'cnsiam i les cois, feien goig de bo de bo.
Quan s'adoná que n i el llimac ni l'eruga
podien barrar-lí el pas; mogué la closea,
tragué les banyes i emprengué el viatge.
Més o menjs, fins a mig jorn no arribaría allá on es proposava d'anar. L a seva fita era la col més ufañosa de tota
l'horta. L i eostá ben bé mitja bora baíxar de la tanca al caminet.
Quin fástic! Tot just acabaveir de pasear per aquell indret una peralla de llimacs
que deixaren un rastre bavóa, Per res del
món ell no 1 'hauría travessat per fer drecera i . . . quina marrada tingué de fer. Una
marrada que lí feu perdre més d'una hora
pels voltants d'un planter d'escaroles.
Quan bagué salvat aquest obstacle. s'adoná que peí mateix camí que feia, es bellugava una corrua d'erugues. I es digué:
—Es ven que la malestruga em persegueíx.
He perdut una hora pels llimacs i ara les
erugues me'n faran pedre un altra. E l cas

Fábrica de Bebidas sin alcohol
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pitjor és que tots fem camí cap a la cobo jada col,
Eesígnat a la for§a, tombá la direceio
i enfílá per la vora d'una rastellera d'alls.
— A l menvs — torná a dir-se — per ací
no hi passaran erugues n i llimacs.
Fins a entrada de fose, no l i fou possible arribar a la col deis seus ensomnis.
I com que j a era hora de anar a jóe, s'agafá a una fullassa ampia que fregava a
térra, bo i pensant que a l'endemá j a triaría el lloc de la col que més lí plagués.
A la matinada, tan bon punt es despertá i es disposava a canviar-ge de fulla, la
col, satisfeta de teñir un nou hoste, lí parla aíxí: — T'has enamorat de mí, per la
nieva ufanor i no t'has aturat a rumiar
que aquesta ufanor será l'esca de que em
llevin més aviat la vida. Aíxí com tu m 'has
desitjat, aíxí també el llimac, l'eruga, les
nmrietes i tota mena de cuques deis voltants, em desitgen. Més us baguera valgut
enamorar-vos de les cois mcnys vistosos, car
la vostra vida hauria estat bon tros més
llarga. Morint jo, no us en escaparen vosaltres; les cuques més petites aniran a raure a dins de l'olla i les més grans serán
aixafades o empresonades, com et sueceirá
a tu, cargol. E t díc tot aixo, per fer-te
compendre el perill que ens amenaga. Aquest
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matí, l'amo em mirava amb ulls plens de
eobejanga, i quí eap si demá o ans de gaire, el meu cap rodolará, al cop de la seva
ganíveta. Ves-te'n, si vols salvar-te.
—Tant se me'n dona! — respongué el
cargol. — Més val curta vida, en la frescor de les teves fulles, que vida perllongada en l'eixutesa de les altres.
— A i , a i ! . , . —feu la col.
—Qué et passa?
— A i , ai, a i ! . . .
—De qué et queixee? Qué és el que et
fa mal!
•—Ja no tens temps, j a no tens temps!..
—Temps? De q u é !
—De salvar-te. L a mestressa ve cap ací
amb la gavineta a la má. Deixa't caure,
af anya ' t ! . . .
I el cargol respongé:
—Si em deixo caure i la mestressa no
em veu, em salvo de la presó, pero també
pue quedar aixafat sota els sene peus. Morir per morir, que se me'n dugui amb tu
í que en fací el que vulgui.
—Beneitó, més que beneitó; no síguis imprudent. Salva't, j a que a mi la salvado
m'és impossible. Estic clavada a térra, no
pue f u g i r . . . Deixa't caure. Vee-te ' n ! . . .
E l cargol, entossudit, l i contesta:
—No, no i no!
Un moment més i la col sentí la fredor
de la gavineta en el seu eoll i un ge mee
se lí escapá. Fou i'últim, car la mestressa, d'un sol cop, l i feu rodolar el cap per
térra.

Ara, el cargol engabiat, paga la seva tossudería. De la seva presó estant, guaita
les colé de 1 'horat i es fon per elles. E l
teñen a dejuní forgós. Quan el pobret qued i ben arraulit a dins la closca, l i haurá
arribat l'hora que el tirin a l'aigua bullent
o el cremín damunt d'una liauna roent.
I vosaltres direu:
—^Li está bé, per tossut.
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NOTICIAR!
Castell d'Aro
S'ha otorgat al senyor Josep
Encesa autorització per a ocupar terrenys a la zona marítima-terrestre a la platja anomenada de la "Conca", del terme
municipal de Castell d'Aro, amb
destinaeió a la eonstruceió d'un
establiment balneari.

Baayoles
L 'Ajuntament, d'aquesta vil a,
en la seva darrera sessió, aeordá aprovar la conducció d'aigües potables a la companyia
Deus, S. A., millora molt necessaria per la població.
Per a donar diverses audicions en alguna pobles de Frauda, ha estat eontraetada l'orquesta ' ' La Principal ' ' , d 'aquesta vila.

Olot
Han estat nomenate director de 1 'Escola Municipal de
Música d'aquesta ciutat, el professor del Conservatori del L i ceu de Barcelona, senyor Alexandre Eibó, i soís-direetor é
senyora Nareís Corriols.

Rubí
Una gran manifestació composta de més de cine centes persones, ana al Centre Demoerátie República d'aquesta vila i
obliga a abandonar llura carrees
ais membres de la Junta Directiva d'aquella entitat nomenats
govemativament, restituint al
seu lloc la que havia estat destituida .
Acte seguit, amb espelmes enceses, desfila per davant de la
Cambra Agrícola, on s'estatja
la Unió Patriótica, i es dirigí
a l'Ajuntament on demanaren
la destitució de ractual consistori i la dpi jutge municipal i
la reobertura de la Jovcntut
Nacionalista.
A més a més, el Centre Democrátic República ha trames al
president del Consell de Ministres un telegrama demanant en
nom deis yuit cents socis que e'l
composen, la destitució immediata de l'Ajuntament pels procedimenits caeiquils emplets durant el seu exerciei.

DE

Sala de lectura, 9.882 leetors
i 10.82.9 obres consultades; servei de préstecs. 5.985 leetors i
8.048 obres consultades. L a biblioteca ha estat oberta duraut
297 dies; el promedi diari de
lectora ha estat de 33, i el serve! de préstecs, 20; el d'obres
consultades, 36 a la sala de lectura, i 27 al servei de préstec.
S'iniciaren les festes que el
benemérit Foment de la Sardana ha organitzat per a commemorar el 113 aniversari del naixement de Pep Ventura.

Poblet
Completant la breu nota que
donárem darrerament, p o d e m
dir que els objectes trobats en
fer les obres de neteja de la
Torre de l ' O l i de Poblet, son
els següenits:
Trent a-una rajóles de Valencia, amb l'eseut d'armes de l'abat Guimerá, en bon estat; 28
en estat mitjá, i 64 en deficient conservació, de l'abat Ler i n ; 5 de l'abat Caixal; 10 senceres i una petita en bon estat
de l'abat Porta; 8 de grosses
i una de petita, de l'abat Payo
Cuello; una petita deteriorada,
marca "Speeulum" i una bona
partida de cerámica de 'cuina,
vidre i ferratges.

Santes Oreus
A la Torre del Palau de Santes Creus, que servia de presó
en 1'época de puixan'ia del monestir, amb motiu d'haver-hi estat fetes obres de consolidació,
han estat descobertes nombroses
i molt interessants inseripcions
o grafiti, fetes, segurament, pels
presos en les seves llargues hores de captiveri.
El senyor Guitart, de la Comissió de Monuments, ha tret
eópies per tal de poder-Ies estudiar.

Igualada

A la darrera sessió celebrada
per la Junta de Govern de la
Oonfederaeió Hidrogiiáfiea del
Pireneu Oriental, el director téenic senyor González Granda va
d o n a r eompte d'haver quedat
acabat el projecte del pauta de
Crespiá.

El batlle de la ciutat ha fet
fer un pregó públic peí quail
es fa avinent ais eiutadans que
per ordre de la superioritat quedava suspés el referédum que
havia de celebrar-se el dia 9 de
febrer, per a saber la voluntat
del poblé en lo referent a l'empréstit de dos milions i mig de
pessetes per tal de portar les
aigües de Santa Cándia.
Malgrat alguns inconformistes, el poblé vol per sobre de
tot les aigües de Santa Cándia,
les úniques que resolen iperfectament i per sempre el problema higienic de totes les llars
igualadines.

Les estadístiques registrades
duraut l'any prop-passat, referents a leetors i obres consultades a la Biblioteca que bastí
la Mancomunitat de Catalunya,
són com segueixen-.

El senyor Josep Serra Pasqual, delegat de la Comissió del
ferrocarril dir e e t e BarcelonaBilbao, es troba actualment a
la nostra ciutat, per a gestionar deis Ajuntaments la cessió
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de terrenyg per la doble vía ferrada, estacions i dependéneies
anexes.
Actualment es compta a m b
300 quilometres de terrenys cedits per la futura companyia.

Vilafranca
Properament tindrá 11 o e la
iuauguració d'un non cicle de
eonferéncies organitzat p e r la
Comissió de Cultura del Casal,
i la primera anirá a carree del
catedrátic doctor Josep María
Trias de Bes.
E l tema a desenrotllar será:
' * L a declaració internacional
deis drets de l'home, aprovada
per I'Institut de Dret Internac i o n a l en da sessió de Nova
York".
Tocant al camp del F . C.
Vilafranca, s'está muntant un
f rontó per tal de practicar - hi
l'esport de pilota basca i organitzar algún partit.
La realitzaeió d'aquesta empresa és d'iniciativa particular,
en mires a fomentar l'esmentat
esport, i aixo és doMement d'elogiar.

Espluga de Franculí
Han estat comemjades les gestions p e r a constituir amb el
nom d'Hidroeléctrica del Franculí, una cooperativa de proveíment de fluid eléetric, que servirá a tots els pobles de la cólica que ho desitgin. Tindrá earacterístiques molt semblants a
les de la Cooperativa de Valls.

Girona
Visitá la histórica vila d'Amer el senyor Alfred Quiñones,
ex-president de la república de
E l Salvador, acompanyat de la
seva esposa i del vieecónsol del
seu país a Barcelona.
A la r e u n i ó celebrada peí
Consell directiu d'Els Amics de
l ' A r t , s'ha pres 'l'acord de constituir un comité técnic p e r a
salvar de la ru'ína un mosaic
roma de Tossa de Mar, existent
a l'església románica de Bellcaire.
Durant el passat any 1929 es
registra en aqüestes terres gironines el següent moviment demogr á f i c : 6.168 naixements,
5.082 defuncions i 2.413 matrimonis.
Han estat destinades a Barcelona les forces de la guárdia
civil que romangueren a la frontera durant tot el temps de la
dictadura.

Valls
La casa Barran i Cia. ha demanat permís p e r instal.lar a
Vilabella, maquinária textil destinada a la fabricació de teixite de jute per a confeccionar
sacs.

P e r l e s properes festes de
Carnaval, el Centre Eepublicá
prepara una exposició humorística d'antiguitats i a l'ensems
també una vetllada,

Granollers
Molt aviat será inaugurada la
colefacció a 1'Hospital, millora
molt sentida, i que fará més
•confortable el magnífie i benéfic establiment ciutadá.
El Butlletí Oficial de la Provincia anuncia un concurs per
a proveir cinc places de guárdia municipal i dues de guardes de n i t .
Sense ni tan sois aeomiadarse deis subscriptos, ha deixat
de sortir el Diari de Granollers.
Aquest diari era Porgan oficial de la U . P. local. Era director el secretari municipal, i
redactor en cap. En Miquel Josep i Mayol.
Ha estat a Granollers l'enginyer d'O. P. junt amb l'empresari del nou pont que es construirá damunt el Congost, en la
carretera de BarceloDa a Ribes,
els quals han estudiat damunt
el terreny el seu empla§ament.
S'espera que les aigües baixin de nivell per a comentar les
obres.

Sabadell
Ha estat inaugurada a l ' A eadémia de Belles Arts l'exjposició de Joan Vila Cinca.
Aquesta exposició consta d e
trenta una teles, bona part d'aquestes bodegons i paisatges.
Ha estat clausurada 1'exposició del paisatge del Valiés, que
hi ha hagut durant dues setmanes a 1 ' A c a d é m i a de Belles
Arts.
Aquesta exposició será portada per la Casa del Valles, que
és '1'entitat que l'ha organitzada, a Terrassa i Granollers.
S'ha fet la iuauguració de
l'edifici de la nova pla§a-mercat. Ofereix un bell aspecte 1'interior del local. Ultra les hores
de mercat q u e se celebren al
matí, en aquest nou (local es
practicará la venda de mercaderies de sis a vuit de la tarda.

Lleida
_ Ha estat trames a la superioritat el projeete presentat per
la societat anónima Hidro-Eléctrica del Segre, en el qual proj e c t e exposa 1 'establiment de
noves l í n i e s de conducció de
fluid eléctrie a Sant Guim i altres pobles de la comarca.
Els alcaldes d'Algerri, Albes a, L a Portella, Benavent de
Lleida i Torreserona, han demanat a la Diputaeió provincial
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que el eamí veínal de LUeida a
Altesa arribi fins a Algerri.
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Ha «stat aprovat per la superiorítat el projeete de co ndueeió d'aigües potables al poblé de Vilae,
Están molt a v a n z a d a s les
obres de pavimentació i urbanitzaeió de la Porta del Príncep, situada ais íerrenys on hi
havia 1 'illa q u e tanca va 1 'extrem de la rambla de Perran.
Vilanova i Geltrú

•8 'ha
rellotge
Geltrú,
nar des

acabat la reparaeió del
del vell eloquer de la
el qual toma a funciode fa pocs dies.

Tarragona
Ha estat acabat el projeete—
i aviat será tret a subhasta—
de la nova carretera que ha d'anar d'Alcilea del Pinar a Tarragona, a la de Castelló, passant per Falset, Pradell, Torre
de Fontaubella, Colldejou i Masroig.
Podem avuí oferir ais leetors
noves sobre el que ha d'ésser el
nou edifici per a refugí noct u r n de pobres vianants que
bastirá la Diputació en uns terrenys de la Beneficencia.
Tindrá facana a la carretera
d e Barcelona, í e s composará
d 'un eos central i dues ales laterals.
Aqueles estaran destinades :
una a dormitori i l'altra a menjador.
La part central es deatmará
a 1 'administració, m e t g e de
guárdia i vigilants.
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Han eoimensat les obres d'urbantizació de la plaga de Corsini. Serán pavimentats també
els earrers de St. Miquel í Sant
Olaguer.
El vinent concert de la F i l harmoniea será a carree de l ' i l lustre músic pianista i compositor Joaquim Turina. Actuará
també una caatatriu, donant a
conéeixer alguns lieders.
L'Ajuntament ha acordat el
canvi de voreres i pavimentació
deis earrers Smit i Baixada del
Eoser.
Anselm Guasc i Eobusté, com
a representant de l a Soeietat
E s p a n y o 1 a de Construceions

Scná

TALLERES

TUCUMAN 1661
U. T. 37 Eivadavia 6894
DE 15 A 17 HORAS

Dcgut a la nevada que ha caigut en aquesta ciutat i la seva
comarca, ha descendit notablement la temperatura.
Es nota extraordinária ani m a c i ó en els centres polítics
d'aquesta ciutat amb motiu de
la caiguda de la dictadura. Deis
poblea de la rodalia també es
teñen noticies que s'ha rebut la
nova amb molta satisfacció.
Es desitja el total retorn a
la plena ciutadania.
Els rigorosos freds que han
patít aquests darrers dies han
perjudicat notablement les hortalises, per la qual cosa els nostres pagesos es queixen forga.
Aquests darrers dies han apare gut glagades moltes basses i
fonts del nostre terme.
Continua encara el fred bastant intens.

Eléetriques, ha sol.licitat l'establiment d'una línia eléctrica de
25.000 volts de tensió, destinad a a i suministre d'energía al
poblé de Kasquera, derivada de
la línia propieíat de la mateixa
soeietat que suministra electricitat al poblé de Ginesta.

Joan Queralt ha sol.licitat a
aquest govern civil el registre
de 42 pertenéneies de ferro, de
la mina Santa Elena, situada a
Ulldemoling.

No havent estat concedida encara peí Govern la deelaració de
lloe artístie nacional a favor de
la pedrera romana de M 5 d o 1
malgrat haver estat reíteradament sol.licitat, la Direcció del
Musen Arqueologic 1 'h a repetít
su ara, acompanyant una detallada memoria, fotografíes, etc.

Manresa
Comuniquen de F í g o i s Les
Mines q u e es treballa activamemt en 1 'aplanament deis terrenys on s'ha d'aixecar la Central Térmica de la Companyia
Eegs i Forga de l'Ebre.

Vilassar de M a r

Blanes

Ha sortít j a al Boletín Oficial de la Provinoia la subhasta
de les obres per a la pavimentació del carrer de Sant Joan,
plaga de 1'Església, avinguda de
Montevideo i paeseig d e 1 Oementiri.

Caígué un llanip al grup de
xalets denominat " E e e ó B l a u ' ' ,
propietat de la Soeietat Anónima de Fibres Artificiáis. Destrogá l'estació ceptora de radio
d'un deis xalets per haver rebut el Uamp 1'entena, sortí al
defora i arrabassá la porta d 'un
altre edifici i crema l'armarí
d'un tercer xalet.
No s'han. de plányer desgracies personáis.

Reus
Continua m o l t estacionat el
mercat vinícola, a causa de les

GRAFICOS

"DAM1ANO"
Operaciones.

A S a 1 o u es treballa activament en la replanta ció del passeig de Jaume el Conquistador,
des de prop del molí ais terrenys propers a les muntanyes
de 1'ex-Lacaret.

Batalla de Mollet, entre les tropos catalanes i
les de Felip V .
Mort a Montserrat el músic Fra Mateu Riguer.
Es posa la primera podra de la Ciutadella de
Barcelona, a on ara és el Pare Municipal.
Esclata la Revolució dita de l'any 10.
Naix a Barcelona el mestre Joan Tolosa i Noguera, fundador del primer orfeó que va existir
a la ciutat comtal.
Naix a Vilanova En Francesc Goma y Ferrá, iniciador del primer ferrocarril de Barcelona a Tarragona.
Naix a Barcelona el pianista Joan Bautista Pujol.
Estrena a Madrid de Topera Ismalia ossia Morte
ed Amere, del compositor catalá Mestre Oarnicer.
Naix a Sant Feliu de Guíxols el célebre director d'orquestra Mestre Joan Goula.
Naix a Palma de Mallorca I'eximi poeta Joan
Alcover.
Estrena a Barcelona, on el Liceu, de Topera
Crispluo e la Gomare, música deis germans Ricci.
Primera representació a Barcelona de Topera
L'Ebrea, del Mostré Halevy.
Naix a Barcelona Teximi crític musical, eminentmusicoleg i gran wagneriá En Joaquim Pena.
Primera audició a Barcelona d'algunes escenes
de la Tetralogía L'Anell del Nibelung, de Ricard
Wagner.
Gran concert wagneriá a Barcelona, sota la direcció del Mostré Antoni Nicolau.
Debuta a Barcelona, en el Novetats, el tenor
catalá Joan Ravontós, en un concert dirigit pei
Mestre Antoni Ribera.
L'orquestra de TAssociació Musical de Barcelona executa per primera vegada la Miaga Solemnis, de Beethoven, sota la direcció dol Mestre Joan Lamote de Grignon.

Bis dormitoris tindran eabuda
per a vuit Hits per a homes i
altres tants per a dones.
El menjador será per a 50
places.
E1 s servéis de desinfeeció i
higiene, es composaran de dos
sales d e despullament, cambra
de gossos, quatre dutxes i una
serie de rentamans, prop de cada un deis dormitoris.

OCULISTA
Enfermedades

males noticies rebudes de Franga, referent a la vinent implantaeió de la llei protectora deis
vins francesos, privant 1'entrada deis vins destináis a conyac.

EFEMÉRIDES

S'han rebut al govern civil
les relaeions deis propietaris que
ele han e s t a t expropiades les
f i n q u e s del termo municipal
d 'Aytona amb motiu de la construcció del ferrocarril de Lieida a Teruel, així com les del
termo de Guárdia de Tremp, en
vlrtut d e l 'expedient adicional
amb motiu de la eonstrucció del
ferrocarrril internacional de St.
Girons.

Un nombrós grup de persones va tralladar-se a l'estatge
d e l seeretari de l'Ajuntament
d'aquesta vila, el qual 1'obsequia amb diversos crits, llan<¿ant pedrés a algunes finestres
i trencant vidres.
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Revistes, Catálecs, Bí ero mies,
Trlcromics, Treballs comerciáis
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FRAGMENTS
D'UN P A R L A M E N T
DE M O S S E N T
LLORENg
RIBER
En l'impossibüUat de armonitsar
el 7iostre desig amh la manca d'espai per publicar integre el parlament
de l'eximi patrici mossén Lloren^ Eiier, en ésser rehut en la Eeal Academia de la Lengua com a representant de la modalitat mallorquína de
l 'idioma o a t a l á , n 'insertem dlguns
fragmenta, conservant el seu idioma
original. E l t e m a és profundament
catalá i , per tant, d'mterés viu per
ais amants de la nostra literatura.

En la perspectiva del Eenacimiento catalán no cuesta poco n i mucho situar a Mariano Aguiló. Es él mismo que se sitúa de
una manera inamovible. Él nos dice de dónde viene, dónde está y a dónde va.
Tinc indomit 1'ideal;
ni som clássic ni romántic;
cant en llengua maternal,
desitjós que siguí el cántie
vertader i natural.
Mariano Aguiló, poeta, no dejó escuela
propiamente dicha, como Verdaguer la dejó
y como la dejó Maragall. E l patriarca no
dejó hijos a imagen y semejanza suya. No
fué como aquellos meteoros que al caer del
cielo dejan detrás de sí una cabellera de
fuego, un rastro de luz augural. Pero influyó en los otros poetas de una manera
más alta y trascendente. Les comunicó el

cas y las castas sábanas familiares, en donde nacen y mueren los hombres.
Bienaventurado es a q u e l mortal que no
vacía su tarea humana y en la tierra por
donde pasó, con el trabajo de la reja paciente abrió un surco y en el surco enterró
una semilla. L a vida de Mariano Aguiló
fué a,sí. Su obra aun late y germina. Él
comparte la inmortalidad feliz y las vendas
blancas con que ciñen la cabeza los poetas
castos y los sacerdotes puros que dieron respuestas dignas de Apolo; los que batallando por las caras patrias sufrieron llagas y
heridas; los que, insventando nuevas artes,
trocaron en amable y suave de vivir la vida
áspera e inculta; los que con graciosos beneficios ganaron la memoria y el agradecimiento de los hombres. Y desde esta inalterada beatitud él siente como crece cada
día más la simiente que dejó sembrada en
su obra : Postérítate rnurn
crescere ¡sentít opus.

Entre todos aquellos que no se resignaron
con indolencia a la muerte y que no quisieron poner sus manos en este crimen contra la vida social, figura Mariano Aguiló
y Fuster, hijo de Mallorca. Él tuvo aquella indómita virtud que en Abraham alabó
San Pablo: I n spem contra
spem. fil esperó contra la esperanza. En la primera elec¿Conocéis el p a í s donde
ción de tema para este disf l o r e c e el limonero? | E n
A RAMON RUCABADO,
curso ritual, quise hablaros
donde la naranja, entre su
de la aportación de Mallorfollaje sombrío madura s u
DESPUÉS DE SOS DICTATS CONTRA L A BAEXA LITERATURA
ca al renacimiento de Cataoro? A la interrogación de
luña . L o s operarios fueron
la Mignon goethíana son muÁgnés Armengól, la venerable poetessa que
pocos y la recolección muchos los que dirían que es
suara ha estat Jwmenatjada per Catalunya
cha; mas al descender la coMallorca este país. Lucrecio,
tota, ens ha ofrenat aquesta poesía inédita.
el cantor de los templos serriente me encontré con la
Oentíl present que regraciem. Per nosaltres
renos de la sabiduría antigran figura de M a r i a n o
és un encoratjament.
A g u i l ó , su epígono y más
gua, con una imagen augusferviente promotor. Ella obsta tomada del viejo Ennio,
truyó todo mi horizonte e
dijo de los mortales que arriinvadió todo el espacio que
baban a la vida, que arribaDes l'asprm roquissar,
podía yo dedicar a un disban a las divinas riberas de
amh
un
toe
de
clarí
curso de esta índole. Adela luz: Días in luminis oras.
más, hay brevedades que son
l'emrdit gall hosca fend la valí hromarosa.
Quien ha nacido en Mallorinjusticias, y yo, por ansia
ca puede decir c o n entera
de la obligada brevedad, n6
verdad q u e ha llegado dos
Son cantar és iriomfant,
había de incurrir en mengua
veces a las divinas riberas de
compenetra incisíu,
alguna de justicia. La múlla luz. Allí en el aire de
tiple influencia de Mariane
pero sap a frescor d'una fruita agfedol^a.
cristal suena una lengua que
Aguiló en el renacimiento catiene sonido y transparencias
t a l á n " , será mi tema. Made cristal. Mistral dijo en
L'estel del dia, Mane,
riano Aguiló fué muy poco
memorable ocasión que estas
cuidadoso de la popularitat.
s'esfuma en el cel g r i s . . .
transparencias eran medite T o m ó por divisa altiva de
rráneas claridades. Por el carenaix
el
sol
etern
qui
aclareix
tota
cosa.
toda su obra: Aro guardes a
m i n o del mar nuestro, en
quants plaus mas a quals.
donde el sol moja su lanza
Eeta divisa traducida al caSorgeix la veritat,
y la luna derrama su lumtalán y a la modestia crisbre y sus sueños blancos arriVamor pur flota altiu
tiana, es aquello del poeta
baron los bajeles de don Jail'immund llaquim del mal serpeja en l'aigua torta
romano: Odi profanum vulme el Conquistador. Ellos con
gus, et arceo. Sacrificó la
las fajas de sus estelas nos
cantidad a la calidad. PuesAgnes A R M E N G O L
ataron a la península y a
to que según la frase de Exisu historia; y más que ninmenis la vida era breve y el
guna otra suerte de ataduSabadell, setembre de 1929.
arte largo, afanóse para Heras es sueva y fuerte e indinar él solo su tarea. La emsoluble este temblante abrapresa era de tal ambición,
zo de amor. Las estelas rieque forzosamonte había de dejar claros, Eesentido del idioma, el vigor gráfico y nalantes son como las guirnaldas de rosas con
membró lo pasado; ordenó, hasta donde puturalista, y una ,gran dignidad y una gran
que Armida encadenó los fuertes brazos de
do, lo presente; proveyó a lo venidero, haspureza. Más le valió esto que verse reproEinaldo. Ellas nos llevaron la cruz y nos
ta donde pudo columbrar la perspicacia huducido en u n a deseendeneia gradualmente
llevaron la lengua. La Cruz queda y la Lenmana, que siempre será corta de vista. Por
degenerada, la progeniem vitiosiorem-, del
gua queda, y no estéril ciertamente, sino
esta triple tarea, Oatalufia debe a Mallorca
moralista romano. No han aumentado la
bella y fértil en hoja, en flor y en fruto.
una triple gratitud.
gloria de Maragall sus pedíseeuos, que no
En medio del mar de las Sirenas, de los
tomaron de él n i el acento del apóstol ni
errores de Ulises y de Eneas, el mar de las
Primeramente, Mariano A g u i l ó fué un
el
carbón
del
profeta.
No
han
aumentado
Ideas y del Evangelio, el mar de Eoger de
poeta. Privilegio y suerte ha sido de los
la gloria de Verdaguer los neófitos suyos
Flor y de Eoger de Lluria; aquella isla
cantores de la primera hora del Eenacimienque
no
perpetuaron
de
él
sino
aquello
que
q u e los geógrafos griegos calificaron de
to catalán, digo, de los ruiseñores nocturera más asequible y al alcance de todas las
bienaventurada, os espera, tendida sobre las
nos y de las alondras mañaneras tener una
fortunas: la pompa verbal, la enonada r i aguas, recortada y precisa con la pureza
destinación cuasi m í t i c a . . .
gidez del alejandrino y las estrofas hiny con la elegancia de una hoja de acanto
chadas como velas, aquel esfuerzo de jayán
clásico. Las hospitalidad, virtud antigua,
Mariano Aguiló, además de poeta fué mi
primitivo, de gran cazador como Nemrod,
al emigrar del mundo, marcó allí sus posfilólogo, tal como era posible serlo en aquede imágenes desmesuradas.
treras huellas. Todavía allí la encontraréis,
llos tiempos. Un instinto, cuasi semidivino.
sana y casta, pródiga de corazón y no espara no decir una suerte de soberana UnAsí y todo, Mariano Aguiló supo arrancasa de mano. Porque mi tierra, es aquella
Ilinación como aquella que ilustró a Ea*car de su boca aquel tesoro de canciones,
de la cual puedo decir, recordando a Musmundo Lulio en la cumbre de Eanda, reveasí como ellas mismas, con el arte de la
lóle en la fugacidad do un lampo lo que
araña, sacaban el hilo continuo de las _ en- suet, que si al andar por ella perdéis el camino, al preguntar por el camino os enconotros aprenden a copia de años y de sevetradas de la rueca. Ellas son las que hilan
tráis con un amigo.
ras disciplinas.
la tela de que se hacen las banderas blan-
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6onini per a eixir d'aquells mares de fusta
daurada i anar a obrir creient que eren
tornats els temps de furs i Uibertats de la
nostra térra.
Per5 no va ésser així. L a porta s'obrí
i per ella va entrar la ¡multitud que enva'ia
el pati davanter i pujant per l'escala gótica s 'encamina al Saló de Cent, on es donaren per inaugurades les reforme®. Qo era
el primer pas per al restabliment de la
dignitat de la noetra Casa Comunal.
Sois eoneixent l'edifici abans i després
d'ésser renovat pot hom donar-se eompte
deis canvis que ha sofert. Farem constar
•que les millores es deuen a l'encert deis
arquitectes Antoni de Falguera., Adolf Florensa i Joaquim Vilaeeca, ajudats per 1'infatigable arxivar municipal Duran i Sampere.
Quines son les millores?
Aprés del renovament de la fa<jana medieval, a la que s'lian afegit les gárgoles
que l i i mancaven, trossos de eresteria i pinacles propers a enrunar-se, eomen§á l'arranjament del vestíbul i escala gótica, destruint per a aconseguri-lio l'escala vermella
tan coneguda per totliom.
En enderrocar els embaas i enguixat del
sostre que enlletgien la inutilitzada eserivania deis Coneells, aparegueren un portell
gótic, un are del mateix estil i l'envigat
que decorá Arcagna l'any 1401 i que j a es
ereia perdut per a sempre.
També en la llotja del Trentenari, en enderrocar enbans, aparegueren una porta i
dues finestres enreixades i a més un are
de pur estil renaixement aparedat amb grossos maons enguixats tantes vegades, que bom
no podia sospitar que existissin.
En aquesta llotja M ha avui l'escala
d 'honor que té sobre la graonada dos tapiaos de la casa Aymat fets sota cartrons
de Félix Mestrés, simbolitzant la nostra antiga expansió comercial i la protecció donada peí Municipi a les industries artístiques. En la seva part alta en enlairats
plafons, en Josep M.» Ser* ha pintat varis
assumptes al.Ieg^ries que s'il.luminen amb
una claror difusa que ix de la cornisa.
Del pati gótic central s'han tret les v i drieros per a donar més esveltesa al conjunt i més claror ais corredors, renovant-sc
també l'enteixinat que servará ara tota la
sobrietat de l'orde a que eorrespon.
S'han enderrocat moltes d© les oficines
que h i havia instal.lades en el primer pis,
traslladant-les al nou eos d'edifici bastit
darrera mateix de la Casa de la Ciutat, unit
a aquesta per un pont que travessa el carrer de la Font de Sant Miquel.
En son lloc s'han aparellat sales i més
sales amb diversitat de gustos i paraments.
Bemarcarem les reservades ais tinents d'alcalde, el gran Saló de Conferéncies i el despatx del batlle que s'enriqueix amb pintures de Vüadrich, Nogués i Canals.
I arribem ara on la riquesa i el bon
gust han e«tat esmereats a meravella: la
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Sala de Conferénci&s, que col.loca a Josep
M.» Sert, l'inspirat autor de les pintares
muráis, al nivell deis més grans mestree
contemporanis.
No podia donar-se millor pensada que la
de perpetuar en un lloe tan nostre com la
Casa de la Ciutat les gestes deis eatalans
a Orient on foren flagell d'alarbs i grecs
i eeearment d'emperadors mancats de llealtat i de valentía.
Josep M.» Sert, amb «es teles plene« de
vida, ha coronat l'epopeia almogáver, feníla admiraeió de propis i estranys. Coya
podría signar tan magna obra sense menyspreu de la seva inmortal.litat.
" L a crema i enderroe de la torre d'Andrinopolis " , o n seixanta eatalans presoe
pugnen contra tota la ciutat, sense més
armes que les pedrés i els tions eneesos, és
d'una veritat d'expresió que atrau i encisa
eneems. Qo és el motiu del piafó central
del sostre.

* * El casament del megadue Eoger de Flor
amb la princesa M a r í a " , neboda de l'emperador Andronic i filia d'Azen, emperador deis búlgars, consagrat peí patriarca de
Constantinoble. Quelcom estrany és el posat de l'espos, pero tenint en compte que
Eoger de Flor era de naturalesa feréstega
i no gaire garbós de figura i que sobre estar acostumat a manar almogávers el duia
a Orient una ambició sens mida, es troba
justa la seva actitud d'au de presa que
sembla que vulgui clavar les urpes a sa
muller.
Són igualment dignes de lloanga els retrats deis cronistes Bernat Desclot i Eamon
Muntaner i un grup representant el rei Pere I I I d ' A r a g ó llegint algunee cróniques
de fets del sen temps i d'époques passades.
Manquen encara varis plafonets del sostre que han de rememorar altres fets heroies deis almográvers.
Aqüestes són les millores.
Bmnon CABALT.

IguaL forga emotiva té " L a primera batalla guanyada ais alarbs" que els eatalans
comanats per el megadue Eoger de Flor,
sota els penons de Jaume d'Aragó i Frederic de Sicilia i a sou de l'emperador grec
Andrónic, donaren a dues lleugues de Constantinoble, desfent un estols de guerrere
cinc vegades superior,

..COMESTIBlf
pUROOEOUtt

Lo
mejor

Meravellosa és també la justesa d'interpretació de l'^Embare de la Companyia a
Messina", port de Sicilia d'on isqué la
primera expedició de catalana a Orient.
Eemarearem igualment ' ' L'assassinat de
Eoger de F l o r " a Andrinopolifi, davant de
l'emperador Miquel Paledleg i l'emperatriu
María, pels alans del cabdill George.
"La
\T6njangá catalana", que és també
d'una realitat sorprenent,
" E l pagament de les tropes", que representa el moment en que els eatalans refusen la moneda per haverse conven§ut que
és falsa.

en

Hita Calidad
Importadores:

Zabaleta, Mas j Arando
Rivadavia 878
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"Com us deia Fontanella, el nostrc re...

i

—Calla, reirá de
Deu! Sempre estás per comedies; no veiis
qu 'estic preocupat, buscan un
bon taller de
Fotograbáis?

Creacíons Exclusíves REAL EIBAR damasquínades amb or pur sobre ccr

361-Pulsera REñL ElBñR, damasquinada amb
or pur, dibuix Renaixamet, interior forrada amb or pur cadeneta de seguretat d'or18 kilats. Mida, 17 cent, ampie 10 milimetres a
$ 55

173 E X . - G e m e los REñL ElBñR
d a m a s q uinats
amb or pur, escutCatalá a $20

—Home, no guanyo per
susts... lo que tothom sap, vos ho ignoreu...
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Ohacabuco 334
Teléfon U. T. 33 - 2660 ^
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A L A REVISTA QUE US APROPARA
V^JTJL X JTJLJ-^ V.^ X N xJTx, A CATALUNYA
5 pessos Vany
L L I S T A D E L S T.T.TRBES E N T R A I S DARBERAMENT A L A BIBLIOTECA D E L
C E N T R E C A T A L A D E BUENOS A I R E S
Julita, novel.la, per M . Genis i Aguilar.
Vohnn 7. (Col.leeció Les Ales Esteses).
E l foo que es revifa malament, eomédia
dramática en tres aetes, per Jean-Jacques
Bernard. Traduoció de J. Pous i Pagés. Volum 8. (Col. L . A . E . )
Una nit a Bonr&pds, per Caries Soldevila. Vol. 9. (Col. L . A . E . )
La filia del Carmesí, poema en tres aetes, per Josep M.* de Segarra. Vol. 10.
(Col. L . A . E . )
Histories de la earn i de la sang, per A.
Esclasans. Vol. 11. (Col. L . A . E . )
Tots els cent es d'Apel.les Mestres (segó-

Rafael Ualls
ADVOOAT

Diagonal Sáenz Peña 628, 2o.
U. T. 38, Mayo 6898

na esérie). *' Nits de Uegenda". Vol 12.
(Col. L . E . A . )
Bondant de m í , per Joeep Lleonart. Volum 13. (Col. L . A . E . )
La Vogeña, novel.la de eostums deis nostres temps, per Narcís Oller. Vol. 14. (Colleeeió L . A . E . ) .
Dicoionari filosdfio, de Voltaire. Tradueció de Doménee Guansé i amb un proleg
de Gabriel Alomar. (Col. d'Obres Seleetes).
Antoni López, llibreter.
Llegendes de Nadal, per G. Leñ&tre, (1.?
serie). Versió catalana de Ventura Gassol
i J. Carner-Eibalta. (Les Edieions de l ' A r c
de Bará. — Valls i Barcelona).
A r t de ien menjar (anónim). Llibre cátala de cuina. Quinta edició. Imprenta La
Eenaixensa. Barcelona.
Les dones que he conegut, per M . PoalAregall. Col. Panorama).
La ciutat de Girona, per Caries Ealiola.
Vol. I I . Enciclopedia Catalunya. Núm. 12.
(Editorial Barcino).
L ' a p t i t u t eoonomiea de Catalmvya, per O.
Pi i Sunyer. Vol. I I . Encielopédia Catalunya. Núm. 13. (Ed. Barcino).
Terres altes, novel.la, per Jobn Knittel.
Traduoció de Jaume Bofill i Ferro. Volums
I i I I . (Col. J ú n i o r ) .
D i c d m a r i de iarharismes del cátala modern, per Emili Valles. (Central Catalana
de Publicacions).
E l carnet de mina de l'excursionista, per
Ignasi Doménee.
Llenguatge i poesía.—Quatre assaigs, per
Manuel de Montoliu, ( Publicacions * * L a
Revista".

L'Ahella d'Or a l'Exposició Internacional de Barcelona. —1929.
L'Ahella d'Or (folk-lore, aforismes, contes, Catalunya pintoresca). — 1930.
La Bossa de M a l Peí, novel.la, per J. M .
Francés. (Editorial L u x ) .
La f i de don Joan, per J. Puig i Pujades. (Biblioteca Llibertat).
Els conseients, drama en quatre actos. —
E l cor del pohle, drama en tres actes. (Collecció Obres Completes d'Ignasi Iglesias).
Volum I I .
Vides humils, per Ignasi Folch, i Torres.
Re culi de treballs postums.
Almanac de Catalunya i de la sardana.
1930.
Barcelom. ' ' L a perla de la Mediterrán i a " . (Editorial David).
Exeursionisme i Ciutadania, per F. Pujol
i Algueró. Edieions Gost. — 1930.
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No cabe duda que si Vd. se dedicara exclusivamente a su propia industria,
permitiéndonos que le suministremos la energía eléctrica como fuerza motril
de su maquinaria, sus éxitos se multiplicarían.
¡PIDANOS I N F O B M E S !

COMPAÑIA HISPANO - AMERICANA D E ELECTRICIDAD

MASLLORENS
La marca de prestigio que
distingue L A
UNICA
ropa interior de pura lana
que N O
ENCOGE.

Mea, Reg.

La vieja marca de las mejores y más acreditadas camisetas de irisa del pais.
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PASQÜA: Gran exposició de mones
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A Casa OMS es preocupa
constant-ment de la seva
clientela i per aixó procura
adquirir noves representacions, totes elles de productes selectíssims

> OCOLATA A L'ESTIL
CATALA
ú n i c a m e n t en els n o s t r e s e s t a b i i m e n ts
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