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LA CREU DE LA iTlA

TRADICIÓ SABADELLENCA

Evocant un record de noi que, com a mí, sobtarà la memo=

ria de Iots els del nieu temps, dels qui compten niés

anys que jo ¡ d'algúns que'n compten menys, retreuré avui la

memoria d ' Un artista especialíssim, pintor de parets, que vi-

vía encare entre nosaltres ironia o Irentacinc anys enrera.

No sé si deixà familia; però, si aixís fos, ets seus descendents

no han pas de pendre agravi

de la memoria que'm propo^-
so despertar.

El pintor a qui aludesc, en

aquells temps era un digne
representant de les belles arts
niés rudinlentaries. Pintava.

amb extraordinaria bona fc.
els cartelóns que Ii enea=
rregavan setmanalment les

empreses dels teatres, reprc=

sentanl les escenes niés sag=

nantes, les situacións niés
enn!minants de la obra que

anunciaven, sugestionant ai=
xís al públic de bona llei anlb
la mateixa força amb que

avui les belles aris, la refina=

des, sugestionen al públic
per mig del cartell artístic

que serveix de propaganda

als Cines moderns.

L ' antic CARTELÓN, que així

l'anomenaven el cómics cas
-tellàns que per són medi

anunciavan les representa-

cions de LÁZARO EL MUDO, EI.

CAMPANERO DE SAN PABLO i LA

I^ERMANA DEL CARRETERO; el

cartelón, cons clic, era baic¡al

per nostre públic anlb un
norll, tanlpoc català, però

gràfic i ben Irovat. Ne de¡enl
el MAMMARRATXO. 1 cada dia festín IOTS els AMATEURS menors

d'etat no feien) pas falta a la Plaça Major per a admirar,
penjat en un dels balcóns de la casa senyor¡al de la familia
del gran Fèlix Amat, enderrocada fa uns 30 anys per en-

grandir la Plaça, el MAMARRATXO, anunci gràfic de 1 a fundó

del dia.
Per certes interioritats que les nostres aficions ens perme-

tien saber, podem afermar que l'arlista encarregal de pintar

el MAMARRATxo cobrava per són treball la mòdica cantitat de

quinze rals, posant-hi ell la tela, que era un tros d'arpillera

enguixada denlunt de la qual el pintor, esborrant la obra del

an(erior diumenge, hi pintava la dei present. Veus-aqui un

tret de modestia que parla ben alt en favor del pintor.

Aquési, que era ben popular a Sabadell, per sa laboriosi-

tat i fins per són acert en son ofici, era conegut de tot-hom

pel XIQIIET DE LA CREI DE LA \1A.

m

De qu í vindrà aquest sobrenom amb que se'l concixía?

¡Quantes i quantes vegades nl'havía això cridat la atenció!

Perqué, ets sobrenoms o motius llo són pas sempre fills

d'una arbitrarietat nies o menys justificada, o ridícula, si es
vol; algunes vegades un mo-
tín ranca una historia oblida-
da, una anècdota curiosa, un
record interessant. jo fine
molta afició a esbrinar axò
que'n diem motius, ja sia de
cases, de fanlilics o perso-
nes, i si Dcu me dóna vida,sa-
lut i hunnor per a fer-ho, ani-
ré continuant aquest interes-
sant estudi en lo que a Saba

-dell se refereix, per els motius

justificats que vos diré avans
d'acabar, ja que are es hora
de dir=vos lo que justifiqui
el títol del nieu desgarbal
treball: LA CREU DE LA NIA.

A les derreríes del segle
XVIII. segóns el curiosíssinl

plánol de Sabadell que'ns
llegà el Doctor Bosch i Car

-dellach, nostra vila era una
població closa per inLiralles,

a la que sols podía entrar-se
per cinc determinats portals.
El portal de la Mare de Deu
d'Europa, el del Angel, el de
Barcelona, el de San Roc i el
de Gracia.

El portal de la Mare de
Deu d'Europa eslava situa)

a la entrada del que es avui

carrer de Viladot, en la llinda

de la Via Masagué; se'n dcia de la Mare de Deu d'Europa per

la capella que conté, avui encare, la Imatge de la Mare de

Deu de les Neus, coneguda avans amb aquell nom; seguía

després el Portal del Angel, siluat en la que es avui Plaça

d'aquest nom, a la entrada del carrer de la Salut; seguía a

. continuado el Portal de Barcelona o de ca'n Meca, situat en

la que és avui Plaça del Doctor Robert, enfront de la Rambla

i en el lloc que ocupà un dia la volta dels Escolapis; després

d'aquest seguía el Portal de San Roe o de'n Mateu, situat en

la entrada del que és avui carrer de Sant Pau, i finalment el

Portal de Gracia, situat en el que és avui enereuhanlent de
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aquest carrer amb els de les Valls i el de la Escola Industrial.

Fòra'I clos tancat per aquestos cinc portals, o, mes ben di],

fòra muralles, no hi existía mes que'l carrer de San Francesc

i el Convent de caputxins. situat en el que es avui Hospital i

Casa de Beneficencia.
El Portal de Gracia era el més modern de tots, ja que'ls

demés existíen. segóns un plànol de Sabadell de les derreríes

del segle XVI en el que aquél) no hi figura. com tampoc el

carrer que li donà nom.

Al peu d'aquest Portal, fòra muralles, hi existía a Fi del

segle XVIII LA CREU DE LA SIA. Era una creu de ferro, que en la

part dreta inferior hi mostrava una mà tanlbé de ferre.En Bosch

i Cardellach l'hi vegé encare en el primer fers del segle pas-

sal; no hem pogut averiguar quan ni perquè va desaparèixer.

La tradició suposa que en aquell lloc s'hi va cometre un

homicidi: que. segóns la antiga i piadosa costum, en el lloc

on se va cometre'l crim s'hi aixecà una creu com a memoria

de la malvestat comesa i per demanar al caminant la almoina

d'un Pare- nostre pel qui morí sense els auxilis esperituals.

La tradició segueix suposant, molt fundadament, que en la

creu hi fou clavada la mà del agressor homicida. i que, per a

perpetuar- hi el record de que'I crim fou castigat, la creu pri-

mitiva fou subsiituída per una ce forre amb la mà del mateix

metall.
Fins aquí la tradició. breu i confosa, deixant a la llegenda

i a la fantasía camps oberts per a imaginar-la. Formant part

d'un llegendari comarcal, jo he fantasiat la llegenda basada

en la tradició, però deis pecats mentiders de Iria fantasía
no'n dec donar avui compte. Coneixeréu algún dia la llegen-

da per mi fantasiada: avui. sols puc i dec fer-vos conèixer en
tota sa puresa la veu de la tradició filla del poble.

Avui la ciutat moderna extén sos carrers demunt la plana

que el poble coneixia amb el note de la Creu de la Mà; el

record la s'esborra de la generació vella, i la nova generació

ja no'! trova sinó consignat en el Resgistre de la Propietat i

en les seves escriptures d'establiment deis terrenys que for-

Inen avui els carrers de Gracia,Ies Valls.Calderón i Escola In=

dustrial: en totes elles s'hi consigna sa situació anib les se-
güents paraules: SITUADA EN EL PARATGE DENOMINAT LA CRELI DE

LA tv 1A: molts, quasi tots els qui ho llegeixen, podien ignorar

el per què d'aquest nom: Perquè no ho ignorin he fet el prC-

sent treball:

1 are es quan novament vos recordaré que la curiositat de
coneixe'1 perquè del motiu de Xiquet de la Creu de la Mà va
portar-me a saber la tradició esmentada. Els pares del Xiquet
van residir durant molts anys en una casa propera a la situa=
ció de la antiga creu; allí hi va naixe'I referit pintor, que orà'
el més petit deis seus germans; i per axò sens dubte. i per

distingir-lo d'altres xiquets, ja que avans, no per són nom de

fonts. sinó per aquest sobrenonn indicador de la situació res-
pectiva en 1' ordre d • etat deis germans. eren generalment
anomenats ois fills menors de les cases. li afegiríem el com

-plementari de XIQUET DE LA CRELI DE LA MA.

Veus-aquí porqué jo tinc molta fè en l'estudi i esbrina
-ment dels sobrenoms o motíus'de cases. families i persones:

tant, que ho considero Com una branca de folk-loro no pas
de les menys Iruitoses. sinó de les que niés poden contri-

buir al estudi d'una localitat. Un sobrenom o motíu, si bé al-

gunes vegades tindrà si es vol un origen poc edificant o ¡ui
-clourà una burla de pèssim gust, (litres vegades. les més, ens

portarà al coneixement de coses desaparegudes, de costums

oblidades o, com en el cas present, de curioses tradicions.
1 si avui he tingut un interès decidit en danar-os a co-

nèixer aquesta senzilla tradició, extenent-me més de lo regu-

lar en la causa que me la va fer conèixer, ha sigut amb el

doble motiu d'estimular a nostra joventut en l'estudi d'aques-
ta branca de foll -lose. La tasca us serà ben agradable: les

curiositats que desperta retribueixen de sobres el temps que

s'hi emplea. Tol-hom pod dedicar-s'hi sense estudi previ:
tots tenim. qui mes qui menys, aquest esprit curiós o tafaner.
si la paraula no us agravia, que ès la Illun guiadora d'a-

questos esclariments.
No'1 descuidèu aquest estudi. Sabadell. plè de records de

quan era una petita vila, conserva encare els motius o sobre-
noms de cases. families i persónes, amb bastanta abundor.
D'antic, aquí con1 a tot arrèu, si els nones de fonts se substi-
tuíen amb els del gran, el xic. la gran i la xica de tal o qual
casa. els cognoms se substiiuien per molías que designaven
procedencies, costums. fets i oficis. Avui, que la insirucció
del poble ha fet ja quasi general I'us dels noms i cognoms
de cada hu, esborrant els sobrenoms o motíLIS, es l'hora,
avans no s'esborrin del tot. d'esbrinar el seu per què. La tasca
que recomano es fàcil; tot=hom pod fer-la. No seré jo qui
menys hi contribuesca. No em diexèu sol.

^	 POETES FRACICESOS 	 ó

Amor Ocult

(DE FELIX APVERS)

Ma vida té un misteri. mon ànima un secret:
un eternal amor en u  moment nascut.
El ramal no té esperança - per ço mai l'he retret -
i aquella qui n'es causa ni un mot n'ha sapigut.

Jo hauré passat prop d'ella sens essé apercebut.
al seu costal tot-hora, mes sempre sol, retret:
i quan de nia existencia tot ei camí haur é fet
rès Ii hauré demanat ni rès n'hauré obtingut.

Puig ella, escar que Deu tendra i suau l'hagi feta,
no sabent-se estimada.. forà el seu curs, distreta,
sorda an aquest mu r muri d'amor que's fa entorn seu.

Al deure auster fidel, seguint la sena estrella.
Ien torn dirà, llegint aquets versos plens d'ella:
- Quí es, doncs , aquesta dòna? - 1 no ho sabrà . Deu meu!

JoAN ARLIs CoLOxtER
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LI ARQUEOLOGIA

S 1 --GUINT 1' enuncianlent del nombre anterior, descriurem en
aquesta crònica la ceràmica de tipo gros, descoverta

posteriorment als DouuMS.

En aquest tipu s'observen gran varietat de formes, però,
això no obstant, pod molt bé comprovar-se que l'argila de
que están compostes es igual a la del subsol d'a on sigueren
extretes, prova evident de que dit tipo fou fabricat en la ma

-teixa colonia de Valrà. Una alira Irovalla que confirma lo
esposat, es la d'un forn en cl qual creiem se cola solament
ceràmica del tipo indicat per ser d'aquesta classe lo únic que
en el mateix s'ha trovat.

Per la forma de les àmfores apreciem la època a que per-
leneixen, que no es altre que la de tranzició greco-romana,
entre el segle V avans de J. C. i 1 de la Era Cristiana.

Servien aquestes àmfores lo mateix per a contenir líquils
(aigua, vi, oli) que grans, fruites i mel; d'aqui el que's irovin

casi sempre en nombre tan abondant. La seva forma oboidea,
per lo comú es molt ample en la part superior i tan estreta en
la inferior que la extremitat es punlaguda i s'introduía en la
sorra dels cellers a on quedaven dipositades per a colocar-hi
el vi al sortir del DOLIUM i fer les convenients classificacions.
Una vegada plenes se tancaven amb un tap de argila impreg-
nada de guix, havent-hi, ademés, en cadascuna, la indicació
de la capacitat, especies, etz.

No hi ha dubte que hi havia cellers a on el nombre de àm-
fores arrivaba a 3.000. Com que aquestes servien així mateix
per a'1 Transport de mercancies, els fabricants de ceràmica hi
estanipaven Llur nonl, de manera que en algunes d'elles se pod
llegir encare el nom de • Flix, suposant ésser, dones, aquest
nom el del fabricant ceràmic del forn descovert. En una de les
àmfores s'hi han Irovat resquicios que, segóns anàlissis verifi-
cats, resulten ésser de vi.

Descrita la forma i utilitat d'aquestes àmfores, posem fi a la
crònica d'avui per a ocupar-nos en la vinenla d'altres interes-
sants trovalles fetes en les excavacions de la Serra de la Salui.

JOAN VILA

Amfores procedents de les Excavacions	 CLIXÉ VILATOBÁ
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Portada romànica de Mura	 DIBUIX DE D. SOLER 1 GIL¡

MUP,A
DO

^
i. típic poble de Mura, aclofat en la vall més pregona i

també més regalada de la falda nort de la muntanya de

Sant Llorenç del Munt, té diversos atractius quc'I tan una de

les predileccions dels nostres artistes i excursionistes.

Es herniós el paisatge de sa vall rosta i sinuosa, fecun-

dada pel joliu rierol de Nespres, en quals marges brollen

fontanes en abundor; és notable la cova del torrent de Rei-

xac, per la seva grandaria i, especialment, per la rica varie-

tat de formes i de composició de llurs esteleetites; però, tant

com la propia naturalesa, atrau també la rústega població.

Aquèsta, per la assimetría de ses edificacions, moltes d'es-
tructura capriciosa, presidida per un art de construcció rudi-

mentari que, no obstant, tingué xamosa expressió en les

seves cel -lebrades xemeneies, té un encís especial per els

excursionistes, al ensems que pels professionals de l art ofe-

reix un vastíssim camp d'estudi.

Mura té una iglesia antiquíssima, de qual obra primitiva,

després de varies ampliacions i reformes que la deformaren

'otalment, encara en serva detalls que demostren clarament

haver sigut un petit i exquisit monument de l'art cristià.

Lo que mellor s'ha conservat i té avui major interès ar-

queològic de la vella joia arquitectònica és l'absis i, especial-

ment, la portada, magnífic exemplar de la eSCulpiura romànica

a Catalunya en el dotzè segle.

Aquèsta està formada de un timpà sostingut per dues

columnes qual preciositat pod apreciar-se pi dibuix i per

la fotografía que'n publiquem.

Doncs, bé; devanl d'aquella portada notable s'hi edificà

en mal hora el porxe matusser que l'encofurna, causant a la

seva gracia un gros afront.

Per aquella profanació artística tots havien tingut tina

ironía i una platònica lamentació.



Emperó sortosament, un día, en Joaquim Folch i

Torres, el distingit director de la Pàgina Artística de

•La Veu de Catalunya•, aixecà la seva autoritzada

veu contra'1 porxo barroer i llencà la feliç iniciativa

de sa reparació al acopar deis Centres Excursionistes

del Vallès, de Terrassa i de la comarca de Bages.

No cal dir que aquestes entitats acolliren amb

entusiasme la idea, obrin) subscripcions entre'Is seus

associats per contribuir als gastos d'enderrocar el

porxo indigne i al cost del cancell que, per suplir-

lo, s'ha de construir.

El Centre Excursionista del Vallès, cimb aquest

motín, publicà una vibrant al- locució invitan) als

amants .de l'ari pam a donar un modest òbol per a

Iaíréfi.'àbiÏiJáció artística projeietada, donant tot seguit

un bon resultat.

Alhora nomenà la referida entital a en Domingo

Soler i Gili per a representar-la en la comissió exe-

cutora proposada per l'iniciador senyor Folch.

Tenint en compte que '1 gasto total serà sois

d'unes cinccentes pessetes, de les quals el senyor

bisbe de Vic ja n'ha ofertes cent, poc deu fallar, si

es que encara no's te totalment recollit aquell import. 	 per a procedir sense mes dilacions a llevar aquell embarràs

Constitueixis, doncs, d'una vegada, la aludida comissió	 inútil d'enfront la porta hermosa de la iglesia-de Mura.

H ,\ mort María Granés, la jove i notable concertista

de piano: la artista exquisida.

María Granés era una d' aqueixes ànimes sencilles

i selectes que surten, escasses, entre les joventuts, per

força apartades de la vida de l'art, de les poblacions fei-

neres i industrioses.

María Granés tenía sempre obert el cor a lotes les

pures manifestacions de l'Art i de la Bellesa.

María Granés era més, encara: era, pèl seu fempe-

rament d'artista, per la seva fruitosa jovenesa, cona es-

perança.

Ella sentia 1' art i el manifestava: el manifestava

figurant en primer rengle entre'ls components d'aquella

notable i efímera agrupació de rapsodes sabadellenes,

fundada i dirigida pel Dr. Redós, que deixà entre nosal-

tres un enyorívol record; el manifestava ajuntant-hi la

seva dolça veu - i devegades les seves agilíssimes mans

-a les altres que formen la massa choral d'aqueix gloriós

-Orfeó de Sabadell'; el manifestava principalment, car

era la seva vocació i en ella posava Iota la seva ànima

de dòna i tota la seva fè d'artista, interpretant en el piano

la música ¡immortal i prodigiosa dels grans mestres.

Fa uns cinc anys, María Granés se presentà al públic

per primera vegada en un concert que donà en nostre

Teatre Principal. Aquell primer triomf de nostra jovenís-

sima artista fou l'esperó que la llençà, hardidament, al

estudi constant i a la perfecció sempre creixent del seu

dificilíssim art.
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Després estudià, estudià sempre; donà alguns concerts ín-	 La nostra portada
tiros; pocs oients: tres o quatre, no més. Un d'aquets íntims
concerts vaig malpagar-lo amb aquets versos:	 És la d'avui una vista parcial deis cel-lebrats claustres

romànics de Sant Cugat del Vallès, considerats com els mes
Les vostres mans sobre el teclat	 notables de Catalunya.semblen colgmqs. amoroses
que, acariciantes i frisoses,	 Aquesta obra admirable del segle XII, deguda a l'art ex-
arranquen notes del cordat.	 quisit del eximi escultor Arnau Cadell, és una veritable me
Vostra figura té el caient
de una Madona silenciosa,
i una veu pura i misteriosa.
LIS il=lumina interiorment.

Chopin: la dolça melodía,
tota impregnada de poesía
ha captivat mon pensament.

De placidesa i melangía
envolcallà l'ànima mía
la beatilut de EN EL CONVENT...

Posèu les mans sobre el teclat
i dibuixéu la Sonatina;
jo escoltaré tot encisat
la vostra música divina.

Poséu les mans sobre el teclat.
que jo us escollo agenollat.

Are, quan la María Granés, després d'uns brlllantíssims

estudis,anava a ésser consagrada per la Academia Granados;

quan tot li somreia al seu voltant: la Vida, l'Amor. l'Art; are,

la Mori lia segat una vida preciosa i s'ha emportat amb ella

una esperança.

Si passèu per davant de la casa de la artista morta, no sen-

tirèu, com avars, les veus clares i sonores del piano. El piano,

orfe de les caricies de les mans d'ella, està mut; que aquelles

mans que, inquietes i sabies, se posaven, constants, damunt

del teclat d'ivori, fent vibrar les cordes d'emoció, are son pàli-

des i creuades sobre'f pit innanimal de la artista morta. El piano

està mut i tancat, però no li falta cada dia. a la hora que ella

estudiava, un pitier de fresques roses que recorden a la morta.

Un día, el primer, extranyes mans obriràn el piano, mut

des de la mort de la artista, i el grinyolar de la tapa i les veus

desafinades seràn una lamentació, un plor, una queixa. .

M. D. T

Art modern
FERDINAND KELLER

El paisatge que reproduim en la pàgina central és del

notable artista alemany Ferdinand Keller de Kalsruhe (Baden).

El nom del Professor Keller, és de renomenada rnondial i el

seu art ha adquirit una gran popularital a Alemanya. El fona

-ment d'aquest prestigi pervé de ('interpretació que En Keller

ha donat a les llegendes germàniques tan impregnades de

romanticisme. Açò explica el predomini de la sensibilitat

en els seus quadres, que no són visions fidels del natural sinó

que més avial devenen interpretacions personals de crea-

cions imaginaries. Per çò En Keller ha devingut mi deis me-

Ilors intèrprets de tes figures wagnerianes, una de les quals,
-La Walkiria», reproduirem en una de les vinentes edicions.

ravella tant en l'ordre arquitectònic, persa euritmia i estilitza-
ció perfecta, com en l'escultòric, puig el gust i l'acert en la
combinació deis elements ornamentals i els representatius és
realment extraordinari com ho és també el mèrit del seu fi-
níssim treball de cisell.

Conté cent quaranta quatre columnes anió els correspo-
nents capitells, en els quals s'hi representen assumies bíblics.
escenes de costums de la época, llegendes, sàtires, etc.

Altres reproduccións publicarem dei més important roo=
nument de la comarca vallesana.

PLAly

Si ella fos només una mentida bella,
si ella fos només un somni del matí ,
al cap d'avall del cel, pod-ser, com una estrella.
o com un averany al fons de tot de nii.
llavores, foscament, viuría sois per ella.
tancat mon finestral amb l'eura del destí:
i sempre dins nia nit sería meravella
i ja cap veu del mon no la podría occí.
Si ella fos només la boira de ribera,
les gotes de ruixim que saben els esculls;
si ella fos només la esparça volandera,
sería veritat i joia de mos ulls.
Però com ella riu i canta i fa sa via,
vetel aquí l'engany i la melancolía.

DCSCRCCnÇA

Puc esperar-vos, dòna, si calla,
puc esperar desconortadament,
perquè sou gaia o perquè sou impía:
però no mai per fer mereixement.
Perquè l'amor no es guanya cada dia
am l'honesiat i l'aciençament:
no és un pac, ningú. no s.e`n refia:
que sempre el mena i se l'emmena el vent.
L`amor se riu de tota llei usada:
en l`espadat porta una vena als ulls:
Iria en el pom la rosa emmetzinada
i va sa nau per un camí d'esculls.
Que jo dic ver n'és una cosa signe:
sols és amat aquell que n'és indigne.

LA IMMORTAL

- Diga'm, o dolça fatillera amiga,
aon se'n va la il'lusió que mor:
si un clot de terra durament l'abriga
o el flam aeri de la posta d'or.

- Ella morir, que no coneix fadiga!
Si tu crudel l'has allunyat del cor,
entra al misteri d'una cova antiga
on de les dees amagà el tresor.

Allí de nou s'arrea, per vengara:
muda els fermalls, la dolça lligadura
roses novelles li ofereix l`atzar,

i torna; torna en la blavura immença,
perquè semblant -te rara coneixença
l`amis de nou i puguis viure escar.

JOSEP CARNER.



Marbre de Esteve Monegal
CLIXÉ DE A. MAS
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° ( ESTEVE MONEGAL, ESTATUAIRE
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A i. diví art de la estatuaria En Monegal hi ha vingut per
uns camins poc habituats.Per regia general,els artistes

dels volums prenen el eizell moguts per una força d'inspira-
ció o d'intuició: La obra se'ls hi revela en un moment llumi-
nós o bé la duen ja creada al fons de son esperit com si la
ma dels Deus l'haguessin em

motllada amb la mateixa carn

de l'artista. D'aquí ve,dones, que

moltes esculptures adoleixin de

una exagerada intensitat i d'una

poca solidesa. provinenis de la

fragilitat d'un moment d'inspira-

ció; d'aquí ve, lambe, que certes

obres tinguin els mateixos de-

fectes de la natura que les ha

creades.
No aixís En Monegal, que ha

fugit d' aquestes correntíes de
creació artística. Sigui per tem

-perament, o sigui per una raó

predominant del seny, ell ha fet
un art de cànon i de mètode. [II

ha vingut a la possessió del rit=

me. que es la font de tota bona

eseulptura, per mitjà de diversos

moviments. Primer fou cl movi-
ment de les idees i del pensa

-ment. Després foren les ciencics
exactes i el moviment deis nom-

bres que Ii donaren noció de lo
precís. Finalment fou la música
que Ii donà la definitiva posses-
sió del ritme en la graduada suc-
cessió dels sòns harmònics. Per
ço les eseulptures den Monegal

tenen una harmonía general que

les fa unes i indivisibles. S'ende-
vina que'1 moviment del braç de
una de les seves estàtues no pod
separar-se del ritme que dibuixa
la testa i que presideix tota la es-
culptura. En una obra mutilada

den Monegal passaría quelcom
de parescut a lo dels braços de

la Venus de Milo,que tots sabem
cona són amb tot i la seva inexis-
tencia material. 1 es que la llei
del ritme, la norma del gest es la
mateixa per tota la figura es-

culpida.
Aquesta gracia del moviment

dóna a les obres den Monegal
un bell aire decoratiu. 1 si un-

moments ens semblen les seves esculptures un poc mancades
d'ànima palpitant, Irovem, en canvi, una harmonía de compo-

sició i de moviment que'ns meravella. 1 apreciem mes aquesta

darrera qualitat per quan Ii es vinguda am En Monegal per

uns lloables camíns de serenitat i de métode, coses que al

nostre entendre són els primordials elements formadors del

nostre art veritable.	 1 F



Cuadre de .J. Vancells
CLIXÉ J. CARRERA

	

j	

rF

	 lo vull que's vegi en vos al borne i al artista: l'artista
[11fI
	 A JOAQUIM VANCELLS 	 l'hom e que sab transportar al llenç. tot ço que l'ha punyit en

M
JI DEVA, 1r 1)1:LA SLVA LHAIM.a LXloslci() L	 I^ 	 els ulls i enel cor; jo vull que's reconegui a la vostra obra

 
U 

L [I. 	 PI=Rf' SABATER , DE TERRASSA — 
U

^ 
L

!I 1	 tota la valúa; que no se us prengui com a fixador d'impre-

N Joaquim Van-

cells, el pintor poe-

la, me va. rebrer amb

cara de triomf. Els seus

ulls inquietadors brilla-
ven d' una interna joia;

ses paraules [fíen dels

seus llavis impregna-

des de color; el gest

era ample i rilmic: la

seva mà, ALTRE COP.

dibuixava en l'espai

Iot lo que jo adori=

ra ya en les teles...

Oh dilecte amic:

Com us mostraven

lot vos en la con-
Joaquirn Vancells

CLIXÉ J. CARRERA versa tinguda! jo po-

sava el lleminer es-
guard dernuni la merevella de les garberes d'or inflamades
pel sol roent de Juny, dcniunl els ametllers florits, candida

-ment florits en mig de la natura hivernenca, demunt dels'
gonflaments de la boira que baixava dels cims com cas

-cata d'argent; i vos, que'm seguieu, a cada mot admiratiu
posaveu un comentari, un record: i a cada record i 'a cada
comentari la vostra ànima se abocava enfora, revivint el
moment de la creació.

Oh dilecle amic! La vostra paraula es lluminosa com
la vostra paleta; quan parlèu de la muntanya la pintèu de
bell nou; la vostra veu té cadencies d'enamorat o de devot
fervent; quan parlèu de la niar se sent la salabror com en
l'aire de la costa i quan parleu de la llum el vostre verb
esclata amb irisacións enlluernadores. Tot en vos es ar-
monía, visió, execució i dicció; per ço vostres produccións
NO PASSARÁN: posèu en elles llevat de eternitat.

Oh dilecte amic! Permeteu -me aquest càntic de lloança.

sións sinó corn a exteriorilzador d'emocións intenses; que'Is

ulls dels miradors assaboreixin la mel de vostres quadres i
la poesía de les llegendes revel-ladores de la mes alta espe-

ritualital: que no's perdin en el buid, com lletres mortes.
aquells bells títols que han eixit de la vostra ànima cony es-
Irofes càl-lides de un poema viscut... •La Nostra Mon

-tanya•... •La Ermita florida... «-.-arnnoníes de la Posta..... •El

darrer can¡ del Blat•...
FRANCISCO DE P. BEOOs

1 JOSCP CARDCR : "La Paraula en el Vent" j1--	 oo	 —

Amb aquesta admirable persistencia de fecunditat que.fa
d'en Josep Carner un arbre generós que'ns ofereix sovint la
seva fruita assaonada i dolça, are deixa tombar de nou, en
la avidesa del nostre esperit, overt atol present de vera poe-

sía. aquest fruil de plenitul: 'La Paraula en el Vent •.
Hem gustat amb delicia aquest nou fruit i havem trovat

en ell una nova savor. 1 es que cáda llibre den Carner es una
nova monjoia en el seu carai; es un nou aspecte de la seva
obra. Aixís ' La Paraula en el Vent...

En aquest llibre den Carner la Ilengüa catalana. -que

tant i tant Ii dèu per la seva obra de depuració - assoleix una
flexibilitat i una riquesa de matiç imponderables.

Una vegada mes en Carner ens mostra el seu tempera-
nment: Eh I no es, per exemple. el poeta de la elegía, com
l'Alcover; ni el poeta de la ègloga. com en Guasch: ni el de
la ciutat, com en Lopez-Picó: ni. cony en Segarra, el poeta
del camp i del agre de la terra; ell se mou en tots sentits i
sempre amb la mateixa gençor i gracia, i és, de tots els
nostres poetes d'avui, el qui ha sabut donar a les cordes de
la lira major diversitat de sòns i melodies. Adopta cada ve-
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gada una nova actitut: però, si bé mirèu el conjunt de la seva

obra amb intent de descobrir-hi la nota predominant, dirèu:

en Carner es el poeta de la ironía. Fina, delicada, a voltes

casi imperceptible...

.La Paraula en el Venta, al costat deis altres ¡libres del

poeta, té una novital de Fort interès: l'autor ens ho diu al

pendre'ns de la mà en el ¡lindar del llibre: ES UN GEMEC D*AMOR.

Casi tots els poetes, en la seva joventut, han parlat d'amor:

com a pura ideología inspiratríu o bé ja com a sentiment de

realitat. Doncs, en Carner, gairebé mai s'ha detingut llar-

ga estona en digressions d'aquest orde, si no en aquest últim

llibre. Per què? El¡ no necessitava d'aquest senliment per a

cantar i fer-se sentir: la seva percepció perceb tant fines vi-

bracions!, els seus ulls són overts a tantes perspectives! Ade-

més, el seu HuMOUR no li hauria permès una lletanía massa

sentimentalment amorosa.

Sembla que per en Carner l'amor ha estat una joguina

Fràgil i vana, no mes que per a jugar-hl uns instants distreta

-ment i oblidar-la després per una altre, cony fan els infants.

Mes, are

sent les primeres frescors divines

de la serena de la larde

i amb la recança del qui es trova sol després de molt cami-

nar i passar de liare devant de tantes coses, gira els ulls en-

rera i guaita. Ilimyedanes i pàlides, les amades d'un dia:

aquelles:

1 cóm sonireieu i us inclinàveu

de tan saber-vos passatgeres!

1 les canta a lotes per un igual ami) un ADÉU mig de re-

cança i mig de resignació.

Aquest llibre, que sembla fet jugant, té un inestimable

tresor de bellesa formal i de soblil esperitualitat; un tresor

immens pels qui sàpiguen preuar-lo. Diem això, perquè no

tot-hom es d'aquets; no falta qui, no capint prou bé la poesía

d'avui, influenciada poderosament per ¡'estro innovador den

Carner, qui ha fet la escola més compacta que mai s'hagués

vist a Catalunya, embesteixi contra d'ell, pensant, segu-

rament, que'ls bons versos poden ésser llegits prenent el xo-

colate i discorrent sobre'ls negocis o altres prosaismes de la

vida. 1 no es així.

En aquesi llibre, ademés, veiem an en Carner descendir de
les altures desde on ens declama, fastuosament i pomposa,
per exemple, les •Corones. i -La Sacra Espectació deis Pa-

triarques• i el veiem demunt d'un tossalet de més avora nos-

re per a parlar-nos amb simplicitat de coses que, fins les
mes nimies, prenen, al dir-les ell, un encant que'ns enamora.

1 aquest sacrifici que fa en Carner mantes vegades de la
eloqüencia a la simplicitat; aquest abandonar les declama-
cions ampuloses per la poesía popular- recordem les .Au

-ques i Ventalls. - revestint -la de nova dignitat i gracia, no
mereix la més fervent de les lloances?

Una vegada mes consignem la nostra admiració per
Mestre Carner a propósit d'aquest últim fruit del seu ingeni.

_____ F-CRÒl11CA	 _____

NOLIS COL LABORADORS. - Ademés dels col-labora-

dors d'aquesta Revista, que constaven en la coverta del pri-

mer nombre, ens plau poder designar com a tals als senyors

Mn. Lluís Carreras, Claudi Rodamilans, Mn. josep Cardona

Agut i Ramón Ribera Llovet, els quals unirán desd'are a la

nostra ¡asea el seu esforç entusiasta i valuós de col-labo-

raciò literaria.

CARTELL ARTISTIC. - La luinta de Festetjos de la nostra

Festa Major encarregà la execució del cartell anunciador de

la mateixa al notable 1 cel-lebrat artista sabadellenc en

J. Pous i Palau. El cartell, que es una bella nota d'art, s'està

estampant en els acreditats tallers »Les Arts Gràfiques» de

don Joan Comas, lo qual exigeix per endevant la nostra feli-

citació, després de endreçar-la al autor del cartell.

EXPOSICIÓ DOMINGO SOLER A SABADELL. - Se-

góns iniciativa d' «Ars. durant la vinenta Festa Major de

Sabadell, el nostre company el notable artista don Domingo

Soler tindrà exposada en el Saló del Centre Català una inte-

ressant col-lecció de les szves últimes lelos, composta d'im-

presións del seu viatge a París i de la Vall d'Aràn. Entre

aquestes pintures figurarán algúns quadres corresponents a

una exposició que en Soler té progectat cel-lebrar a Madril.

LLIBRES. - Del altíssim poeta D. josep Carner hem rebut

el llibre 'La Paraula en el Venta, esmeradameni imprès en la

casa Fidel Giró de la capital. Regraciem la inestimable atenció

d'en Carner al dedicar-nos un exemplar de la seva última

obra, de la que'ns ocupem en aquesi nombre, aixís com ens

ocuparem en lo successíu de les obres que'ns sien remeses.

VIDRIERES ARTÍSTIQUES A LA NOVA CAIXA D'ES-

TALVIS. - Dintre pocs dies serán col-locades en la nova

Caixa d'Estalvis les vidrieres artístiques que han de eonnple-

lar el decorat del pati interior, construides per la acreditada

casa Rigalt de Bacelona, segons dibuixos del cel -lebrat artista

en Josep Pey.

D'aqueixes vidrieres, aixís com del edifici a que pertenei-
xen, ens n'ocuparem en un dels pròxims nombres.

DISTINCIÓNS. - Els nostres joves artistes en Antoni Vila

Arrufat i en Joan Vila Puig han obtingut en les darreres opo-
sicións efectuades en la Escola de Belles Arts de Barcelo-
na, el primer dues medalles de les classes de natural i dibuix
antic i el segón medalla en la classe de paisatge i diploma
en la de dibuix al natural.

Rebin la nostra més expressiva fel - licitació, extensiva a la
Escola de B. A. d'aquesta ciutat, de la qual han sigut dignes
deixebles, i cl nostre encoratjament.

EXPOSICIÓ D'ARTISTES JOVES. - Uns quants deixe-
bles de la classe de dibuix al natural de la Escola d'Arts i
Oficis, constituiren una «Agrupació Artística ami) local
propi, a on aquets devots- de l'art trevallen cada nit els seus
estudis del natural. D'aqueis estudis de dibuix i colorit n'han
organilzal una exposició que lindrá lloc en la Academia de
Belles Aris durant els dies de la nostra Festa Major.

J . A. C.	 "LES ARTS GRÁFIQUES" - JOAN COMAS - SABADELL
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Amasadoras Mecánicas
"LA ESPAÑOLA"

La Amasadora mecánica que construimos
ha obtenido varias recompensas en dife=
rentes Exposiciones § En todos los con=
cursos en que han sido juzgadas en unión
de otras amasadoras, según su funciona=
miento han sido reconocidas las nuestras
sin oposición ninguna como las mejores

9 más rápidas

Mezcladoras perfeccionadas para diversas industrias

Amasadora con artesa reversible	 M quinas para pastas alimenticias

Calçot americà S1INDIRO

HEM REBUT ELS MODELS DE TEMPORADA

DE LA ACREDITADA OtLSA FLUX A

ÚLTlmS MODELS En CALÇAT

PER A FOOT-BALL
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Gabinete montado con todos los adelantos
TRABAJOS MODERNOS

EN ORO Y PORCELANA
q 	 EXTRACCIONES SIN DOLOR
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RAMBLA, núm. 8
	

TELÉFODO núm. 163

SABADELL

LANAS, PEINADOS Y DEMÁS MATERIAS TEXTILES 	 q 	 JUAN GORINA SANZ	 fl	 FÉ LIX AMAT, DEL 48 AL 60 - SABADELL
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Mútua General de Segurs
SOCIETAT D'ACCIDENTS

DEL TREVALL

CONCELL ADMINISTRATIU

President: T,initnt Rius i Torres. — Vis•Presidenr: Josep Mansana
Terrés — Secretari: Pere Calvet Pintó. — Vocals: Tomàs Recolons
Lladó; Jaume Brutau Manent; Joan Torres Vilanova; Lluís Guarro

Casas; Ron'•à Reéurdosa Soldevila; Caielà Matfà Clivillés

AGENT EN AQUESTA CIUTAT FELIU CAROL 1
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q FABRICA DE COTILLES
q 	 DE TOTES MENES o
q 	 ESPECIALITAT EN LA HETXURA RECTA

q 	 Gran assortit amb els últims models de Paris

q 	 Variat assortit en Mercería i Novetats

[]	 i3isuterío, Quincalla, Perfumeria,
q 	 (juants i Pelleteria

q 	 Puntillas de totes classes
q 	 Dipòsit de B rodats en blanc i en cunar

q 	 Paraigües - Danos - Cinturons - Petaques
q 	 Cigarreres - Portamonedes
q i
q 1
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Novetats per a Senyores
EXPLÈNDIDES COL•LECCIONS

SEtlERÍa • LLANERÍl • PLTES FAMTASÍES

SEMPRE NOVETATS

CASA COMPATIBLE AMB LES MÉS
: IMPORTANTS DE LA CAPITAL :

..

Casa Teresona
VIUDA DE J. MARTÍ

PLAÇA MAJOR, 42

à	 i MESTRE RIUS, i i 3

SABADELL

ARTICLES FOTOGRÁFICS : CASA CASELLAS
: Gravina, núm. 14 : Telèfon 2220 Barcelona

	

APARELLS I OBJECTIUS DE MARCA	 GRAN CATÁLEG

	

AMB GRANS DESCOMPTES a	 1I.• LUSTRAT

Representant i dipositari exclussiu per a Sabadell

PERE ANDRÉS : Montserrat, 19

LES AR''S Gua]tFlQUES

Fi JOAN COMAS o

1111-R]EMPTA	 LITOGRAFIA
LLI RICES RATLLATS

MOSTRARIS	 FTIQUETERÍA
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Escocido] de Iof Niñ,oy.
Suavizador y curativo de la piel.
FvuI laf n.olcjliaf del fLTdor en piel y
¡ob \coA Baho; S'oile11c y derpuef &I
afeiládo. Ejmáf buen ,Tejo, prE en-
rado^=i»áT acato dé o of.
Ver ta: Trmçi¡ I)ro$ueriafyPerfume•tap
Unico aáeiiié Joaquín Fau • Malloreal8^t

• BARCEI ANA•

CABALLOS EXTRADJeROS DE LUJO

L} DE TIRO PESADO

COIT)PRA y V€Í)TA

DO   

MARCA FABÓ

re	 eiLmá  I i er11 •1'	 5 e n^
(J el anuncio delPolvo NoiI

RAmóD j
Calle Comercial, 19

BARCELONA
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