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Els ,rai.; psr•o®Ibieiiies
de la iiicleuiiieidd:ària iu. odeiena

t\ l títol pretensiós de «Els grans problemes de la indumentària moderna» que encap-

A çala aquest article tan modest, podria ésser substituït pel no menys pretensiós títol

de «Contribució a la història de la indumentària», perquè, com aniran veient els nostres

lectors, si els interessa I'art de vestir i de despullar, es tracta d'explicar un cas o, més

ben dit, conflicte d'indumentària moderna que no sols té gran importància de moment,

sinó que temps a venir pot interessar, amb seguretat completa, els qui s'aniran preocu-

pant de l'art de posar-se o treure's roba, com nosaltres ens en ocupem en aquest article

que ara fem, dedicat, com direm ara mateix, als gèneres d'estiu.

Cada any, per aquest temps, quan arriba la canícula, es presenta el cas o conflicte

que els propietaris dels establiments importants de menjar i de beure, els empresaris

deis grans teatres, els individus de les juntes directives dels casinos i biblioteques i fins

certs alcaldes de certes poblacions de certa importància, i moltes altres persones que

es troben en circumstàncies especials donen l'ordre terminant de no permetre, per cap

concepte, que ningú no es tregui el gec, que tots portem estiu i hivern, i quedi en mà-

negues de camisa, perquè diuen amb tota la raó, que aquell despreniment inusitat d'in-

dumentària usual produeix un efecte antiestètic que destrueix el principi estètic que ha

de presidir tota indumentària.

Si, com els nostres lectors ja han endevinat, el cas o conflicte ve de la lluita entre

la comoditat del subjecte i de la incomoditat calorosa de l'objecte que li serveix de ves-

tit, la prohibició suara esmentada provoca necessàriament discussions i molèsties per

part dels que prohibeixen i per part dels que han d'obeir l'ordre, tant si volen com si no

volen, i cal trobar una solució elegant que sigui el remei del mal i que estigui basada

en el seu origen mateix.

El pecat original dels que, quan fa calor, es volen posar amb tota comoditat, costi el

que costi i passi el que passi, és que anant vestits segons la fórmula de l'hivern (perquè

encara que usin robes més primes la fórmula de] vestit és exactament la mateixa) cer-

quen la comoditat desitjada restant mig despullats i establint un contrast violent entre

la indumentària que es treuen i la indumentària en què es queden, perquè no van ves-

tits d'estiu com anem nosaltres en el moment d'escriure aquest article dedicat a la

sastreria.

Quan el que sotasigna, soci, individu de la Junta i secretari de l'Ateneu Barcelonès
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durant el temps reglamentari que comprèn un mínimum de quatre canícules) es va tro-

bar en el cas o conflicte que ara expliquem, com cada any encara s'hi troben totes les

Juntes d'aquella magnífica institució de civilitat i cultura, com les altres Juntes dels altres

casinos més o menys importants de Barcelona, i davant del cas o conflicte, el secretari

que sotasigna, com heno dit i repetim, va donar el següent consell, que ell creu que pot

ésser la solució recomanable a tots els casinos i establiments afectats pel problema que

ara posem a la consideració general; problema que no vacil-lem a qualificar rodonament

de modern, perquè fins ara la civilització nostra no se l'havia presentat ni planejat, per-

qué, com tots sabem de sobres, entre altres coses per la calor inútil que hem arribat a

patir en aquest neón, fins fa molt pocs anys no es van cornençar a dibuixar els primers

intents per trobar la indumentària estival i alliberar-la de la forma hivernal que la carac-

teritzava, perquè si els homes de la civilització clàssica, ço és, els grecs i els romans,

anaven tot l'any vestits d'estiu, els homes de la civilització medieval i moderna anaven

vestits d'hivern tot l'any.

La solució presentada, doncs, per I'infrascrit secretari de l'Ateneu, radica a estar

completament conforme amb el criteri unánime de la Junta Directiva o de les Juntes que

mantinguin i facin complir el criteri de prohibir en absolut que el soci que es presenti

al Círcol vestit d'hivern, no pugui descompondre la indumentària a qué el] mateix es

subjecta traient-se les peces que li semblen més convenients per a la comoditat, pres

-cindint de l'estètica, perquè si es treu el gec, la corbata i els colls i els punys postissos

de la camisa, quedant amb elàstics i amb els botons de davant i de darrera del coll des-

cordat de la camisa, hom no pot negar que l'efecte que fa destrueix el to i l'harmonia de

conjunt que ha de tenir una sala de conversa, una biblioteca o un menjador ben servit

i presentat.

Admeses aquestes bases, ve l'infrascrit i diu que si aquell mateix soci, seguint,

aprofitant i fins reforçant els esforços que hom fa per tal de trobar la fórmula de la in-

dumentària estival moderna, es vesteix d'esport, amb camisa o samarreta blanca i pan-

talon blanc amb cinturó i sense elàstics, i es presenta, posem per cas, a l'Ateneu, amb
la quota pagada, ni el porter, ni els empleats de la casa, ni els individus de la Junta, ni

tots els socis reunits en Junta general extraordinària, no es podrien oposar en nom de l'es-
tètica que aquel] soci no entrés al local social, ni conversés a les sales, ni llegís a la bi-
blioteca, ni dinés o sopés al menjador del simpàtic restaurant de l'entitat.

L'abillament humà segueix actualment, com dèiem, una tendència molt marcada
cap a l'estivalitat, inclús durant els mesos d'hivern, per la supressió de moltes peces
que hom portava i que encara porta en gran part, estiu i hivern, i ningú no es pot opo-
sar ais intents magnífics, i en gran part reeixits, de l'art de la sastreria, que lluita ober-
tament, i amb una despreocupació brillantíssima, per alliberar d'una vegada el parro-
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quià i la humanitat civilitzada dels lligams i de les urpes de la indumentària de l'Edat

mitjana, que, parlant en llenguatge de míting anticatòlic, podríem anomenar les despu-

lles de la inquisició.

No fa pas molts anys, el mateix infrascrit, quan ja no era secretari ni potser soci

de l'Ateneu, va tenir l'honor d'assistir al concert d'agraïment que el nostre molt gloriós

violoncel . lista En Pau Casals va donar a] teatre més gran de la vila del Vendrell, per

tal de correspondre esplèndidament a ]'igualment esplèndid homenatge que li va dedicar

aquella vila que e] va veure néixer, i escaient-se a ésser en ple mes de juliol, quan els

catalans diem ni dora ni caragol, l'infrascrit, abillat d'esport amb camisa i pantalon blanc

i amb el gec posat, assegut al seient del pati, havia d'admirar el seu mestre i amic so-

frint la calor que feia i ]a transpiració que naturalment n'és l'efecte immediat.

En arribar el primer intermedi, 1'infrascrit, portat per l'amistat amb ]a qual el Mes-

tre l'honora, va decidir entrar a l'escenari no sols per saludar i felicitar coralment el més

gran violoncel . lista de] món (cosa que hauria fet encara que hagués fet fred), sinó que,

amb el permís del Mestre i de l'amic, es va quedar entre bastidors mentre continuava

e] memorable concert d'agraïment, i, traient-se el gec que portava, com ja hem fet cons-

tar, es va descordar la camisa blanca que també hem fet constar que l'abillava i, arre-

mangant-se les mànegues fins més amunt de] colze, es va posara escoltar amb tota co-

moditat aquelles melodies sublims que anaven sortint de les cordes de l'instrument de]

Mestre, que li sortien calentes com sempre, a] bell mig d'aquell foc canicular que cre-

mava el teatre, mentre el gloriós artista, abillat de llana i seda negres, tal com exigeix

la rigorosa etiqueta, hauria mirat amb enveja el seu amic, vestit de blanc com un colom,

si la inspiració que l'acompanya sempre no li hagués fet oblidar fins la transpiració que

l'inundava de cap a peus: enveja que li confessava en els moments de descans quan

l'ànima d'aquell artista genial tornava a la terra per reposar en la carn mullada, dient -

li l'infrascrit que, tal com lii ha una etiqueta d'hivern, n'hi hauria d'haver una d'estiu,

tant per als artistes com per als espectadors, cosa que el Mestre va aprovar amb tota

convicció.

I com si la mateixa glòria que en aquells moments esclatava en e] teatre ple de

gom a gom de públic i d'entusiasme admiratiu, ens vingués a ofrenar un exemple vivent

del que seria un teatre amb tots els concurrents abillats de blanc, posats entre bastidors

com estàvem, podíem contemplar quasi tot el pati i tot l'amfiteatre de la galeria més alta,

que és allà on va el públic que paga menys que els rics que podem anar als seients de

pati i a les llotges més distingides, i vet aquí que els nostres ulls, com si seguissin els

viaranys de les melodies inspirades que ens entraven per les orelles, passejant -se per

la sala plena de glòria d'En Casals i deis sons de carn que ens regalava, vam anar ob-

servant que el pati o lloc de la riquesa feia un efecte pobre i miserable, perquè, ple com
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estava, els gecs deis espectadors, l'un clar com l'aigua i l'altre fosc com una gola de

llop, l'altre de color de gos quan fuig i l'altre gris i l'altre groc, donaven una nota de de-

sastre, acompanyat per la figura calorosa de tots, mentre que, alçant els ulls a les alçà-

ries teatrals, el públic deis pobres, trobant-se lluny del pati o lloc d'etiqueta, va acordar

tàcitament treure's el gec; i com que totes les camises eren blanques i el pantalon de

color desapareixia en el conjunt deis rengles que ]'un tapava a l'altre, resultava que do-

nava una nota blanca, plena de riquesa i unitat, que recordava en pie estiu la nota seve-

ra de l'etiqueta negra pròpia de l'hivern. 1 així, mentre el mestre transpirava en plena

creació artística, en els cims més alts de la glòria que encenia com una flama en aquell

teatre, brillava un assaig general d'etiqueta d'estiu, que potser amb el temps envairà els

locals de les nostres festes artístiques, com ara envaeix les nostres festes esportives.

FRANCESC PUJOLS
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Heus aquí uns vestits masculins de rantic Egipte, d'una sim-
plicitat no desproveïda de certa gràcia.

L'Art del vestir

l precedent treball del senyor Francesc Pujols ens ha induït a tractar ara d'un tema

que ja de temps teníem en cartera: el de la indumentària moderna.

De totes les arts, la de] vestit és sens dubte la niés subjecta a aquesta cosa tan in-

versemblant, tan fugissera i tirànica que és la moda. En lloc de basar-se, cony fóra

natural, en les lleis immutables imposades per la mateixa naturalesa humana i pel clima

propi de cada latitud o de cada contrada de la terra, no obeeix sinó al caprici i a les

genialitats d'uns modistos més o menys artistes i a la imposició deis fabricants de robes,

els quals, amb periodicitat calculada, llencen al mercat gèneres ara llisos, ara mostrejats

o llistats o amb quadros, ara de colors clars, i la temporada vinent foscos, etc., tot

imposat per uns centres erigits en rectors universals d'això que la gent anomena

bon gust, els quals són obeïts sense discussió per la resta de la humanitat, que així

es creu elegant i no s'adona de 1'es-

clavitud a què s'ha sotmès volunthria-

ment i inconscientment.

Voleu una cosa més absurda que

la moda? Nhi ha prou que una modista

de París, o un sastre de Londres, o una

cosa o altra de Nova York, tinguin una

pensada, com més extravagant millor,

perquè tothom la celebri i s'hi sotmeti.

Oh! és la moda.

I sabeu quina és la força que la fa

tan poderosa i despòtica? Doncs, ultra

aquest simiesc atavisme de l'esperit

d'imitació a què tan propenses es mos-

tren les persones de poc caràcter o de

cultura deficient, la por al ridícul. N'hi

ha proa que la modista o el sastre ens

Lliguin, amb llur suficiència de persona entesa, que una cosa és moda, perquè tots ens

hi sotmetem sense ni intentar discutir-ho, encara que ens sembli una ridiculesa o una

monstruositat o repugni als nostres sentiments.
En voleu una prova ben palesa, d'això que diem? Aquí tenim un exemple ben re-

cent amb el succeït amb la moda de les faldilles curtes: ¿qui de les nostres dames hauria
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Com a exemple del luxe excessiu desen-
rotllat en el vestir en certes èpoques de la
història, reproduïm aquí dues hebrees dels
temps postselomonians. Aquestes dunes
duien, ultra la folgada camisa, dos vestits
superposats, el segon dels quals anava

cregut, en iniciar-se, que arribaria on ha arribat sense sentir-se ruboritzada? z1 quants

marits i respectables papàs no s'haurien sentit ofesos si hom els hagués predit que Ilurs

mullers i filles respectives vindria dia que es presentarien en públic ensenyant les carnes

fins més amunt del genoll? 1,

no obstant, ha estat així, i demà

serà una altra cosa pitjor.

A la indumentària Ii ha

passat el mateix que a totes les

altres arts en general, agreujat

encara per aquesta tirania de la

moda (que propugna per infil-

trar-se arreu) i per la compli-

cació d'interessos que al seu
redós han anat creant -se. Ca-

Reina, dona noble i dones del poble de l'antic Egipte vestides amb el
kalasiris tradicional. La riquesa de les estofes i els adornaments o
distintius de la reialesa eren gairebé la sola cosa que les diferenciava.

da vegada s'ha anat fent més i més inútilment com

-plicada: després d'una tongada d'aparent bon seny,

d'esforços pera retrobar la sobrietat i la mesura (veri-

table fonament de tota elegància), en veiem una altra

on tota llei de control és abandonat i l'inútil enfarfec

de farbalans i randes, de cintes i adornaments torna

a ensenyorir-se deis vestits.

Cal, doncs, que la indumentària segueixi el

mateix camí de depuració i austeritat iniciat en totes

les altres branques de l'art si es vol retrobar el veri-

table equilibri i retornar-li la seva gairebé esvaïda

categoria artística. Cal tornar a la senzillesa antiga,

no per a reproduir-la, sinó per a inspirar-s'hi i cop-	 proveït de llargues mànegues que queien
Fins a terra, o bé, en sou lloc, encara que

sar-ne l'esperit. 1 d'això n'està més necessitada 	 no tan comú, el ca¡ran, de mànega curta
tot realçat de brodats d'or.

encara la indumentària masculina que la femenina.

No és pas un tòpic ni un prejudici d'artista l'afirmar que la indumentària grega o la

romana no han estat superades en cap època posterior, ni en cap sentit. Si fullegem
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Donzella dòrica vestint el clàssic
chiton curt, i dona amb chiton llarg

ojCnic.

Un dels documents més antics on és
constatat l'ús del es calces amb camals
llargs Els pobles de I'Ásia Menor.
pastors, guerrers i semibàrbars, Galà -
cia o Capadòcia. sembla que van ésser
els primers a vestir aquesta mena de
calces, en bona part. segurament,
de pell o cuir, estenent-se després el

seu ús vers Pèrsia i Trota.

qualsevol manual d'història del vestit, tot seguit ens donarem compte de com és veritat

que la indumentària antiga és, en general, molt superior a les de les edats mitjana i mo-

derna, i, ni cal dir-ho, de ]a contemporània. Encara la dona ha sabut defensar -se

modernament, i ha anat a poquet a poquet abandonant l'ús de moltes peces de roba

coinpletament supèrflues i d'estres tan ridículs o tortu-

radors com el mirinyac o la cotilla; però l'home, des que

adoptà l'ús d'americana que no ha evolucionat en cap

sentit, talment cola si hagués assolit el desideràtum,

amb tot i la seva evident incomoditat, car el sastre no

considera el cos humà d'altra manera que cony un

maniquí estàtic: tot el seu anhel és posat a fer del seu

client un veritable figurí, i no preveu el dinamisme dels

membres ni el moviment del tronc en tot moment, cami-

nant, parlant, seient, etc., la qual cosa fa que un vestit

no esdevingui veritablement còmode fins que ja és vell

i ha perdut per l'ús la seva primitiva i arbitrària forma

per a adaptar-se al cos

que el suporta. I el ma-

teix podem dir de totes

les altres peces comple-

mentàries del vestit, tals

com les sabates, els colls

i els punys, els capells,

etc., esdevingudes sovint

veritables instruments de

tortura.

Fixem-nos ara en la veritable missió del vestit.

El vestit ha de considerar-se sota quatre aspectes:

moral, de confort, higiènic i estètic, i les seves runcions

han de respondre a aquests quatre aspectes o necessitats.

No arriben a ésser partidaris de la nuditat absoluta

preconitzada modernament per alguns doctors naturistes,

encara que no la creiem immoral, molt al contrari, car

tots sabem cons resulta moltes vegades molt més provo-

cador o excitador de la libídine un vestit velador de tota nuditat, que la nuditat mateixa

mostrada serenament i castament. Però és que l'liabitat humà no es redueix solament

a les regions càlides o temperades de la terra, sinó que s'estén arreu de la seva superfície,
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fins a les regions polars més avançades i, d'altra banda, la temperatura tampoc no és

constant, sinó que varia notablement d'una estació a l'altra i això fa que l'home necessiti

els vestits per a preservar-se dels rigors de les temperatures extremes.

El vestit és, doncs, necessari al cos humà conc una defensa de l'acció dels elements

atmosfèrics; però transformar-lo en un element de suplid, fer-ne, en lloc d'un objecte de

servitud, un objecte de tirania, com esdevé sovint amb

els moderns mètodes d'abillament, això ha d'ésser evitat

i combatut fins a la seva total desaparició. Si el vestit és

necessari, reduïm -lo a les seves veritables proporcions i

fem -lo apte per a les funcions que li són encomanades: no

vulguem mai ésser els seus esclaus. No ens espantin les

nueses, ja que la moral, la veritable moral, no radica ens

uns pams de tela, sinó en el niés pregon de la nostra ànima

i pot passar-sede vels dissimuladors. Aquesta campanya

menada per elements que posen de moralistes i religiosos

a ultrança contra això que ells anomenen la inlmodèstia

en el vestir, és, al nostre entendre, equivocada: no s'ado-

nen que inverteixen els termes de] problema i que, en

donar tanta importància a una cosa que amb prou feines

la té relativa, exacerben el mal que tracten de curar.

Dones gregues amb cáiton	 La nuditat del cos humà és moral i salita, cony tota
tombat i a d ibion. le plegat	 obra de Déu: tan solament la malícia dels homes ha pogutde la roba dibuixa les unies
del cos i fa ressaltar la seva	 transformar-la en motiu de reprovació i escàndol. Fixeu -

bellesa.
vos que, segons els Llibres Sants, el sentiment de pudor

aquesta falsa virtut, solament va manifestar-se després del pecat i p recisament per

amagar-lo.

Hauria calgut, doncs, que tots els esforços moralitzadors s'haguessin encaminat a

tornar la hurnanitat a la seva primitiva puresa 1 no haver perpetuat el pecat tot tractant

d'amagar-lo. Perquè no és pas l'instint sexual, el que és pecat, sinó l'exacerbar a-

quest naturalíssim instint tot cohibint -lo i presentant-lo com a cosa nefasta i criminosa,

anib la qual cosa no es fa sinó Fomentar la morbositat de l'asexualisme o d'altres mons-

truoses desviacions. Tan solament quan l'home sigui capaç de contemplar la seva nuesa

sense sentir pertorbats els seus sentits i es senti lliure d'insanes concupiscències, serà

quan haurà assolit un estat nora] verament superior.

Aquest aspecte de la moral és per si sol de tanta importància que, si seguíssim trac

-tant-lo, ens allunyaria massa del tema que ens havem proposat glossar. Reprenent -lo,

doncs, i donem per sentat que la nuditat és l'estat perfecte de l'home, el qual, però, per
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al seu confort i en certes circumstàncies, i com a defensa dels elements exteriors, té

necessitat de cobrir, en tot o en part, el seu cos. El confort és, doncs, la funció bàsica

que ha de complir tota peça de vestir, tant a l'hivern cony a l'istiu. Aquest resultat po-

dríem obtenir-lo, com els pobles primitius, amb l'ús de les pells i de senzills mantells de

teixits de lli o de llana; però com que, ultra confortables, les vestidures han d'ésser tam-

bé pràctiques, d'aquí neix la necessitat de la confecció que les adapti al cos i permeti
el lliure joc dels membres.

Cal també tenir molt present ]'aspecte higiènic del vestit, el qual mai no haurà d'o-
primir el cos privant-li o dificultant-li els seus naturals moviments o les seves funcions

fisiològiques (respiració natural i profunda, circulació sanguínia, etc.) i que tampoc

privi la pell d'una manera massa absoluta de la seva transpiració i del contacte de ]'aire

i de les benefactores radiacions solars. Cal també que les seves peces siguin sovint

canviades i rentades curosament, i heus aquí el paper o la missió de la roba interior,

la qual ha d'ésser confeccionada sem-

pre amb teixits fàcilment rentables.

I finalment tot vestit ha de respon-

dre a les lleis de l'estètica, que és tant

com dir que ha de guardar perfecta

harmonia amb el cos humà no estra-

fent-ne ni alterant-ne les línies ni les

proporcions, sinó al contrari, acusant

-les i posant-les de manifest. Peraixò,

per no tenir en compte aquestes ele-

mentals lleis no solament artístiques,

sinó de sentit couré, el vestit masculí

modern resulta tan lleig i antiestic,

ultra ésser incòmode.

Si el vestit masculí resulta una

cosa anodina i mancada en absolut de

caràcter, dintre del qual la figura hu-	 Vegeu ara conc vestien eis oradors i filòsofs i, en general,
tots els homes grecs. L'himation sol serviapera cobrir

mana resta com diluïda o esquematit-	 Llur cos, encara que, conc es veu, alguna vegada també
vestien el chiton.

rada, el vestit femení peca per excés

contrari acusant amb força o atenuant o alterant les proporcions amb una arbitrarietat

absoluta, talment com si el cos de la dona fos de matèria plàstica apta a rebre totes

les formes. Així és covi veiem sovint alterada la línia de la cintura, la qual unes

vegades és marcada més amunt i altres més avall, aparèixer o desaparèixer el pit o els

malucs, etc., etc.
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Tractem ara d'explicar-nos en detall les funcions pròpies de cada part del vestit.

En línies generals tot vestit consta de dues categories de peces: les considerades

com a roba interior i les que formen el vestit pròpiament dit o roba exterior. Fona

-mentalment podríem recluir el vestit humà a dues túniques superposades: una d'interior
(camisa) i una altra d'exterior (vestit)

La roba interior és molt sovint negligida, quan hauríem

de dedicar-li una atenció especial per ésser el fonarnent de tot

vestit, i per ésser també, coni havem (lit abans, la que té

més relació amb el concepte higiènic pel seu contacte directe

amb la pell, de la qual recull les secrecions,

i per això és confeccionada amb teixits que

resisteixin les consecutives rentades,i mi-

1 lor encara que puguin anar a la bugada a fi

d'assegurarne la perfecta asèpsia. Per

això són preferibles a la llana o la seda els

teixits o els tricots de fil o cotó.

Molt s'ha guanyat, però, en aquest

sentit transformant o variant peces com

-pletament supèrflues i innecessàries, tais

Un altre exemple de coni la	 com armilles, chambres, cossets, cu-
moda tostemps ha caigut en	 brecorsés, faldellins, enagos, etc., i
ridiculeses i exageracions el
tenim en aquesta dama anglo-	 reduint les restants a llurs degudes pro-
normanda del segle xi i , ves-
tida amb tanta superabundàn-	 porcions. La llenceria moderna ha pres
cia de roba que té necessitat
de nuar-se les mònegues per-	 una bona orlentacio, tant en la roba
què no s'arrosseguin. Ja en té	 d'home com en la de dona, i caldria
ben bé prou amb el gran ròssec	 1 no ha estat pas la

del vestit.	 que aquesta orientació fos mantinguda	 moda femenina so-
lament la que ha in-

	

i accentuada. Senzilla, folgada, sense	 ventat ridiculeses:

	

davassalls de cintes i randes és la bondat deis materials i la	
vegeu,t no aquest

,	 elegant anglès de

	perfecció de la mà d'obra el que ha de valorar la roba interior, la qual	 les sa s tes de amb
les sabates de pen-

	

de cap manera no hauria d'ésser negligida considerant -la com a cosa	 tatanllargaqueper
a caminar té necee-

	

destinada a no veure's, sinó que, contràriament, hauria d'estimar-se	 sitat de ligar-les
amb una cadeneta

	com a fonarnent de tot vestit amb el qual, en tot o en part, hauria	 dessota el genoll:

d'harmonitzar. En la indumentària masculina això ja es té en compte

pel que fa referència a les camises, però no així en la indumentària femenina, on ra-
rament cap peça interior no és mostrada formant part del vestit.

Caldria sentar el criteri que el vestit no és una coberta exterior deslligada de tota
la resta, sinó el seu complement. El vestit ha de començar en la primera peça que ens
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posem damunt el cos, i continuar en conjunt har-

mònic fins al darrer detall. Així ho comencen a

entendre els modistos niés experts, i per això

dispensen una atenció especial a la llenceria, la

qual, en certes peces i detalls, ja no es confecciona

exclusivament blanca, com s'acostumava a fer

antigament, sinó que es confecciona en tots els

colors i tons a fi que harmonitzi, generalment per

transparència, amb el vestit pròpiament dit.

La roba interior és sabut que es classifica en

roba de q ia, o de vestir, i en roba de nit, o de

cambra, la qual, en alguns casos, esdevé vestit

d'interior, o de casa, quan restem en la intimitat

dels nostres familiars. No ens entretindrem ara

a descriure una per una les diverses peces de qué

es compon l'aixovar masculí o femení, car són

de tothom prou conegudes. Aprofitarem l'avi

-nentesa, però, per a aconsellar a les dames que

abandonin sempre que els sigui possible l'ús de

A mesura que el Renaixement avança, les ex-
travagàncies observades en el vestit durant el
segle xv van desapareixent per a donar lloc a
una indumentária de to més sever, encara que
no menys ridícula. Vegeu, si no, aquests dos
personatges francesos de la segona meitat del
segle xvi. Cal exagerar les formes: la cotilla
oprimeix la cintura i eleva els pits, mentre el
verduguillo espanyol pren proporcions desme-
surades simulant uns malucs monstruosos. 1

-sonatge masculí, tan cossat
as calces plenes de bosta.

lue no siguin elàstics,

gut a llur rigidesa, els

^l pit i priven el tòrax

nplitud deis seus mo-

)iratoris, i també per

e l'exòtica moda del

paiama, l'ús del

qual si és excu-

sable en els ho-

mes, és altament

ridícul en les da-

mes, ultra ésser

incòmode. Si pot

justificar-se la

seva utilitat en
Senador i Dux venecians de mitjan segle xvi. La fastuosa parenceria haestatsempre cosa

inseparable dels poderosos de la terra. Brocats, sedes, erminis: ¡quantes vegades no han

embolcallat sinó la injustícia i la tirania, quan no el sadisme més monstruós!
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viatge, no hi ha raó que l'aboni en la intimitat de la llar, on no pot competir ni en elegància

ni en comoditat amb les belles camises de nit, els salts de llit o els kimonos, de tan

adorable feminitat.

Hauríem de vetllar perquè la nostra moda fos ben nostra, tant en aquest com en tots

els altres aspectes del vestir, i no acceptar a ulls clucs tot el que ens arriba de fora sen-

se altra raó que la seva estrangeria o la inmotivada

pruïja de la novetat per la novetat.

Després d'aquests breus comentaris a propòsit

de la roba interior, de la qual, com havem insinuat ja,

almenys ]a camisa o la combinació haurien d'harmo-

nitzar amb el vestit, passeni a parlar ara d'aquest.

Podem dir que això que entenem per vestit

constitueix el nostre hbit ciutadà, el que mostrem

en pítblic, el que denota la nostra posició social; i

per això és la part de la indumentària a la qual dis-

pensem més atenció, ja que lia d'estar en relació amb

els actes als quals prenem part.

La tendència del vestit modern hauria d'ésser

sempre, tant en l'home com en ]a dona, ]a sobrietat

i la comoditat, coses aquestes que de cap manera

estan renyides amb l'elegància, molt al contrari.

Segle xviu. La crinoline à conde arriba a	 Ara bé: en la indumentària femenina, aquesta
assolir proporcions extraordinàries. La
cotilla de ballenes o joncs molt acostats,	 tendència ja fa temps que ve accentuant-se, i volem
talment com una cuirassa, continua opri-	 creure que perdurarà, ja que els costums moderns
mint la cintura. Els homes no s'abillen tan
ridicularnent con, en segles anteriors, i	 així ho exigeixen. No ha passat el mateix amb la
fins presentarien una certa elegància sino
fos per les corbates desmesurades i les	 indumentària masculina, la qual ja fa niés d'un segle

perruques blanques o enfarinades.	 que segueix les mateixes normes sense atinar a tro -

bar una nova modalitat més adient: l'antiestètic i

incòmode pantalon llarg, ara ample, ara estret, recte o acampanat; l'armilla, niés o

menys escotada, i l'americana, unes vegades recta, altres sangrada, amb les solapes

niés amples o menys estretes, segons el caprici de la moda; i això és tot. I no cal parlar

dels vestits d'etiqueta, tots prou ridículs i incòmodes.

Hi ha, però, el vestit dit d'esport que s'adapta niésa les necessitats dinàmiques del cos

humà, que permet una absoluta llibertat de moviments i que, com a niés respectuós de la

forma humana, resulta tothora d'un aspecte estètic remarcablement superior a tota altra

forma d'abillament contemporani. ¿Per què se'l confina, doncs, a unes funcions tan se-

cundàries en lloc d'estendre el seu ús a tots els actes de la vida normal i quotidiana?
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GUIA DE LES ARTS 1 BELLS OFICIS
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Antiguitats
ESCLASANS VDA. TRIOS. MARIA; Pietat. 10

Antiguitats (Restauradors d')
FORCADA, PERE; Palla, 12

Ceràmica
VICENS, CASIMIR; Tallers. 72. Tel. 15644

Construcció 1 decoració
MOYA. J.; Aragó. 184 Tel. 73852

Constructors d'obres
AGUSTÍ, JAUME; Aragó, 222, ent. Tel. 11966
TORRES, ANTONI; Diputació, 290. ent. Tel. 18097

Decoradors
BUSQUETS, EusEBI; Aragó, 334, 3., 1.

Decoradors d'interiors
COSP, VDA DE PERE; Rosselló, 231. Tel. 73574

Dibuix 1 pintura (Efectes de)
GUARDIOLA, Y. Suc. Frigola i Queralt; València, 199

Tel 74205
HORTA, CASA MIQUEL; Avinyó, 7. Tel. 14993
TEXIDOR, VDA. D'E.; Ronda S. Pere, 16. Tel. 11623

Dibuixants
BUSQUETS, EUSEBI; Aragó, 334, 3., 1.

Ebenistes
CAMPAÑÁ, JoAQuIM; Còrsega. 561
FRANCOLÍ, JOAN; Vallhonrat. 30. Tel. 34749
LINARES, A.; Riera Alta, 21. Tel. 15353
RIBAS, VDA DE JOSEP; C. de Cent, 329. Tel. 14657

Electricistes
FRANCH, JosEP; Corts, 682. Tel. 16621

Escultors decoradors
HERNÁNDEZ VILA, PERE; Pl. St. Felip Neri, 4

Escultura religiosa
RIUS. CLAUDI; Rosselló, 195. Tel. 74201

Estucadors
CASA PETIT- RAMON GAUSSET; Rocafort,108. Tel. 30966

Fotògrafs
AR.EN'AS, RAFEL; Corts, 670. Tel. 11657

Fotògrafs industrials
SALA CAMPAS, JosEP; Còrsega.. 413, ent. 2.

Fotogravadors.
ESTEVE FELIU. FRANCESC; Via Laietana. 15'1'el. l 1069

Fusteries
MONCANUT, FILL DE D.; París, 125. Tel. 10966
NIUBÓ I Ci.., BALTASAR; Pge. Forasté, 17. Tel. 72553

Fusteries mecàniques
BIOSCA. PERE; Sant Gervasi. 103. Tel. `74714
MANÁ. JOAN; C. de Cent, 63. Tel. 30633
RUIZ, JOAN (Successor de Calonja); Roger de Flor,141

Galeries d'art
SALA PARÉS (ESTABLIMENTS MARAGAI.L) Petritxol, 5

Tel. 14665
Galvanoplàstia

ROCA GERMANS, S. L.; Corts, 462. Tel. 34826
Guixaires adornistes

AVILA. JACINT; Passeig St Joan. 73. Tel. 75071
CASASÚS, JOSEP; C. de Cent. 474. Tel. 53712
COLL. PERE; Corts, 473. Tel. 34673

Impremtes
TOBELLA. RAMON; Carme. 18. '1'el. 19634

Joiers
SUNYER, R&MON, Granvia. 660, Tel. 11247

Lacadors
SARSANEDAS, RAMON; Ani dia, 31, pral. Tel. 16993

Lampares
BIOSCA I BOTEY; Rbla. Catalunya. 129. Tel. 73536
CORBERÚ, PERE; Aribau, 103. taller. Tel. 71372

Llibreries d'art
MARTÍNEZ PÉREZ. C.; Banys Nous, 5. Tel. 20542

Metallistes
BIOSCA I BOTEY, Rbla. Catalunya, 129. Tel. 73536
BOLIBAR, SANTIAGO; Rbla. Catalunya. 43. Tel. 19543
CORBERO, PERE; Aribau, 103, taller. Tel. 71372
DOMENECH. OCvi; Tallers, 45. Tel. 16306.

Mobles i decoració
CASAS, LLORENÇ; Galileu. 50-51-53. Tel. 30537
PARCERISAS I CIA.; E. Granados, 90. Tel. 72573
PRAT, JosEP; Ferlandina. 67. Tel. 18286

Mosaics romans
QUEROL, ELISEU; Dos de Maig, 273. Tel. 50383

Motllures, marcs 1 miralls
GASPAR, JOAN (Casa Benítez); Consell de Cent. 323

Tel. 12064
Papers pintats

GIRONA, JOSEP; Corts, 661, Tél. 53536
GUASCH, FILL DE JOSEP; Rauric, 8. Tel. 10686

Parquets 1 decoració
BASTÚS. QUERALT( I CIA.; Sta. Elena. 6. Tel. 16843

Pintors decoradors
CASALS PEYPOCH, J.; Roger de Flor. 164. Tel. 55037
PASCUAL, PERE; Mallorca. 255, Tel. 70702
VILARÓ 1 VALLS, S. A.; Corts, 604. Tel. 10283

Pintors escenògrafs
1 ALARMA TASTÁS, SALVADOI,; Vergara, 3. 3.. 1.

ESCENOGRAFIA BATLLE I AMIGO; Borrell. 210
Projectes de mobles i decoració

BARÚ, CARLES Ma; (S. G.) \lusitu. L
Propaganda (Articles per a)

BASA I PAGÍ,S; Calàbriai. 66. Tel. 33368
Retaules, daurats 1 policromia

SABATÉ PASTOR, BONAVENTURA; Aragó, 187
Serralleria

SARRIAS, MANUEL; (S. G.) Bolívar, 22. Tel. 70005
Tapissers

LABORDA, EUGENI; Rbla. Catalunya. 45. Tel. 12395
LLOSA, PERFECTE; Balmes. 128. Tel. 73434

Tapissos 1 catifes
AYMAT. ToJés; Carrer d'en Villà, ST. CUGAT DEI.

VALLES, Tel. 20
Teixits per a mobles 1 decoració

TRONC, ALBERT; Rbla. Catalunya, 32. Tel. 17476
Vidres plans

GARCIA SIMÓN, V.; Rbla. Catalunya, 29. Tel, 15677



En la forma del vestit d'esport, ja que no ens atrevint a preconitzar el retorn de la

túnica, hauria de cercar-se el fonament de tota la indumentària moderna masculina. Si

la dona ha sabut retrobar les seves cames de tants segles perdudes entre l'enfarfec de

calces, enagos, faldellins, farbalans emmidonats i sedes cruixidores, ¿quina raó hi ha

que s'oposi que l'home faci el mateix i abandoni d'una vegada per sempre aquests panta-

lons que I'entrabanquen, aquestes armilles que li oprimeixen el tòrax i aquestes ameri-

canes de les quals es veu obligat a prescindir així que necessita moure's amb desemba-

ràs? Si l'home modern es veu obligat a desplegar unes activitats i un dinamisme que

fan que la seva vida sigui un seguit desplaçament, un continuat esport, ¿per què no

adopta una indumentària adequada a les seves necessitats actuals i continua vestint-se

fonamentalment coni cin-

quanta, cent anys enrera?

En el nostre clima

hauria de considerar-se

com a vestit masculí com -

plet el cos de camisa. To-

tes les altres peces hau-

rien de considerar-se

suplementàries o d'abric.

La calça curta, de tan

antiga tradició mediter-

rània, hauria d'ésser pre-

ferida a la de canal

llarg, d'origen bàrbar, no

solament per la seva su-

perioritat estètica, sinó

també per la seva major

higiene i comoditat, o en-	 Vestits femenins de l'època de Lluís XVI. El pit excessivament elevat; el
cos de gerra, cada vegada més oprimit; la cri roline, l'ús de la qual havia

cara que solament fos per	 anat decaient, torna a pendre proporcions desmesurades, sobretot als cos-
tats, perla qual cosa esde-,é de forma ovalada. També per aquest temps era

lliurar-nos de la constant	 usada una mena de vestit llarg, obert per davant i recollit per mitjà d'uns

preocupació de marcar li	
cordons a la cintura, de manera que solament engrossia ets darreres; i per
això era anomenat crol de Paris. Cal també remarcar els pentinats en els

genolleres i de mantenir	 quals s'arribà a les més grans extravagàncies.

ben recta i precisa la ratlla

o plec del planxat. L'armilla, destinada ara a veure's solament pel davant, hem de conside-

rar-la no com una peça secundària, sinó colilla primera peça d'abric i hauria d'ésser flexible,

de teixit de punt amb preferència, tal coni el sweter o el pzzllover, que s'adapten mi-

llor al cos. Totes les altres peces, fins les de major abric, haurien d'ésser així mateix
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flexibles i folgades de manera que s'adaptin al cos sense oprimir-lo ni donar-li una

forma arbitrària, sovint ridícula, completament lliures de contraforts, teles fermes, pes
-puntejats i muscieres de cotó fluix, la qual cosa permetria el retorn a les robes folgades

i de bell caient. D'aquesta manera la figura humana no seria

deformada pel sastre ni el vestit es veuria deformat al cap de

poc temps pels plecs i arrugues ocasionats inevitablement pel

moviment natural del cos i dels membres: aquests recobrarien

llur llibertat de moviments i els plecs de la roba no serien una

cosa encartronada i sense gràcia, sinó una cosa viva, harmònica

i de ritme perfectament adaptat en tots moments a la mobilitat

del cos.

Havem dit que en el nostre clima hauríem de considerar

l'home perfectament vestit i presentable, socialment parlant, en

cos de camisa, la qual, de persistir aquest criteri, aniria prenent

formes sens dubte molt diferents de l'actual, ja que deixaria

d'ésser considerada com tina peça de roba interior. L'abric,

doncs, de categoría i forma diversa, hauria d'esser usat tostemps,

ja que les estacions no són tan precises ni el clima tan constant

1 í què en direm d'aquesta	 que no ens obligui a pendre'1 de vegades en ple istiu o a pres -
enfarfegada elegància de	 cindir-ne al bell pic de l'hivern. Així ]'abric hauríem de consi-finals del segle xvui i co-

mençaments del xix?	 derar-lo sempre com una peça no suplementària, sinó comple-

mentària del vestit, i procurar que harmonitzés amb ell, tant

de forma com de color, cony ja sovint ve fent-se en la indumentària femenina.

En resum, cal convenir que es fa d'absoluta necessitat obrar un canvi radical de

criteri en la indumentària masculina a fi d'adaptar-la a les nostres actuals necessitats.

La dona ens ha donat un exemple digne d'ésser tingut en compte, i cal agrair-li-ho i se-

guir-lo. A Barcelona havem vist com d'uns quants anys ençà s'ha anat generalitzant el

costum de prescindir de l'armilla durant els mesos d'estiu, amb tot i l'oposició de certs

elements que ho consideraven poc civil: ara veiem també com va estenent-se el costum

de prescindir de] capell, i no solament a l'estiu. Cal, doncs, continuar el camí emprès

i arribar fins allí on sigui necessari per a assolir la completa emancipació de]

cos humà de la tirania de] vestit, el qual ha pervingut a convertir-nos de se-

nyors en esclaus. La moral, el confort, la higiene i, per damunt de tot, l'estètica, ho

exigeixen conjuntament.

La moral, perquè deixa de pertànyer-li tota cosa que contradiu, en un sentit o altre,

les lleis de la naturalesa, i és evident que el vestit modern masculí les contradiu en no
adaptar-se a les reals necessitats del cos humà. El confort i la higiene perquè ni a l'hi-
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vern ni a l'estiu no ens protegeixen prou bé contra els excessos de la temperatura, car

manté la nostra pell en un estat de sensibilitat que la fa inepta per a resistir les seves

sobtades variacions. I ja ni caldria parlar de l'estètica, car és tan evident la lletjor del

vestit masculí que no cal sinó fixar -se en el fort contrast que presenta al costat del ves-

tit femení per a treure en conseqüència que tan solament la força del costum, engendra-

dor d'indiferència, ha pogut arribar a fer-nos-el tolerable.

EUSEBI BUSQUETS

1835: aturem -nos. Al llarg del segle xix, la moda no farà sinó donar vol-
tes sense allunyar -se gaire d'aquests models. Cal arribar a fi de segle
perquè es noti una reacció, encara que no molt accentuada, per a fugir-ne.

Documents gràfics segons Frederie Hottenroth: « Le Coslume ches les peuples anciens et modernes.>
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I entitat Anucs DE L'ART VELL ha de remarcar la conducta de l'Ajuntament digna d'elogi

/ per preocupar-se de cercar al problema de la reforma de la ciutat la solució niés

adient i de procurar que al procés del seu estudi puguin tenir-hi accés els ciutadans i

entitats, per tal que en el projecte que en definitiva sigui adoptat es puguin veure reflec-

tits tots els aspectes d'interès ciutadà. Per tal motiu, Anucs DE L'ART Veu, ha cregut un

deure d'estudiar el projecte actualment exposat i de fer-hi aquelles observacions con-

duents a una més perfecta solució del problema urbanístic, amb el màxim respecte per

als edificis o indrets ciutadans que tinguin un interès o bé tan sols una evocació d'èpo-

ques pasades.

En el present informe prescindirem deis punts de vista que atenyen el problema

de grans artèries de circulació per la ciutat i ens circumscriurem sols a aquells que tenen

relació amb l'Art vell de Barcelona.

Atenint -nos a aquest criteri, s'observa en el pla de reforma que tal aspecte lea estat

sols parcialment resolt. S'hi veuen alguns detalls que valoren i posen de manifest cons-

truccions antigues i recons característics de la ciutat; però, en general, aquesta no ha

estat respectada en la seva part antiga, la qual convindria conservar com un recinte

típic, visualment allunyat de les grans vies de carácter cosmopolita.

Cal respectar els edificis públics, i això, en el pla que comentem, hom ho ha tingut

present; però cal estendre també aquest criteri respectuós a alguns edificis particulars

i a aquells llocs que, tot i no contenir detalls arquitectònics de vàlua, fan deis mateixos

carrerons i placetes indrets deliciosos que hom no pot trobar enlloc més del món i que

per si sols evoquen aspectes de la vida ciutadana i dels costums constructius passats,

que endebades voldríem refer quan no els tinguéssim. En aquest punt cal ésser més

primmirat, encara, a les proximitats deis edificis medievals fets pensant en l'encongi-

ment deis carrers i places que els havien de circumdar. L'urbanisme austríac ha provat

cony era de contraproduent, per al bon efecte d'aquestes, deixar les catedrals en la vas-

titud d'una gran plaça.

Es evident que la destrucció de la Corríbia trauria recolliment a la Catedral i a la

via projectada en aquell lloc, absorbiria la Plaça Nova, ara tan característica, i la con-

vertiria en un reclau sense prou personalitat i que més aviat trauria monumentalitat a la
nova via en projecte. Si aquesta es desviés pel carrer del Bou, es respectaria el molt
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pintoresc i l'arqueologia de la Corríbia, l'arqueologia deis darreres del Cremi de Sabaters
i quedaria més reclosa la Plaça Nova. L'ondulació que això pogués donar a la nova
via no suposaria cap inconvenient, puix àdhuc podria resultar de millor efecte estètic
que el traçat rectilini.

La desviació de la nova via cap al carrer de Sant Pau destrueix tot el carrer de la
Palla, la Plaça del Pi i carrer del Cardenal Casañas, llocs arqueològics i de molt caràc-
ter. El descobriment del campanar del Pi és un encert del projecte, però semblaria

preferible fer-lo pel cantó del carrer de la Boqueria, on no es malmet res, i conservar

en canvi la casa que serveix de rectoria, encara que un xic rústega, tota ella de pedra

i prou impressionant per a ésser respectada. La Plaça del Pi ha de conservar-se com

està, més per les seves dimensions apropiades que per les cases que la formen, algunes

d'elles amb força interès. Cal sostreure la façana de l'església del Pi a una perspectiva

espaiosa que deixaria al descobert la pobresa de la seva arquitectura i faria més visible

aquesta pobresa al costat deis nous edificis sumptuosos que lògicament s'alçarien pels

encontorns.

El barri de Santa Maria caldria deixar -lo tal com està, sense aplicar-hi les reformes

projectades, les quals destrueixen les cases volades del carrer de les Caputxes, el

mateix carrer de les Caputxes i altres detalls no menys típics i característics.

Les altres parts reformades, com són Plaça d'Antoni López, barri de les Drassanes

i Sant Pau del Camp, on per aquest cantó acaba la part arqueològica, han estat resoltes

d'acord amb les conveniències de l'Art vell de la ciutat.

Des del punt de vista deis A:Mics DE L'ART VELL, i àdhuc des de l'urbanístic general,

creiem preferible l'orientació adoptada en el pla de reforma de l'arquitecte senyor Darder

susceptible d'algunes modificacions, que la de l'actual. El traçat de la via transversal

per la Portaferrissa no destrueix res i ja està continuat cap al carrer de] Carne, on hi ha

el nou grup escolar. Aquest traçat posaria en valor, ultra altres cases menys importants,

el Palau del Marquès de Comilles, l'església de Betlem, la casa de la Virreina i l'Hos-

pital de la Santa Creu, per la part de la Convalescència, en un ambient urbà més

adequat que el que ara tenen.

A la part representada amb més detall en el pla que motiva aquest dictamen, o sia

la que va de la Plaça d'Antoni Maura a la Rambla, no hem sabut veure els motius pels

quals s'haurà seguit el traçat cap al carrer de Sant Pau. S'havia dit si això podia obeir

a no perjudicar el comerç de la Portaferrissa; però si tenim en compte que en aquest nou

traçat sois són respectats dotze edificis de l'esmentat carrer i en canvi en són expropiats

incomptables d'altres carrers cèntrics, junt amb la destrucció deis barris veïns del Pi,

abans referits, trobem en aquest aspecte financier un altre motiu que ens fa partidaris

del traçat Portaferrissa- Carme.
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La ciutat lea d'ésser una cosa viva, resultat de tots els factors existents, tant els

materials com els d'ordre espiritual, amb un màxim respecte per a uns i altres. Per

això entenem que la ciutat vella i els seus barris típics i edificis característics han de sub-

sistir amb la major integritat possible. De tots aquests peus forçats i d'altres que puguin

presentar-se, per difícils que siguin de coordinar, és dels que haurà de néixer la ciutat

futura.

Avui dia, quan són recollits als museus tots els documents i objectes que fan refe-

rència a la història de les ciutats; quan a la mateixa Exposició ha estat bastit artificial-

ment un poble a base de recons típics, i al Pavelló de la Ciutat han estat valorats els

aspectes de cada època de la nostra Barcelona, seria una temeritat aterrar els pocs in-

drets interessants que encara ens queden i destruir un conjunt que per ell sol constitueix

un document insubstituïble per acompendre molts aspectes de la història i de l'engran-

diment de Barcelona.

Aquesta venerable Ciutat vella, de la qual ha nascut la gran urbs actual, bé mereix

la pena que alguna nova via es torci per respectar-la. Si això obligués a major recorre-

gut deis vehicles, no es pot considerar com un inconvenient, donades les velocitats ac-

tualment assolibles i que ara ja són preferides les vies circumval-latòries quan es vol

guanyar temps.

Si a la part vella hi ha recons que necessiten ésser higienitzats, enhorabona que es

faci, amb un màxim respecte per al caràcter que cada lloc tingui, sense torbar la pau i

frescor d'alguns carrers o el bullici íntim de barriada que altres tenen, amb la irrup-

ció de grans avingudes. D'aquesta manera tindríem un recinte que guardaria amb dig-

nitat els rastres que encara queden de la Barcelona passada, i la ciutat moderna estesa

al seu voltant. Si volem penetrar la part antiga de vies modernes, destruirem molts

valors i aspectes insubstituïbles per a obtenir en canvi un resultat híbrid de costosa

realització i de resultats deficients.

El president, PERE BOSCH GIMPERA; el secretar], CÈSAR MARTINELL.
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motes i I:otiiei,ta'•is
La Societat Castellonense de Cultu-

ra. Aquesta benemérita enfitat que tant tre-
baila per al ressorgiment de la cultura Ile-
vantina i particularment de la del Maestrat,
l'aportació de la qual a la restauració integral
de la cultura de les terres catalanes tant és
•d'agrair, ens sorprèn ben sovint amb noves
publicacions que vénen a augmentar la seva
ja llarga llista d'obres publicades, totes elles
ben dignes de l'atenció dels estudiosos. Ara
mateix acabem de rebre tres volums força in-
teressants, cada un dins el seu peculiar gè-
nere. Vegeu, si no:

La llengua valenciana. Notes per al
seu estudi i conreu, per Lluís Revest i Corzo.

De ancore, d'Andrea Capellani. Text lla-
tí publicat per Amadeu Pagès.

La enseñanza en Castellón de 1374 a
1400, per Lluís Revest i Corzo. És un treball
de pacient investigació històrica a propòsit de
l'organització de l'ensenyança a la capital del
Maestrat durant l'últim quart del segle xiv.
Va acompanyat d'un nodrit apèndix on són
transcrits tots els documents que han servit
de base a tan original treball.

De totes aquestes obres, que per llur na-
turalesa ultrapassen el cercle de les nostres
peculiars activitats, ens abstenim de fer-ne
l'estudi crític, el qual, d'altra banda, ja ha es-
tat fet per plomes més competents i autorit-
zades i amb l'elogi que es mereixen. Ens
concretem, doncs, a donar coneixement de
llur aparició tot recomanant -les als nostres
llegidors.

F1 monument a Pi i Margall. El se-
nyor Miquel Blay. en lletra adreçada des de
Roma al senyor Santamaria, president de la
Comissió executiva del monument a Pi i
Margall, es lamenta dels greus torbaments
i dubtes que han fet néixer en el seu esperit
les crítiques que durant aquests darrers temps
han estat adreçades a l'obra que, per haver

de radicar a Barcelona, ell hauria desitjat que
hagués constituït la seva obra cabdal, i de-
rnana que sigui nomenat un jurat que dicta-
mini a propòsit de la valor artística de l'es-
mentat monument.

De conformitat, doncs, amb els desigs
manifestats per l'eminent escultor, ha estat
nomenat el Jurat, del qual formen part els se-
nyors Josep Llimona, Ramon Cases i Miquel
Utrillo, junt amb un representant de l'Escola
d'Arquitectura i un altre de l'Escola de Belles
Arts.

Un cas inversemblant. Roger, des
de les planes de La Vea de Catalunya, ens
innova la cosa: la piscina del parc de Montjuïc
no té desguàs. Els tècnics se'n van descui-
dar (en aquest món tots podem tenir-ne un, de
descuit) o. el que encara seria molt més greu.
no van trobar la manera de fer-lo.

Sembla natural que, davant les dificultats
insuperables que presentava la construcció
d'una piscina en un lloc on l'aigua no podia
renovar-se amb facili tat, es desistís de la seva
construcció i s'elegís un altre lloc més apro-
piat; però no fou així. La piscina fou cons-
truïda, i cada vegada que calia renovar l'aigua
(que costa un grapat de mils pessetes) hi ha-
via necessitat d'enviar-hi els bombers amb
llurs màquines perquè en fessin l'extracció.
Després, algú d'esperit més progressiu va te-
nir la lluminosa idea d'instal-lar -hi una bomba
a motor, i ara ja no hi han d'anar els bombers.

¡Ves quina llàstima que no hagin atinat a
posar-hi una sínia! ¿No trobeu que hauria fet
molt bonic i fins i tot hauria pres un caient
simbòlic?

Temes urbans. La nostra ciutat pre-
senta un seguit inesgotable de temes urbans,
tots prou interessants i dignes d'estudi, que
van des de la tan necessària com difícil re-
forma interior fins al pla d'enllaços i estructu-
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ració general de la urbs amb eis seus nuclis
forans i pobles limítrofs. I encara, dins el
quadro general d'aquests temes fonamentals,
podríem incloure-hi altres temes d'ordre infe-
rior o secundari, tais com eis serveis de neteja
i desguàs: la relació de l'alçada dels edificis
amb l'amplada dels carrers i amb llur orienta-
ció; la dignitat artística dels edificis i de llurs
façanes, i la necessitat d'establir unes lleis re-
guladores i un control que n'unifiqui l'estil i la
sumptuositat i el caràcter dins de cada nucli
o barriada; l'arbrat i els jardins; la regularit-
zació i distribució del gran i petit trànsit; l'es-
tabliment i defensa de carrers, barris o zones
de repòs que fessin possible la vida de l'home
d'estudis dins la gran urbs, etc., etc., car po-
dríem anar allargant la llista indefinidament.

Per damunt de tots aquests temes, d'inte-
rès sempre viu i present mentre no s'atini amb
llur adequada solució. ha guanyat actualitat
ara escatir quina mena d'urbanització caldrà
aplicar a la muntanya de Montjuïc, tenint en
compte que, més tard o més d'hora. la mun-
tanya tornarà a ésser en la seva totalitat pa-
trimoni del municipi barceloní. Com en tota
matèria opinable, s'han manifestat dos crite-
ris, més que oposats, complementaris, els uns
defensant el sistema de grans parcs, i els al-
tres el dels petits jardins escampats entre les
edificacions, o, encara més ben dit, de les edi-
ficacions escampades entre jardins. Al nostre
entendre, eis dos sistemes tenen llur justifica-

ció i són bons, i fins poden completar-se; i avui
que les ciutats no tenen necessitat de viure
recloses entre muralles i poden escampar-se
lliurement, no cal sinó saber adaptar-se a les
circumstàncies i ésser respectuosos amb la
topografia i amb la naturalesa del terreny.
Barcelona es presta admirablement per al sis-
tema de petits jardins i avingudes arbrades,
que és el sistema que actualment va impo-
sant-se arreu, car així la ciutat esdevé tota
ella un jardí i es troba com immergida dins un
gran parc, i el ciutadà frueix en tots moments
dels seus beneficis, així com, per contra, en
el sistema dels grans parcs, confinats general-
ment als afores de les poblacions, el ciutadà ha
de desplaçar -se expressament i aprofitar per
a això els dies o les hores de lleure.

D'altra banda, els grans parcs, quan no es
compta com a base amb l'existència de grans
boscos centenaris, sempre resulten una cosa
artificiosa i difícil de fer reeixir, com ens ho
demostra el nostre vell parc de la Ciutadella.
En canvi, a certs indrets de Sant Gervasi,
d'Horta i Sarrià tenim encara bells exemples
de corn resulta agradable i sanitosa la vida en
un nucli urbà on els jardins abunden, encara
que siguin de caràcter particular.

El tema és extensíssim i bé valdrà la pena
que ens en ocupem amb deteniment, amb més
raó ara que, pel que fa referència a la urba-
nització de Montjuïc, han estat publicats pro-
jectes d'un gran abast que bé caldrà examinar.
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El mestre impressor

RA11ION TOBELLA
es complau a fer-vos saber que ha
inaugurat iun nou local per a la
venda, de tota nema d'Articles
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Llibreria. la qual c oniptarit anib
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