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V I D A L I T E R À R I A 
UNA EMBRANZIDA 

Vuit batulla — éj «Ixi com tou D»-
tcjnda la campanya a què en- nj-
feim—, exigeix una tensió, çua 
es pas perdurable. Hi ha un nioment 
que cedeixen eJs músculs 1 qiu ve 
la fallirà » exigir el repòs enlar.'.-r t 
Pií ebmlvl de tensió que i^rme 
mantenir ui.a certa rcservu do íor-
C N is, a li de compU*. una mesu-
rn shbiu i efira?. 

Aquesta divagació npunla a l i llu
nyana batalla edel llibre. Vorcu us-
Iminides eu aquell momfiit t.ii.-. 1--
miiitl i j o , 1 Uen provelde> iotes ! -
tr inxem. Però. ^voleu dir que 110 
•-'inicia ara una cenn lassituii? 

Es clar que foren guanyar* lec
tora assidus, que foren enceses ijea-" 
IIMU.'S <|n(> 110 e-'hon apu^Ai. que 
lomplenaron iriestatgerícs l guo 
aquelles fileres.de Ottfen •Au*«ra 
'in esquer. Però tanmateix,, la llisti 
lud s'insinua d'un temps encA. 

K'ls mateixos diaris que •>.= van ba-
• re amb una tenacitat adniirstna 
ban perdut una mica l'embranzida. 
Fixeu-vos com s'escurcen les rpcj'n 
>ions de llibres nostres, com fan 
• eda dia més tardanes, menixc ele 
llibres es van rstalonant, que é» un 

Oblit? Deslnferís- Oh, no; tols ple-
trais Juguem una caria massa forta. 
Sembla que es tracta, tnís aviat, 
d'una falsa iUusid. Creiem que In' 
rosa rutlla tota sola, que no li ca 
l»n es-Hmuls. Per ara. la cosa no *s 
en ara tan falaguera, per hC- que 
no sembla llunyà el dia que In cmbi 
a ésser 

• '.onvé. doncs, no escatimar espai 
ni soHicitacions al nostre llibre. Ris 
editors sòn al seu lloc. Els aulois 
no s'endormisquen; el públic no és 
pas Insensible. Però cal suhralílar 
l'activitat dels dos pi-imen? perquè 
el tercer senti el delit d'allargir .'es 
m a i » . Es tracta només d'una em
branzida; la pista és en excelient 
estat. 

AUTORS, L L I B R E S , PROJECTES 
U n Mt els volums apureput- rtiie 

•"ra de les obrís completes de Nar-ls 
Oller. 

Rec«rdau la llista I, La papaüs 
na; n , Vhamu; iv. Febre d'or; V, 

Pilar Prim; \H. La 'BoRerla; Vi l . 
í roquis del namral; VIU, U« lots 
colors. 

Hem tingut a le» man» un exem
plar del llibre l André Úautois i-er 
a infants «Viatge al pais de les ÍÍ̂ IIHU 
vnluntati, amb qué és inaugurada la 
•Col·lecció tirumel·,-de :les 'Edloion.-
Pron-. Serà posat a la venda On illa 
d'aquesl». 

Es tracta d'Un llibre que honora 
ben bé una col·lecció. Perfecte >lu 
tipografia i amb uns exquisits di
buixos de Ramon Campmany. que 
sòn una delícia de color i de Unia. 
Ja piirlarém del text. 

Dos Ibrei de l o t l «{RàmOUnMiotn 
i «L» fef;heur l lsiandie. seran tr:i-
diifts u la «Biblioteca a tol Vcnu. 

J . Far ran I May oral traduint per 
a la nova ooeccio •Històries CWCteAJ 
els .Trois contes., de Uustau Kl-u-
bert 

Rnbindranath Tagore BCIIÍI". d ar
ribar a l'índia amb el paquebot «An-
gers.. 

Diu que l'hospitalitat japonesa n 
ha esvaït coropleinieni la mala jm-
pressió de l'hospitalitat aiuen.oun 

REVISTA DE REVISTES 
«Oemeedla», de Pans. parla tínl in-

lue de Salvador Perarnau: «La R«i' 
I anuncia el llibre de Carles Hiba 
sobre Grècia. 

«Revista de Catalunya* acata de 
publicar el seu numero de ,· ···i-
febrer, amb el següent eumarl: - L i 
terats 1 llteratura·. per A. Rov.i.i 
Virgili; .l.a Influència Jurídica cata-
lana \a Sicí l ia.; per F . Valls i Ta-
berner; «El monopoli comunista i'1 
la premsa., per S. Ivanovitx; . l .a 
( ompanyia catalana, sota el coin.iii-
dament de Teobald de Cepon»; 
-Després de ]a mort d'Ignasi l^l -iic 
1 les seccions habituals». 

M O N F E M E N Í 

CORPUS 
La diada Ce Corpus és una feisa 

de gràcia i de joventut Les duausei-
1M elegants rumbegen les Ultimee 
noveiats d'estiu. Es una festa es 
calent per a la noia banjeloulna. 
qui estima les seves tradicions. 

Heu's aC£ per què Maria-LluUa s'és 
abillada amb la mülor . loalet íc . «tel 
aeu guarda-robes. i del br»; dt sés 
amigues ha seguit la processó pn 
u pas. rient i saltant de joia, com 
una cardlna en plena lllburiat. 

Ha vist els gegants serens buluui-e· 
Jant-se, tot fent via pels carrers de 
la gran ciutat, amb els seus vestits 
de randes 1 domassos I corones de 
purpurina. Ballaven una lan^j en
carcarada que ha fet riure la Maria-
Llulsa, meulre queia nl seu damunt 
tremolosament una ruixada de gl 
nesta 1 clavells blancs. 

Tot el potle estava en un escalf 
de florida alegria 

Les trompetes llançaven a l'aire 
sons aguts qui es confonien amb 
les Olora de les roses I ginesta. 

Els gegants, balla que balla al so 
dei tambori I el flabiol, .n •n·.· .> In 
rítmica marxa dels homes virolais 
avançava iriomfalmenl. 

L a noia barcelonina hl estava bo-
ce badada junt amb les seves ami 
gtie*; els dolços coets que baixaven 
dels balcons, no les distreien del s··u 
enets^ment. 

Miraven les cadenes d'infants bo-
nus. trepltjaiu els camins de gines
ta i de roses esfullades encara ple
nes de perlum. 

Els feien gràcia les enflUi-s dels 
espèctadors dalt dels fanals de gas 
fént equilibris d'acrobàcia Mentres
tant Irs trompetes tocaven iriomfal
menl... 

— Noies, el Senyor s'acosta, no 
rieu...—deia Maria-Uuisu a com
panyes. 

L'O» nens vestits d'àngel no toca
ven Ce peus a terra: els Xlquels de 
Valls ballaven la dansa dels bastons 
— dansa «d'honore. — 1 talment 
semblaven papallones virolades ron
dant unn rosa plena de mel... 

E l capellans, vestits de blanc I 
negre, cantaven; també ho íelen -ila 
canonges morats. E l tàlem eump 
inós. amb rulxims de flors grogues, 
pessà nw)e;uosament... 

Maria Lluïsa I les dues amigues, 
sagonollaven amb fervent devoció... 
Jesús Sagramental somrigué als hu-
rtiana 1 perdonà totes les inquietuds 
de l'ànima 1A proe.e·só entra al cor 
de la multitiii 1 a l ^perit rte la noia 
barcefcmiua, amaraM-los de llum 

inflmta. 
E l cel era cltr; Immaculadnment 

clar; Maria Lluïsa,, pensava iot mi
rant amunt- — E s la Moro Ai Déu 
qui mira per la íinestra embolcallada 
d'amor, lot mirant el seu FIU esti 
mat qui es passeja admirat d»l eeu po
bla. 1 embolcallat U acatainenls 
bomenatges...» 

Maria-Lluba, contenta I gentil, r-e 
toma a ca&a seva' aiób cl cor pic 
de meravelles. 

Uucm*CA.M 

NOTICIARI 
Sembla que algunes ne in traneeres 

frtqüemcíi assiduament l'Inciu 

d'Oceanotrrifla i segueixen cursos 
de geografia, d'hidrografia t de... 
navegeció. 

E s diu que tenen en projecte fletar 
aquest eslíu un yacht, i d'allargar 
se vors una llunyana excursió, sen
se cap home a bord... 

Saben — aquest'-- senyoretes — 
determinar fer cfilculs, in posició 
del vaixell, maniograr let> veles, go
vernar I tenir cura del motor d'oli 
pesot. etc. 

Les deixanan ailunyar-se? 
Però, per què lants escarafalls? 
A Rússin. una noia s'ha llogat per 

grumet n bord tí'un gran vaixell.. 

Avui, li» de juny, Mlle. Alma Soc 
derhjeltn. proítssora de la Hnlver-
silai de Oslo, I tutora d'imponanlis-
slms tractats sebre l a Revolució 
Francesa, donarà una conferència 
parlant de -Fersen i Maria Antonle-
ta.. Timlrà lloc a la L'niversitat de 
la Sorbona I serà un esdeveniment 
estudiantil. 

m 
• « 

Pròximament, a l lnstil it rle Co
operació Indlvldiifil., de França, 
Mlle. Alken, diputada a Laudtag, 
donarà una altra conferència, ben 
documentada per cert, segons noti
cies, tractant: .Els resultats del tre-

-ball social de les dones a Alema
nya.. 

« 
• a 

Tanmateix, en la majoria ilelft i-a!-
sos civillizals ens han passat aavatit 
en l'ndmlssió de les donse yn la 
vida prtbllca;ells són perfeclameni 
més feliços 1 altament ionorals. 

Seria, doncs, inadmissible que so
bre una reforma d'aquesta impor
tància, el pals qui sempre ha estat 
a l avanguarda de totes les emancl-. 
pecions 1 de tots els progressos, ro-
mnngués, nra tan cegament atrassat 
—fMu Georse Lemarchand. president 
del Consell Municipal de Paris. 

Fora també el nostre desig estar en 
comunicació amb les dones de 'e* 
nostres comarques qui simpatitzin 
amb els :iostres propòsits d'assenyat 
feminisme. Tota notícia o informa
ció de purt d'aquestes serà ben re
buda i agraïda-

S a r d a n e s 
«Joventut SardanUla Pep Vcntur-i. 

I •Agrupació Sardanista de B e r c -
lona. entitats organitzadores de 
l'Aplec de sardanes a Valldoreix, 
que tindran lluc el proper diutmn-
ge dia 2 de juny al mati i a la Urda. 
han edilat un bullleti extraordinur. 

dedica a aquesta festa. Tothom que 
desitgi un exemplar d'aquest b-'il ro-
cord de la festa, pot passar per la 
secretaria de les esmentades entitats 
on els serà lliurat gratuïtament. 

— Es recorda que la comissió por
tarà el dia de la festa un distintiu 
per fer-Se reconèixer com a tals I por 
qualsevulla deficiència que s'obser
vés; per nssitlr a aquesta fesU- cat 
ntUltMr el servei de la Companyia 
de Ferrocarrils de Calalunyà. fins a 
ííant Cugai del Vallès I d'alll nl DOC 
de ;a festa (uns vint minuls) hl hau. 
rit cartells indicadors posats a l'e 
lecte-

CRUP RENEIXEMENT 
Avui dlssalte. a la nit. audició de 

sardanes a càrrec de la cobla «E.f -
pòritMn», davant dels cafès Comtal 

Còmic del Paral·lel, la qual exe
cutarà cl >pgiient programa: 

•Cants festhis».- Vallespir; . X i -
roia». Serra; . L a mcKllstela. mauai. 
Bonalerrn; «Ml d'cKtiu·. Bou; «Plu
ja menuda.. Soler; rEls dansaires 
•I" Lllasa». Viianell. 

II •in I.·K . · ·. als sardanistes que 
per assistir a l'Aplec de sardanes 
qpç el Mriper diumenge celebrar/in 
• La JovcuMi Sardanista Pep Ven 

D I E T A R I E S C È N I C 
VEXITDELS AFICIONATS 

Carles Soldevila comentava no fa 
gaire en un dels seus articles quoti
dians la disminució sensible a casa 
nostra, tant a la metròpolis com a 
les coinarqucs, del que se'n dli: ha
bitualment «ifutre d'aficionat* •-
Aquest aspecte tan interessant — ve
nia a dir — dc racllvltat teatral, «10-
crelx molt. i això és de doldre sin 
cerament 

L'endemà mateix el nostre agudis 
sim amic va rebre una lletra d'un 
espontani desconegut, en la qual es 
contradeia aquella observació, lli va 
luner respostes t contrarespos:c3, I 
el nostre confrare «La Publicitat, va 
publicar sengles lltires de,correipon-
sals de les comarques on eren ano
tades observacions personals, direc
tes, sobre l'afer. El cas és que et 
tema esdevingué d'una oerhi actua
litat, i no l'ha perduda encara. I lc 
contribuït a sostenir-la vivent algu
na freqüent aUusió, 1 ara, recent
ment, l'activitat d'uns amateurs que 
s'han orgonitzat sota el nom d'tAs^o-
ciaciò de Teatre Selecte., amb una 
gran dosi d'eni\";in.-;iie I amb una 
quantitat de projectes considerables. 

L'opinió de tothom és favorable, na 
principi, al desembolupoment d'a-
questa simpàtica aclivUal. Pero no 
crei·.-m qu» sigui Iminediatamém lol· 
prescindible de desvlure's per tal 
d'ajudar efiençment els amateurs. 
Kn general els aficionat?. 1 tamM 
els nostres teatres Irregulars, fruei
xen d'una llibertat 1, a manca de 
problemes econòmics importaui'. 
d'una prosperitat que no saoeni si 
tenen igualment els empresai-b* pro
fessionals. Els niés beneficials per 
toia mena d'avantatges, són els au
tors «amateurs», els quals no nola-
ment esplancn la seva activitat eu el 
camp que els rs propi, sinó que -Ja 
vegades envaeixen les escenes pro
fessionals. Això s'ha esdevingut 
principalment aquest any, que sem
bla haver estat de jubileu per als 

autors no professionals. La paraula 
càustica d'un follet (em refereixo al 
joc follet no a ISopuscle) em suggeria 
ara mateix el nom d'uns autors no 
professionals del teatre, i alguns, no 
professionals tampoc de la llteratur.t 
que els nostres escenaris regular?: 
Ramon Garlbò, Bernat i Duran, Ra
mon Vinyes. Francesc Preses 1 Ama
deu Vives. 

NOTICIARI 
Liii Lernwnn, l'eminenl csnlaíríti 

alemanya, ha mort a Berlín, ais fi 
anys d'edat. 

Havia debutat a Praga 1 a Leipzic. 
ben humilment. E l veritable m o m í 
no l'obtingué lln» en 1S70- Després 
interpretà els gèneres méi diversos: 
ft-peclalinent. però. es dislinifl a.nb 
<»- -brea de Mozar: 1 .le Wo^ner 
Va i-antar fins als TO anys. Darrtra-
ment s'havia dedicat al .lied>. 

.•. 
•OamMdiaa es fa Kssò 'le l iionie-

natge que ha dedicat a Jnciut O -IUÍ-
vente, la Societat Espanyola o'Au-
tors. 

Aquest homentge ha consistit ea el 
nomenament de president honorii, 1 
en oi lliurment d'una placa d'.'iuncr. 
La causa immediata d'això, h i estnt 
la cessió feta per Benavente, n fa
vor de la Caixa de Socoreos d'A^úe-
Da Societat, dels dreis corresponents 
a la seva obra «Los intereses crea-
dos». 

Sacha Gultry. el cèlebre auter-ac 
tor francès, que actuarà piv-xima 
ment al Poliorama de Barcelona, 
acaba de fer pública la seva ruptu 
ra nmb Alphonse Franck. diredi-r 
del Teatre Eduard VII. de Paris, d.:! 
qual el conegut artista era un dsis 
pensionats. 

Es diu que aquesta ruptura ha es
tat motivada per alguns viatges qae 
Sacha Gultry ha emprès aquejls iil-
tlms temps, sense l'autoritza'!.) ne-
cesiària. • • • 

I t sabut que A. G. Bragaglin, en
vià una lletra a Mussolinl. sobre 1» 
crisi del teatre a Itàlia. 

Ara bé: Mussolinl ha rebut tragí, 
glla. I ha doni caràcter oficial a 
aquesta visita. ;Què en sortirà? Algú 
insinua que en Bragaglia serà no 
menat director d'un dels grani C a 
tres de Roma. 

D e les t erres c a t a l a n e s 

T A R R A G O N A 

El director general de Belles ArU 
Divendres al mall va venir a Tar

ragona el director general de Belles 
Arts, senyor comte de las tnfanlas, 
acompanyat de la seva muller. 

Amb el president i alguns vocals 
de la comissió .de monuments va vi
sitar les excavacions que dirigeix 
mossèn Serra 1 Vilaró vora la Pla
ça de Corslnl. , 

Va irobar-les força iruportants, 1 
digué què topia la confiança que es 
podien conservar. 

Després va visitar la fàbrica ce 
tabacs, on el director senyor Tulla 
li mostrà els plans per a redificl 
niu^eu. 

Convidat pel senyor Toda. anà al 
castell d'Escornalbou, on va dinar, 

E l vomte anà després cap a Cam
brils, des d'on seguirà, després, el 
SÍU viatge cap a València. 

Moviment del port 
Entrades: els vapors «Biscarri Men-

d|., procedent de Barcelona, an-.b 
càrrega general; «Torras i Bages., 
d'Aguilas, amb carbó. 

Despatxades: els vapors «Torras 1 
Bages*, cap a Bilbao, 1 «Pacheco», 
cap a València, amb càrrega gene
ral; «Víctor de Echàvarrl», cap a 
Gijón, amb llast. 

L L E Y D A 

La revetlla de la Premsa 
Ei dia de Corpus, a la mt, amb un 

ple a vessar, va tenir lloc a l'ins 
Park la revetlla organitzada per l'As
sociació de la Premsa. 

Exposició 
Ahir al mall, al passeig d'Aragó, 

va tenir lloc una exposició i revista 
de la maquinària pertanyent a la 
qiicfatura de Nies i obres .le U Di
putació, adquirida durant l'espai de 
tres anys. 

G I R O N A 

La proeestú del Corpus 
Dijous a la tarda va tenir lloc la 

processó del Corpus de la catedral. 
Van nssistlr-bi el senyor bisbe i Ics 
autoritats. 

L a proo^ssó recorregué ela carrers 
acostumats 

Topada 
L'n auto de la matricula de Burce-

Icna. conduït pel xofer Vicens Moll, 
i acompanyat pel jove Josep Torres 
Illa, va topar amb un carro a Cal
des de Malavella. 

El jove Torres resultà lesionat. 
E.' carro sofrí desperfectes. 

L A B I S B A L 

La proresso del Corpus 
En lo process^ tfel Corpus que ha 

sortit de l'església parroquial I ha 
recorregut els principals carrers dc 
la població, ha portat el penó Prin
cipal el senyor jutge de primera Ins
tància d'aquest partit, Francesc So
riano, acompanyant-lq com a borlls 
tes Joan Brusís i Lluís de Fei rer. 

De societat 
Han contret matrlniorii Albert t'a-

gés l Remei Cals. S'uniren també 
amb l'indissoluble llaç Uuls Sais 1 
Catarina Carles. 

tura- 1 «Agrupació Sardanista de 
Barcelona. ••' utilitzar el servei dc 
la .Companyia dels l-crrorarrlls de 
Catalunya», fins a Sant Cugat del 
Vallès. 

La nostra enhorabona mis cordial 
totes dues parelles. 

Altre* noves 
Es esperat amb el més viu Interès 

el proper «debut» de «La Blsba F. C-. 
—Les festes de conclusió del Mes 

de Maria han estat lluidlssimes. E n 
la processó, a la qual assistiren n; ni 
broslssimes senyoretes, portà el pe 
no Montserrat Ramló I Senltja. 

—L'Ajuntament ha acordat cedir el 
camp d'esports dej Passeig de Ma
rimon Asprer a la naixent enlltat es-
porti va. 

—Han començat els banys al Puig 
de Vidal. 

E l vel poble de La Pera ha cele
brat la seva Festa Major. Ha estat 
amenitzada per la cobla-orquestra 
«Els Montgrlns». 

—La festa de le» entitats locals 
«L'Aliança Bisbalenca. i «La Nova 
Joia Bisbalenca. ha resultat agrada-
blllsslma. «Antiga Principal» ha des
granat escollides sardanes del seu ex
tens repertori, amenitzant, a més a 
més el divertit ball de nit, el qual 
ha tingut lloc al -SalA AvelU». 

—Amb motiu de la festivitat del 
Corpus s'ha ballat al «Saló Avellí». 

—Ens adherim a la queixa que for
mula «El Bisbalenc» referent al pas 
de ciclistes pel Passeig de Marimon 
Asprer. Creiem que l'Ajuntament tin
drà a bé acollir la justa queixa. 

A LA SALA PARES 
L " E X P O S I C I Ó 

D E L P I N T O R 

E N R I C C U N A T 

V I D A A R T Í S T I C A 

A la Sala Parés ha estat inaugu
rada l'esposlció del notable pintor 
valencià Enric Culiat. un dels ar
tistes de més forta pcrsonalitai per
tanyent als nuclis artístics i litera
ris que avui es preocupen del jre-
sorgir de València i que s'acoblen 
al voltant de «Taula de Lletres Va 
Icncianes». 

E n aquesta expesició figureu tren
ta bcllíssims paisages. alguns d'ells 
obres realment mestrívoles. 

E l pintor valencià éo presentat en 
en catleg pal ciiltlssint escriptor J . 
Lluís Estelles, amb les següents pa
raules: 

•Els paisatges que exhibeix, trè
muls de les emocions que hl con
tenen, és una noble lliçó d'una be
llesa un xic hieràtica I orgullosa a 
força da sentli^Be humil; una be
llesa ünlca i personal, plena de la 
distinció dels grisos argentats, els 
blaus que no acaben de serh-o, in
fluïts per l'encant del violeta 1 rc-
fresents per càndids verds molt jo
ves quelcom vells. Esguardar l'o-
brn de Ciliat en els roses Ingenur i 
en els ore opulents, sentir simpa
tia per una obra tota amor per les 
coses belles, fa dolcejar les psasions. 
llimar Iw violències I minvar In 
brusquetat dels Impulsos. deixant 
després un poc de melangia o una 
set d'Infinites coses venidores Sem
pre davant d'aquesls quadros ens 
Interessarà un inlerrcsfant, car res 
hi és. la cosa plena, tangible i ar-
tiinl, concreta i espessa, en l 'han 
mcrldlana tan grata al vulgus n-
tlsteu.. 

Entre els quadros més notables fi
guren -Rosalcda». «Recó d"! jur-
df*. «Tardor». ^Malvarrosa.. .Jardí 
valencià», .COVCÍ de manises». «San
ta Maria del Dolor. «Dia de piula. 
«Tarda d'hlvcrn». «Sant Pius V» 
«Mnrjals. i d'altres 

L'exposIclò ha aatat mol: visitada 
I molt elogiades les obres del pintor 
Enric Cuflat. 

LA SIMPLE POESIA 
DEL RECORD 

«Le Crapoulllot. ha publicat un nú
mero especial dedicat a Paris Hi 
han col·laborat, entre altre». P i ï ' " 
Mnrc Orlan. Andí- Salinon. Ber-

rard, Zimnier. Paül Reboux. Galiicr-
Roissière, Thomas R.tucat, Oberló 
Liaude Blanchard. Palil Fuchs, Van 
Moppes, Michei Vaucaite, Louls L?oi'-
Martln. L . Cheronnet, Maxlniiliciv 
Vox I les lübrlques habituals. 

Els aspectes de París que com. nia 
• Le Crapouillol. són els aspectes més 
curacteristics — podem dir-ho senss 
tenor — f iés pintorescos. 

Bona part dels comentaris tenen 
un aire unu mica d'elegia nl Paris 
oue mor; aquell Pat is sense aní. ri-
cans. sense txecoesuwaes. ni portu
guesos. Hom constata una tendresa 
per tot quant encara resta .purj; 
pet tot al!ò qXie encara conserva ies 
característiques «d'avant guí-rre». 

Una ullada damunt la .Itla del 
Paris Louís-Philippe i sobre el Barri 
llatí vers 189Ü. doten aqnosl UÚmèrO 
de «I* Crapoulllot» de lu simple- poe
sia del record, poesia que gairebé no 
s'esvaeix al llarg de tots els eícriH 
i que s'accentua mirant ics reoro-
d.iccions dels gravats anti• de les 
fotografies d'altres temps o dels re-
cous més quiets 1 dels dctalis mes 
pintorescos. 

Si no fos per les fo'o .'raftes de 
la gran ciutat preses en avió. gai
rebé hom tindria la Idea i'un Pa
rís poble. D'aquell Paiis-poble que es
timen les ànimes sensibles, el qual 
va morint de cosmopolitisme agut. 
No es veu en les reproducions d'a-
ouest París, que ens serveix «Le Cra
poulllot'», ni un vehicle modern — 
nl un so! auto 

Es el parís romàntic del riu i dels 
ponts, dels teatres que Ja han des
aparegut, dels carros a dues rodes 
1 a la llarga, dels òmnllms dol l»M. 
dels tramvies de cavalls 1 dels cot
xes. El París de Verlalne i de Mo-
reas. el Paris irònic i galant; El P.i 
xis del barri llatí, de .le quanier», 
enclavat dins la gran ciutat, en ei 
qual els seus habitants es coneixien 
i que sovint estaven temps i temps 
sense travessar els ponts. E l harri 
llatí dels estudiants de províncies, 
srnse gaires estrangers. 

E l París en el qual encara corrien 
iluïsos i en el qual cinquonta francs 
fren una fortuna. 

El Paris dels «chansonniers», j^Is 
cabarets, dels cafès típics, dels bals-
museltes... E l Paris del vell Mont-
martre, del primer Montparnasse. El 
Parfs-Parls. 

E l Parí» dels artistes bohemis, els 
quals pensaven poc en la fortuna 1 
moll raé« en l'amor D'aquells qui 
s'ho jugaven tot per una Idea bella. 
El París de la Joia del viure 1 al 
de la bella mesura. 

Tendresa i oportunitat d'un bell re 
cord, gairebé podríem dir a «un^ 
ancienne bonne vle». 

E l clar que tot això, per als .xovins 
dels temps nous», per als sectaris de 
l'època maqulnlstlca. no té cap va
lor. 

BAIAROLA 

NOTICIARI 
A les Galeries Layetanes, obren 

avui a la tarda la seva exposició els 
pintors Julià Blanco, R. Ferrer, N. 
Pugel i Sancho. 

A La Pinacoteca tindrà <loc ami, 
a la tarda, l'apertura d'una ex
posició col·lectiva amb obres de G'a-
ner, Mir, Baixeras, Pascual, Vidal 
1 Quadras, etc. 

Les obres d'Eugeni Boudln nu ha
vien conegut fins ara preus elevartls-
sims. E n la venda Gustave Cohen a 
París. «Plage de Trouvllle». h'u acon-
gult 325 000 francs. Altrns teles de 
Boudln han assolit el preu de 2O.VOO0 
i de 160.000. "Mme. Jeanne l^nnvln ha 
adquirit uiia d'aquestes teles. 
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D'un retrat de dona |ove per Cour-

líti, en la mateixa venda. Gustave 
Cohen. r·ainateur» americà Mr. Clies-
tei Dale u'ha pagat stó.OOj franc* 
en lluita amb el conegut marxar.t M. 
Paul Rosenberg. 

• E l Mati», publica una reprw.uc-
ció d una «Verge» de Francesc l>> 
mingo. de la qual ha escrit PbUIp-
pe Lamour que el talent del nostre 
nriista ha trobat en ella la seva defi
nició. 

.•« 
J . Baldrlch, en . E l Dia. Oc Terras

sa, escriu .o que segueix sobre «Ela 
Amics de l'Art Vell. i sobre tl pont 
de Sant Pere.-

«Amb les declaracions explicites que 
contenien els artiles que el ben do
cumentat crlüc de LA VEU DE CA

TALUNYA «iF.aiaroIa. ha publlcai 
darrerament sobre la nova associa
ció «Els Amics de l'Art Vell», t.os-
altres hl estem en absolut d'acoid. 
Creiem amb ell. que les restaira-
cions íl.çls monuments vells han d'és
ser fetes smb una cura màxima 1 
solament un casos d apremiant neces
sitat. E l catecisme del restauruJot 
hauria «Tésser; netejar, dignificar 1 
aflançar els monuments: Això 1 prou. 
R*s de delxar-se dur per aquost 
extremat entusiasme arqueologistn, 
oue, de vegades, ía estralls a casa 
nostra-, aqoiest entusiasme que vo
rejant la fantasio produeix més d'u
na vegada resultats escenogrfiücs. 
molt bonics, molt adients amb els 
gravats de la Història de l'Art, pe
rò que sovint desvirtuen la ver'.a-
nera fesomia de les nostres velliS 
pedres. Jo, per exemple, havia vl·i 
en diverses reproduccions fotogrà
fiques el conegut marbre grec. r«A 
pol de Belvedete». amb uns bravos 
sencers magnífics, i vaig tenir un» 
sorpresa en visitar el Museu del Va
ticà, en veure la cèlebre estàtua sen
se braços:- és que el conservador ac
tual del Museu, home d'un talent i 
una cultura extraordinària, ha tret 
els brams i els fragments .postissos, 
que un dels sens antecessor, eonM" 
vador entusiasta nqueologista. havia 
penjat rl pobre ApolT L'estàtua, ara 
poser no fa tan boflic. però el re
sultat és més seriós i digne. 

• 
• * 

E l nKiielx «Balarola» parlava iie 
la projectada reforma del pont de 
Sani Pere I opinava que no calia 
tocar-lo bo 1 donant la solució de 
fet un altre pont al Umit del ca.--
rer de Sant Joan. En les planes d'-El 
Dia», Joan Montanyà opinava que 
no hi ha necessitat de fer un po.it 
nou La cosa, al nostre pare", és 
clarií: Primerament cal estudiar bé el 
trànsit pol damunt del pont actnil; 
si exigís més espai hom podria fer 
el pont nou o bé desviar cap a al
tres carrers el moviment de vehi
cles; tot. però. abans de tocar cl 
vell .pont de Sant Pere. que s* bé 
no é s cap Joia arquitectònica, té 
un indiscutible valor històric 1, so
bretot, té un formidable caràcter q-ie 
el fa lligar admirablement amb 1 -* 
tres romàniques esglésies. Joiells de 
Terrassa.» 

• • 
El Consell Directiu dels nAmics de 

les Arts», de Terrassa, que üóna mos
tres de lloable activitat, per la p-o-
xlma Festa Major, instal·larà .en els 
salons de l'entllat, una Interessant 
exposició fofogrftflcii de Terrrnssa ro-
wospectlva, reculli degut al B08M 
amic Baltasar Ragón. 

• * 
L'Ajuntament de Terrassa, d'asord 

amb l'Associació de la premsa .l'a
quella ciutat ,ha editat una pila do 
clixés de propaganda de les e-sglé-
sies romàniques per a ésser coHo 
cals en els stands que l'Institut 
Industrial de Terrassa esta muntant 
a l'Exposició Internacional de Barca-
cola. 

El proppassat dissabte va-quedar 
inaugurada a l'Ateneu Enciclopè·ll: 
Popular, l'exposició de Pintura 1 Es
cultura, a la qual han contribuït 
alguns dels nostres artistes. 

E n la sessió Inaugural, el presi
dent de la Secció de Literatura 1 
Belles Arts de l'Ateneu Enciploptdlc 
Popular. Ambrosi Carrión, va fer 
un parlament adequat a Tacte q'ie 
fou aplaudit per la nombrosa con
currència, entre la qual hl havia la 
majoria dels expositors. 

L'exposició segueix oberta tots eu 
ides feiners des de les set de la tar-
ia, i els festius solament al maü. 

Com va anunclar-se. amb motiu 
d'aquesta Exposició, seran dona les 
diverses conferències en les quals es 
tractaran temes d'art. 

La primera conferència se celeb'íir.'i 
avui, a les deu de la nit, i anirà 
a càrrec d'Angel Marsà, publlcwa, 
el qual desenrotllarà el tema «Fln-i 
iltat de l'Art». 

N o t í c i e s 

d e i a P e n í n s u l a 

M a d r i d 

SESSIÓ DE LA SOCIETAT 
D'HIGIENE 

Madrid, SL — E n la sessió celi-
trada per la Societat d'Higiene, des-
prés de llegir el senyor ulca les con
clusions sobre el tema del senyor 
^agúe, segut la discussió de les con
clusions relatives al lema del senyor 
Par Maroto. Foren aprovades la pri
mera i la segona, referents als de
lictes comesos, per omissió de d's-
pesicions sanitàries, referents a obres 
municipals I a ia responsabilitat 
subsidiària dels culpables. 

Bespecte la tercera, qup també fou 
aprovada, el senyor Paz Maroto ex
posà deialladamen l'organisme que 
s'ha de crear per a fomentar el des
enrotllament ds la Sanitat 1 servir 
d'element directiu en aquestes qües
tions. A continuació s'aprovà ta quar
ta i rtltlma d'aquesles conclusions, 
que la presidència oferí elevar a's 
P. ilers Públics. 

1.1 doctor Decreff parlà després de 
les cases per a moalts. tal I com es 
troben instaUades a Din.iin.irca i de
manà que a cada poble hi hagi. al
menys, una d'aquesta mena de « ases 

'pei als malalts pobres que no pu-
guln romandre a la seva per no re
unir bones condicions i exposició de 
contagi dels seus familiars. 
, E l doctor Mani Menéndez es mos

trà d'acord amb l'exposat pel doctor 
Decreff. A més, demanà que no si
gui permès tenir, després dels sofri
ments, els cadàvers a les cases. Ja 
quç hauran d'ésser tramesos tot se
guit al dipòsit. 

EL DUC DE TOVAR, CREU 
Madrd. SL — Es troba greument 

malalt u conseqüènca d'un atac de 
reuma. el duc de Tovar. 

E i s t e r r e n y s 

d e l L ' o b r e g a t 

UNA QÜESTIÓ PRÈVIA 
E l üla 25 acabà el període infor

matiu respecte a la pretensió d'una 
empresa, d'expropiar ele terrenys 
conmiats que h' ha a la banda dre
ta del delta del Llobregat. 

Hi ha acudit una munió <!e pro
pietaris. Passen de dos cents. 

Gairebé tots, en llur oposició, 
han fonnnlat una qüestió prèvia. 

Consisteix a dir que la concessió 
soUlritada per l'emprasa que vol ob
tenir e\& seus camps està mancada 
de 'orça legal. Per a sanejar uns 
terrenys, cal primer fer l'expedient 
declari Q| paratge InsaJuble i en 
ei ens que els pi-opletans (.3 neguin 
a fer els treballs de sanejament, 
aleshoreH pot d .'niuiar-ho una em-
prsa. Ros d'això, no s'ha fel. 

Nl els temnya són del tot insa 
lufcles. ni la propietat es nega a aca
bar d-» rictehr iqe. Si l'esforç pri
vat fa un scííle quo ho ve fent l 
manca poquísslm per a rematar 
l'vbra' 

POLÍTIQUES 
REOBERTURA D'UN CIR-COL 

A RUBI 
E l Centro Democràtic República .'e 

Rubi eia fa temps clausurat per or. 
dre goveruatva. i ha estat demanaj, 
la seva reobertura a instància deiv 
seus dirigents. L'autoritat goverim 
llva ha accedit a aquests precs. Q,.. 
toriuant el funcionament del u^a, 
social de l'entitat, però nomenan: r..,. 
va Jtmta, de la qual formen pari 
elemenfe ten significats de la u. t> 

Componen la Junta nova: Pau SA' 
l at i Conullas, president; Josep BnP. 
dera í Closa, vice-presldent; Jaun-
Garcf ai Ballo, secretari; Joan Pa-is , 
l Calaf, sots-secretari; Josep Graij 
i Corominas, tresorer, Julià Solanis 
i Faura, comptador; Miquel Caliu , 
Aris. administrador; Joan Campde-. 
rós 1 Germà, bibliotecari; Jaume Mû  
xf 1 Ramoueda, Bartomeu Rifca i 
Comellas I Joaquim Musl i Clavell, 
vocals. 

Prengueren possessió dels respec
tius càrrecs, davant del senyo;- c;. 
cald. Joan Monmany, i tot seguii jò . 
gué lornur-se a obrir ei local. 

L'HIMNE PROVINCIAL 
E l mestre Lambert faa enllestit, 1 

ja ha estat tooat al carrer per ia 
banda dels mossos de l'Esquadra, 
una peça a base del moüu de «Els 
tres tambors», amb a;c«idura do la 
tonada d'unes corrandes mants- , 
nyeuques del costat que pertany a 
Girona. 

E l senyor Milà l Camps té el pro-
pòsit qu^ aiiuesla composició servei-
xi (Tbénne provisionÜ. Es a dir, que 
quan surti la Corporació, la toqu! 
la banda. 

A EAjuntamnal podria asser que 
també lessin quelcom oixi l que ia 
Banda Municipal, en veure la seva 
Corporacié. toqués tot d'una la Mur-
xa de gnnta Eulàlia, en comple Jei 
pas doble flamenc que ara s'estila. 

L ' E x p o s i c i ó 

d e B a r c e l o n a d e l 1 8 8 8 

L A VEl ' DE CATALUNYA publi. 
carà tot neguit una sèrie d'inlornia. 
cions interessaniíssiraes sobre els la
mes següents: 

LA FACULTAT DE MEDICINA DE 
LA UNIVERSITAT DE BARCELON \ 
EN 1888. per AUGUST PI I SUNYER. 

L'ECONOMIA CATALANA EN 1888 
per P E R E COROMINES. 

COM S'ESCRIVIA I E-S P A R L \ V \ 
E L CATALÀ L'ANY IS88. per POM-
PEU FABRA. 

LA CULTURA ARTÍSTICA DE BAIl. 
CELONA L'ANY i s * , per JOSEP 
PUIG 1 CADAFALCH. 

UN ALCALDE DF. 1888 EN LA INTI
MITAT: RIUS I TAULET, per JAL'V.E 
CARNER. 

E L S ESTUDIS HISTÒRICS A CATA
LUNYA L'ANY 1883. per FERRAN 
VALLS 1 TABEBNEB. 

E L NOTARIAT A BARCELONA 
L'ANY 1888, per ANTONI PAR I TUS-
QUETS. 

L'IDEARI DE L'EXPOSICIO DE 
1888. per JOSEP FARRAN 1 SiAYO-
RAL. 

LA POLÍTICA A BARCELONA 
L'ANY 18&i, per LLUÍS DURAN I 
VENTOSA. 

LA URBANITZACIÓ DE BARCELO
NA L'ANY 1S88, PER AMADEU LLO
PART. 

E L S MEUS RECORDS DE 1888, per 
SANTIAGO ROSSINYOL. 

L'ORIGEN DEL CARNESTOLTES 
BARCELONÍ I ELS BALLS DE DIS
FRESSES \ BARCELONA L'ANY 1888. 
per MAURI OI VILUMARA. 

LA LITERATURA CATALANA EN 
I88Í ,per MANUEL DE MONTOLIU. 

LA FACULAT DE FILOSOFIA 1 
L L E T R E S DE LA UNIVEHSÍTAT DE 
BARCELONA L'ANY 1888, per JAU
ME SERRA HUNTER 

EVOCACIONS MUSICALS DE LA 
BARCEEI.ONA VUITCENTISTA, per 
LLUÍS M I LLET. 

L'ESCENOGRAFIA, E L S ACTORS 
E L S TEATRES DE RARCELONA EN 
1888. per ÀURIA GUAL. 

L'ART MUSICAL A BARCELONA 
L'ANY 1883, per AMADEU VIVES. 

E L S JOCS FLORALS DE BARCE
LONA DE L'ANY 1888. records perso
nals del .-eu secretari, per JOAQUiM 
CABOT 1 ROVIRA. 

EI .S -SENYALS D E L S TEMPS 
L'ANY 1883, per JOSEP M. LÓPEZ 
PICÓ. 

L'ARQUITECTURA A BARCELONA 
L'ANY 18-̂ , per ALEXANDRE SOLER 
I MARCH. 

LA CASA DE LA CIUTAT EN IS». 
P E R AGlVm DURAN I SAMPERE. 

ESCOLES. MESTRES I PEDAGO
GIA DE l! \RCELONA EN 1888, !>" 
MANUEL AINAUD. 

LA FACI LTAT DE DRET DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA EN 
1883, per JOSEP M. TRlAS DE BES. 

LA PINTURA 1 L'ESCULTURA A 
CATALUNYA L'ANY 1S88. per a \ -
FAE1. BENET. 

E L LICEU EN 1888, per FREDERIC 
LLIURAT. 

LA INDÚSTRIA HOTELERA A BAB-
CELONA L'ANY 1888. per M.QUEL 
REGAS. 

LA EOTOGRAFIA A BARCELONA 
EN 1888, per JOAN SÀBAT. 

E L S MUSEUS DE BARCELONA EN 
1S8«. per JOAQUIM FOLCH I TOR
RES. 

COM S E X E R C I A LA MEDICINA A 
BARCELONA L'ANY 1888 .per JOAN 
F R E I X E S I F R E I X E S . 

EVOCACIONS SENTIV.IVNTALS DE 
LA V E L L \ BARCELONA L'ANY 1888. 
per JOAQUIM RENART. 

L E S B E L L E S DAMES BARCELONI
NES DE 1888, per UN BARCELONÍ 
QUE ENCARA NO ES V E L L . 

L E a PENYES LITERÀRIES D A-
QUELL TEMPS, per FERRAN AGU
LLÓ. 

E i c , etc. ele. 
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