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E L M O N D E L A C U L T U R A 
EL LLENGUATGE DE L'ALTA CULIURA 

Nou» planys en rev'stfi» 1 d l a r l i 
francesos sobre ia infani« ptrsecu-
cló pol í t ica de les bumemiats; la lec
to r a dccepcionant d'una novefa d'un 
vo lum d'assaigs, francsos, per a u 
tors ja cèlebres, han ronovai uns te
mes cars al meu pensameat. 

Fn primer l loc la repugnànc ia que 
em causon, DO solament cr—s detrao-
tore de les humanitats, s inó cens de-
l'iíBors; p e r q u è ei» uns les ataquen 
des del punt oe vUtd roig, els al
tres les defensen des del i·iim de 
vista negre; l tan dc m U fan a la 
ouliura del m ó n i H respír l iualJtat 
franceea els uns com «Is alties. Fer 
d'aquests alts problemes ile valor 
universal 1 humana -juestló de par
t i t s é s una vilesa; oposar 1 ensenya
ment denü f l c 1 r h i i : r « n l í t a . fer de 
l ' n n la base educatlrt, del la lclsne 
de l'altre la del cors£rvniltiri?m>!, a 
m í s d nna vilesa. *s una losllesa. 

Com s! les humanifú ' s no dugues
sin la poderosa v l r t i n ' ü a : d ' í s s t r cc 
neradores de tote el i esperits cien
tífics 1 lafes 1 progm.s'i.s I ensems, 
d'haver fecundat to».H les flloscfles 
m é s tradicionalistes, morals i re l i 
gioses. 

Mentrestant... a q n r s í norcl i ls la cè
lebre, aqueix aforttiTiRi assagista, no 
saben d'escrlnre; pobresa dc llen
guatge, ignorftncla d í i recte ós dels 
mots, de la g ramà t i ca del heli es
t i l . . . 

Les humanitats són la bona i d u 
cac ió de l'home; de l'escriptor, de 
l 'artista. 

Ara em ballen pel cap nnes pa 
raules d'un magnífic estudi qne va 
fer Menénrtez 1 Pelayo sobre «La Ce-
Ie8tlna>. En resulta que aquella tra-
gèdia . tan arriscada de rwsooatges 
t d'assumpte, ha resistit l a cem-ura 
dels «eglee. ha arribat fresca i v i 
vent fins a nosaltres, s r à c l c j a la 
bona educació espiritual del seu au-
tor. El gran erudit espanyol ol ser-
va com es fonen harmoniosamout en 
l 'enginy del batxiller de Rol^s. l'ob
servació directa de la vida 1 els pres 
tlgls de la humanitat clòssloa | com 
l ' ·a l ta c u l f i u n . difosa prr tot el 111 
bre. ennobleix els méi baixos perso
natges 1 les situacions més « rues. 

L'escriure és u n oflcl. F s n o n t à 
nlament nlngrt no sap d'escr ure. l e 
h l m dret d'exigir en nom d una ele
v a c i ó dels homes, a cada escriptor. 
V i e sàpijra tot el necessori al eeu 
oflcL Sotmesos a la pedra de toc de 
l 'a l ia cultura, quants d'escriptirs 
famosos d'avui, resistirien la prova? 

Nosaltres p roposa r í em als Jurats 
dels nombrosos concursos l i teraris 
que actualment es celebren R Fran
ça, que. amb els altres procertlmonts 
de critica, assagessin el mètode es-
tacMsile. aplicat sovint per I-» criï lca 
fllolòffica. Establir una es tad í^Jca . 
ona «lasslflcacíó de les paraules que 
usa cada escriptor: ••eunlr-les en 
grups qaantitatltis. anaU'/Drtes qua-
Utaüvament , donaria r^sulrats sor
prenents 1 desemmascararia molts de 
subterfugis. 

Ens seria revelada «n ca.la escrip
tor, la riquesa o la misèr ia del lè
x ic , i per tant, la riquesi 0 la po
bresa dels seus eonelxem-mis, de Is 
seva cultura, de la sevn m-itelxa v i 
da La qualitat de la seva educació 
del seu gust; l 'apll l tat del seu espe
rit en la t r ia t l ' ús de les paraules. 

En la majoria, troham-n. com per 
la manca de les humanitats Impres
cindibles, desconeixen ribso'utainent 
la valor significativa de llurs parau
les; que uiï escriptor desroregui l'e-
timoIORla. la secular filiació, les 
transformacions de sentit en les pa
raules que escriu, 1 se'l nomt-ni es 
crlptor, és tan absurd com ho fora 
nomenar químic u n qui desc^neirués 
completament la naturalesa, ics pro
pietats la gènesi de les substàncies 
que es prr-posés de combinar. 

Es \ p u i i a tan"l t í si es preocupa 
realmerit ce g r amà t i ca . En tot cas, 
Bl la g ramà t i ca fis per a ell l'orba 
a'.i ept.i ;ló da onatre regles vagues, 
purament p ràc t iques o empfrltpics, 0 
s: posseeix el sentit vivent de la 
HramàUca. és a dir, da la valor es
tructural q'ie el pensament, la lògica 
donen al conjunt de les paraules se
ves, 

L'abundor 1 l a qua'.l'at de parau
les concretes o de paranys abstrac
tes, revelaria, no solament, el seu 
tipus psicològic, s inó mfa profunda
ment si la seva inteVIlgènota ba es
tat educada, si.posseeix la indlspen 
sable cultura inlcUectual. fllcsMlc». 
psicològica per a trac-ar de coses 
humanes. Ens manca espai. No po
dem enumerar totes les r volaclons 
amb que el mètode ostadlmlc podria 
aclarir cte judicis en els concursos 
li terari». 

Però , dinen alguns, q.ulní nccessl 
ta t ba de tenir d'aquesles coses un 
flovelllsta modern per exemplet No 
basta qui el seu llibre sigui 'Vivent», 
cpalpltanti . . humà» , etc, etc.7 

Miren, no em féu riure. Les •tran-
r l s de vle», j a les tenim prou e'.s 
periòdic», als m a g a ï i n e s . a tes crf-
nlques dels tribunals, a les mrm"-
rles. Ara p a r l à v e m , sl us plou, de 
saber 0 no saber d'escriure. 

I us afegiré que senso bona educa 
cló humanista, sense domini M'tirat 
dc l 'oncl. el mil lor , més «rnfnnd llo 
l a humanitat de la vida. serà per 
a vosaltres lletra closa; I en fot cas 
el la vostra personalitat fos ben do
tada, les vostres Intuíclnns resulta-
rlen malmefe? empobrides, barbote-
Jants a causa de les vostres Incapa-
dtnts expressives. 

Tots aquests llibres qui ü s srmWcn 
lan vins l tan humans, a l'home de 
veritable cultura, de bona educació, 
semblen coses suporftc'.als. pobres, 
barroeres. Demà. bu'.des d" l'Inte-
r é s que els dóna la ba'xllierl·i anec
dòtica del moment, en ros tarà dels 
escrits vostres ben porn rosa. 

HI ha m í s vida l m*s humani l i t 
en una frase de Pla'c. « r . una ter 
srtna de. la «Commedia», on uns ver
sos de noethe, en una nàgina (ic 
LluH. en una escena de «l a Celesll-
na-, qne en dotzenes de ncveaes d; -
rnmentals. I volumels de versos •In
dividual is tes». I la raó de la vida 
perennal dels ^rans c l í n i c s és a^ues 
ta- que ells eren ben educats 1 de* 
minaven el ilenguaure de l 'alia 
cultura. 

L ' a sp i r ac ió de l'home * un tipus 
d 'e levació . d'hanroMosa, í ompUM-
ist de perfecció, és a d i r . a l 'a l ta 
cultura, es troba en " f * ^ * ' 
no sols esplrltua'mei t. s m ó biolò
gicament. Es la idea d una VfUosM 
i n aqueix sentit !a qui pres deix la 
U U d'obres qtie tan el i seRles. 
qne els verament ambí-'losos no ho 
fibüdlo. 

Mentrestant, Ja des d'ara podr íem 
contribuir a les selica-'ins funu-es 
servint-nos. en les nostres valoracions 
d'escriptors actuals, del revelador 
orocediment estadístic. 

J. FARfUN I M A Y O I U L 

EI professor Adolf Ferr ière , direc
tor adjunt do l'OIiclna luternacloaal 
d 'Educació, de Ginebra—Oficina a ia 
qual Espanya s'adhert el dia 15 de 
desembre de l'any 1929—donà ahir 
al vespre, a la Universitat, sota °ls 
auspicis del Seminari de Pedagogia 
que amb aquest acte Inaugurava les 
tasques d'aquest curs, la seva anun
ciada conferència sobre «la psicolo
gia de l 'adolescència». 

Demost rà com aquesta edat és una 
de les m é s Interessants per al usi-
còleg i una do les que revesteixen 
més impor tànc ia per ai pedagog. 
Cinc transformacions són produïdes 
en l ' Individu durant els anys de la 
prepubertat í de 1̂  pubertat. Primer; 
una t ransformació corporal, en par
ticular del sistema nerv iós . Se^om 
Un desvetllament de la sexualitat 
animal i ideal. Tercer; Una refondl-
cló 0 t ransformació del « jo . per l'a
par ic ió de noves aptituds. Quart: 
Una modificació de les relacions so
cials amb els adulis i amb els con
temporanis. Cinquè: Una necessitat 
d^absolut que revesteix formes molt 
diverses, d'ordre soe ul, art íst ic o re
ligiós. 

En la primera part de la confe
rència, l 'orador pa r l à especialment 
dels joves. A contifiuaclí. examinà 
aquestes mateixes cinc transforma
cions en el que fa referència a les 
noies, la qual cosa el porta a sxpo-
sar les semblances 1 les diferènoíR» 
entra els saxos, tal com les percep 
la psicologia. 

Després, l 'orador presenta la qües
tió p ràc t i ca : «Què cal fer?» 1 la res
posta a cada un dels cinc punls ex
posats a l començament l i dóna oca
sió per a desenvolupar un programa 
complet d 'acció . En els dominis de 
la salut 1 da la higiene, cal tenir 
compte de les modificacions somà
tiques. El desvetilaraent de la sexua
l i ta t exigeLx també la higiene en el 
sistema nerviós . La refondicló del 
«lo» cal que sigui· respectada pels 
programes escolars; un mateix oro-
grama imposat a lots els infants, 
amb una uniformitat en el teraos 
1 en la intensitat, és una errada psi
cològica que té g rav í ss imes conse
qüències. Així mateix, els tipus osl-
cològlcs diversos suposen una adap
tació de l a disciplina escolar 1 fa
mi l ia r a cada un. car l lu r evolució 
social va essent cada vegada més 
diferenciada. En f i ; l a necesairat 
d'absolut ha d'ésser nodrida i des
envolupada tenint en compte, sem
pre, que la finalitat de la vidu no 
és mantenir-se allunyat de l 'acció, 
s inó que cal percebre-la des d'un pla 
més elevat i lliurar-se del tot al ser
vei de la humanitat. I adolescència 
és. en efecte, el l l indar de l'edat adul
ta, en la qual tots els deures í é ' n s 
presenten: espòs 0 esposa, pare o 
mare, professional, c iu t adà i home 
en el sentit més alt de la paraula. 
Si l'escola no respecta les lleis de 
la vida i de la creixença, tendi rà a 
desequilibrar la raça. la qual cosa 
empeny a poc a poc la humanitat 
al desordre 1 a la guerra. L'harmo
nia nerviosa, psicològica I espiritual 
ha d'ésser el f i de tota educació. 

La Societat Mèdico-Farmacèutica 
dies Sants Cosme 1 Damià celebrà el 
passat dijous, dia 4 del corrent, la 
sessió científica coresponent, en la 
qual el doctor Joaquim Tries Pujol 
disser tà sobre «Prejudicis en el trac
tament de les fractures». E l conferen
ciant d o n à un magistral lliçó amb 
abundants conceptes extrets de la prò
pia exper iència . En la discussió hi 
prengueren pari els doctors niba de 
Sanz l Vendrell. 

Demà. dia 11. al mateix local. Llu
irà TL.prlncipal, t indrà lloc al con

ferència del doctor Antoni Carreres 
sobre «Eczemes 1 el seu t rac tament» . 

El Cos Facultatiu de l 'Hospital de 
la Santa Creu l Sant Pau celebrarà 
sessió científica publica mensual* de
mà. d lakl l , a les deu en punt del ma t í . 
Es discutiran les següents comunica
cions : 

Doctor Nogué Morè : «Un nou cas 
de dermatitls precancerosa». 

Doctor F. d'A. S a n t i n y à ; «Estat 
actual de la serologia de la lues d?s-
prés de l ' t í l i lma conferència de Co
penhaguen». 

Doctor F. d'A. E s l a p é : «Bloqueig 
de la branca dreta del fascicle d'His». 

La Societat de Química de Catalu
nya ha organitzat per a la propera 
setmana sís conferències interessan-
tissimes sobre adobs, el descabdella-
ment de les quals ba estat encarregat 
a entesos especialistes sobre cada te
ma. Aquest curs serà formal per les 
sis conferències s egü?n t s : 

1.—«Adobs potàssics», per Elies Bar 
los, ex-cap de fabricació de «Mines 
de Potassa de SAria, S. A.*. 

1L—«Adobs nitrogenats», per Fran
cesc Hernàndez i Gutiérrez, D. I . Q. 
I P. Q. 

I I I . —«Adobs fosfatai««. per Josep 
Maria Soler Carreres, E. I . 

IV. —«Acció d'altres elements sobre 
la terra», per A. Jul ià 1 Saurl, D. 
1. Q. 

V. —«L'economia dels adobs», per 
Lluís Ferrer l Jaume, enginyer i pro-
fesor. 

V I I . — «Productes ant iparas i ta r i s» , 
pel doctor Josep Estalella, Dr. Cl., 
professor a l 'Institut de Tarragona. 

Les dues darreres t indran lloc al 
local de l 'Institut Agrícola Ca ta là de 
Sant Isidre. 

«Ciència», revista catalana de Cièn
cia 1 Tecnologia, publ icarà el tex ín
tegre de les conferències esmentades, 
en un n ú m e r o especial. Tenint en 
compte que, per l 'Interès dels temes 
anunclata seran molts, especialment 
agricultors de fora de Barcelona, que 
s'interessaran a posseir l 'edició d'a
questes conferències, la S. de Q. de C. 
i la redacció de «Ciència» preguen a 
tots aquells que desitgin rebre'n 
exemplars se serveixin formular amb 
temps la corresponent demanda a la 
Redacció i Administració de «cièn
cia., carrer de València. K * . entre
sol. Barcelona. 

L'Acadèmia 1 Laboratori de Cièn
cies Mèdl-ues de Catalunya celebra
rà sessió clentmca avui. dimecres, 
a les deu de la ni t . en la qual el 
doctor Josep Maria Mufloz farà una 
oomunlcació sobre «Diagnòstic 1 trac
tament dels quistes Ijldatldlcs oberts 
a vies billars». 

V I D A L I T E R À R I A 

iOSEP UEONART 

AUTORS, LLIBRES. PROJECTES 

«TlzianeUa», de Jcsep Lleonart, se
rà publicada molt avia! en una edi
ció de gran luxe, decorada amb boi
xos de J, C Blcàrt . 

« • 
El mateix dibuixant i llustra cl nou 

recull de poemes du Mar ià Manent: 
•L 'ombra». 

Lola Anglada publ icarà , el dia de 
Santa Llúcia, el seu nou llibre «Nar-
cls». 

Salvatore lt> Presti té gairebé en
llestida la versió a l ' i talià del llibre 
de Salvador Perarnau: «Cuques de 
llum*. 

«Paradís» , el nou llibre de poemes 
de T o m à s Garcés, serà publicat on 
una e d k l ó d'art, moll aviat. 

.•. 
Josep Pla, ha ll iurat a l'editor Ló

pez LÍansàs el seu llibre sobre Fran
cesc Pujols 

No es tracta d'una simple facècia 
— ens ha dit l'autor — sinó d'un ve
ritable sistema filosòfic. 

* 
Ferran Valls I Taberner ha escrit 

el pròlea del volum de les «Obres 
Completes de Joan Maragall», que 
sor t i rà aviat. 

I.a correspondència de Bernard 
Shaw a Elcne Terry. durant trenta 

DM d'una gaterin dc Sant Genasi. 
amb vliles a l mar, Jotep Lleonart 
tradueix cada vxatl unes pigines de 
Coethe. Sota el bon sol. aquestes quar
tilles, que van fent p i l a visiblement, 
contenen la tasca l i teràr ia més ambi
ciosa que hom porta a terme o casa 
nostra. Josep Lleonart tradueix el 
"Foust"—íof et "Faust"!—Els Jraa-
ments que ens n'ha ofert són un tast 
segur. A "Edicions Proa", ja n 'hi ha 
una bona part. Per la primavera 
sera enllestit! En vigílies del "Premi 
Crcxells", ens adonem que ens manca 
—imprescindiblement!—cl PREMI a la 
mi l l o r t raducció. Josep Lleonart, i Cè
sar Jordana, per dir dos noms, són 
candidats des de fa massa d'anys. 

anys, s e r à aplegada en un' volum. 
m • • 

La Societat Castellonenca de Cul
tura, dins la seva secció d'obres 
d ' invest igació l ü s t ò r k a . acaba de pu
blicar un llibre interessantlsslm: «La 
Enseflanza en Castellón (1374 a 1W0). 
de l 'erudit publicisia valencià Lluís 
Bevest l Corzo. Cal adreçar les co
mandes d'aquest l l ibre a l 'Editorial 
Barclno, Portaferrlssa, 17. 

**. 
La Col·lecció Popular Barcino dedi

ca una atenció preferent al nostre 
id ioma A part dels seus ja famo
sos «Exercicis de Gramàtica Catala
na», de Jeroni Marvè. aquesta popu
lar coBecció ha l lançat al camp fi
lològic diversos volums sotà la triple 
divisa: Temes rttlls. Autors compe
tents. Preus econtmics. Recordeu: 
«Ortografia Catalana». La conjugació 
dels verbs en català». «Les princi
pals faltes de gramftnca.. «Diccio
nar i ortogràfic abreujat», de Pompeu 
Fabra. «Com s'ha d'escriure una car
ta en català», de J. M. Capdevila. 
«Correspondència amorosa», de Car
les Soldevila. «Com s'hen d'escriure 
les cartes comercials», de C A. Jor
dana. 

REVISTA DC REVISTES 
Entre el nodrit sumari de «Revista 

de la Llar», sfubraülem «Agonia» 
obra teatral de Prudenci Bertrana-, 
•Un bufó», conte de Miquel Capdevi
la; «El meu bigoti», de Miquel José].-
i Mayol, i tota la part gràfica, ex
quisida. 

Ambrosi Carrión a 
l'Associació Obrera 

de Teatre 

«EL MODERNISME EN EL TEATRE» 
Ahir , a les vuit del vespre, .Am

brosi Carr ión donà la seva anuncia
da conferència a l 'Asscclacló Obre
ra de Teatre, domtciliada a l'Ate
neu Poiytechnicuin. 

P a r l à d'·El modernisme en el tea
tre». 

La sala d'actes del popular Ateneu 
era completament plena 

Ambrosi Carrión començà per dir 
que en referència ui teatre cata là , 
és una excessiva-gosadia parlar del 
teatre modern. 

I a humanitat — afegeix — és igual 
avm quo en l 'antiguitat. La moder
nitat només és aplicable en el pro
cediment. Les passions sempre són 
les mateixes. 

Es refereix al teatre grec, el p r i 
mer segons els coneixements dels 
homes, 1 a cont inuació estudia les 
caracter ís t iques de les obres dels 
amors UeHènics. 

El sentiment religiós, l ' ideal pa
triòtic és estudiat pel conferenciant 
a traves de diverses èpoques 1 din
tre el teatre. També l'ideal h u m à 
és estudiat amplament per Ambrosi 
Carr ión, i remarca quo a les obres 
d'Esqull ja hi trobem condensats 
tots els moviments de l 'ànima hu
mana. 

A cont inuació, el conferenciant es
tableix un parallel entre l'esperit 
que informava l'esporit del teatre 
antic i el que ha informal el teatre 
després del cristianisme. 

Seguidament, Ambrosi Carrión es
tudia el teatre de SOIocles, l en 
l '-Antigona» l i l veu ei precedent de 
«Romeu 1 Julleta». Aquests i altres 
exemples aporta el conferenciant per 
a demostrar que en qüestió de sen
timents no h i ha modernliat I en 
el mateix punt veiem com la gelo
sia és tractada per Euripides. 

El conferenciant tstudia després 
la complexitat de i ' ímima liuraana, 
i relaciona l'estudi fet amb els sen
timents que els autors de l 'anligüe-
tat portaren al teatre i també pels 
autors de l'edat moderna. 

Digué que Esquií , Sófacles i Euri
pides eren considerats tom uns in
novadors. I això ens demostra que 
l ' à n i m a . humana mal no. eg nova. 
El que és nou és la manera de veu
re la o tractaí-la. 

P a r l à després de la comèdia. 1 en 
comparur-la àmb la t ragèdia , digué 
que en la comèdia l'autor sempre 
intenta deformar l'esperit. La prova 
és que la comèdia ens fa riure q u à n 
al protagonista 11 passen coses, quan 
és r idícul 

Es referí amplament a! teatre de 
Shakespeaie I dljrué que el teatre 
de l'autor dol «Rei Leas» és una 
muntanya qne sempre es veu més 
alta i més Inaccessible; però sl un 
hom penetra a l'esludi dels assump
tes tractats per Shakespeare en les 
seves obres, ens trobem que l'autor 
do «La Tempesta, n o m é s fa que se
guir els autors antics. 

Al teatre clàssic francès del se-
gle XV H. Raclne i Cornellle repro-
dueixeb francament els assumptes dc 
l 'antiguitat, 1 els mateix Mo!l-r 
és un seguidor dels temps antics. 

Pa r l à del teatre en el segle XIV 1 
remarcà que les Innovacions, d'un 
Ihsen. o un Stainberg. o un Mater-
liftck no són èn realitat tals Inno-
vadons. Els uns apliquen teories als 
conflictes clàssics, 1 els altres se
gueixen francament el camí Indica' 
per antics. I , àdhuc en «El poder de 
la tenebra», de Tolstol, h i trobem 
els fonaments del teatre c làss ic . 

Fa referència a Plrandello, I des

près d'estudiar el caràcter paradoxal 
del seu teatre, d igué que sortosament 
ja va passant. 

Seguidament, afegeix que el teatre 
ca ta là hauria d'éssei- el reflex uni
versal de l ' à n i m a tatalans. I avui 
el nostre teatre no compleix aquesta 
miss ió . 

Es tud ià els orígens del teatre ca
talà, i en estudiar l'obra dramàt ica 
de Guimerà afirmà que així que el 
teaire agafa força Immediatament 
esdevé p r imi t iu I lan i de bo que 
avui sortís algun a itor amb el ma
teix pr imiüvlsme fiue Guimerà, i 
que desensopls el nostre públic, 
abocat en un teatre blanc i car
r incló . 

P a r l à del teatre d'Iglésles, qui por
t à el poble al teatre l amb ell un 
element vital . 

P a s s à deàpPés a estudiar el teatre 
de Rossinyol, l d igué que l'autor de 
•L'auca del Senyor Esteve» ha su
perat el aronlsme que ell t robà. 

i l com ha estat després seguit el 
modernisme? Només recordo un 
nonu el de Puig i Ferreter; però. 
Puig l Ferreter veu les portes del 
teatre, si no de fet. tancades de dret. 

Nosaltres patim un retrocés. 1 no 
en comparació amb el teatre estran
ger, s inó amb el nostre teatre an
terior. 

Drames t comèdies no passem mal 
de Pitarra. O bé ens trobem amb 
una agència de matrimonis. I alxó 
no Interessa, almenys fora de casa 
nostra. I d'aquest estat de coses, 
qu i en té la culpa? L'autor? L'amor 
en exercici està al servei d'una em
presa. Abans els empresaris no eren 
censors quan d'un autor reconegut 
es tractava. Però avui l 'autor s'ha 
de subjectar a les modificacions de 
l'empresa. Es fals çtie el públ ic exi
geix carrincloneries. •! si n 'hi ha una 
part, és que l'empresari l'ha for
mada. HI ha qui iroba Immoral el 
teatre, però al cinema tot és tolerat, 

1 respecte a la censura de les em
preses, ens trobem amb el cas de 
Prudenci Eertrana, a qui les empre
ses han retornat la seva obra «El 
retorn de Terpsa» perquè era massa 
trista. L'autor de «Josafat», «Nàu
frags», «Jo., etc, no pot estrenar, 
mentre en el cartell dels teatres ht 
figura més d'una bajanada. 

P a r l à després de les direccions bl-
latemls l de les coaccions que s'e 
xercelx damunt la crí t ica, qi,e Per 
mor d 'a ixò no l i ve d 'aquí de par
lar de Romaln Rolland l Pagnol. 

El conferenciant a c a b à advocant 
per una renovació de! teatre català, 
perquè el teatre cata là reflecteixi de 
debò l'esperit de Catalunya. 

En acabar la seva conferència, 
Ambrosi Carrión escoltà una prolon
gada ovació. 

J O V E N T U T 
D E L E S C O R T S 

(GALILEU, 319) 

CONFERENCIA PUBLICA 
sobre el tema 

N A C I O N A L I S M E 
1 I B E R I S M E 

a càr rec de 

MANUEL SAGNIER 
IBOVÉ 

Tresorer de la 
•Joventut de la Lliga Regional is ta» 

de Barcelona 

Dissabte, dia 1 ?, 
a les deu del vespre 

P O L Í T I Q U E S 
EI cas del Sindicat de Tous 

Davant de certes Informacions, qud 
«La Publicitat' ( «La Rambla de Ca-
talunya» s'han afanyat a recollir, 
avui l'alcalde de Tous, ha t ramès 
el següent telegrama: 

«Senyor Director de «Informació-
nes». — Madrid. — Sorprendléndome 
Impor tància a t r ibuïda por Vdes. a 
cuestlones puramenie Internes de un 
Sindicato Agrícola de este pueblo. 
tengo a su d t sposx lón documentos 
probatorios de que no sólo no rea-
llzamos manejos polítlcos. slno quo 
para evitar tods sospecha persegul-
mos con lenldad qulzàs exceslva ges-
tlón desastrosa algunos elemenlos 
dentro Sindicato Agrícola, cuya pros-
perldad tanto nos interesa. — Bapó. 
alcalde.» 

Un acte a Argensola 
Diumenge a la tarda, va tenir lloc 

al local de l 'antiga «Unió Catalanis
ta», d'aqusta localitat, una r eun ió 
important dels elements catalanistes 
del poble. HI parlaren el senyor Que
ral t i Llucià, d'Igualada, 1 el senyor 
Miquel Vidal 1 Guardiola. Tots els 
elements que h i assistiren en sorti
ren molt animats per defensar els 
nostres Ideals. 

El Capità General a Madrid 
Ahir al vespre va marxar „ Ma

d r i d el capi tà general, senyor Des-
pujol. 

A l 'estació fou acomiadat per les 
autoritats. 

Nacionalisme i iberisme 
Sobre el tema «Nacionalisme 1 Ibe

risme. donarà «1 dia tretze d'aquest 
mes, a les deu de la nit, ai centro 
«Joventut de les Corts» (Galileu, nú
mero 319). una conferència públ ica 
el tresorer de la «Joventut» de la 
Ll iga Regionalista de Barcelona, se
nyor Manuel Sagnler Bové. 

Són especialment convidades a Tac
te les entitats adherides a la Lliga 
Regionalista 1 els seus associats. 

E l governador va fer un viatge 
a Madrid 

Dimarts al vespre, alguns dels pe
riodistes que fan informació al Go
vern civi l asseguraven que el gover
nador havia anat a Madrid aprofitam 
les dues festes. 

Per tal de procurar la confirmació 
de la noticia, quan el senyor Màr-
quez Caballero pa r l à amb ois perio
distes, un d'ells, aprofitant que la 
conversa der ivà sobre l'actualitat po
l í t ica i davant l 'afirmació del gover
nador que ell no s'ocupava per a res 
d'aquests assumptes, l i d igué : 

—Doncs es diu que vostè ha fet un 
viatge a Madrid en el mateix tren 
en què hi a n à el senyor Cambó, 

E l senyor Màrquez es l imità a ne
gar veracitat a aquesta suposició, pe
rò nl negà' n i confirmà que hagués 
fet el viatge. 

Avui al migdia un altre periodista 
p regun tà al governador sl era veritat 
que havia anat a Madrid. 

EI senyor Màrquez volgué saber qui 
l i havia donat la notícia l en respon
dre aquell que era un company de 
Madrid, d igué que ja havia desmen
t i t que hagués fet el viatge amb cl 
senyor Cambó. 

—No. no—Insistí el repòrter—. El 
viatge el va fer sol. 

—Sol. no—respongué el governador. 
Encara que el senyor Màrquez no 

donà cap més precisió, pel to que 
posà en les seves paraules els perio
distes comprengueren qus era veritat 
el / i imor que havia circulat. 

Preguntat sl el viatge havia t ingut 
relació amb la política 1 les pròximes 
eleccions, contestà el governador que 
ell de política no en volia saber res 
1 que de qüest ions de candidats sols 
sabia quatre vulgaritats que coneix 
tothom que llegeLxi els diaris. 

Sembla que el senyor Màrquez mar
x à dissabte en el segon exprés 1 tor
n à dimarts al mat i . 

E l degà 
del Col·legi d'Advocats 

EI senyor Abadal, degà del Col·legi 
d'Advocats, féu una visita al gover
nador. 

Preguntat aquest sobre l'objecte de 
la visita, d igué que al senyor Abadal 
el coneixia per relacions professio
nals, però que havia tingut la gen
tilesa d'anar a saludar-lo en el nou 
càrrec. 

M u s i c a l s 

ELS CONCERTS MUNNE 
Un sorollós èxit, un punt ben ho

norable pogué apuntar-se en el l l i 
bre de la seva carrera artíst ica, el 
gran violinista senyor Josep Muu-
ner. en el dia de la cinquena «soirée» 
de gala ai saló del Cafè del Tosta-
dero. 

La gentada que envaïa l'ampic 
local, va eixir plenament satisfeta 
de la vesprada. Constituí el progra
ma a «solo», la Gran Rapsòdia Hon
garesa de Hauser. que fou Interpre
tada meslrlvolament. 

No cal esmentar l'aplaudiment del 
públic, però sí, les tres obres fora 
de l'anunciat, destacant-se «Berceure». 
de Godard, «Masurca». dc Musln l 
«Humoreske. de Dlorak. todaca en 
sol bemoll (I). 

A més de la posició tan elegant 
del mestre Munner, té al seu v io l i la 
meravella d'una sonoritat perfecta, 
vigorosa, delicada, 1 posseeix un 

domini dels harmònics tan atraient 
que. amb més força, semblaven notes 
d'arpa. Observàrem el domini t ambé 
en fer oir dobles cordes, l la mecà
nica resultà bri l lant en tot concepte. 

Podem ben di r que el senyor Mun
ner posseeix una escola perfecta. Es 
plaent de poder esmentar la gran 
atenció que hi posà el seleclísslm pú
blic, i molt va plaure'ns de veure-hi 
una bona part dels nostres mil lors 
músics. 

Fou acompanyat pel senyor Figue
res de Rarberà, qui com sempre, sabé 
Identificar-se an\b l'esperit de l'exe
cutant. 

Una vesprada tan grata, que de ve
gades no la gaudim tan plenament 
a les sales èxprofés. Una bona part 
del públic era formada de senyoíetes . 
I les .lloances al senyor Munner. 
ereu tan unàn imes que són les millors 
proves de l'efecte que produí . 

& F. B. B. 

V I D A A R T Í S T I C A 

P E R E P R U N A LES OMBREL·LES 

(Galeria d'Art de Casa Llibre.) 

UNA EXPOSICIÓ D'ARI 
MODERN A LA GALERIA 
D ARI DE CASA LLIBRE 

Hom pot visitar aquests dies, a 
la nova galeria d'art de la Casa 
Llibre, una exposició d'un força tria', 
conjunt d'obres de pintura, escultu
ra i dibuix, degudes als artistes se
güen t s : Joan Juuyor, Pere Pruna, 
F. Camps-Riberu, J. Vidal-Gunià, An
toni Cauadell, Joan Commeleràu, Jo-
seu Granyer i Mart i Llauradó. 

Entre aquests noms n 'hl ha alguns 
que, a malgrat de la joventut, han 
conquistat u n nom fora de la terra: 
són aquests els dels pintors Joau 
Junyer i Pere Prunn. Altres, com els 
de F . Camps-Ríbera, J. Vldal-Gumà 
1 Josep Granyer. són ben coneguts a 
Barcelona, La resta, tot i haver co
mençat tot just el seu camí, han 
estat valorats, almenys amb un am
ple crèdit, per pari dels nostres co
neixedors. 

Hom troba en aquesta exposició 
una sèrie d'obres lo tendències dis
tintes, però totes dintre el domina
dor comú modern d'art vivent. La 
direcció de la nova galeria d art da 
la Casa Llibre, hu obert la porta 
a uns quants joves inteüigents 1 sen
sibles; no podíem Operar menys 
del senyor Anglada-Albareda, qui 
ha assumit la responsabilitat de la 
direcció d'aquesta galeria, n i menys 
de ia gerència de la Casa Llibre, 
que ha posat aquest nou saló d'ex
posicions en tan bones mans. 

Aquesta nova galeria d'art pot fer 
un gran bé eutre 1« gent del nostre 
gran món, dissortadament, i fent les 
excepcions que calguin, una mica 
distreta, especialment de l 'art sensi
ble 1 de bona qualitat, produï t per 
les darreres promocions de pintorj 
I escultors. 

Nosaltres que hem combatut tota 
mena do snobisme quau la critica 
0 -íls artistes se n'han refiat per opi
nar o crear, creiem que rsnoblsma 
té un lloc adequat eutre el que ms 
hem acostumat a anomenar aristo
cràcia. Cal que aquesta, si no en
tén de veritat les obres dels nostres 
bons artistes joves l audaclosos, fin
geixi que les entén i fingeixi, si cal, 
que s'hi entusiasma. A còpia de dir 
que les coses bones i ludacloses 
agraden, terminaran, ben segur, per 
estimar ies. Cal predicar, entre la 
nostra gent que hom anomena dis
tingida, la necessitat dt la compren
sió de les valors artístiques de tots 
els temps i , sobretot, de les valors 
més difícils de comprendre — de
gut a la rutina — que han produït 
1 aniran produint le coves promo
cions, les obres de les quals, en els 
bons casos, no són tan lluny com 
puguin semblar de les d'altres èpo
ques, 

I , sobretot, en aquesta exposició 
oberta a la Casa Llibre, ningú que 
t ingui tres dits de front no podrà 
escandalitzar-se de cap de les obres 
exhibides. Sortosament, la majoria 
d'aquestes obres, eomptant amb l'au
dàcia necessàr ia , estan afiliades a la 
bona tradició (que no vol d i r re
petició). 

Hom assenyala entre els exposi
tors dos pintors pictòrics amb una 
intuïció molt viva de les qualitats 
eternes de l 'art l lur: Camps-Rlbera i 
Vidal Gumà. Són aquests dos artistes, 
al nostre entendre, els més directa
ment pintors dels que exhibeixen. 
Sintètics — «fauves. — retornen l'art 
l lu r a la plenitud pictòrica; Vidal-
Gumà. sobretot, amo un sentit molt 
exacte del que ha d'ésser la pintura 
de cavallet. 

Decoradors, en un alt sentit del 
mot. Pruna I Junyer, continuen la 
tradició de l'arabesc Iniciada amb 
Gauguln. Més dibuixant el primer, 
més pintor el segon. I gairebé calli 
gríf. a plena pasta, troba harmo-
nlas colorisüques. realment màgi
ques. 

L'escultor Grànyer — que exhibeix, 
entre altres obres, «Torero», que és un 
dels millors blbelots que han sortit 
de les seves mans — també accentua 
aquest sentit decoratlvista 1 sintètic 
que ha caracteritzat, i caracteritza 
encara, una part considerable de 
l 'art vivent. En «Torero». Granyer 
ateny el punt difícil del sintetlsme; 
un punt dolç perillosíssim, que l'ar
tista sap aguantar sense caure eu la 
banalitat que a m e n a ç a tota obra gra
ciosament estilitzada amb excés. 

Dels altres expositors preferim par
lar-ne quan llurs obres ens sugge
reixin un comentari expressin. 
Creiem que aquesta ocasió no tar
darà a presentar-se. 

BAIAROLA 

CONFERENCIA DE RA
MON PUIG - GAIRALI 
SOBRE ARQUIIECl URA 
NOVA, ESIIL DE LA 

NOSIRA tPOCA 
H I 

El confereucluiu subratlla la una 
uinuiat que hom noia arrea, quan", 
a les normes empraucs ou la cons
trucció, les quals es lonamenieu eu 
les solucions auequade» als proble
mes nous, En les solucions uiquiiec-
turuls que s'han (urmulat, '.enuu cn 
compte els costums nous. 

L'arquitectura ha seguit finalment 
els passos de la ciència. Eu menys 
de mig segle, la fag de lu terra ha 
canviat: ei descobriment de l'olec-
incitat , les invencions del loiegraí J 
del telèfon, ei deseuvoiupumem de 
la maquinaria 1 de la a imnluacló i , 
sobretot, els mitjans dt locomoció, 
han enriquit les possibilitats huma
nes. El ri tme de la vida s'és accele
rat í hom ha tingut de procurar no 
ves solucions per a les noves íua-
clons, les quals han -hagut de for
mular-se d'una manera racional 
partlnc d'una sensibilitat nascuda 
amb les noves possibilitats descober
tes pels grans Inventors. Els nous 
mitjans de vida han creat una arqui
tectura nova; unes noves formes. Els 
autors, els ' trasatlàr.tlcs, els balan
dres, les canoes, els avions; és a dir, 
tots els elements nous que han vin
gut a ocupar un nou lloc en la vida, 
troben avui, arquíiectòuícameiit, so
lucionat ol problema. 

Els nous costums han portat no
ves formes. Alxl esports han en
riquit l'arquitectura de noves moda
litats estructurals: les piscines da 
natació, les pistes cohenes per a ten
nis I altres Jocs, els camps de fut
bol, els aeròdroms, és a dir, tot do 
lunclons que abans no existien i que 
avui són una realitat, han exigit que 
fossin resoltes amb un nou art, re
git per les seves pròpies lleis. 

Toi ha canviat: els mètodes peda-
gçglcs, els sisiemes d'ensenyament, 
amb laboratoris anixos que hom no 
podia preveure. 

1 sobretot — va dient el conferen
ciant — la gran transformació que 
ha originat el triomf de la higiene, 
Totes les construccions per aquest 
motiu han canviat la seva fisonomia: 
les cases habitació, els edificis co
mercials o industrials exigeixen avui 
dia molta llum, aire i confort, ven
tilació; és a dir netedat estricta. 

Tot es basa en els sistemes més 
precisos; tot s'ha de resoldre damunt 
sistemes mecànics de graduació exac
ta: la graduació de la temperatura 
dels locals, la neteja feta a hasa 
d'àparel ls d'absorció, etc. El proble
ma de la l lum artificial, resolt cons
tructivament; els aparells sobre-po 
sats han desapareg'it substi tuïts per 
la l lum indirecta. 

No res de tot aixo existia fa pocs 
anys. L'arquitectura un temps vol
gué resoldre alguns d'aquests pro
blemes servint se le les formes que 
havien creàt necessitats anteriors * 
com que aquelles no eren idònies a 
les noves funcions, es fracassà. No 
era pas aqueèt el bon camí 1 pe-' 
això més que d'arquitectura hom 
podria parlar de rutina arqueolo-
glsía. 

(Continuarà) 
AdwerUment. — En la transcrip

ció del fragment I I de la conferència 
de Ramon Puig, en el paràgràf ter
cer, on deia: «mentre que la nostra 
Exposició no l'animava arquitecto-
nlcament altre desig que el de la 
veritat de reproduir uns estils»; ha
via de dir: «que mentre, etc... altra 
desig que el de la vanitat de repro
duir uns estils». 

D i p u t a c i ó 
Demà al migdia el govei'nador ci

v i l farà una vlslla oficial a la Dipu
tació. 

—Demà dijous es reunirà el ple del 
Patronat de l'Escola Industrial. 

-Aquest mat í el senyor Maluquer I 
Vlladot ha visitat detingudament » 
Clínica Mental que diriBei* el „d°X 
Busquets. Ha quedat molt compia 
gnt de la visita. 

—L'Associació de Periodistes ^ Bar
celona ha tramès una felicitació al 
president per la iniciativa que na 
tingut d'invitar la Societat de les 
dons que se celebri en aquesta ciutat 
la Conferència del Desarmament. 
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