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EL M O N DE LA CULTURA 
R E S T R I C C I O N S , 

H I P Ò T E S I S 
Httvein resumit la visió decepció-

nain que vol donar-nus rarquiiolog 
francès senyor Plcard de la Grècia 
clàssica. Ara veurem a riscos de 
contradir-se, d'exagerur. algunes de 
les restriccions 1 concessions a qua 
l'obliga, tanmateix, el mètode clentf-
Oc. 

Ens manca espai. Sovint resumi
rem, altres vegades citarem. Serem 
sempre exactes. Comentarem poc; el 
lector Intel·ligent prou an i rà trclent 
les necessàries conseqüències. 

Després d'haver exposat les mali
fetes de la l lum de Grècia, admet 
quo ella endolceix la «decblranto· 
beutat de la llunyana muntanya, n 
lleva l'espant de l'inílnit. Afegeix la 
vida a les plones a les onades som
rients; 1 fa, sobretot 'que el dusig 
de pensar formiguejà consinruinont 
• les puntes extremes de l'esperit 
del passatger.» 

Sovintegen en el llibre els planys 
sobre la manca d'informaoió. Exem
ples concrets: «Tret de les ciutats 
hellenistiques. les més estudiades a 
dir veritat fins ací, després d'aque
lles de l'època prehellènlca, oar és 
per al període clàssic, que les infor
macions de l'arqueologia han restat 
les més pobresl»... No oblidem que 
el llibre del senyor Ricard es refe
reix a l 'època clàssica. Cal anar 
doncs amb compte a concloure; no 
féssim com aquells que el mateix 
professor blasma «qui volen con-
doure-ho tot, avui, de ipotlts fets on 
ells mateixos prou Inslgnlflcantsi.. 

També diu que n i textos ni ex-
eavaclon» no permeten de dibuixar 
el pla més clàssic de les hablta-
olons... fora do les línies essencials, 
S« les restiluelx per aproximació 1 
document» d'altres lloc». 0 beHenís-
Mcs. 

•Cap regla no es pot posar, tot 
havent variat com a tot arreu se
gons el rang social,» 

Després hl ha en el llibre massa 
Incisos, concessius, dubitatiu», oon-
dlrlonals. Exemples: 

En parlar dc les amples avingu
des que atribueix Homer a la Trola 
de Prlam «Es pot t émer , que no h l 
hagi hagut allà algun excés d'ima
ginació.» 

•Podem» - representar-nos las aorò-
polls, «fins la d'Atenes», com prou 
onlarfegode» 1 d'una higiene •prou» 
miserable. 

Diu que en temps d'Aiistótll quan 
era donada ordre do conduir les es
combraries a deu estadis d'Atenes... 
1 es pregunta: 'però ho feien aixòt»' 
Home quan no hl havia voga gene
ral bé devien fer-ho. 

Pocs Jardins i mat culdots. Pren 
com a exemple la mítica casa 
d'Icarlos. rarfsslma d'arbre». «No 
•hi devia pas haver, al Ins! molts 
nMts d'arbre» en el» altre» llocs». 
Per exemple, el ja rdí d'Eplcur. 

• El» bany» privats «sembren» ex
tremadament rars... a Dalos. etc... 

Del luxe do la casa d'Aldbiades 
diu: fantasia de ric que ha estat «po
sada en dubte», i que va «deure ser 
prou^ excepcional. 

Després de dir qne sota aquell 
•cel indulgent», «humanum paueïs 
v lv l t genus». diu que. amb tot. ra 
vida del «genos» ha «ben pogut» evo
lucionar profundament a Grècia. 

Comenta la dlatriba de Demòste-
nes contra el fast insolent de les 
cases particulars «luxe. dia Demós-
tenes. qui ultrapassa per la magni
ficència el de certs ediQcIs públics». 
I diu que Demòstenes, com a advo
cat que ero, •sen* dubte», havia for
çat el contrast qne denunciava etc. 

En haver de jnstlflcar la lleugere
sa l la llibertat dels vestits feme
nins, es recorda dels blasmes que 
ha fet del clima de Grtcla. 1 diu: 
•el clima de Grècio, encara que ex
tremat, llargues indulgències...». 

Però heu's aol un paràgraf molt 
«pic i a meditar en sen t i» dife
rents: 

«Com a'ha exagerat el gual dels 
«sporte en l'antiguitat, s'ihslstelx 

Al Csntre 

(k Sant Pere Apòstol 

VISITA O I L DOCTOR IRURITA 
H senyor bisbe va fer diumenge 

una vlBlta al Centre de Sant Pere 
Apòstol. 

Es aquesta entitat un dels més 
fort* baluards de la Vida religiosa 
a Barcelona. 

l a visita del Prelat a aqneet cen
tre oatequlstlo i social revestí gran 
IPlemnltat 

El doctor I rur i ta a r r ibà a les cine de 
la tarda al Centne. on fou rebut 
per la Junta de l'entitat. 

Tot seguit recorregué les dependèn
cies de la casa. En una d'elles hl ha
via reunits més d'un centenar de 
congregantt als qnals el Prelat di
rigí amoroses paraules donant-los la 
benedicció. A una altra de les sales 
hl havia reunit* una dos eents nois 
d«4 catecisme. També el Dr. Irurita 
els va di r ig i r afectuosos consells 1 
als bonei paternalment. 

Visità encara el Prelat les depen
dències on donen classe els germans 
maristes 1 quedà molt complagut de 
tot. 

A la sala d'actes del Casal va ha-
'er-hl una i'.teressant vetllada. Ocu-
rs la p r e s i d è n d a el senyor bisbe 
bisbe acompanyat del» senyors se-
gflentç: 

Bnd. Benet I ru r i t a ; Dr. Manuel M. 
d'Alós, regent de Sant Francesc de 
Paula; Rnd. Manud Vergés. S. J., 
direrter de la Congregació dels PP. 
Jesuïtes Rnd. Germà director de 
les Escoles de Maria Immaculada 
úels Germans Maristes; Rnd. Germà 
director 1 professor de le» Escoles 
•tel Centre; don Manuel Marquès ; 
ien Francesc Bultó. president de l'A-
ttoradó Nocturna; don Marian M. 
Montobblo; Dr. Agustí Garcia-Die 1 
íon Daniel Rlpol, de l'Hospital de la 
Mare de Déu de Lourdes: el mestre 
íoan Llongueres; Dr. Francesc de 

Codina, director del Centre; don 
Domtneí: Cahalleria, president, 1 el 
Wce-dlrector Rnd. Joan Brichs, pvre. 

Es llegiren poesies apropiades a 
l'atto pels nois de les escoles 1 per 
*lguns aocK la secció coral del Cen-
['« Interpretà diferents cançons sola 
W illi-ivció del mestre Mn. Joan Ca-
•Wiovc*, 1 també foren interpretades 

•una mica massa, de vegades», so
bre el lloc quo ha degut tontr ta 
necessitat de netedat en els grecs; 
•sons dubte» (ací d «sens dubto- té 
un sentit de concessiól;; freqüenta
ven molt la palestra, 1 encara no 
bevien après •segons el dogma del 
cristianisme» la horror de la carn. 
doncs a considerar la ba lneadó com 
un medicament temible». 

Diu quo en sortir de casa les do
nes es feien vessar oigua a los 
mans. «Per a aquesta operació Fel 
Siracusanes. ciutadanes de la clas
se mitja estalvien el sabó (crema) 
tan com prenen cura de no inundar 
l lur bella túnica». 

A malgrat de les suposades, per 
ell, exageracions sobre el gust de 
l'esport, reconeix que f e n ç à de Solò 
a Atenes mateix s ravia fot de l'es
port una obligació per als jove» 
•Cosa que havia donat a la raça de 
subsistir Independent 1 en bellesa el 
poc temps que ha viscut, evitant-li 
aquelles crisi» de pessimisme om
brívol d'altres pobles», etc. 

El que no amava aquell poble era 
els excessos dels atletes. Reconeix ei 
senyor Plcard que •€! res Jo massa 
ha regulat a 'Grèc ia fins l 'admiració 
deguda als ollmpiònics. 

Són també a meditar les pàgines 
sobre l ' educadó: fins a le» escoles 
de barri el's nens aprenien la gramà
tica, la música i la dansa. I diuen 
molt també «obre la moralitat d'a
quell poble, le» pàgines on reco-
neLx el senyor Plcard la tendresa de 
qui eren envoltats el's infants, enca
ra que afegeix un incís maliciós, «un 
cop acceptat» a la l lar compadldo-
ra». També demostra com s'ha exa
gerat moll la '•onrlici^ dolenta en 
que segons molt» es trobava a Grè
cia. Ia dona dins la llar. 

Atencions, concessions, dubtes. 
Massa hipòtesis, en fl, per ta l d'ar
rodonir una tesi. 

J. FARRAN I MAYOflAL 

JOSEP M. DE SAOARRA A «OONPB· 
RENTIA OLUB» 
SI algun dia és ociós, per no d l f 

impertinent, de fer la presentació 
del conferenciant, aquest dia és avui 
que ha d'ocupar la nostra tribuna 
Josep M. de Segarra 

Quan es tracta d'un home de dèn -
ela. per eminents quo siguin cl» 
seus servda, la nota blogràflca sem
pre revela a l 'auditori detalja que 
dosooncLxia, mèri ts que Ignorava, 
Pe rò en el cas d'un poeta com Sa-
garra, la vida del qual és afltada 
per la succe»»ló dels seus recull» de 
poemes l de le» seves estrenes de 
teatre, no h i ha Ignorància nl des
coneixement possible. 

La seva calba perfecta és ton cè
lebre com els seus versos; el seu ca 
minar gronxadí» és tan popular com 
els seu» drames. L'home I l'obra, un 
ima fusió Indestriable, ban agafat 
aquella resplendor estellar quo sem
bla reservada a l 'onclanital defs ro
mes Il·lustres. 

I Josep M. de Sagarra és Jove. 
Fou precocísslm com a poeta 1 ha 
estat precocísslm com « personatge. 
Va debutar als disset anys. en uns 
Joc» n o r a l í de Barcelona, on la 
seva poesia, d'una catalanitat sucu
lent»., va conquistar Immediata
ment un proHligl que no he fel sinó 
créixer i muUIpUcar-se. 

Poc» homes són fan naturalment 
poetes com Josep M. de Segarra. 
Per ell é» més cert qne per ningú 
que la recerca del ritme i de la r i 
ma, en lloc de restringir la seva colli
ta d'Imatges . de pensaments, l'aug
menta. EI vers resulta el vers exci
tant Indispensable; sl no l 'hagués 
trobat Inventat, no dubteu que ell 
en fóra l'Inventor. 

La seva Inspiració, que com hem 
deixat entendre té una ret fermís-
slma on la nostra terra 1 ha droçat 
amb indiscutible potència grans mo
numents a les encarnacions cabdals 
de la roça f«El Comte Arnau», «L'he-
reu Riera». «El mal caçador»...) no 
es p r iva tanmateix, d'atacar el» te
mo» de la vida moderna que la se
va sensibilitat molt treballada 1 molt 
•sofisticada», com dirien els angle
sos, coneix a fons, familiarment. 

V I D A L I T E R À R I A 

per altres elements exquisides com
posicions musicals. 

E l Dr. Codina, en un discurs mol l 
adient, va ressenyar la h is tòra del 
Centre des de la seva fundació, els 
mitjans de què s'ha valgut i de què 
os val per a<solir la seva obra cate-
quístlca i l 'èxit assolit. Posà de re
lleu, com a conseqüència de tot 
quant s'havia manifestat, com Inte
ressa a la religió i a la societat fo
mentar i arrelar les obres post-esco-
lars. 

iBl senyor bisbe oontestà expressant 
la satisfacció que sentia d'haver es
tat portat a passar una tarda en 
mig de tant» infants i de tanta ho
mes que treballen per la salvació de 
les ànimes; ponderà la gran finali
tat del Centre encaminada a apropar 
els homes a Déu i de l 'admiració 
que 11 causava que en els temps ac
tuals es conduís amb èxit aquesta 
obra amb tal simplicitat de mitjans. 

Dirigí felidtnclons efusives «I di 
rector i a tots els seus entusiastes 
cooperadors, 1 després ds paraules 
encorotjadoros aprovà amb tot l ' in-
terés l'obra que es porta a terme. 
Oferí la seva decidida collaboració 1 
la beneí entuslastament. 

E l Dr. Iruri ta fou acomiadat amb 
gran» aplaudiments. 

Tot* els que assistiren a la festa 
en sortiren molt complaguis. 

Homenatge 
als Srs. Oliart i Ageil 

Demà. a les dotze, t indrà lloc al 
Saló Doró de la Granja Royal, el 
Vermut d'Homenatge que els socis de 
la Unió Nacional d'Indústrle» de Co
lors, Pintures i Vernissos dediquen 
als senyors Antoni OUart Raurlch i 
doctor Ageil i Agell, president 1 di
rector, respectivament, d d Primer 
Congrés Nacional de le» Indústr ies 
de la Pintura i afins, que tingué lloc 
n I» nostra ciutat d passat juny. 

E L S N O S T R E S L L I B R E S 
ISFANTS I FnVtTES, de Saltador 

Perarnav. Col·lecció "Tresor", vol. I I 
Editorial Poliglota. Barcelona. 
Ueu's a d un recull de sis breus I 

apòlegs, destinats als infants, assen-
clolment infontivols pel seu comln-
gut i per la seva exposició, I que, 
com a bons apòlegs. duen tots, més 
0 menys explícita o immediata, mes 
0 menys feliç 0 directa, l lur l l l -
Có mora! 0 l lur conseqüència hu
mana. En lot» sís hl ha com a mo
tiu central, una llavor, un arbre 0 
una fruita, i un infant. El tnol . 
doncs, éa Just. I les Il·lustracions de 
Jack Benson — que tenen l'exactitud 
descriptiva I la qualitat artíst ica de 
les de Llavcies. alhora que la sim
patia expressiva de le» de Junce-
da —. ben nombroses, augmenten 
l'eficàcia l la suggOBtió del llibre. 

Salvador Perornau. lan emlnanl-
ment poeta, he demostrat posseir un 
veritable temperament per a donar 
lectures als infants; adés. en el seu 
recull en vers «Cuques de l lunu, I 
ara. en aqurstes pàgines de «Infants 
1 fruites». Ei primer, ric d'imatgeria 
1 de llum.- el d'avui, planer d'estil, 
escrit arnb una eloqüència immedia
ta i amb una sensibilitat literària l 
ar t ís t ica oberta a la comprensió del 
llegidor, per «1 qual constitueixen 
aquests apòlegs. una profitosa l ale
gre excursió espiritual. 

Si en algun contista haguéssim de 
pensar, davont del cas de Perarnau 
escriptor infanti l , pensar íem potser 
en Andersen. Però Perarnau no éf 
un imitador, sinó en fot cas un dei
xeble amb porsonalilat pròpia. I és 
en virtut d'aquesta facilllat «orpro-
nent de l'autor, sempre propicia a 
descobertes en els diversos l encara 
possible» aspectes del seu tempera
ment literari, que avui ens ha esde
vingut pedagog de la m é s amable, 
de la més flna qualitat, dins H mit
ja dotzena de conte» inclosos en d 
present volum de «Infani-s i fniite»». 

O. SALTOR 

Í O S E P M.' D E S A G A R R A 
P A R L A R À D E P O E S I A A L 

< C O N f E R E N T I A C l ü B y 
^ Demà. a le,? set en punt de la 
ttarda. 0 la sala de festes de l'Hotel 
Rltz. està flxnda la conferència so
bre "Les meve» relacions amb la 
poesia», que donarà per als socis de 
Conferentia club el poeta Josep M. 
de Sagarra. 

Amb aquesta conferència s'inaugu
ren lee lastyue* de l'entitat organit
zadora per a la present temporada 
de primavera, que de» d'ara promet 
constituir, tant pel nombje crescu-
dísslm de concurrents inscrits com 
per rexcollí 'nrln dels collahoradors 
escollits, un èxit remarcable en d 
sentit d ' intenslfteadó de la cultura 
a !a no.-tra ciutat. 

AUTORS. LLIBRES. PROJECTES 
L'editorial Barrino, benemèrita, 

prepara una nova ooHeecló. Serà 
d'estudis polítics, i particularment 
de dret polític. Hl coHeboraron el» 
noms m^s selectes dintre aquesta 
matèr ia . 

REVISTA DE REVISTES 
«La Paraula OrKtiana». El número 

de gener d'aquesta adntlrablllsslma 
revista publica al sumari següent: 

•Pòrt ic: Desordre; Omnipotèncie 
estatal il·lusòria. Àngel Carbonell, 
prevere; La síntesi psíquica en l'e
d u c a d ó motal. Albert Bonet, preve
re; Pietat mariana I critica hisiòrl-
ca. Joan B. Manyà, prevere: Josep 
Franquesa i Goml», Lluís Bertran i 
Pijoan; Després del centenari de la 
Independència nacional belga. Abné 
Jacques Leclen,-; Llibre» I revistes: 
Judicis d'obre»: do la Biblioteca Boi-
me», per P.; de Josep Courad i M. 
Genis i Aguilar, per Maurici Ser-
rahima; d'Antoni Igull 1 Úbeda, per 
R. Aramon i Serra; de Pierre Benolt. 
per M. Serrnhlma, Reproduccions l 
extractes: L'Església i l 'art religió», 
discurs de S. E. el Cardenal Faulha-
ber. & « l a Documentation Calholl-
que>; La posició del cos medical de 
le* assegurances, pel dodor Pierre 
Merle. a «La Nouvelle Revue des Jeu-
ne»»: XM. història de Gandhi. per E. 
Gathier. 5. i . a T'Osservatore Ro
mana». Les Idees i als fetts-. Vida 
religiosa l moral. Discurs del Sant 
Pare al r.oHegl rardenalici amb oca
sió de les felicitacions nadalenques; 
L'episcopat nord-amerlcà i l 'otur for
çós; El catollc'sme a Austràlia; Na
cionalisme 1 Patriotisme. Cultura ge
neral: Art nou religiós?; MonUerrat 
1 la nostra oultutra, de (lol: Vlnt-l-cino 
anys de presidència a l'Orfeó Cata
là. Moviment «oda l : per E. F. 1 A. 
L . Moviment internacional: La his
tòria de l'Amèrica llatina continua.» 

• 
• • 

Ha sortit el mim. m del Butllelf 
del Cantre Excursionista de Catalu
nya. «I qual Insereix el següeni su
mari: 

«Pels Alps d-l Valais. Breithorn 
(4.171 ra.). per Albert Olivera» I 
Folch. — Un mètode de geografia 
urbana, per Raoul Blanchard. Cris
tòfor Cardú». t raducció. — Festes ju-
bilors de Mon'serrai. — Esiocló t w 
teoorològlca de Violla (quart trimes
tre de 1929). — Làmines: I . Zermatt I 
Mont Cervin. Cre»ta del Breithorn 
dos de la Gelera de Gorner. — I I 
Geleres de Gorner i de Teodul. Bnf-
hom. Petit Cervin 1 coll de Teçdul. 
Gelera de Teodul. — I I I . Gelera dd 
Teodul. Petit Corvill i coll de Teo
dul. Mont Cervin 1 Dent Blanche 
dos de la gelera superior dc Teodul. 
— IV. Coll de Teodul i refugi ita
lià Príncipe de Piamonte 0 de Teo
dul. Gelera de Teodul. MassI» del» 
MIschabels i Rimpflschhorn, dos d d 
coll de Teodul. — V. Brei l l iom l 
petit Cervin des del Teodnlborn. 
Dent d'Herens, Mont Cervin 1 Dent 
Blanche de» del Plateau del Brethom. 
V I . Mont Rose. Lyskamm. Pólux 1 
punla E. del Breiihom des del Breit
horn. Rimpflschhorn. Stralhom, 
Weissthor. massís del Mont Rose l 
gelera del Gornor. des del Brethorn. 
— V I I . Mont Cervin entre la Dent 
d'Herens i la Dent Blanche. des d d 
Brelthoorn. Breithoorn i Peltt Cer
vin des de Gandegg. — VU1. Mont 
Cervin o Matterhorn dos de Gandega. 
Massf» d d Mont Rose I WeKMhor des 
de la cabana de Gandegg. per Albert 
Oliveras i Foloh.» 

D I E T A R I E S C È N I C 
H A MORT N E L L I E M E L B A 

Ha mort a Sidney (Austràlia) l'e
minent cantalrlu Elena Porter Mlt-
chell, universalment coneguda oel 
seu seudònlm de Nellle Melba. • 

Nasqué a Rumley (també Austràlia) 
prop de Melbourne, el 19 de maig 
de 1839. I a sova vocació infrenable. 
que més tard havia de passar per 
damunt do la prohibició dels seu» 
pares, va manifestar-se des do le. 
seva primera Infímolo. Als sis any» 
va prendre part en un concert. Vn 
estudiar piano, orgue, harmonia I 
composició a Melbourne; els seu* («s-
tudls de cant va fer-los a Paris. Va 
debutar a Brusselles. l'any 1887. can
tant «Rigoletto». Aquest fou el co
mençament d'un* brillant carrera; 
Melba va triomfar a tots e!» millors 
teatres europeus americans. Dotada 
d'una veu alhora intensa l ben tlm-
brada, fou una de le* estrelles pre
dilecte» del» «dilottantl» de la sego
na meitat del segle XIX. Al seu re
pertori figuraren totes les òpera» de 
moda en aquelles èpoques. Saint-
Saéns escriví per a ella el paper 
protogonlsla do la aeva «Hdène». 

Feia molt de inmps qne s 'havl» re
tirat do l'escena; però el seu nom 
encara era viu en molts medis tea
trals. 

I C O N C U R S D E T E A T R E 
CATALÀ A M A T E U R 

Reunió del Comitè d'Henw.—Premis: 
«Salvador Alarma» I «Sooletat d'Au
tor»». — t e » ultlme* oempanyles 
Inicrítes. 
Diumenge es reuniren al Reial Cír-

cor Artístic ela Comltèi» d'Honor 1 
Executiu d'aquest concurs. * l'ob
jecte de canviar impressions, deci
dir sobre Interessants punts I resol
dre diverses suggestions presentades. 
H l aaslstlrcn: Salvador Bremon, en 
representació de l'alcalde, 1 les 
altres represontaclons de le» en 
titats que integren la presidència 
d d Comitè; J. Massó Ventós; Ologuer 
Junyent; Florencl Comet; Lluís Mas-
riera; Sflglmon Rovira; Ambrosi Car
rión; Joaquim Biosca; Josep Vendreil 
S Sala; Enric Lluelles; Josep Lleó 
nort; J. Castells; Josep Maria Foloh 
i Torres; Àngel Femàndes ; Enric 
Forcada, J. Farran i Mayoral; Alo 
xandre Cardunets; Frederic Mar^s; 
Manuel Valldeperes; Tomàs Roig l 
Llop; Ramon Rosés; Miquel Cllvlllé; 
Rafael Escurriola; Lluís Maria Bran-
suela; Claudi 1 Joan Fernàndez. i 
a més es robé una entusiasta adhe
sió del president de la Diputació. 
En Joan Maluquer i Viladot. 

La reunió transcorregué en un 
franc ambient d'optimisme I hom 
pogué compulsar l ' interès i entusias
me que aquesta eompetíció a r t í s t i n 
ha despertat per tot Catalunya, Es 
donà comple dels hiolts i valunsos 
premis rebuls. i n Tacte foren anun
ciats el premi «Salvador Alarma. 
(250 pessetes), donatiu de l'exceUeni 
mestre escenògraf, i el premi «So
cietat d'Autors». Kentilment comunl 
cat pel president de la Comissió De 
legada d d Gran Dret de Rarcdona, 
F.n Carles Soldevila. I per ésser ad
judicat a la companyia que reveli 
en el seu parlar una més perfecta 

homogeneïtat fonètica, és a dir. i l 
grup integrat per actors i actrius 
que no sols tinguin un accent agra
dable, s inó que. en conjut. hagin eli
minat les divergències dialectals. 

Les últlme* companyies Inscrites 
són: •Comijanyla Pubill», de Saba-
dell, dirigida por Ramon Monistrol 1 
representada per Francesc Alegr.»;; 
Inscriu: «Mlsilc. (imposada) i •Sire
na», ll iure elecció). «Companyia A r i 
de Talla», de la Societat Al la i i ;n 
Cultural d'Igualnda, que dirigeix 
Francesc Rodon 1 representa Barto
meu Bonet; Inscriu: .Sirena, (impo
sada) 1 primer acte d'«El cor del no
ble». d'Ignasi Iglésies (lliure dec-
d ó ) . I «Agrupació dramàt ica d d 
Centre Republicà de Girona», que dl 
digeix Joan Ballesta; inscriu: «Mís
tic» (imposada) i «L'avi». d'ApoHcs 
Mestres (lliure olncció). El total d'ac 
trlus I actors d'aquestes tre» om 
panjàes són: nou actrius 1 trenta qua 
tre actors, fot» amateurs. 

•Associació de Teatre Seleote». que 
organitza aquest concurs, sota els 
auspicis del Reial Circol Artístic, re
corda a totes le» companyyle» que 
la inscrlp.·Ió quedarà definitivament 
dosa el d l* 15 del vinent mes du 
m a r ç . 

N O T I C I A R I 
Dissabte paatat va e8lrenar »e sl 

Teatre Nou (Líric Català) un inter
medi musical d d meetre Blancafort. 
Aquest intermedi es posa a l'obr»». 
darrerament estrenada •La falç al 
puny». El dlo do l'estrena no va 
donar-se a causa de no estar enüse-
lldes le» còpies. 

Dissabte va obtenir nn gran èxit. 
• 

'•• • 
Per a la setmana qua va < prè 

para. al Poliorama, la reposició de 
la comèdia de Munor. Oece • l a» M-
Jas del Rey Lear». 

Són pocs ds dies que resten d'ac 
tuació a la companyyla de Carme 
Ortega, durant els quals es reprt 
sentaran les obra» de més èxit qne 
s'han presentat durant aquesta tem
porada. 

• * • 
Un del» atractiu» de •Trianerlas» 

que es presenta al Goya, serà la pr j -
sen todó del .dlvo. d d cant flamenc 
•Nlflo de Lucena», acompanyat del 
concertista de guitarra. Pepe Hurta-
do. Aquests artistes animaran l'esce
na de la festa andalusa cantant -fan-
danguíllos» I .saelas.. en el de la 
processó. 

«Trianerlas» e» representarà totes 
les nits, i amb aquest sainet de M11-
noz Seca i Pérez Fernàndez. a l t i r -
narà . a les tardes, el sainet còmic 
de Dlcenta f i l l I Pnjso flll. «La casa 
de salud». obra d'una extrema roml-
cltat. I que la companyia Mollà-Cl-
brian interpreta a la perfecció. 
Aquest sainet es reesfrcnarti demà a 
la tarda. 

Publicacions rebudes 
.Rosas I Espines», revista que pu 

bliquen eli' Dominics de València. 
cT.a Paraula Cristians•. Quadern 

• onesponent al darrer mes de go-
uer. 

POLÍTIQUES 
E l s r e p u b l i c a n s ca ta lan i s t e s 

a n i r a n a les e l e c c i o n s 
Llegim a •£ ! Dia GrAfloo»; 
•Hemos converando unos momen-

to» con Rovira y Vi rg i l i , y. como c» 
lóglco. hemos aprovechado la oca-
slón para praguntarle si sus amigo» 
políticos iràn a las elecciones muni-
cipales. 

—De^de luego. Y a las provincla-
les también. 

—itrén oslmismn a las de diputa-
dosT 

Permnneció un segundo en «ct ' tud 
dubitativa, pero, por fln. nos dljo. 
sonriendo: 

—Bf. también Ircmos a dlas.» 

U n e s l u l l e s c l a n d e s t i n e s 
Al carrer de Snn» foren detinguts 

dos individus que portaven unes fu
lles clandesilnes referent» al» obrera 
sense treball. 

Se'ls ocuparen uns corneta sindi
cals i segells de cotització. 

V i s i t e s a l g o v e r n a d o r 
Han visitat el governador el se

cretari de la Junta de Protecció a ia 
Iiifància. els capellans de l'Hospital 
de la Magdalena i del balneari de 
Vallfogona, l'arxiprest de le Cate
dral i el president de l 'Agrupació ae 
Propietaris del Carmel. 

A rAjuntament 
Nota ds la Dologaoló de Olrouladó 
H'iacionament dc vehicles 

Es recorda als conductors de vehi
cles que als carrers do direcció i ln i -
ca, pels quals circulen tramvies 
contra direcció, l'esta cl on amont de 
vehicles üntcament es permet a l'es
querra. 

Estacionaments prohibits 
Els senyals coníistents en un romh 

groc. que Indiquen les zones on é» 
prohibit rastaclonainont de vehiclis, 
ostenten una Oetsa que indica quo 
la zona comença tocant al d i t se
nyal en el sentli Indicat, flns al se
nyal Immediat, que representa la 
fletxa en sentit contrari. Quan la 
dita zona és molt extensa, es col·lm.i 
nl mig un senyal amb doble fletxa 
Indicant que la zona prohibida ó.i 
a tots dos costats i comprèn flns a 
la Indicació Immediata. 

import del» serveis d'auto-taxls 
Es recomano al públic que en pu

jar a l* automòbils de p l a ç a i a fli 
d'evitar possibles fraus I discussions, 
es flxi si d taxímetre morca verta
derament el preu inicial o de bai
xada de bandera, 0 sigui: 0'30 pes-
seie» ds que porten franja vermella; 
O'/iO els de franja blnnca. I O'OO els 
de franja igrogo. F» recorda a tots, 
públic 1 conductor», que vénen obli
gat», en els servei» de nit . a porter 
encès el fanalet que il·lumini com 
cal les indirarlon» del taxímetre. 

També e» prega al pübllc que no 
toleri faltes de respecte 0 descon
sideració por part dol» tnxlsles. 1 en 
cas de produir-se, qne requlrelxin la 
intervenció del« agents de l 'Autori
tat o que formulin denúncia a la 
Guàrdia Urbana, puix que la impu 
nltat d'aquestes fallo», que tan per
judiquen el públic com els taxistes 
que presten llur» serveis amb honra
desa 1 correcció, podria doner lloo 
a la desmoralització del servei. 

Milloro» 
•El delegat municipal d'e Circulació 

ha formulat una moció a la Comis
sió d'Obres Públiques, por tel que 
es procedeixi a l'asfaltat del carrer 
del Bisbe, p d qual ha estat recent 
ment prohibida lo circulació rodada, 
i una altra davant la Comissió d'Ei
xampla, perquè os modifiquin d s 
burlador» qne hi ho o la Plaça de 
Catalunya, al davant de la Rambla 
do Catalunya, a f i de millorar les 
condicions de la c l r cu l sdó al dit 
indret. 

Un «viun 
Fins a l'Alcaldia han arribat no 

ve» que un subjecte que diu anome-
ner-se Salvador Rueda, es presenta a 
algunes coses fingint-se secretari de 
l'alcalde i oferint dotorminades pu
nibles proteccions per a obtenir em-
pleus a rAJuntaiTieni. 

Ahir mateix os porsonaren o les 
Cases Consistorial», per exposar el 
fet. dos sacerdots indistintament, un 
0 la Guàrdia Urbana 1 l'altre al ma
teix despatx de l'alcalde. 

I com que es dóna la coincidèncio 
que l'oflcial de lo Secretaria do l 'A l 
caldia e« diu Josep Rueda, el qual. 
en obsAndo dol secretari exerceix ac
cidentalment les seve» funcions, es 
fa pí:bllc el fet amb d fl d'evitar en 
01 possible que sigui sorpresa lo bona 
fe de ningú. Al mateix temps es 
prega que e' dit Salvador Rueda, 
nutor d'aquest» fel*, sigui denunr.iif 
l lliura» al» aï.'ont» de rAutoritat, s' 
reitera la seva maniobra. 

Subhasta 
S'ha celebrat a les Cases ConslFto-

rials la subhasta de les obres de 
construcció de davegueres 1 acces-
sòrie» als carrers de Relna Victòria. 
Calaf, Laforja i altre» dc la zom 
de Sant Oervasl, I ha estat adjudi
cada provisionalment al senyor Jo 
sep Llevat, per lo quantitat de pes
setes 336.44S'99. El tipus de subhasta 
era de 431.892'15 pessetes. Fou presi
dida pel senyor Sontnmarla. En ro-
pregentadó do la Comissió Pcrmn-
nent hl assistí d senyor Torres. 
T/acte fou autoritzot pol notari se
nyor Trias de Be». 

El» pastissers 
Ha visitat l'alcalde, senyor Marti-

nea Domingo, una representa ió de 
l 'Agrupadó de Fabricant» do Dolçoi. 
del» fabricants de xocolates, dels de 
saletes. del Centre Industrial de Con-
fllerla 1 Pasllssoria, de TAssoclncló 
de Conservers. per o sol·licitar que 
l'Ajuntament dolxl en suspens l'a-
plicnció de l'epfgraf número 15 dels 
arbitris extraordinaris, article qn". 
segons els visitants, a diferènoin dels 
altres autoritzats pel Govern, ha es
tat concedit en termo» no jolamont 
diferents, sinó oposots al soHIoltat 
pel mateix Aluntament, 
Lliurament de premi» c»el« oonourío» 

de la Rua 
Els premis atorgats en metàl·lic 1 

en objectes d'art als concursos de la 
rua. es l l iuraran als interessats (0 
als sous delegats degudament auto
ritzats) mi t jançant la presentació dei 
rcsiruard d'inscripció, I a és^er p e -
-ilile. d'una fotograflo dc la carro? 

V I D A A R T Í S T I C A 

M A N U E L H U M B E R T PINTURA 

(Sala Parés) 

M A N U E L H U M B E R T 
L'actual exposició de Manual Hum-

hort a la Sala P a r í s , és la m é s com
pleta manifestació que aquest ar t i i td 
ha donat del seu calro de pintor. 
Hom sap que Manuel Humbert ha
via triomfal sobrelot com o illusira-
dor. El gènere d 'IHuslracló ha dova-
l la l tant. que hom ha d 'aclarir tot 
seguit que en el cos Humbert la pa
raula illustrador t^ un gran aentit: 
Humbert és il·lustrador profund 1 
sible. Un lUustrodoor do la bona 
mena «íeLs Guys ,0 TojüOMse-Mi"-
trec. 

En aquesta exposició actual Hum
bert triomfa com a pintor, després 
d'un l larg procés per a trobar la 
fórmula pictòrica, sense perdre la 
sensibilitat, que es manifestà amb 
tota pu ixança de* del» primers di
buixos. Per aconseguir la delicada 
solidesa, la gravetat, senRlble d'ara 
d nostre pinior ha passat per un 
llarg procés, en el qual l'artista, en 
d caire de lo pintura, semblava ha
ver pordut nno bonn part de la seva 
llnor. Avill , després d'nna Hulla 
aferrissada amb la matèr ia 1 d'u
na disciplina de pintor per s veure 
d pes 1 la profunditat dels volum», 
Humbert ha assolit Inculcar per p r i 
mera vegada en le» seves pintores 
mé» plntòrlques, l'aguda sensibilitat 
dels seus dibuixos. 

Colorístlcament, Humbert ha do
nat t a m b é nn gran pa». Le» «eve» 
darrere* obre» — le» quals són pla-
çados en el plafó cmfral de l'expo
sició — són ja una troballa de -rap-
port»: un •rapport. roso-perlo que 
no neutralitza pas el sentit del pe» 
I del volum, sinó que el perfuma. 
Arribar al perfum, é» a dir , o lo 
i ' l ísio, com hl ha arrlbet Humbert 
on algune» obres, é« dlflcllí»»iin. 
Humbert ha assolit la poesia sotme
tent-se a les l le i* fonamental» de la 
pintura. Hom pot ctrdorar-se qtie 
la majoria d'obro» de le» exhi
bides, són plntad-'» a gran pasla. 

El mèrit mé» gran d'Humbert é» 
l'haver conquistat la gràcia fèrria 
mont. E» a dir. jugant net. 

Rafael BENET 

N O T I C I A R I 
Obarantei, el crític d'art parisenc, 

passa uns dies a Barcelona. Que 
l'estada l i sigui agradable. 

• • 
El pintor iranoM Abel Cerbaud I t 

temps que ^s entre nosaltres. Sem
bla que d sou aojora a Catalunya 
serà l larg. Segurament algun» lemes 
de ia Costo Bravo seran interpre
tats per Gerbaud, un dels plntoif 
mé» lúcids de la jove generació fran
cesa. L'art de Gerbaud. com diu 
Basler. sortosament »« sap passar 
de rps icoanàl ls i . del praemali»-
rao, de rescolftstlca 1 d'altres doc
trines fllosòflquos. lierboud te u i : 
dels pintors Independents — mde 
pendent vol dir sonsible — qua han 
"sbut mantenir l'osperlt tradiciona! 
amh novetot 1 agudesa implícites. 
El pintor Gerbaud és un dc tants 
esperits aristocràtic» francesos, qne 
no sent cap mena de contacte amb 
ei» que s'han fet un nom interna
cional o base d ' e fàndol . Gerbaud. 

El canonge Serra i Esturi 

Ha mort, confortat amb els Sants 
Sagraments i la Benedicció Apostò
lica. l·IHuslre canonge de la Seu de 
Vich. doctor Marian Serra i Esturi. 

Era un sacerdot moll zdó» i un 
oxcdlent publicista. Havia col·laborat 
a le» revistes «Foment de Pietat» i 
•Gaseta de V i d u 1 a moltes altre» 
publicacions. 

També com a poets, s'havia dis
tingit, i darrerament obtingué d pre
m i ofert pels igualadlns al» millor» 
Goigs presentats al concurs celebrat 
a honor d d famós Sant Crlst d'a-
qudlo població. 

Entre altres ohn-s, deixa escrita la 
primera versió rntnlana que e« v i 
fer dels Sonis Evangelis, lo qual vu 
sortir amb un pròleg del savi bisbe 
do Vich, docor Torres i Bagges. 

També vo escriure lo vida d'aquell 
Sant Prelat en col·laboració d d ce-
nonge doctor Lladó. 

Era un home bondadós, I el seu 
tracte era ple de cordialitat i sim
patia. 

I·l seu Iraspà» ba produït nn gran 
condol, al qual ens associem ben 
sincerament. 

sa. outo. cotxe 0 vehicle industrial, 
a l'OOcIna de Cerimonial, baixos de 
la Casa Consistorial (guàrdia Urba
na), divendres 1 dissabte vinent», 
ii s de les cins a les vuit de la tarda. 

tot 1 tenir prou talent per a far-se 
un nora d'aquestr. manera, no ha 
sentit n i u n sol moment la temptació 
de for-se'l. Esperit epícurl. es pot 
dir que menysprea lo fama i iassa. 
estesa; sap que aquesta golrebo SSOi· 
pre ós conquistada amb poca digni
tat, A Gerbaud el molesta tota me
no do «rédame». 

Sia benvingut entra nosaltres. 
• 

Sembla qua passarà l'estiu a Ca
talunya, prolnblcinem en alguna 
població de la nosira Costa Brava, 
d pintor francès Albon Mnrquet, El 
Port dc Pa lamós — el magnífle Port 
de Helamós — espera ésser Inter
pretat pel segur I delicat sintetit
zador de porta I paisatge» urbans. 

Pa una temporada qua hem nota 
un desplaçament d'artlstos francesos 
vera la nostra terra. Horcelona els 
atreu. L'ambient actual de Parí» nu 
el» satisfà, nl espirilualmeul, ni eco-
nòmlcamem. Fatlgals de 1 ambient 
de bluff del comerç arilatlc, d qual 
ha portat la fallida actual, alguns 
artiste» cerquen altres centres or. 
l 'escàndol art íst ic no sigui la bose 
do l ' especuladó i . sobretot, de la 
valoració espiritual. 

SI el» nostra» polític» municipal* 
saben veure aquest momem, orleuta-
ron el programa artístic do l a ciu
tat, perquè Barcelona pugui esdeve
n i r un centre d'art amb repercu?-
sfci en el mercat mundial. Unes ex
posicions biennal» d'arllste» d'arreu 
d d món, ban orientades, podrien 
far un gran bé en aquest sc-ntit. 

I quo consti que. on aquest mo
ment, ponsor fer de lo nostra ciu
tat tin centre d 'ar i mundial. 110 és 
cap utopia. L'òxode de Par í s ha co
mençat; el» ariistes e» desplacen 
ver» ]|oc» distints de la terra, La 
descentralització art ís t ica és un fet. 
El nostre ambient nnís t ic indígena 
— encara que sembli mentida a certs 
provincians de l'avaniguardo madri
lenya — atreu o casa nostra algun» 
ORnerií» nnl»»lm». 

• • • 
El Jurat del Oonoun de cartell» 

dol Perooarrií Aeri de Sant Sebastià-
Mlramar, el componen d s senyors 
.següent»: Salvador Alarma. F d h : 
Ella», Rafael Benet. Domènec Cor-
le». Màriu» Gifreda i Àngel Ferrant. 

L'oirpatiolò de Manuel Humbert 
que tant d'Interf-s desperta aquests 
dies. os tarè oberta a lo Sala P a r é s 
fln» el divendres, dia 27 del correm, 
inclusiu. 

Oisseate «'obrirà a la Sala Parés 
ol Saló dels Evolucionistes, En el ca
tàleg hl va el següent pòrtic: 

•L'any 19W fou fundat per una 
collo do joves amic» pintors 1 escul
tors aquest Saló d d » Evolucionistes 
que nvuí velem reprendre les seves 
tasques. 

Aquella nova entitat e» donà a co
nèixer al nostre prtblic amb uno ex
posició col·lectiva a le» ontiguea Ga
leries Dahnau. pel març «le l any 
1918, el ca tà leg de la qual fou on-
capçalal amb uno pra«en;acló de 
Francosc Pujol». 

Augmentot el nombre dols seus 
component» amb noves Im-orpora-
d o n » . aqnest Saló «nà celebrant di
verses exposidon» fln» «arribar l 'any 
11IS3, que 11 fou concedida salo es
pecial per dret propi a l 'ExposIdò 
de Primavera, organitzada pel nos
tre darrer Ajuntament popular, rr '* 
lanibé. fou la darrera quo s'ha cela-
brot. 

Paralitzada lo vld» pública del 
Saló durant aquests darrer» anys, 
an tornar a les seves a^uvi ía ts ha 
incorporat els seus antics compo-
nenta tols aquell» elements quo. per 
diverses causes, l i han scmWat més 
afln» ois seu» ideats. 

Resultat d'nquo-a reorpanltzaeió 
d d Saló dels FvolucionUios fis Vex-
poslcló que presento nquesf cnifiiofr. 
el qual no prol ín ésser altra cos;v 
quo un recnmnlc dels valor» nmb 
què pot, comptar on aquesta nova 
tongada de la sova vida.* 

EL SOPAR D'HOMENATGE 
ALS ARTISTES PREMIATS 

fel «Cercle .\rtístic de Sant Lluc» 
assabenta .'ils son» amics i ossociats 
que el sopar d'homonalgo als seus 
sods senyors Bosch Foger. Rrifad 
Llimona. Joan Bla. Porcar, Darius 
Vilàs i F. Vidal Gomà, promlats en 
el concurs «Barcelonn vista pols seus 
artistes», se celebrarà dl Jou» vinent, 
dia 86. a les 9 del vespre, a l'Hotet 
Orient. 

El» tlchols, ol preu do ló pessetes, 
s'expenen al local dol Cercle. Modt 
Sió. número 3 bis. de 5 a 9. i n ' nia-
telx Hotel. 


