
— Com us va aquesta camisa?
—Home, m'estreny una mica el coll.
— Quèè?
— Que m'està d'allò més bé.
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UN NOU INSTRUMENT DE GOVERN

' ~	 E( paper d'Espanyadoctor AIbîanan Fartem mal fet de parlar de la impres-
sió que va fsr . e1 discurs ,del senyor Qui-
ñones de León a 1 Assem.b a de la Societat
de Nacions, perquè realment no en va fer
cap, malgrat anunciar que, Espanya signa-
ria dintre poc l'Acta General d'Arbitratge,
per la qual es comprometrà a sotmetre a
un procediment arbitral tot litigi sorgit
entre olla i una altra potència que hagi
signat igualment l'Acta General d'Arbi-
tratge.

El discurs pronunciat pel senyor Quiño-
nes de León va ésser un discurs sense pena
ni glòria, un discurs gris, com tots els del
representant d'Espanya, en els quals es ]-
mita a enumerar els punts que constituei-
xen el debat de l'Assemblea, donant la seva
conformitat a la política internacional pa-
cifista més atrevida, però sense estudiar
els problemes a fons ni indicar cap solució.

En veure l'actuació de la delegació es-
panyola, es té la impressió que la política
internacional no interessa a IEspanya. Sem-
bla que Espanya no té un gros interés en
les qüestions candents de la política mun-
dial, però com que li agrada figurar, creu
prudentment que no convé fer gaire soroll,
no fos cas que ens treguin com un senyor
que fa nosa.

E	 aquestaposició, ho	 -En observar aq	 mes rep
gunta : ¿iEs que Espanya no hi pot fer
res més a Ginebra? Es evident que sí. Però
no amb la situació interior actual. -Per poe
que en. els seus discursos el representant
d'Espanya entrés en el fons de les qües-
tions, si volia tenir la mateixa orientació
actual, de seguida s'adonaria que està en
una situació falsa i que tot el que diu no
respon al sentiment de l'Estat que repre-
senta. En canvi, tractant les coses super-
ficialment, pot donar la impressió que és
um Estat incorporat als corrents nous de
la política internacional.

Espanya és potser 1'úinic país, a Ginebra,
que té una política internacional que no
correspon a la seva política interior. El dia
que Espanya, com els altres països, tingui
a la S. de N. una política internacional
d'acord amb la seva política interior, pen-
drà a Ginebra una posició més lògica .

L'actual política internacional d'Espanya
a Ginebra representa una altra mentalitat
que la de l'opinió pública que apuntala el
govern, Representa •la reducció deis quadros
de l'exèrcit fins al límit indispensable per
assegurar la neutralitat del país. Represen-
ta a més amés, l'establiment d'una gran
democràcia, oberta a tota idea de renova
ció. I no creiem que l'actual govern — i
molt menys l'anterior — pugui empendre
aquestes reformes.

Realment, no és que ens dolguem de
]'orientació presa pel senyor Quiñones. Al
contrari : ens dolem de la seva grisor, de
la seva poca valentia, que impedeix treure
avantatges morals, si no materials, de la
mostra posició. Però; com he dit, això és
molt difícil pel representant d'Espanya,
àdhuc comptant que aquest tingui prou per-
sonalitat per representar un (Estat impor-
tant on una reunió en què es troben totes
les primeres figures de la política mun-
dial.

DE GINEBRA ESTANT

MIRADOR INDISCRET
EIs Legionaris de

Els barcelonins, que ja tenim força ex- I
periència dels anarquitzants procediments
tan favorits dels governants espanyols de
la Restauració ençà, els barcelonins .potser
poden donar, una opinió més autoritzada
que ningú de la significació i de l'abast
que teneb els actes ara darrerament come-
sos a, Madrid pels «Legionarios de España»,
dirigits contra la redacció de Nosotros, en
concret, i contra tota la dignitat i el repòs
del país, en general. I cero
que no creiem que aquells
actes siguin cosa sense trans-
cendència, sinó, ben al con-
trari, punt de partida d'una
pila d'útils reflexions i enco-
ratjament cap a molts de de-
terminis, opinarem amb tota
la latitud i franquesa que vo-
len l'imperi dels fets i llur
naturalesa.

Però, abans d'entrar en ma-
tèria, MIRADOR vol testimo-
niar el seu afecte i la seva
companyonia envers Nosotros
i el digne estol dels seus ho-
mes , representats en la noble
personalitat del seu director
César Falcón : el .perseguit de
Santiago Alba davant els tri-
bunals, i el perseguidor da-
vant de la Justícia : eli i ells,
com a comprensius del fet ca-
talà i com a defensors de l'es-
perit de llibertat i de justícia
en :aquesta croada que tots es-
tem fent contra les (<Raons
d'Estat» que volen excusar i
deixar en la impunitat més
absoluta les transgressions
més patents de la llei escrita
i de la immanent, i les bur-
les més grosseres a la volun-
tat popular, estan molt a la
vora nostra, i el inexe que ens

fagermana .a que sc nhm vtva-
ment qualsevol greuge que a	 Farsirells sigui fet, cero a greuge
propi; de manera que, en plà-
nyer-nos de l'agressió que han
sofert, no podem dir altra cosa sinó que fem
la seva causa com a nostra ; igualment com
ells sovint de les mostres causes n'han fet
les seves.

Com a expugnadors de fortificacions, val
a dir que el «Legionarios de !España»—
sequaços d'un metge sense clients ni presti-
gi, com va dir Rafael Sànchez Guerra—han
estat hàlbils. Han aguaitat el moment en
què només hi havia la muller del director,
dos xicots i l'administrador. Llavors han
penetrat resoltament i han fet exhibició de
llurs facultats heroiques; quan ha vingut
gent, han fugit ; no com els cavallers que
van cara a cara a trobar l'home que els ha
ofès l'honor ; eren uns terroristes que ana-
von per feina, uns professionals de fer por.
No es proposaven reparar res ni donar prova
de res ; la qüestió era veure si s'imposa

-ven. Hauríeu dit que la censura, ja que
no pot rebre a casa el governador civil,
començaven a passar a domicili.

Naturalment, el govern va dir que es
faria un càstig exemplar. Ara per ara no
s'ha trobat ningú ; els únics castigats ham
estat els testimonis de l'acte, que han ha-

El doctor llbiñana

gut de deixar 'llurs ocupacions i perdre el
temps fent declaracions i aguantant inter-
rogatoris.

Per la seva . banda, els «Legionarios» van
declarar-se autors del fet en una nota pú-
blica , Però el govern, aquesta vegada, no
els ha fet cas. I segueix interrogant la por-
tera de la casa i els redactors de Nosotros.

Tenim, doncs, per una banda, uns se-
mors que volen imposar un sistema polític
antiliberal a cops d'estaca ; per una altra,
un govern que no ha tingut prou decisió
per a fer-los passar per l'adreçador. Per tal
que la catástrofe resultés completa, només
caldria que el poble i la premsa, al seu
torn, no reaccionessin d'una manera viril
i enèrgica. Heu-vos ací tot Espanva de la
mateixa manera que estàvem a Barcelona
Sota l'ègida de Martínez Anido.

I això, de tan monstruós, és impossible
de creure; de -l'any 1923 al 30, el poble ha
après força història, i a cap poble no pot

minar-lo. Aquest govern-ruleta podria se-
nyalar ben bé roig en comptes de negre.

En altra, ocasió, Mut Doa deia que . els
governants també havien d'apendre les lli

-çons de la història ; perquè si el poble en
sap més que ells, podria ésser molt bé que
el poder se li trenqués als dits.

1, naturalment, seria millor que totes
aquelles coses que «fatalment» han de venir,
vinguessin a la quieta.

I, precisament, oposar-se a aquesta «fa-
talitat», voler manar contra les lleis histò-
riques, contra la realitat dels fets, duu per
força els de dalt a l'ús obligat dels mitjans
reprensibles de govern.

I aquests mitjans, al capdavall, no ser-
veixen de res, si no és d'ensagmantar les
puros victòries irremissibles de la justícia.

Es evident que s'equivocaria qui volgués
interpretar les nostres paraules en el sentit
que el govern intervingui directament en
els afers dels «Legionarios», ni que taro
solament els orienti. No ; malgrat les vi-
sites del doctor Albiñana a don Alfons XIII
i al general Berenguer.

Però, en canvi, és innegable que no deixa
de veure amb una certa benevolença uns se-
nyors que en cert sentit (partint com a base
que el poble no tingui sensibilitat; opinió
errònea molt corrent a les esferes políti-
ques) afavoreixen el seu joc. Si més no,
entredevorant-se amb elements contraris als
principis que ell representa.

Es molt natural que un govern, posat
en el pla de la dictadura tutelar, hagi d'a-
cabar deixant fer a les partides de la porra.
Quan els de dalt no es podem proporcionar
una opinió favorable, llavors comencen a
mirar de fer una mica de por. I posats a
fer-ne, tant se'ls en dóna que siguin els
«Legionarios)) com els altres.

5* *

Si l'opinió pública no demostra ben alt
la seva indignació i el propòsit ferm de no
tolerar la repetició d'actes d'aquesta natu-
ralesa, arribant, si cal, àdhuc a respondre
a la violència anvb la violència, els ultrat-
ges és evident que s'aniran seguint en pro-
gressió creixent. D'això els barcelonins
n'hem vist grans exemples.

***

El mateix esperit que fa que fins ara els
sequaços del doctor Albiñama, a desgrat de
les seves confessions jactancioses, no ha-
gin estat punits, fa que el Centre de De-
pendents encara no hagi estat retornat als
seus legitims posseïdors. Ja veieu quin in-
terès tenim nosaltres, els catalans, a fer
costat als esquerrans de Madrid davant les
agressions de la barbàrie. Són companys
de causa ; els seus mals també són nostres.

I, contra aquests mals, aquests «Legio-
narios», aquests terroristes, dotats d'un
cert marge d'impunitat, ¿quina defensa hi
hauria si no fos que tothom, com un sol
home, se'ls giri en contra? Encara una
altra raó a favor d'una compenetració, una
«solidaridat» entre totes les esquerres ; en-
tre tots els que volen la mateixa cosa prè-
via : dividits, no tenim esperances d'èxit;
al contrari, atreiem vergonyoses represàlies
el sol anunci de la unió faria fugir els adver-
saris sense batalla.

Perquè el veritable objectiu dels partits
polítics no és, com creuen alguns falsos
profetes i ambiciosos plumffers, les elee-
cions, sinó l'acció ciutadana. Cada partit
ha de servir al poble ; no servir-se'n.

Joc al Govern civil

1 tot arree, entre els . bens. ,repòrters,
seinpre hi ha qüestions de competència molt
difícils de sòlucionar. De vegadès, sobre si
un assas§inát s'ha comès a ,es 7'13 o a
les 7'14, hi ha hagut repòrters que han
arribat a les mans i han parat tots dos al
dispensari.

A Barcelona, on hi ha repòrters de debò,
és natural que també es presentin qües-
tions. Ara que totes es resolen sense sang,
que sempre va millor.

-Els presos han estat alliberats a dos
quarts de cinc de la tarda—fa l'un.

—'Dones jo et dic que al migdia ja eren
alliberats,

—Que no.
—Que sí.
—Van cinc pessetes jugades.
L'escena passa al Govern civil, i en el

moment aquest el senyor Almenar • fa pas
-sar la premsa al despatx del general Des-

pujol . L'home fa les declaracions pròpies
dels esdeveniments del dia. Quan ha acabat,
el ban repòrter li pregunta

—Escolti : els presos, quan han estat alli-
berats?

—Aquesta tarda.
—A quina hora?
—A dos quarts de cinc.
—Vinga el duro—fa el que ha guanyat,

a mitja veu, tot estirant l'americana del
que ha perdut.

Si e1 costum prospera, a veure si algun

dia caldrà deixar tm tant per cent per a la
casa.

Amisfaf
Entre la Comissió Permanent i l'alcalde

es reprodueix sovint un petit incident. Els
senyors que componen aquella volen dis-
cutir les coses abans de resoldre-les. L'al-
calde, en canvi, de vegades tira al dret
sense preguntar res a ningú. Quan ja està
fet, el regidor afectat protesta en la reunió
de la Permanent. Llavors, l'alcalde sol res-
pondre

—Vostè, senyor Tal, que és tan amic
meu, ara em diu això en públic... Per
l'amor de Déu... Ja em faig càrrec de la
cosa, però, la veritat, amb l'amistat que hi
l a,"mo em- creia 'que• m'ho retragués en
públic...

L'alcalde només dóna dos difefs
Era el primer dia que els escombriaires

de carrer havien reprès la vaga del ram
de la construcció. Com que alguns dels que
passen a •domicili també s'hi avien adherit,
urna comissió d'aquests anà a l'Alcaldia a
manifestar al comte de Güell que ells no
tenien res a veure amb el Foment.

IE1s cinc escombriaires de la comissió pu-
jaren a l'Ajuntament. Com que cala tenir
les escombraries recollides, no hi havia prou
urbans ni uixers a obrir-los pas.

L'alcalde va celebrar la conferència amb
els escombriaires. Tot baixant l'escala, l'un
d'ells deia al company que havia monopo-
litzat la paraula durant l'entrevista

—'Apa, que l'alcalde t'ha donat la mó.

—Jo sí que l'hi he donada—féu l'altre
-però ell... només m'ha donat dos ditets.

Eren escombriaires.

Modèsfia
Es conta que la nit de l'assaig general

d'El Pinar, l'autor de la música, que és
un xicot jove, en posar-se al faristol per
dirigir l'assaig, va dir :

—Atenció, senyors, que des de la nit de
l'estrena de Doña Framcisgpita no s'ha'
sentit res millor.

Camps Margaríf, dipufa4

Ha començat a córrer la veu que En
Camps Margarit va per diputat. Sembla
que la cosa s'ha anat confirmant.

—'Que us agradaria ésser diputat ? —li
fou dit.

—Ja ho crec—saltà En Camps.
—Diputat per Terrassa?
—Molt! ! !
I ja ningú no li parla sinó d'això. Val

a dir que faria un bon diputat.
—•Ara,. no us penseu que hagués de fer.

discursos–,fa En Camps—. Jo només faria
interrupcions. Seria la meva. Que s'aixeca
a parlar En Garcia Prieto : «Su señoría no
tiene derecho a hablar—li faria jo—, por-
que todavía nos debe su cadáver.»

Cal dir que aquesta frase—MIRADOR ho
va explicar----és de l'Unamuno . Però l'opor-
tunitat és sempre d'IEn Camps, que també
te un gran stock de frases originals.

Per la concòrdia
Tots sabeu les filigranes que estan fent

els oradors de la Lliga, enviats a perorar
pel nostre país, per a coordinar llur abran-
dament patriòtic amb- els preceptes de l'o-
portunisme.

Fa uns dies, en la ciutat de Manresa, va
celebrar-se un d'aquests festivals.

Tot .anava com una seda ï els pocs assis-
tents .a l'acte ja estaven convençuts de la
veu aroenta de catalanitat» dels diversos ora-
dors. Però, a un dels pronois més aristocrà-
tics de la Lliga, En Ramon de Dalmases,
se li va escapar—al final del seu discurs

—aquell rutinari «He dicho», i.., és clar!, va
fer una mica de mal efecte.

Vigilia,senywr-Duran, i Ventosa, vigili!...,.
Aquests xicots encara no tenen prou ex-

periència.

Més concòrdia, encara

Entre les , moltes estrelles que surten a
la recent estrena del Coliseum, el film Ga-
les de la Paramount, figura l'Argentinita.

Potser molts dels que assisteixen a la pro-
jecció de l'esmentada pellícula no recorden
que aquesta artista fou objecte d'una cam-
panya en contra, uns quants anys enrera,
per un xisto que no fou del gust de cap
català, en particular, ni de cap persona
educada em general.

Però ha plogut , molt des de llavors, i
aquestes coses només tenen importància
arran de succeïdes.

Anvb tot, dos espectadors ho recordaven
l'altre dia sortint del Coliseum,

—1 doncs—demanava l'un—, com és que
a Barcelona ens presenten aquesta dona des-
prés d'allò que va passar?

—Deu ser per la concòrdia--va fer l'altre
sentenciosament.

Píquiponiana

Un dia, per precisar més un vespre, En
Pkh i Pon apre9sà la seva sortida del monu-
mental despatx que té installat al pis dels
seus diaris.

Com que hi havia altres persones amb les
quals estava rewnit, cregué que havia de do-
nar una explicació.

—Es que aquesta nit—va dir he d'anar al
Liceu, i encara he de posar-me de sleeping.

Naturalment, volia dir smoking ; perd En
Pich i Pon no amava tan errat com sembla.
Va ésser vist al Liceu dormint profundament
durant la representació.

Luxe de ric

A Caldetes, aquest .estiu, l'opulent senyor
Feliu i les festes que ha donat han estat la
nota més comentada de la famosa població
d'estiueig.

Aquestes festes, que han estat molt nom-
broses, s'han distingit per la fastuositat que
hi regnava. De vegades, semblava que a
Caldetes estiuegés un rajà.

Entre elles hi ha hagut un .ball famós, que
es celebrà a la villa de ]'esmentat senyor
Feliu. Cada una de les noies que hi assisti-
ren es veié obsequiada amb un mantó de Ma-
nila—peces que, com tothom sap, solen és.
ser producte de la mai prou lloada indústria
catalana.

Aquesta i altres esplendideses han estat
el tema de la majoria de converses i co-
mentaris entre els distingits estiuejants de
Caldetes.

Ara fa poc, es va registrar un petit feno-
men sísmic. Fins els diaris no van portar.
Per sort, com sol succeir en la majoria d'a-
quests fenòmens en el nostre ben assegurat
pafs, fou de poca importància i, fora dels
aparells registradors, no se n'adonaren 'sinó
poquíssimes persones.

EI matí següent al succés, en un dels
trens de la costa se'n parlava.

—Vostès—deia un viatger—nò es van ado-
nar de res? Aquesta nit hi ha hagut un
terre,noto...

—Ah, si?—va fer una senyora de la co-
lònia de Caldetes—. Que també el pagava
el senyor Feliu?

ésser-li feta la mateixa trampa dues vega-
des seguides. Els que van darrera d'una
nova dictadura despòtica, deixant el ritme
de terrorisme i despotisme succeint-se amb
la mateixa regularitat que els moviments
d'un pèndol, s'equivoquen : estant com es-
tan les coses, el terrorisme dels de dalt,
com una guspira damunt llenya seca, abra':-
daria el dels de baix i veuríem qui guanva-
Ha. Feu rodolar el país, per tal de do-
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ni! del collega que ha estat víctima
de l'atac dels ((Legionarios))



Terrats i colomars existents en la sona compresa entre les places de
l'Angel i de Santa - Maria, abans de la Reforma

1 Sílaba por sílaba
¡Así, con toda precisión y claridad tiene Vd, que pedir las
tabletas de Cafiaspirina! No basta solicitar un „remedio
cualquiera" contra dolores. Recuerde Vd. que la Cafiaspirina
no sólo alivia sus dolores sino que posee la acción esti-
mulante de la Cafeína.

En interés propio, preste Vd. la 	 debida atención
al nombre y a la marca registrada	 (Cruz Bayer).

La conversa del colomar) L'APERITIU
l'Ajuntament no solament dificulta la cons-
trucció de nous colomars, sinó que fins
s'oposa a la reparació dels existents. Sola-
ment hi ha certa tolerància per a aixecar

-ne en els suburbis ; i demana dues centes
pessetes pel permís! A dins la ciutat fa un
grapat d'anys que no se n'ha fet cap de
nou... En canvi, potser se n'han enderro-
cat ben bé el setanta o el vuitanta per cent.

—Així, digueu que a aquest pas, si els
nostres néts volen veure un colomar hau-
ran d'anar al museu de la Plaça d'Armes.:.

—Ni que us en rieu! Entre els motius
pels quals decreix l'afició al colom hi ha,
encara, que els colomins són avui menys-
preats ; ens els paguen a sis rals, i al preu
que vam les veces, no surt pas
a compte criar-ne. Si algú hi fa
negoci és el detallista del mer-
cat ; i, encara, prefereix vendre
coloms forans, perquè essent ani-
malons mig silvestres, que se la
campen tots sols, li són donats
a més bon preu. Ara, afegiu-hi
la gairebé desaparició del tir de
colom, on, dit sigui amb veu
baixa, eren afusellats els «pu-
rons».

— ?
!Els vells, els rebuigs del co-

lomar. En fi : que si comptéssim
els jornals que un hi mata, la
cria de coloms seria un negoci
ruïnós.

—SEn ]'època de major esplen-
dor colomística, la cosa devia ser
diferent, no?

—Ben mirat, criar coloms no
ha estat mai una indústria. Sem-
pre s'hi ha dedicat gent que ha
treballat de dia, i que ha passat
les hores mortes i les festes al
colomar. Això ha estat sempre
una diversió ; un esport, com
diuen ara. Actualment, fins i tot
aquesta part esportiva ha anat
de baixa. La diversió consistia
a fer volar els coloms . Sortien
del colomar, obedients a una ca-
nya amb un drap o bé un tarot
lligats al capdamunt. Nosaltres,
mitjançant el maneig de la ca-
nya, els obligàvem a descriure
circumferències a ]'entorn del co-
lomar. La gràcia i la picantor
de la diversió estava a atraure el	 Col
vol del colomar veí. Hi posàvem
tot l'enginy de qué érem capa-
ços. Una vegada teníem el vol de l'altre
barrejat amb el nostre, érem llestos a fer

-los ei senyal de retorn, i ja me'ls teniu tots
al «calaix», nom donat a la part alta del
colomar disposada especialment per a en-
garjolar els coloms forasters.

L'explicació del colomista l.a dut a 1a
mostra imaginació un aspecte de la Barce-
lona del vuitoents. A f inals del segle ante-
rior, solament en la vella plaça de ]'Angel
hi havia sis colomars ; això dóna idea de
la quantitat crescuda que n'hi havia d'es-
campats pel barri. En l'esmentada plaça, en
el punt on avui hi ha una casa de canvi,
existia el bar «La Lluna», el qual era fre

-qüentat :per colomistes ; es conta que fou
allí on s'estipulà la quantitat de dos rals,
com a preu del rescat dels coloms que la
traça del veí havia fet presoners.

L'emoció dels singulars combats pujava
de punt si els contrincants eren dos eolo-
mistes renyits : colom enemic que queia
a llurs mans, era colom mort.

Durant un temps, el barri de Santa Ca-
terina es dividí en una guerra civil. Dos
colomistes famosos, el Mossega, del carrer

No hi ha un pam de neo

—Fora del senyor Rodríguez Codolà la
no quedarà un sol crític per estrenar—es
comentava en una penya—. En Guansé es-
trena Ninon i la seva fil la ; En Bernat i
Duran, ja no cal dir.

—En Bernat i Duran? Serà bo de veure
com s'hi abonarà amb En Guansé ; figureu

-vos, un crític contra un altre ! Amb les
seves aficions detectivesques, En Bernat és
capaç de descobrir que En Guansé, les pa-
raules, les ha robades del diccionari.

Donjoanisme
En Francesc Aldaz és un minyó eixerit

i simpàtic, que entre altres preocupacions
té la d'anar ben abillat i ésser un tipus
à la page. Naturalment, això li dóna una
mena de cartell donjoanesc que CIl sap lluir.
Cada tarda pren cafè a la terrassa d'un
cafè de la Plaça de Catalunya i guaita el
pas de les noies que per poc que el mirin
es troben amb una barretada del jove ad-
vocat.

Dillunspassat varen ésser tantes les bar-
retades que féu, que En Salanova, veient-lo
cofoi de tantes coneixences femenines, li va
dir:

---Noi, sembla que passi El desfile del
a1nor.

In dir ecfes

En Santpere estava anunciat al festival
Sugranyes celebrat darrerament al Teatre
Apolo. Però no va comparèixer i 1'Amicha-
tis hagué de sortir a parlar per excusar-lo.
I ho féu de la manera següent:

—En Santpere, que estava anunciat en
aquest acte, no ha vingut. Com que ja és
una mica vell, no ha pogut travessar el
Parallel i venir a aquest teatre. En comptes
d'ell s'ha ofert a treballar un dels nous
valors del teatre català N'Antoni Alarma,
que recitarà unes poesies...

"Echola"

^(Echola))..Aquest és el nom d'una finca
que té a Fuenterrabía el mestre Alonso.
1 en el jardí, que arriba vora el mar, hi
ha posades unes quantes taules de marbre
i unes cadires, sota uns parasols brillants.
I heus ací l'anècdota que el mateix Alonso
conta :

—Un dia hi havia asseguts en tines tau-
les uns amics i parents, quan de sobte
uns estrangers arriben al jardí, després de
llegir «Eehola» entren i seuen a les taules
buides, piquen de mans i demanen unes
consumacions.., Havien confós la casa meva
amb un restaurant qualsevol. La minyona
els anava a advertir la ,planxa, però jo 1i
vaig dir : Si demanen alguna cosa que
tinguem, serveixi'ls -la.» Efectivament, va-
ren demanar uns vasos de llet i els els
vaig fer servir. En arribar l'hora de pagar
els vaig fer dir que tot estava pagat i es
sufocaren d'aiU més. De llavors ençà, sota
del nom de la meva finca he posat un lle-
treret que diu: ((Esto no es un café, sino
la finca del maestro Alonso.»

Vaga de coristes

Una vegada, al Gran Teatre del Liceu
hi hagué una vaga de coristes. L'empre-
sari, que aleshores ho era el senyor Vol-
pini, davant del conflicte, telefonà al Ca-
pità General i li demanà uns soldats. Poc
després arribava una companyia a les ordres
d'un sergent.

—¿Qué hay que hacer?--preguntaren.
—Ja els ho anirà dient el director d'es-

cena.
Es representava La Favorita.
En els tres primers actes la cosa anà

com Déu va voler. Sortien, feien pas de
marxa i el ,públic no s'hi fixava. Però en
arribar el quart acte els digueren que calia
defensar el vaixell contra l'assalt dels con-
traris.

—.i Muchachos, a defender el barco !—va
cridar el sergent.

I els soldats s'ho prengueren tan serio-
sament que així que veien sortir un parell
de plumes d'indi atiaven garrotades de
debò.

Ha estat l'única representació de La Fa-
vorita en què els portuguesos han guanyat
la batalla.

—Els temps varien, jove!
La remarca del colomista era ben bé inútil

la variació ens havia entrat ja pels ulls.
—Avui no hi ha pas manera que el jo-

vent s'enfili al colomar—continua el nostre
interlocutor—. Aquesta mena de coses no
interessen. La joventut, cap al futbol, cap
a Montgat... Jo, als tretze anys, vaig sen-
tir-me ja atret pels coloms. Potser va ser

perquè treballava en un magatzem fosc i
humit i havia de transitar pels estretíssi,ms
carrers del Born, que sentia l'atracció de
les altures, del vent i del sol. Vaig comen-
çar amb dues parelles i una gàbia, i no
vaig parar fins que vaig ser propietari de
dues centes parelles i un colomar amb to-
tes les de la llei.

—Quines altres causes us sembla que ham
ajudat a la decadència del colomar?

—Després del que us he dit, ,l'Ajuntament,
que ens té la vista a sobre, talment com si
maldés per la nostra desaparició. Els eolo-
mistes hem tingut sempre fama de bruts
encara que algun ho sigui, pot dir-se que
una flor no fa estiu. Avui dia cl que hi ha
de més difícil és construir un colomar amb
subjecció a les disposicions de la Sanitat.
Un colomar oficial resultaria gairebé com
una torre de les que hi ha al port pel trans-
bordador aeri. Compendreu que això no és
possible, perquè està a fora del nostre abast.
A més a més de l'armadura de ferro, vol-
drien que recobríssim les cambres de rajola
de València, i que instaléssim una màne-
ga, per tal de poder fer baldeig. Aquests se-
nyors, que podran ésser uns trumfos en
matèria sanitária, no saben res de colo-
mars : l'aigua resultaria en extrem perju4i-
cial per les bèsties, a més d'inutilitzar la
colomassa, que és per a nosaltres un in-
grés.

L'home té raó. IEls colomars han estat
sempre aixecats amb un pressupost reduït.
Això no vol dir pas que estiguin fets a
cops de puny. El constructor ha d'assegu-
rar-ne en primer lloc la resistència, car està
l'obra exposada a l'embat del vent i a l'ac-
ció de la pluja. Alguns colomars, atrevides
meravelles d'enginy, s'alcen deu i dotze me-
tres sobre la torratxa de la casa ; la fusta
entrellaçada forma escales i ponts volants.
En els colomars no hi ha res inútil ; cada
fusta clavada té la seva justificació. A vega-
des, construint sota el dictat de la conve-
niència, s'han obtingut siluetes airoses ; ad-
mirables exemples d'arquitectura funcional.

Colomars com els nostres no se'n troben
enlloc del món. Bèlgica, ran de la voga dels
coloms missatgers, és considerada com la
Meca de la colombofília ; doncs els colomis-
tes barcelonins que han estat allí s'han tro

-bat amb un sabater o un rellotger posseï-
dors de mitja dotzena de coloms, posats
dins una llauna petrolera.

—Es a dir—continua el colomista—, que

de Fonollar, i l'Escorxa, del carrer dels Met-
ges; se la tenien jurada. Les incidències
d'aquella lluita posaven en commoció tot el
veïnat. La guerra de dalt de les torratxes
trobava ressò a baix del carrer, i en els
bars i tavernes.

Lina altra lluita famosa fou la sostinguda
per dos grups del Poble Sec. Es reunien al
Parallel ; els uns al «Café Condal», i els
altres a un cafè conegut per «Les Palme-
res», avui desaparegut. No menys celebri-
tat adquiriren els colomistes de 1a part baixa
de Gràcia i del Camp d'En Grassot ; algu-
nes vegades fins i tot havien acabat a trets
de colomar a colomar.

—Avui—ens diu el colomista—, de tot
això només en queda el record. Ja gairebé
ningú fa volar els coloms. Tots nosaltres
som pacífics : hem tret les xarxes dé la
trampa, i si algun dia ens visita tin colom
foraster, el retornem amb gust i de franc
al seu propietari. La sola cosa que a vega-
des treu de polleguera els colomistes, són
els «butxes», als quals són molt aficionats
els valencians. El «butxe» és un colom mas-
cle ensinistrat per a fer seguir les femelles
dels colomars dels veïns.

--Digueu.., — insinuem amb la timidesa
del .profà—. De coloms n'hi deuen haver
de diverses espècies...

—I tantes ! 'Els de vol són coliblancs, o
sigui amb cua blanca ; els dividim en ne-
gres, rojos i canyelles, segons el color del
cos. Hi ha els carriers, coneguts abans per
f eréstecs ; després, els girats, els Pius, els
moscats, els suavos, els perletes, els nevats,
els..,

—Prou ! Prou ! — clamem avergonyits de
la nostra ignorància en la matèria, car po-
sats a classificar, no anàvem més enllà del
colom a la vinagreta i del colom amb arròs!
Preguntem:

—No en teniu de missatgers?
—No, jo no m'hi dedico. He estat sem-

pre un colomista d'espardenya. Això dels
missatgers és una cosa més recent, i a la
qual s'ha decantat gent adinerada.

((Són molts els ciutadans als quals él nom
de »Colombòfila» els ha suggerit sempre
una taula verda. Cal dir, però, en honor

on?ar clàssic, en la Barcelona vella

de la veritat, que alguns membres de la so-
cietat crian coloms d'una manera ben des-
interessada.

(('La primera entitat d'aquest gènere fou
la Real Sociedad Colombófila de Barcelo-
na», fundada .l'any 1888, pel senyor Dídac
de la Llave, aleshores tinent d'alcalde de la
ciutat. El conreu del colom missatger fou
gairebé importat de Bèlgica, on senten per
aquesta mena d'animalons marcada prefe-
rència, Encara actualment, cada any vénen
colomistes bolgues á practicar una aviada
a Barcelona,

«Avui dia és la «Real Sociedad Colombó-
li 1 a de Cataluña», successora de l'entitat es-
mentada, la que té cura de les aviades dels

colombòfils barcelonins.
Ens acomiadem del nostre amable infor-

mador, i donem una darrera ullada damunt
rl panorama, gairebé aeri, dels terrats. Es
l'hora del sol ponent : els darrers i solita-
ris colomars barcelonins agafen una ,punta
de malenconia.

ANDREU A. ARTIS

(Fotos de l'Arxiu Històric de la Ciutat)

Sobre les guerres. — Les històries que a
mi sempre m'han fet més il-lusió de llegir
són les que es refereixen a la vida de les
grans senyores i dels grans generals. Quan
dic grans senyores, vull dir aquelles que
han estat capaces d'ensibornar mitja huma-
nitat, que s'han dedicat a fabricar minis.
tres, cardenals, lliga-cames i races compli-
cades de gossets de luxe, aquelles senyores
que les han pintat els artistes de l'època,
disfressades de núvol o de consteflació. 'En
la història d'aquestes dames i sobretot en
llurs Memòries íntimes, encara que diguin
moltes mentides, s'hi troben temes de gran
diversió. Alguns homes que es passen de
vius es pensen que és una gran cosa llegir,
per exemple, totes les Memòries de Casa-
nova, que és un llibre que no s'acaba mai,
d'una monotonia eròtica que fa venir son;
en canvi hi ha altres llibres i altres Memò-
ries de memos fama que entretenen bastant
més i són d'una utilitat més directa. Re-
cordo que una vegada em van caure a les
mans les Memòries d'una xicota que havia
estat cambrera d'una famosa amistançada
de Lluís XV, i ]es coses que es .contaven
en aquestes Memòries, a més a més d'ésser
delicades, eren impressionants de debò.

Després de les històries de les senyores,
m'agraden extraordinàriament les històries
de generals i de fets de guerra, i això és
un vici que ja em ve de petit. Recordo que
les primeres coses que vaig llegir quan co.
mençava a tenir ús de raó va ésser una mar.
ració referent a les guerres púniques, i l'ho_
me que he admirat més abans de fer la
Primera Comunió ha estat Juli Cèsar ; hi
ha criatures que tenen predileccions més
tendres, però jo en aquelles èpoques remo-
tes me les enfilava per aquí.

Moltes vegades he pensat que al nostre
país és una llàstima, ara que ja s'escriu
amb una certa claredat, que els meus amics
que es dediquen a fer proses i novelles, no
s'emprenguin temes bèllics completament
indígenes, que a més a anés de fer un gran
efecte, jo crec que constituïrien un negoci
editorial.

Nosaltres tenim, sense anar més lluny, en
la història del segle xtx, figures que, ex-
plotades literàriament i amb una certa tra-
ça, agafarien proporcions màgiques. Em re- .
fereixo a l'època de les guerres carlistes i
dels homes d'aquestes guerres. Avui dia se-
ria difícil que es produïssin gonerals i cab-
dills com aquests. Com que la guerra es
feia d'una manera teatral i olla, amb un
gran sentit decoratiu, els generals eren una
barreja sublim de pagesos, bandolers i rec-
tors de fora. Tenien tota la pompa dels
bandolers del disset, tota la murrieria dels
sometenistes rurals, i tota la retòrica deis
seminaris. Al seu voltant s'han format mag

-nífiques llegendes, algunes de brutals, altres
d'idílliques. En les anècdotes d'aquests mi-
litars carlins i liberals, sempre hi ha un
gos que remena la cua, una noia que plora
com una desesperada i un fons de paisatge
romàntic amb penya-segats i núvols d'òpera.

Les coses que s'han escrit d'aquesta èpo-
ca i d'aquesta gent són ben limitades. Al.
guns erudits historiadors i assagistes han
tractat temes particulars .amb relatiu en-
cert, però aquestes obres no són apassio-
nants ni arriben a les hàgrirnes del públic.
Jn estic segur que qualsevol país que tin-
gués per explotar un personatge tan mag.
níficament bandarra com el famós Savalls,
fill de la Pera i amo dels carlins del país,
ja n'hauria escrit un grapat d'obres no-
vellesques i recreatives, entre les quals m'hi
hauria alguna de positiu valor.

Aquí som poquíssimes les persones que
sabem quatre coses d'En Savalls, dels Tris-
tany, dels Miret, d'En Cabrera, d'aquell
famós «Xic de les Barraquetes» i tants al-
tres senyors d'èpica importància. 1 encara
les sabem perquè alguna persona vella ens
les ha explicades, i perquè alguna vegada
hem tingut la curiositat de remenar aquells
papers que no interessen a ningú. Només
un anecdotari d'aquesta gent, encara que
no fos una obra de grans ambicions, seria
suggestiu de debò.

Aquí, potser llevat el cas meritíssim de
Pere Coromines, que s'ha interessat una
mica per aquestes coses, es pot dir que les
guerres carlistes no han tingut encara el
seu literat que se les hagi pres amb la ima-
ginació i la passió necessàries.

L'any passat el meu excellent amic Just
Cabot, en aquestes mateixes pàgines va opi-
nar sobre les guerres carlistes com a tema
literari en el mateix sentit o en un sentit
semblant ai . que motiva el meu comentari
d'avui.

Es possible que aquestes consideracions
nieves semblin vanes o inútils, però jo crec
que tota aquella gentola tan aviat canalla
com sublim, i els fets d'armes que van oca-
sionar, si més no, tenen la gràcia d'ésser ma-
tèria de valor personal, i en el nostre país
això sempre rés d'una gran utilitat, i una li-
teratura que exploti aquests temes sempre
será més gustosa que no una literatura de
llimonades, i de fil i cotó, per moderna que
sigui i per molt que dugui els llacis pin-
tats. A més a més, la , gent agraeix que
l'assabentin dels fets i les coses importants
del país i dels personatges que dintre de la
moral o al marge de la moral ens han fet
quedar una mica bé, en certs moments ro-
màntics de la història. Si no tenim cap
Cèsar o cap Alexandre, tenim uns carnis-
sers suculents que es posaven un barret tot
ple de plomes i mataven els seminaristes
com a conills de bosc, i tenim uns vicaris
que s'arromangaven la sotana i feien olím-
piques filigranes amb un trabuc que no en
donaríeu deu cèntims.

JOSEP MARIA DE SAGARR
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UNA PELLÍCULA A BORSA

LA PUJA ÐELS "MONTSERRAT"
Fins fora del món bursàtil ha repercutit

l'estrident alça dels valors de l'Aeri de Mont
-serrat. Es la jugada de l'època cjue ha po-

sat el nostre centre de contractacio a l'altura
de les borses americanes, a través dels films.

Setanta enters d'alça en menys de tres
mesos ; fer passar un valor de vint duros
a més de noranta i tocant quasi el cente-
nar, en un termini tan curt, és cosa poc

De Suros n'han envaït tota Espanya i ara
com ara la conseqüència ha estat reduir
quasi en una quarta part el capital dels illu-
sos que quedaren fascinats amb el prestigi
del Cambó financien. En canvi, la Lliga ha
trobat una manera fàcil de ben collocar amb
sous elevats alguns dels seus aspirants a
prohoms i posar-hi de director de la com

-panyia un dels homes de confiança d'En

freqüent. Gairebé pròpia d'un conte de fades.
A Borsa hi ha sempre un tant per cent

elevat de ubluff,>. En els rotllos de terme,
es remenen centenars de mils pessetes, però
totes les xifres sóm nominals, perquè s'acon-
tenten de cobrar i de pagar les diferáncies
i prou. Perú en el cas d'ara, cal convenir
que, lluny de ,,bluffii, hi ha una realitat
encisadora. Realitat que ha cobert de bit-
llets de banc un gran nombre de funciona-
ris de la Casa la Ciutat; únics que, pel que
es veu, varen tenir fe en el negoci, i potser
més que en el negoci, en l'honme que, te-
nint-ne una visió, els va saber comunicar
tot el seu entusiasme i optimisme.

Car; a part la puja del valor en si, el
que forma història és el udessousn de l'afer,
que una vegada més ens mostra que en
qüestions de finances abunden les patums,
com en qualsevol altre ordre de la vida.

Perquè els Montserrat han pujat, a des-
pit de totes les campanyes i malvolences
dels grans i petits banquers que Ii han fet
una guerra a mort, des de la guixeta on
acudia el client a consultar-los, fins a les
emboscades del Borsí, que és on general-
ment han de sucumbir les seves víctimes.
Hom es presentava a qualsevol d'aquests

banquers que ha fet llur especialitat de la
collocació de paper i el consultava sobre
els Montserrat.

—I ara, què diu, sant cristià? ''Els Acri
de Montserrat? No s'hi enredi, cregui ; no
veu que està tan explotat a'iiò? Negoci mort,
negoci mort. iEn canvi, aquí té papers d'ex-
cellents perspectives.

I acte seguit us feien desfilar els seus va-
lors en cartera, els Suros, per exemple.

—Eh, què li sembla? Imagini's, En Com-
bó president! Fixi's, 'En Cambó, el que ha
fet la Chade. I amb En Cambó, En Ven-
tosa i Calvell, el creador de la Financiera.

En alguns altres, sortien indefectiblement
els Petrolets, que presideix el comte de
Güell . Aquest nom, abans de donar-se a co-
nèixer com aflcalde, gaudia d'un cert pres-
tigi en el món de les finances. Ham us do-
nava impreses les declaracions d'En Reca-
sens, publicades en els diaris a tant la ratlla,
sobre l'esdevenidor de la política petrolera
que s'han inventat amb l'adquisició d'uns
jaciments venezolans.

Us vanaven les probabilitats d'altres va-
lors. Tot menys comprar Montserrats.

Però l'Aeri començà a funcionar, i en
europeïtzar una mica els mitjans per a tras-
]ladar-se a la muntanya, anà afluint-hi el
públic. I és clar, com més públic, més
guany, i com més guany, més amunt les
accions.

I el miracle que hom esperava dels Suros
i dels Petrolets, valors de gran estima en
Banca, ha vingut precisament dels modes-
tos Aeris de Montserrat, rebentats al prin-
cipi per la mateixa Banca.

Milà i Camps durant la dictadura a la Di-
putació.

A més, les accions ordinàries, o sigui les
que es quedaren els Bancs i negociadors
del negoci, per a trabar el capital, es cotit-
zen sobre la par, mentre que les preferents,
les que el públic ha pagat, s'han de ven-
dre amb grossa depreciació. No cal fer co-
mentaris.

De la popularitat dels Petrolets no cal
parlar-ne. Collocada tota la primera emissió
amb un ao per loo i més de prima, amb el
consegüent benefici dels banquers-els quals
a més a més gaudien de les famoses cèdu-
les de fundador, cedides gratis, natural-
ment—, ara dorm la son dels justos. D'a!1-
tres valors, de menys envergadura, podríem
dir-ne les mateixes coses.

En canvi els Montserrat han anat pujant
en l'escala infallible que cada dia anava
anunciant en veu alta el quQ podríem ano-
menar manàger de l'operació.

Anéssiu a l'hora que vulguéssiu a veure'l,
el trobàveu rodejat d'amics que l'anaven a
consultar, com un general en campanya.

—Es que al Banc X m'han dit que...
—Ah, sí? Doncs avui ele Montserrat pu-

jaran tres enters.
I efectivament a la tarda havien pujat

els tres enters.
Hom hauria dit que s'entaulava un cos

a cos entre els rebentistes i l'etern opti
-mista.

—Miri que des de demà apugem la garan-
tia a trenta duros.
—Bé; doncs demà pujaran les accions de

is enters.
I el valor pujava matemàticament els sis

d urgits.
Semblava el jac cl'un prestidigitador, però

que a l'inrevés de la gent de Borsa, que sol
lugar sempre brut, ell ho feia com qui diu
ensenvamt les cartes.

No li envejo pas les males estones que
ha hagut de passar, amb els paranys que
li han parat i els que ha hagut d'evitar per
no quedar esclafat.

Avui sembla, perú, que tothom s'ha ren -
d i+. a l'evidència i que la gent s'ha conven-
çut que un negoci sense accions 1Hberades
i bons de fundador, també pot ésser pròs-
per, i sobretot que la bona fe no és cap
obstacle per operar a Borsa.

La llàstima serà que el gest no tindrà
imitadors, o, el que potser és més perillós,
que en tindrà massa, perquè a hores d'ara
la es parla d'altres negocis en perspectiva,
a base d'accions barates.

De totes maneres, el que és els funciona-
ris de la Casa la Ciutat que els ha agafat
la bona amb els Montserrat, em sembla que
no s'hi deixaran caure. I si no, pitjor per
ells.

VIcENrs BERNADES

Per una indústria_turística catalana
Com se'ns planteja el problema sonalitat històrica. El mateix afecte que

Amb el retard amb què tantes coses que Posem en aquesta feina, projectem-lo sobre
són ja madures realitats en altres països el nostre turisme i el camí s'anirà obrint
s'incorporen un dia o altre al moviment a davant nostre.
vital de Catalunya, observem que es parla nostra 

c tuca en el sentit actual de ]a
ara d'impulsar el desenrotllament de la	 nostra cultura ien la visió de la futura
nostra riquesa turística.	 Catalunya per afegir a l'obra de la recons-

De moment, es tracta d'un desig ben in- trucció colectiva un element més. Pensem
te De mo i ragoró r reflectit de la nostra en la Catalunya-ciutat, i veurem com aquest
premsa, que ja comença a dedicar seccions concepte pren cos amb el desenrotllament
especials al turisme—algunes vegades amb del turisme, que incrementa la comunicació

1ei simple pretext d'anunciar hotels i bal-	 l'intercanvi civils. 
a 

Dcaques-
manenearis-com no fa pas molts anys va co- ta manera, doncs, 

mrelacions
contribuirem p-

darmençar a ocupar-se de les informacions	 moral i materialment
a

ent la unitat dell país,
d'esport, que avui ja no negligeix cap diari.	 i alhora treballarem per la seva riquesa.

El fet de la passada (Exposició no hi ha
pas cap dubte que ha contribuït fortament	 Els serveis del Purisme
a que la gent s'adoni de la importància del Al poble més ben datat per l'explotacióturisme. Direm encara que si aquest inte- del seu turisme li és impossible prosperarrès que ara es desperta s'hagués avençat en aquest sentit si deixa desatesos els seus
uns quants anys més, procurant endegar- serveis. Tot el seu patrimoni artístic ol) d'una manera metòdica, a hores d'ara monumental, totes les belleses naturals dene hauríem de lamentar els resultats que el les seves comarques, per extraordinàriesbalanç de l'Exposició ens posa davant dels que siguin, resten gairebé desconegudes delulls. Cada dia que passi es veurà més clar turista si alhora no poden oferir-se-li mit-que el fet d'organitzar una Exposició inter- jans fàcils de desplaçament i hostatge.nacional d'una importància gairebé deseo- Unicament alguns arqueòlegs, excursionis-neguda fora de la península i completament tes o «amateurs)) faran un esforç per admi-desarticulada dels corrents del turisme mun- rar-les, quan no es tracta d'hàbils marxantsdial, ha costat molt car als barcelonins.	 que les fan objecte del seu saqueig.De totes maneres, el que ha passat és Per això és necessari, abans que tot,ja irreparable i és millor dirigir la mirada comptar amb una política de comunicacionsa l'esdevenidor. Si de l'Exposició no n'hem orientada cap el turisme. Els països quetret aquell profit que tots temíem dret d'es- tonen una població densa i una certa ri-perar, procurem almenys, en tractar de les quesa; resolen molt més fàcilment aquestpossibilitats turístiques del nostre país, no	 problema que no pas aquells altres de co-oblidar la lliçó que acabem de rebre.	 merç pobre i de municipis distanciats. Afor-Ara, segons hem pogut llegir en una tunadament a Catahmya les mateixes ne-enquesta oberta en les págimes de La Pu- cessitats de la seva indústria l'han dotatblicitat, hi ha la iniciativa de crear a Ca- d'una xarxa de ferrocarrils i carreteres, si
talunya un organisme que vingui a coor- no suficient cada dia menys esclarissada.
dinar totes les activitats relacionades amb	 El projecte de via estreta, normal europea
el turisme. Cal aplaudir aquesta iniciativa, des de Puigcerdà a Barcelona, formulatsi no per la seva absoluta novetat, car ja pensant amb el moviment del Port-franc,
coneixem un altre projecte semblant, Por- representa també una gran millora pel tu-mulat anteriorment pels hotelers, pel ban risme. De totes maneres, cal pensar en unapropòsit que significa.	 solució de conjunt, atenent amb preferèn-Sigui com sigui, creiem que tota inicia-	 cia i sense dilacions tot el que es refereix
tina en aquest sentit és difícil que prosperi	 a comunicacions d'interès turístic. Sabem
si no es volta d'aquell ambient que li és d'alguns projectes que dormen des de fa
indispensable i que sols pot aconseguir -se	alguns anys en el Ministeri de Foment, i
creant una veritable preocupació pública j;, seria hora que es reinstés la seva apro-pels problemes turístics, sortint de la va-	 vació. Per això cal que el públic es des-
guetat actual i enfondint en el possible	 vetlli i reclami davant del Govern i les
el seu estudi.	 Corporacions públiques, i que com en elEs freqüent sentir a parlar de turisme, Parlament francès, es constitueixin mino-
àdhuc a persones que podrien estar i,nfor- ries a base d'una política de turisme, enmades, referint-se únicament a les seves la qual tant va des.acar-se temps enrera el
manifestacions més externes i enlluernado- propi Tardieu.
res. La gent parla del turisme i pensa tot	 També és digna d'ésser observada l'ac-seguit en les grans estacions de moda, amb	 tuació de les societats automobilistes, lesels seas palaces, casinos i camps de golf. alpinistes i els Touring Clubs prop de l'ad-0 sigui amb el producte més alambicat i mmistració pública, encaminada al desen -amb l'últim refinament de l'indústria tu- rotllamemt i conservació de les comunica-
rística. Tot el que fa que això sigui pos-	 cions.
sib'e, totes les activitats, tots els engranat- 	 Un altre dels factors essencials del tu-
ges indispensables per arribar a aquest	 risme és l'hoteleria. Per nosaltres, .aquest
punit no interessen gaire. La novella galant	 factor és el més delicat. El perfeccionament
i el cinema ens suggestionen sovint amb els d'aquesta indústria ja no depèn de 1'admi-
episodis de la vida del gran món que té mistraciá pública Ini és simplement una
Per escenaris el restaurant de nit, el hall qüestió econòmica o tècnica com ho pot
del gram • hotel; el -modern transatlàntic o el ésser la construcció d'una xarxa de coma-
paisatge urbanitzat. Aquests elements des- micacions. L'Estat, ni que sigui a base de
vetllen en l'imaginactó de molta gent un	 milions, no pot improvisar una indústria ho-
concepte purament literari i superficial del	 telera. Tots els intents que hem observat
turisme, i gairebé ningú, si no són les per-	 en .aquest sentit han fracassat sorollosament.
sones que hi tenen interessos lligats, no es	 LEstat pot, això si, estimular la imiciati-
preocupa del turisme de segon ordre que va privada i protegir aquesta indústria, en
per ésser el més assequible, és precisament, tant que té un interès públic i que equipa-
com ja tindrem ocasió de demostrar, el rant-se a una indústria d'exportació, resulta
que més directament influeix on l'economia de les més •beneficioses per l'economia ge-
dels estats. Es precisament degut a aquest	 neral.
turisme que és ama veritat . el que ja s'ha	 La tasca principal allà on no hi la una
dit tantes vegades, que Suïssa nivellava la	 veritable tradició hotelera com a França,
seva balança comercial.	 Suïssa o Itàlia, és una tasca d'educació

Si a Catalunya volem fer alguna cosa de professional i d'intercanvi amb aquests
profit en aquest ordre, abandonem certes 	 països, aprofitant, cultivant i ennoblint les
fantasies que han fornit la història de molts	 característiques d'ambient i de sabor locals,
fracassos, coneguts de prop alguns d'ells,	 com la cuina, l'arquitectura, la decoració,
amb l'actuació del Patronat Nacional del	 Els hotelers oatalans, amb el seu projecte
Turisme durant la Dictadura, 1 arrenquem d'escola professional, que té ja esplèndides
les nostres futures empreses més que de la	 instalacions en l'edifici de la residència
nostra ntediterrànea imaginació del prover- d'estudiants de can Batlló, van oferir fa
bial sentit pràctic que ha fet prosperar el	 algun temps una solució, que només cal
nostre comerç i la nostra indústria,	 posar en marxa.

Pensem, abans que tot, que el turisme	 Um altre factor essencial del turisme és
és precisament això, una indústria. Per	 la publicitat. Potser com en cap altra in-
agpesta raó, Austria, que fou el primer	 dústria té tanta importància i revesteix for-
país que, reconeixent el caràcter públic del	 mes tan diverses i complicades. Guies, fas-
turisme, va tractar de donar-li una organit-	 cicles, fotografies, cartellatge, itineraris, re-
zació de conjunt, va crear l'any 1909 la	 vistes especialitzades. Cal atendre princi-
seva oficina nacional amb el nom de sin- palment la publicitat a l'estranger, caríssima
dústria dels estrangers » .	 i que sols un tècnic pot orientar amb profit.

També cal, doncs, tenir en compte que Sortosament, a casa .nostra comencem a
no és una indústria moya, sinó una indús- tenir bons tèanics que de mica en mica
tria que, com les altres, descansa sobre van convencent als nostres industrials que
bases racionals perfectament conegudes, i per llançar un producte, crear una marca o
algunes d'elles, en certs països, fins i tot	 organitzar una campanya de publicitat cal
són tradicionals. Altrament, en el seu as-	 abans' que tot la direcció d'un professional.
pecte tècnic sobre els problemes del turis-	 Fins ara els capitals que hem esmerçat
me s'ha escrit i legislat prou perquè ens	 per a propagar el nostre turisme, han estat
hàgim d'entretenir a divagar. Tot s'hrr irrisoris. Unicament el Comité de 1'Exposi-
inventat ja i el millor benefici el trobarem	 ció durant la Dictadura va fer un esforç
aplicant les normes vigents a les realitats	 tan extraordinari com mal orientat, i quandel nostre país.	 l'erro va voler rectificar-se, ja no s'hi era

Feta aquesta afirmació sobre l'objectivi- a temps. En els defectes d'aquesta propa-
tat de la tècnica turística, afanvem,nos a	 Banda i en el desacord existent entre elsdir que un altre factor indispensable és	 organitzadors de les Exposicions i les Agèn-
l'originalitat. Sense originalitat en el que	 ties de viatges, podríem trobar una de lesha d'ésser matèria del turisme, difícflm.nt causes del fracàs que ara lamentem. La
ens fóra possible d'arribar a resultats satis-	 Dictadura, amb el seu Comité d'enllaç de
factoris. Catalunya, sortosament, pot tro- 	 les Exposicions i el Patronat nacional del
bar aquesta originalitat en els testimonis de	 turisme, va voler assajar en matèria dela seva tradició i en els atractius del seu	 propaganda una solució, sense precedents
paisatge. Precisament el turisme de quali-	 en cap país turístic, que va resultar al cap-
tat radica en la manipulació moderna d'una	 davall una de tantes genialitats que el
matèria vella. Tenim encara nosaltres 1'a- país ha hagut de pagar sense dir una pa-
vantatge que, sense pensar fms ara en el	 raula, és a dir, patriòticament.
turisme, vivim en una època d'apassionada	 IGNASI AR'.IENGOU
restauració dels elements de la nostra per-	 (Continuarà)
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EI duc de Norfhumberland

El duc de Northumberlami, president del
consell d'administració del ltlorning Post,
ha mort a Londres a l'edat de cinquanta
anys. Era el tipus acabat del conservador
britànic, tradicionalista fins al moll dels
ossos. Per ell, l'arribada al poder del partit
treballista era el signe evident de la deca-
dència, i només de sentir les paraules «na-
cionalització de les mines)) ja perdia els
estreps.

Ha estat enterrat, d'acord amb les seves
darreres voluntats, a l'abadia de IVestmins-
ter. El que, però; no havia previst en el
seu testament, és que la missa per al re-
pòs de la seva ànima fóra dita per un ad-
versari polític, el canonge Donaldson, so-
cialista cristià.

Qúesfió de pafernitat

A principis d'aquest mes es celebrà un
congrés científic italià, el qual tingué lloc
a Bolsano, en l'Alt Adigi, i a Trento. Mar-
coni hi assistí i parlà dels resultats de
les seves recents investigacions sobre trans-
naissió radiotelegràfica.

La riota curiosa d'aquest congrés fou la
inauguració del monument a l'enginyer Lui-
g Aregrelli, natural de Trento. Aquest Ne-
grelli és el veritable autor 'del canal de
Suez. Fernand de Lesseps només va fer
que comprar -li els projectes per pocs diners
i quedar-se amb la fama.

Així ho diuen els italians, alnienys. Potser
ho fan per rescabalar-se de la pèrdua de
Colom.

Pobra Constitució!
Volem dir, en aquest moment, la polo-

nesa. El mariscal Pilsudski, des de la Ga-
zeta Polska, ha engegat unes quantes in-
vectives a la Dieta i a la Constitució

ccLa Constitució polonesa està redactada
en termes imprecisos, és tan llefiscosa com
llefiscós és l'esperit dels diputats. He de
dir, en general, que aquesta xerrameca bru-
ta converteix la nostra Constitució en una
cosa semblant a una mala xucruta, de cols
mal cuites, pernil podrit i cansalada ràn-
cia... En tals condicions, els estómacs no
poden treballar i en resulta una pudor tan
gran, que tot el carrer u'iejska (on hi ha
l'edifici del Parlament) és una infecció.»

Després parla de eles latrines Qarlamen-
tàriesn, de la «Constitució-prostitució» i al-
tres termes igualment escollits.

Hom es pregunta si Pilsudski acabarà
realment fent de dictador. Per ara ja n'u-
sa el llenguatge, podem dir nosaltres amb
1'ex^eriència que tenim d'aquestes coses i
d'aquesta literatura.

Hisforieta moscovifa

Un home està parat davant del Kremlin
i crida de tant en tant
—S'acosta la revolució mundial! S'acosta

la revolució mundial !
Passa un conegut i li pregunta
—Per què repeteixes sempre la mateixa

cosa?
—Ves, perquè el govern em 'paga perquè

Izo faci.
—Ah !, i t'ho paga gaire bé?
—No pas molt, però com que és un e,n-

pleu per tota la vida...

El nas de Cleopafra

Uns quants anys abans de la guerra,
Hindenburg era coronel d'un regiment de
guarnició a Hannbver. La dona del gover-
nador de la provincia, von lVilmowski, te-
nia el costum de seure, en tots els salons
que freqüentava, al lloc d'honor, és a dir,
al costat dret del canapè.

La senyora Hindenburg—que, essent do-
na d'un militar, tenia més jerarquia que la
d'un funcionari civil—, se'n queixà al seu
marit, i aquest al prefecte, que només veié
una solució : el duel. Però van intervenir
mitjancers, els quals feren veure que un
duel entre dos ,,excellènciesn per un lloc al
canapè faria riure tot Alemanya. S'acudí a
l'arbitratge del Kaiser, que ho arranjà tras-
lladant von Wilnaowski a una altra pro-
víncia.

Ja veieu com podia haver succeït que
Hindenburg no arribés a president de la
República alemanya. El nas de Cleopatra,
o algun succedani seu, segueix influint giri
la història.

Represàlies

Un secretari de Nathan, el gran industrial
del cinema francès, avisà al director dels ho-
tels i establiments de Deauville

—M. Nathan ha arribat. Ben entès, no
pagarà res.

Protestes del director
—Jo bé pago la nieva propaganda en els

seus cinemes. Això no pot ésser!
En vista d'aquesta actitud, Nathan pagà,

però un sol dia, perquè l'endemà marxava
de Deauville.

Encara no feia vuit dies que n'era fora,
en totes les pantalles de França eren pro-
jectades vistes de la cèlebre platja anab gent
amb paraigiies i abric. La feina que hi ha-
gué perquè desapareguessin aquestes imat-
ges de les actualitats cinematogràfiques, afa-
vorides per un estiu plujós de debò.

RAMON BES & C."
Maquinària, Tipus, Filetatge
de bronze, Tintes i utillatge

per les Arts Gràfiques

A;N.rt1 1 ,1 Vis V1Nw, 4. BABC[11BA
T.lM. 1U11 • Apartat Mf
Itrualí tMKr^llw 0AI411!S

VIATGES MARSANS
S. A.

Aquesta Agèncía es . complau a
participar que a partir del 16
d'octubre vinent exercitarà en
totes les seves Sucursals a Es-
panya, Ya representació de les
importants firmes italianes
LLOYD SABAUDO i S. A.
NAVIGAZIONE AÉREA,

filial de "anterior.
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Confe ínèdi4 de JOAN MÍNGUEZ

(Acabament)

I bé, Maria-Teresa era aquella:
No hi havia lloc a dubte. La meva in-

tervenció en l'execució testamentària m'ha
-via permès reconèixer totes les branques

dels Boutroux, escampades entre el Midi
i l'Auvèrnia. Es tractava, doncs, d'ella.

No vaig pas tenia la temptació de fugir.
Tot simulant devorar el diari desplegat da-
vant meu, jo l'examinava de cua d'ull. Ella
continuava absorta, en una irrealitat que
la feia superior a tot allò que la voltava,
a tot allò que pretenia submergir-la en la
vulgaritat del viatge, amb un senyor que
duu binocles i capell bombí.

Per a la meva certitud hi havia, val a
dir-ho, una altra causa : Maria-Teresa con-
cordavaen absolut amb la imatge que, bo
i no conèixer-la, jo tenia d'ella per les
descripcions que me n'havien arribat. Es
més, llavors del tràgic accident, la seva
ombra em visità en somnis i la coincidèn-
cia era total: els mateixos ulls blaus, la
mateixa lividesa del pòmul, el clotet a la
galta esquerra,.. Cap dubte, doncs... Ara,
que a mi, home de realitats, no era prò-
piament el misteri el que m'intrigava, sinó
la manera de localitzar-lo i a partir d'allò
fermar-lo a l'encadenament lògic que re-
clamava l'estada d'ella al vagó. Més que
la possibilitat de la seva resurrecció, em
turmentava l'afany d'inquirir el seu destí,
e1 mòbil que l'arrossegava a aquell viatge
d'ultratomba, bo i fent (com si no fos prou
primparat ja el seu incògnit) plena ostenta-
ció de la seva personalitat.

Anava caient la nit. Sol amb ella en el
compartiment, jo sentia un neguit indefini-
ble, fet de por i de curiositat. ¿Calia, doncs,
creure en la seva presòncia? Em trobava
realment enfront del sobrenatural? Impos-
sible reflexionar : per això m'hauria calgut
estar lluny d'ella, insensible a la seva atrac-
ció ; tenir, per a arronçar-m'hi d'espatlles,
la impersonalitat de l'home que llegeix un
fet divers.

Als meus dntres, quelcom clamava que
seria grotesc esperar per a la vesprada un
desenllaç normal: que els rie41s no es so-
llevarien, com un cavall feréstec amb les
potes de davant, o que un llamp no es-
ventraria el tren i l'estimbaria daltabaix
d'un pont. D'antuvi, això em causà una
sensació d'esglai, però vaig acabar habi-
tuant-me a la idea de la catàstrofe, amb la
mateixa resiginació amb qué hom admet
Ja fatal eventualitat de la mort. Tant és
així que, en passar les hores sense altre
imprevist que una altennativa de llampecs
illuminant la figura endormiscada davant
meu, vaig començar a impacientar-me, a
sentir-me defraudat per la :ftútil espera.

Ja .arribàvem a prop de la capital. Pas
-sadís avall, ressonà la sabata ferrada del

revisor, el qual es plantà, inquisitiu, da-
vant de la meva companya. Maria-Teresa
ni tan sols alçà el cap : inatents, els seus
ulls es fixaren en el funcionari com si el
seu cos fos transparent i a través d'ell
albirés no sé quines remotes llunyanies...
Vaig decidir-me a intervenir. Quan, des-
prés de pagar el suplement, vaig allargar-li
el paper, ella semblà compendie i em re-
criminà en silenci la meva gentilesa.

Almenys hagués parlat, m'hagués incre-
pat cruament! Que, si més no, em quedés
el conhort d'haver conegut la seva veu,
d'haver-me sentit així partícep del misteri !

Quan baixàrem a l'andana, continuava
la pluja copiosa. Ella caminava davant meu
i La multitud ens distancià una mica : això
em forçà a apressar el pas. Maria -Teresa
ja era fora de l'estació i, traginant el frèvol
maletí, caminava pluja a través, sense que
eembiés adonar-se de la mullena que li
relliscava nuca avall i li apesantia els ca-
bells... Instintivament, vaig seguir-la. Va-
gava a l'atzar dels carrers i de les places
somortes : tan tost s'enfonsava en un car

-reró ombrívol, com qui vol fer drecera, tan
tost refeia camí per una via parallela a
la que acabava de deixar.

Jo em sentia profundament ridícul: dar-
rera les persianes em semblava endevinar
una munió de cares sornegueres, divertides
per la cacera a la dona que la meva ac-
titud deixava suposar. Quan ja em decidia
a deturar-la, ella es plantà en sec i es
tombà • en la meva direcció:

—I bé, què voleu de mi?
—Maria-Teresa.. —vaig murmurar.
(Ella aixecà el cap, sorpresa.
— Maria-Teresa— vaig continuar ; la pro-

núncia del seu nom semblava que em do-
nés coratge. Hauria volgut dir quelcom
convincent i només m'acudien les frases
més vulgars—. Això que esteu fent és ab-
surd, rodar així pluja batent no us pot ser
gens bo. Permeteu -me, almenys, que us
acompanyi a l'hotel.

Vaig agafar-la del braç, i ella es deixà
fer, sobtadament submisa. Arran de pit,
la meva mà percebia el batec desassos-
segat del seu cor. Les cames em flaque-
9aven, una suor tèbia ámarava el meu
front ; al pols em percudia un martelleig
seguik. Tenia el sentiment vague de ]'home
que prepara ona malifeta, com si arraulir

-me en aquella companyia fos un delicte
sacríleg, un repte a les forces sobrenaturals .

Davant la mirada curiosa del conserge,
al qual devia sorpendre el nostre despa-
rellament, no vaig vacilar a inscriure «Jo-
sep Blanc i senvoran.
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Una cambra banal, amb dos llits, va aco-
Ilir-nos. Maria-1 es , s'aclofà en un seient,
braços i cames :atguts, en l'abandó de la
fatiga. Recolzae ala cònsola, jo esperava
els esdeveniments. Calia que parléssim? En
tot cas, qui havia de començar? Qui havia
d'iniciar ]'espurna que animés la nostra
companyia i trenqués la mútua solitud?

Reprenent coratge
—Allà teniu el bany, Maria-Teresa. Vaig

al hall a posar un telegrama.
1 vaig allunyar-me, sense que ella fes

un gest. Mentre jo seia al hall, fumant
nerviosament, el meu esguard anava d'es-
ma al sostre, com volent penetrar el mis-
teri d'aquell cos femení que allà dalt es
desvestia. Vaig provar d'entretenir-me amb
un parell de cartes que devia a la família,
però la ploma em relliscava dels dits. Era
anés fort que tot : la imatge de Diaria-Te-
resa allà dalt, a la nostra cambra, m'era
una obsessió tal que m'impedia tota acti-
vitat. No era pas la curiositat sexual de
]'home a frec de l'aventura : m'intrigava
més aviat de conèixer les particularitats fí-
siques d'aquella ressuscitada, quina era la
seva constitució després del despullament
suprem. I potser més que el seu cos, em
preocupava el seu esperit. Jo ja havia re-
nunciat a la lògica, admetia de bon grat
e: misteri del seu retorn : és més, n'acatava
l'ascendent com un tabú. Però què hi havia
darrera de tot allò? Quin designi havia re-
integrat aquell esperit sota la camal vesti-
dura? Concretament : aquella Maria-Teresa
era dona, àngel o diable?

Vaig tornar de puntetes a la cambra.
Foscor i silenci : enllà, només, em semblà
percebre un respir desigual. Un esquitx
de lluna que es filtrava pel finestró em
permeté d'imaginar el volum del seu cos
en un dels llits. Més que esglaiat, em sentia
intim!dat per la puresa d'aquella pau : si
tanmateix estava endormiscada, per què no
ajornar les explicacions per ]'endemà i col-
gar-me calladament?

Sense fer soroll ni donar el llum, vaig
asseure'm al llit i comencí a despullar-me.
Ara, com més anava, més em penedia d'ha-
ver-me complicat en aquella singular aven-
tura que torbava així el meu repòs. Al
fons en què m'afectava a mi aquell mis-
teri ? No en tenia encara prou amb els
meus clients per enfangar-me en els des-
varis pòstums de la senyora Boutroux?

I vetaquí que, en avançar el cos per a
colgar-me, una mà glacial subjectà el meu
braç:
 Per què no véns .amb mi?
Em vaig estremir. Aquella veu no sem-

blava pas la que jo havia sentit una hora
abans al carreró. '.Era una veu sorda, im-
perativa, segura del seu dret. Jo no m'hi
vaig saber sostreure i vaig allargar-me sub-
misament al seu costat.

En despertar-me, ben entrat el dia, vaig
recordar el convit d'aquella dona que va
empresonar-me entre els seus braços con-
tra un bust fred i dur com el bronze. Dic
presó i dic bronze, sense metàfora. La seva
fogositat no em procurà sinó una sensació
dolorosa. Ella remarcà la meva repugnàn-
cia i m'increpà rabiosament

--- Pren-me, et dic ! Fes-me teva, al-
menys!

Vaig tenir prou lucidesa per a inter-
pretar el seu to. Li coïa la meva minsa
generositat, li dolia que jo l'hagués obli-
gada i es dalia d'estar en paus amb mi;
per això volia que jo acceptés el seu cos,
l'única cosa que podia oferir. I la irritava
que jo no cm mostrés disposat a acceptar
e1 seu do ni tan sols semblés apreciar-ne
la generositat. Vaig intentar de conciliar-
me-la:

— Maria-Teresa, no us ofengueu. No pren-
gueu a desdeny la meva actitud. Compre-
neu-me, jo havia .tingut bona amistat amb
el vostre marit..,—vaig començar.

Em semblà endevinar, en la penombra,
el llampec dels seus ulls

--Ah, era per això, doncs, que heu estat
generós? I vós creieu que jo acceptaré ?...
Però preneu-me, doncs, preneu-me d'una
vegada!

Un tremolor histèric somovia el seu cos.
No se m'acudien els mots per a calmar-la

i vaig optar pel silenci, esperant que la
fatiga i la son la rendissin. Quan em sem-
blà endormiscada, vaig determinar-me a
abandonar el seu 'llit, amb grans precau-
cions.

No és que pensés adormir-me. Estava
decidit a vetllar tota la nit, i l'endemà a
desfer-me com pogués de la seva compa-
nyia, que em pesava. Però aquella tensió
nerviosa m'havia esgotat : arribà un mo-
ment que tot desaparegué per a mi ; que
la imatge de Maria-Teresa, la seva pre-
sència, el seu respir varen buidar-se d'in-
terès, i la fam de repòs va arrossegar-ho
tot, i jo entremig, cap al món tenebrós
dels somnis...

Mig despert, tot això em tornava lenta-
ment a la memòria. Vaig mirar cap al
llit d'ella i, d'un bot, correguí a esbatanar
els finestrons. Maria -Teresa no hi era!
Quedava el coixí, amb el clot que hi di-
buixà el seu cap ; quedaven els llençols,
matxucats per l'empremta del seu cos ; però
ella havia desaparegut, ella i la seva roba
i el seu sac de viatge...

I havia desaparegut també el meu anell,
m anell amb un brillant que, metòdica-

ment, cada nit en despullar -me, jo deixava
damunt la tauleta de nit!

***

—I doncs?
-'Amic Comelles, això és tot. No l'he

tornada a veure, ni he sabut mai més res
d'ella. Val més així, segurament.

—Em vaig guardar pla bé de preguntar
res. El gerent em mirà amb aquell posat
irònic que hom dedica a l'home madur
que ha portat una professional a l'hotel...
Sé el que aneu a dir : ella potser.., però
no, impossible : el seu nom, plantat al ma-
letí, confirmat per tots els indicis ! Era
ella, no en dubteu ; i em robà, no per a
lucrar-se, sinó per despit, per a prostituir-se
d'aquesta manera, al mateix temps que es
venjava de mi per no haver-la acceptada!

--Vós estàveu marejat pel dinar. I si
1'imcident del tren fos una alaucinació i tot
es reduís a una vulgar Iladregota que vàreu
recollir pel carrer í vàreu portar a l'hotel?

---Per l'amor de Déu, havia begut, però
loo tant. Altrament, jo sóc un home de poca
imaginació, ja ho sabeu!

—,Prou, Comelles, no en parlem més. IEs
la segona vegada que explico aquesta his-
tòria, i serà la darrera. Tothom, algun cop
a la vida, s'ha sentit derrotat pel mis-
teri, però en les històries dels altres exi-
geix sempre un desenllaç lògic... I si no
fos més que això, rai ! Ara fa uns quants
mesos, em vaig arriscar a contar-ho al
doctor Soler, . el meu metge. I va obrir
aquests mateixos ulls que vós, per acabar
invitant-me, molt diplomàticament, a vi-
sitar una torreta que té per allà a Saint
Boi del Llobregat.,. Ja podeu suposar que,
davant .d'això, em vaig apressar a reco

-nèixer que tot plegat no devia ser més que
un somni !

Jonx MINGUEZ
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Llibreria C A T A L O N I A
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Miquel Llor acaba de traduir, i les Edi-
cions Proa de puolicar, com à volum mau-
gural de la magnífica collecció «Els d'Ara»,
Les Caves du Vatican, d'André Gide. Te-
nim, doncs, per primera vegada, el Camós
novelista francès, una de les figures pre-
eminents de la literatura contemporània
mundial, en català, i aquest esdeveniment
en el nostre petit món de les 'lletres té en-
cara més importància per l'obra triada.
Clàssic de l'estil i de la forma, modernís-
sim de fons i d'intencions, Gide és avui
un dels autors més discutits—més llegits,
per tant—d'Europa, A Alemanya, per exem-
ple, és l'autor francès que més és llegit.
Cal dir que la seva fama no és gratuita,
ni la discussió ociosa. André Gide és un
autor perillós, corrosiu, un contacte indis-
pensable, però de resultats possiblement fu-
nestos per a una literatura feble, I Les Ca-
ves del Vaticà és, indiscutiblement, un dels
exemples més típics de la seva obra, del
perill fonamental que s'amaga en les seves
pàgines.

Gide ha cultivat una mica—un tros—l'es-
càndol. Partidari de la franquesa a últran-
ça, en inhibir-se del joc de les forces mo-
rals de l'esperit humà ha fonamentat els
atacs que no han mancat mai contra la
seva obra. Ara darrerament es lliura a es-
balair els seus admiradors publicant, des-
prés de la deliciosa Ecole des Femmes i el
Robert que ]'epiloga, reculls de documents
sobre afers judicials famosos com el de la
segrestada de Poitiers, els crims de Redu-
reau, que van apassionar l'opinió pel seu
caràcter de fets de motivacions enigmàti-
ques i sense responsabilitat moral---diríeu-
per als que eren plenament culpables d'a-
quests drames empolsegats. Hom creuria,
péró, que Gide no fa altra cosa que cercar,
amb fets diversos i fulls de la Història, les
defenses fonamentadores dels seus punts de
vista.

L'Immoraliste : heus ací el títol-progra-
ma d'una de les seves obres més sensacio-
nals . Tots els fets, les desviacions, les deri-
vacions clíniques que en Si le gratin ne
meurt... eren simplement exposades, sense
pudícies ni reticències, ací troben el suport
de la tesi elaborada i de la voluntat crea-
dora. La taca escandalosa de l'esgarriament
sexual ha trobat, en aquestes pàgines d'un
mestre de la ploma, una malaguanyada an-
tologia, més subtil que espiritual.

Les Caves del Vaticà--per què no «des
coves» ?—ja són una altra cosa. Ací tota
l'obra no és sinó una sèrie de pastitxos ma-
gistrals a través dels quals hom entrelluca
el somrís enigmàtic de l'autor, que passa
sobre la fe, els miracles, l'amor i la morál
una mirada mofeta que sap amagar-se sota
els plecs d'una atenció objectiva. Només tro

-bareu dos personatges en el llibre en els
quals, viva i neta, veieu la projecció de
l'autor, de les seves teories, l'encarnació
de les seves idees : Protos i Lafcadio, so-
bretot el darrer. Tots els altres, Baraglioul,

Diu Garcia Sanohiz, i no peed ni l'oca-
sió de repetir.ho ni la de fer.ne néixer
l'avinentesa, que ell és l'inventor, director,
redactor, administrador i repartidor del pe-
riòdic parlat El Clamor. 'Explica també
com un crític suís el qualifica de Kditenat
sonor,. Nosaltres, abans de sentir-lo, el
créiem un poeta sonor ; després, però, pen-
sem que és altra cosa. Ni Garcia Sanchiz
ni el crític suís no tenen ra, ; no és un
periòdic El Clamor ; ,primer de tot, perquè
la seva aparició ni $s periòdica ni és re-
novada ; es succeeixen després, les edicions
d'un mateix inúmero ; ni és efímer com el
periòdic ni permanent com el llibre ; pro-
bablement sense saber-ho, com M. Jour-
dain—com el cangrejo, que es crustáceo y
no lo sabe, figura cara a Garcia Sanchiz-
l'instint de l'empresari, més segur que tot,
ei portà a encertar en presentar, per a la
inauguració d'un local de cinema sonor,
l'inventor del film parlat.

En rigor, Garcia Sanchiz no parla; pro-
jecta el que diu en una continuïtat inin-
terrompuda d'imatges; per davant dels ulls
de ]'espectadors—potser diríem millor per
darrera—passon els panorames ; es formen
els primers termes, s'inicia i s'esborra una
acció, que ràpidament s'esvaeix per donar
lloc a unes taques de color; els personat-
ges desfilen en un .primer terme acusat que
els fixa d'una vegada : el cuiner Otto, dcl
zeppelín, és gros, rodó, té un pneumàtic al
clatell ; una idea suggereix un seguit d'i-
matges : veieu Manhattan, el barri neiorquí
els rascacels com un apilotament de rot-
llos de pianola amb els seus foradets, o
veieu l'apilotament dels equipatges com
un Manhattan en petit. No pinta emo-
cions ; suggerei'X, projecta constantment
imatges amb una abundància superabun-
dant si ens podem permetre el pleonasme.
EI seu viatge en el «Grat Zeppelim és un
documental fet per un cineasta d'avant

-guarda, amb l'avantatge que Garcia San-
chiz no perd mai la continuïtat i és com

-près a cada moment pel públic. D'aquesta
manera l'orador desapareix i només de tant
en tant se us manifesta pel moviment de
les seves mans ; és l'únic que us lliga a la
trampa, perquè per elles veieu el truc
l'home que parla.

Film parlat hem dit que era l'art de
Garcia Sanchiz, no pas film sonor. 'En el
cinema clàssic, el que fou primer cinema
i encara ho és, l'òrgan, l'únic òrgan de
percepció és l'ull ; tota percepció en colla-
boractó amb altres sentits—i la .no parlem
del tacte—l'adultera. En el cinema parlat

Antim, Fleurissoire, els veieu titelles igno_
rants que l'autor no menysprea, però gai_
rebé ignora. Els deixa que s'expliquin, no
es fica amb ells, els permet amotllar l'estil
dels capítols a llurs conveniències. Només
quan decideix de fer intervenir el Centpeus,
el multiforme Protos, personatge singular
que no és més que una forma del pensa-
ment de l'autor, es precipiten els senti-
ments. Quan el seu braç actiu comença la
feina, tothom en sofreix les conseqüències,
fins Lafcadio, que és la projecció intellee-
tual de l'autor. 'cots els titelles escanyolits
són sacsejats al grat del .personatge al qual
l'autor cedeix el paper de destí.

Lafcadio, jove, ric i desvagat, comet el
mateix crim immotivat que el Raskòlnikov
del Crins i Càstig. L'heroi dostoievskià, pe-
rò, és un idealista, i sota el seu acte cruent
batega una intenció altruista i una ambi-
ció molt humana. Lafcadio, no : ell mata
només per veure si és capaç de fer-ho, per
un simple joc d'atzar; fa dependre de l'apa-
rició d'un Ilumet la mort d'aquell home que
Ii és desconegut. I l'autor, ho veiem, es
complau a absoldre'l. Tot el valor moral de
Raskòtnikov s'ha esvaït. Ací el crim del
minyó serà carregat a un altre i els únics
que ho saben el perdonaran. Hom pressent
el desenllaç matrimonial, final obligat de
les noveles convencionals. Però és que, fins
i tot en aquestes darreres pàgines ha estat
sincer André Gide? No ens amaga, àdhuc
en elles, la seva secreta intenció? Qui sap!

Impietat, escepticisme, sarcasme, immo-
ralisme : com podríeu qualificar aquesta po-
sició de Gide, artista pur, enfront dels seus
protagonistes? Al fons de tot hi ha Vol-
taire, és clar, hi ha Diderot, hi ha Anatole
France, hi ha tota la metzina més subtil
del simbolisme i el decadentisme passada
pel sedàs triturador de la irania.

Gide, o el perillós contacte , Quina pot
ésser la reacció de la nostra literatura al
costat d'aquest empelt d'immoralisme que
rep amb Gide? Possiblement cap influència,
una assimilació vulgar i sense cap conse-
qüència. Però, i si la seva' posició crea dei-
xebles? Qui hi haurà que, sense ésser Gide,
pugui mantenir una posició gideana, seguir
unes doc trines gideanes en els llibres, en-
front de la vida? Temptació perillosa i
eixorca. Una literatura immoral podria és-
ser el màxim dissolvent de la nostra intel-
lectualitat en germen ; podria també ésser
el llevat de noves collites, la reacció que
donés vida a les més nobles audàcies i ofe-
gués les deixalles del cofoisme i el vuit

-centisme.
Per la meva banda, veig en el Tríptic de

Miquel Llor, la .mostra més afinada del bon
costat de la influència conscient o espontà-
nia de Gide a Catalunya, i saludo, de pas

-sada, aquest novellista que fent de traduc-
tor ha sabut demostrar la seva competència
i refermar el seu prestigi amb aquesta ver-
sió tan Ilegívola.

RAFAEL TASIS i MARCA

ha d'ésser la paraula la que produeixi la
illusió, i en aquest art és mestre 'Garcia
Sanchiz i .ací del seu èxit. A través de la
paraula—un , sol sentit en activitat—el pú-
blic entra en el món que l'orador li simula
i hi entra sense cap mena de fatiga ; la
paraula és ací com una mímica que us
lliurés de la divagació i de l'evasió ; que
concrefés i us portés a través d'una òpera
sense tramoia t sense maquillatge ; d'una
òpera real ; és, com si diguéssim, la comu-
nicació del somni d'una manera directa,
sense intermediaris, sense comediants, sen-
so simulació, en el teatre ; en el llibre,
sense la 'lletra escrita i sense la facilitat
d'interrompre el seu fluir. Com en el veri-
table somni. Per això en el teatre, diferent-
ment del cinema, és la paraula la que
crea, i en el .bon teatre, en el realment Ibon
teatre, el decorat és el de menys, perquè
la paraula el crea en la imaginació de
l'espectador.

Si de les seves platiques n'hi haguessin
discos, ja no en quedaria cap,

ANGEL FERRAN

Llegiu els volums VI í VII de

"COL'LECCIÓ BLAVA"

El PROMES DESCONEGUT
per Evelíne Le Maíre

DOS AMORS
per Charles Foley

dues novelles interessants
i agradables

Preu: sís rals volum.

EDITORIAL POLIGLOTA
PETRITXOL, 8

í a totes les llibreríes de
Catalun' a.

Evitareu intervenció de mecánics
adquirint una

TORPEDO
FORTA.-
RAPIDA

una mervella de la tècnica alemanya

Albiol G. i Riera S. L.
Passeig de Gràcia, núm. 42 = Telèfon núm. 15345

Garcia Sanchiz i el cinema parlat

1. er ensenyament, Batxillerat, Comerç, Taquigrafía Incorporat a l'Institut dirigit pel	 Catedràtic

Classes de Català,Castellà, Francès, Anqlès, Italià COL'LE6HICATALUNYA. DR. SEGALÀ. - Pelai, 24 1 26, pral. - Telèfon 10044



"Mireio", drama mistralià w#S^E^STRENES

Una escena del tercer acte
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TEATRE ROMEA

Un sainet de ¡'Anís"A l'arma, a l'arma, fills del poble!"
Saínet d'ALFONS ROURE, al Teatre Espanyol

En Mireia hi ha un «drama» que és sor-
prenent, quan es reflexiona, que no hagi
temptat més homes de teatre. En això pen-
sava jo l'altre dia tot rellegint el poema
immortal i, sobretot, escoltant i mirant, l'al-
tra nit, al Gran Teatre de Marsella, l'adap-
tació escènica que se'n representava en ho-
nor del Centenari.

Oh!, ja sé que hi ha hagut Gounod. Però
la seva òpera m'apareix com el tipus ma-
teix de la incomprensió i de la cosa esguer-
rada : la Provença i Mistral en romanso i
targetes postals per a ús de París i de
noies per casar. Bizet ha mostrat, amb
L'Arlesiana de Daudet, el que es pot fer, en
música, de les coses, la gent i les passions
de la Provença «fantàstica» i tràgica. Però
després no ha , intentat ui Mireia, ni Calen-
dal, ni tan sols Nerto.

D'altra banda, el drama (o els drames)
mistralià, encara que s'hi presta de manera
excellent, no demana pas forçosament l'adap-
tació musical i, sobretot, la forma òpera.
Això, que és menys veritat quant a Nerto-
a causa del predomini llegendari i novel-
lese—, ho és absolutament quant a Mireia i,
en una certa mida, quant a Calendal. Hi ha
d'altres escriptors de teatre que els escrip-
tors de livretti .per encarar-se amb els grans
temes, i en ells penso dient que no se n'han
trobat d'alta ambició i de segur talent per
treure dels poemes de Mistral llur poten-
cial dramàtic. La raó deu escaure's en el
sentiment de la dificultat, en el terror-1loa-
ble, si es vol—de no poder igualar damunt
l'escenari l'alè heroic i líric d'aquelles obres
mestres i de mal servir la seva glòria ma-
nipulant-les. Però aleshores hi havia un
mitjà, i és el que ha útilitzat l'autor de
]'adaptació de què parlo.

M. Guiran potser no té el geni dramàtic,
i ignoro si mai ha escrit alguna cosa per
a l'escena. Però té, amb seguretat, el sen-
tit i el gust del teatre i s'ha llançat ardent

-ment, coratjosament, a la tasca difícil de
promoure el teatre provençal. Que val tant
com dir crear-lo, perquè aquest teatre és
gairebé inexistent. Tret de dues grans obres,
La Réino Jano, de Mistral, i Lou Pan dóu
Pecat, d'Aubanel, i d'algunes peces popu-
lars al primer rengle de les quals hi ha les
famoses Pastorals de Nadal, no tenim res,
desgraciadament, en aquest gènere.

Es l'absència de repertori actual i de vo-
cacions prometedores d'un pròxim esdeve-
nidor el que ha donat a M. Guiran la 'idea
de posar en escena l'acció i els diàlegs dels
poemes de Mistral? IEs ben possible ; per-
què (no coneixent-lo i no havent rebut les
seves confidències) m'imagino el procés del
seu pensament. Ha pogut molt bé concebre
i realitzar el que jo havia pressontit de
temps ha, i que ni el temps ni l'ocasió fa-
vorable no m'han permès d'executar. Entre
els meus papers tinc una Pastoral lírica,
veritable òpera provençal i de gran espec-
tacle, treta dels Noàls de Saboly gairebé se-
guint el mateix procediment que M. Guiran
acaba d'aplicar a Mireia i a Calendal. I so-
vint he somiat en la recitació de poemes
provençals o en el cant de cançons populars
(i mistralianes), .acompanyat de diverti-
ments, diàlegs i mims manllevats a aques-
tes peces mateixes. Estic temptat, dones,
d'interpretar per analogia les intencions de
l'adaptador de Mireia.

Sigui com sigui, M. Guiran sembla haver
resolt, de moment, el problema de «repre-
sentar els poemes mistralians sense córrer
él risc d'una imitació ridícula. N'ha extret
tots els episodis dramàtics i els diàlegs, i
els ha transportat tals com són a l'escena,

PRINCIPAL PALACE
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tot encarregant, per relligar-los entre ells,
a un «recitador» que digui els passatges
èpics o lírics útils a l'acció. Aixi són els
mateixos versos de Mistral els que es sen-
ten al teatre, i l'adaptador s'ha limitat a
posar en escena un seguit de rails fets amb
intelligència i respecte.

Segons Víctor Bérard, l'Odissea, abans
d'ésser una epopeia, destinada a la recitació
o a la lectura, era un seguit de drames.
M. Guiran, per un procediment invers al
que ens ha donat l'actual forma unitària
del poema homèric, ha tret els seus actes,
quadros i diàlegs de Mireia i de Calendal.
Jo no he vist Calendal, representat fa al-
guns mesos a Marsella. Però Mireia és una
bella cosa, i ho seria més encara mitjan

-çant algunes modificacions fàcils. Encara
que l'argument pugui bastar-se ell mateix,
i a la meva manera de veure més que el de
Calendal—en el qual manquen els caràc-
ters i l'acció és sobre un altre pla—, va
acompanyat per la música. Així el drama
i el lirisme s'uneixen per portar l'emoció al
seu màximum d'intensitat. La partitura del
joveníssim compositor marsellès, Gabriel
Marie (en la qual es nota la influència evi-
dent de L'Arlesiana) està plena d'idees feli-
ces, i, en conjunt, acompanya i sosté dig-
nament els versos de Mistral. Els chors del
darrer quadro del darrer acte, escrits sobre
el text de les lamentacions populars que aca-
ben el poema, són bells de debò. 1 la faran

-dota dels focs de Sant Joan, a la fi del
tercer, desenrotlla amb una amplitud gai

-rebé magnífica un antic aire popular atri
-buït a Saboly.

El que m'ha cridat l'atenció, i voldria
remarcar-ho, és que la música no fa sinó
afegir més esplendor al poema i (com en
L'Arlesiana) comentar el drama, però que
el drama és perfecte sense això i que fer
de Mireia una òpera fou un error.

En Mireia hi 'ha un drama d'amor, és
cert, però també hi ha, sobretot, un drama
del destí humà i un drama religiós. Per
damunt de l'idilli exquisit i malaurat, hi ha
la presència mística de les creences ances-
trals, hi ha la pura tragèdia de la virgi-
nitat.

Escolteu les veus que s'eleven del poema
Veu de l'amor humà (somni etern, etern

miratge) ; veu de la terra (car Mireia és un
poema rural) i de la pàtria ; veu heroica i
resignada de Mestre Ambròs, orgull i cò-
lera de Mestre Ramon : perpetu conflicte
del ric i del pobre, perpetu problema del
deure i del destí; en fi, grams veus celes-
tials que Taven interpreta amb la seva fuga
de pitonissa cristiana, que les Santes es-
campen com un bàlsam de pietat i d'espe-
rança sobre els cors esquinçats.

Si l'essència de la tragèdia és humana i
religiosa, on trobar-la millor realitzada? Si
el ressort del drama és el conflicte dels ca-
ràcters i de les passions, en obrarà amb
més simplicitat i força? Si l'art suprem con-
sisteix en el concurs de tots aquests ele-
ments, desiguals i contradictoris, envers un
mateix fi—un suprem equilibri que deixa al-
hora el cor i l'esperit commoguts per una
emoció sublim, al ,punt més alt de llur fa-
cultat de compendie i de sentir—, en què
la tragèdia de Mireia és inferior a la d'An-
tigona, verge també i símbol del que de
més pur ha concebut l'antiguitat?

L'adaptació de M. Guiran ha posat tot
això a plena Ilum, i, per això sol, ja hauria
d'ésser lloat. Es veu ben bé que aquests
són els elements de l'art tràgic, i se'n pot
abstreure l'acompanyament musical, com
també afegir-li, sia a la manera dels mo-
derns (que és el que s'ha fet), sia a la dels
antics. També es podria donar més impor-
tància al «recitador», que esdevindria «ac-
tor» a la manera del Chor antic, en comp-
tes d'ésser deixat al marge del drama i de
l'escena, com s'ha fet tan deplorablement
amb aquel] senyor d'americana que, l'altra
nit, llegia el seu paper en un retó. Els di-
vertime,nts fantàstics (quadro de la Bruixa)
o populars (focs de Sant Joan) podrien ocu-
par-hi més lloc, encara que la sobrietat en
això ens desplagui.

No faig sinó indicar les possibilitats múl-
tiples el camp de les quals és des d'ara
obert per aquesta temptativa. Tal com han
estat realitzades, calia molt de respecte i
de gust, i, sobre aquest punt, ens llevem
el barret, :El combat d'Urrias i de Vicents
és una cosa excellent. L'escena de Taven,
per la sola força dels versos i de la dicció
de l'artista, ha marcat un cimal de l'emo-
ció. Les dues escenes del Mas són força
dramàtiques i belles. Tot el darrer quadro,
a l'església de les Santes Maries, amb l'ago-
nia de Mireia i els chors que l'acompanyen
fins al fi, és una realització admirable.

Tot esperant l'autor tràgic cridat, en 1'es-
devenidor de la renaixença provençal, a la
successió d'Aubanel, les festes del Cente-
nari de Mmstral—entre moltes lliçons i espe.

-rances—ens hauran revelat un gran mettaur
en scene i un músic de la nostra raça.
Lloat sigui Déu.

PIFRRE ROUQUETTE

casa. Com que passa al carrer, hi intervé
molta gent—tot el veïnat—.

# *5

Vetaquí l'assumpte. Dos joves s'estimen
i es volen casar. La dificultat per aconse-
guir-ho proNé dels pares respectius. El de
la noia és molt catòlic. No vol tenir, segons
diu i repeteix, tractes amb comunistes. De
passada voldria que la seva filla es casés
amb el fill d'una cansaladera veïna, que
és liró. El del noi, en canvi, és un republicà
exaltat, que té un bar i una pianola, i
]'aprofita per esbravar el seu republicanisme
fent tocar sovint l'Himne de Riego. El
noi, per la seva banda, també sembla ésser
d'idees avançades.

Cada vegada que hom toca l'Himne, surt
esperitat de la botiga el pare de la noia,
troba el republicà i es produeixen unes ha-
ralles en les quals intervé tot el veïnat, el
qual les engreixa per tal de divertir -s'hi.
Mentrestant la noia, que es diu Montserrat
i el noi anomenat Jordi, es migren. Elia
estima a aquest i no pot sofrir el fill de la
cansaladera.

Per contrast, la mare de la noia, i alhora
muller del botiguer catòlic, resulta gairebé
republicana. Al contrari del seu marit, cada
cop que la pianola toca l'Himne surt de la
botiga i s'entusiasma amb la música. Va
contra els plans del marit i facilita el fes-
teig entre els dos nois. La mare d'aquest i
muller del taverner és molt devota ; forma
part dels Roperos, de les Dames i de les
Hijas. Aquest conflicte es complica cada ve-
gada més. !Ens cal explicar el recurs del
qual es val el pare catòlic per tal d'allunyar
]'estimat de la seva filla de vora seu, i
per tant poder tirar endavant el seu pla
de casar-la amb el cansalader.

Cal confessar que es tracta d'un recurs
de mala llei, gairebé inconfessable. Però
és allò. Què no és capaç de fer un pare
per tal d'assolir la felicitat d'una filla? No
recordem si diu exactament aquesta frase,
si no, l'hauria de dir, perquè no hi estaria
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gens malament i perquè en diu d'altres
de molt semblants.

El recurs és fer una denúncia contra el
fill, En Jordi, acusant-to d'un delicte e1
qual no es concreta en la comèdia. L'em-
presonen. El pare està content perquè ca-
sarà la noia amb el cansalader, i així passa-
ria si no fos per la mare de la noia, pro-
videncial i republicana, que té una gran pon-
sada. La de fer veure al seu marit que
ella i la filla, cansades de bregar, consen-

ten. Al tercer acte som altre cop al carrer
i els nuvis són a l'església.

Mentre els nuvis i les respectives famf'ies
es troben fora, arriba En Jordi, alliberat
moments abans. Es natural que hom li faci
saber el que ha passat mentre ell ha estat
a la presó i és lògic que en tingui un gran
disgust, i que així que es trobà davant de
la xicota, vestida de nóvia, la recrimini per
la seva falsia. La noia plora i es descobreix
el que sha passat a l'església, això és, que
en respondre a les clàssiques preguntes del
capellà, ho ha fet amb tres Noo com una
casa. Reconciliació final, que omple de sa-
tifacció tant els actors com els espectadors
de la comèdia.

Aquest argument podria •ésser signat per
un folquitorrià qualsevol, veritat? Doncs
és un sainet, tot un sainet, amb punts i
riberts de verdós, en el transcurs del qual
En Santpere i'En Zenon fan de les seves,
segons la tònica especial de la casa.
A l'apoteosi final, el pare catòlic es troba

forçat a pujar dalt d'una cadira i a cantar
l'Himne de Riego.

lEm tota l'obra no es diu una sola parau-
la que estigui relacionada .amb el títol que
porta. En canvi, es parla molt i es canta
molt sovint l'Himne de Riego. 'Es una con-
tusió de l'autor?

L'obra, en conjunt, és d'un xaronismc
inefable.

*z*
L'autor de l'obra deia a un amic seu
—Quan pugui viure de renda, escriuré

teatre honrat.
Cal, dones, esperar el dia de l'emanci-

pació de l'autor.

JAUME PASSARIELL

Avelí Artís és l'autor de les sorpreses,
perquè dintre el seu teatre sense sorpreses
sovint us dóna alguna sorpresa. Després
d'una visió depriment de la vida, us dóna
una visió ultrancerament optimista. De la•
versió dura de la vida del treball de Tant
se val! ens porta a la versió joiosa de
Quina llàstima de xicot! Qui ho ha dit
que l'autor de Daniel o l'optintisrne és un
home pessimista? Avelí Artís és, a través
de les seves obres, un gran optimista. No
solament no creu que l'home neixi dolent,
sinó que creu que neix bo com el pa de
pessic.

Amb Avelí Artís passa això : o els per-
sonatges de les seves obres són uns de-
primits girats d'escèptics que no tenen re-
mei, o bé tenen un cor que els bull com
un sidral en l'aigua de l'optimisme i de
la "ondat.

Però tat plegat no arriba, naturalment,
a tenir categoria de visió filosòfica de la
vida humana. Ni optimisme ni pessimisme,
en el sentit complet d'aquests mots, sinó
aquell optimisme i aquell pessimisme de
sainetista, de comediògraf que coneix l'ofici.

I la vetlla passa dolçament. I és que no
pot passar d'altra manera. Sempre és gra

-ciós sortir de pendre cafè ; anar a teatre i
veure pendre café, i acabar de sopar i anar
a teatre a veure un dinar de rap a la
marinera, amb els comensals que compe-
teixen en generositat, .bondat, amistat i
cordialitat en mànegues de camisa.

Tot això no són retrets. Anem al teatre
a veure un sainet i a deixar-nos endur sense
cap resistència per la gràcia del sainet

—encara som d'aquells que es deixen endur
amb facilitat—. Però aquesta ductilitat
d'espectador ve un dia que també perjudica
l'autor que hi especula.

Avelí Artís sap perfectament tot aixó, i
molt més encara, i és pròdig en escenes
còmiques que provoquen un riure franc.
El segon acte i el tercer són, en aquest
sentit, impecables. Són actes de sainet per-
fectes. Allò que falla en Quina llàstima de
xicot ! no és pas •l'ofici, el vestit ; és la
matèria prima, l'esquelet, 'No hi ha volta
de full : o Quin llàstima de xicot ! es
transforma en una farsa—els elements hi
són — o és la comèdia més blanca i més
ingènua que ha esorit l'autor de Quan
l'amor ha encès la flama... De l'optimisme
a ultrança a la ingenuïtat inefable hi ha
tan poc !

Quina llàstima de xicot ! serveix admira-
bleinent per presentació del conjunt de la
companyia del Romea.

RAMON PEI

TEATRE GOYA
TEMPORADA OFICIAL 1930-31

Companyia de Comèdia i farsa de
ALFONSO VIDAL 1 PLANAS

en la qual figura la primera actriu
CARMESANCHEZ

Inauguració, dimecres (nit), 1 d'octubre
Estrena a Espanya de la farsa tragi-

còmica en 3 actes

EL LOCO DE LA MASIA
d'ALFONSO VIDAL I PLANAS

L'obra estrenada en aquest teatre per la
inauguració de la temporada, pertany de
ple al gènere sentimental.

Vegeu l'assumpte. Dos joves, ell i ella,
s'estimen. Naturalment, es volen casar.

L'obra objecte d'aquest comentari, és un
sainet. Es veu així que s'aixeca el teló,
només mirant el decorat, que representa un
carrer. 'Es precisament amb aquest detall
que es coneix. Si en comptes d'ésser un sai-
net fos un drama, passaria a l'interior d'una
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Avía, al TIVOLI temporada de CINEMA
SONOR. Aparells sonors WESTERN
E L E C T R I C í altres notables reformes

Opereta espectacular en colors, per
MARILYN MILLER, ALEXANDER GRAY,

FORD STERLING, NORA LANE

GRAN ÈXIT : CINAES VERDAGUER
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v EL CIINEMA
La nova temporada

f^
tl

Hauríem volgut, el mateix que l'any pas-
sat, donar als lectors com una perspecti-
va avençada del que serà la temporada
que ara comença. Malauradamont, aquesta
tasca és avui encara quasi impossible de
fer amb una certa pretensió d'exactitud. !El
cinema sonor té atabalats tots ols represen-
tants i empresaris, els quals no saben ells
mateixos ni el que donaran ni sobretot
com ho donaran. Per altra banda, per a
classificar les produccions no tenim ara
aquella taula de valors quasi infal.lible de
què disposàvem l'amy passat, ja que lle-
gim en les llistes de producció un grapat.
de valors nous, tant entre els intèrprets
com entre els directors, què són cada un
d'ells una incógnita per nosaltres.

El que sí podem avençar en una primera
aproximació, és que aquest any patirem
molt. El cinema coneix ara una invasió de
frivolitat que fa escruixir. No en vulgueu
més d'operetes, sarsueles i revistes en pre-
paració! Són les tres modalitats més fàcils
per explotar el so. El camí està tressat.
No cal a penes innovar, els materials són
a l'abast de la mà : música, cantants famo-
sos i repertori acreditat.

Per a consolar-nos un xic, escrivim al-
menys els títols d'alguns films que aquest
any prometen alguna cosa.

En primer terme els dos films respectius
de 'Cha•plin i King Vidor : Les llums de la
ciutat i Hallelujah.

Un gran film de D. W. Griffitth : Abra-
ham Lincoln, i també el ja famós a tot arreu
an s'ha estrenat, de Douglas Fairbanks
La feréstega amansida.

Les reaparicions de Lillian Gish en Una
nit romàntica i de Harold Lloyd en Quin
f enonaen.

El film astronòmic de Fritz Lang : Una
dona a la Lluna.

Dos films d?E, A. Dupont : Atlàntic i
Els dos wons.

A més de Quatre d'Infanteria, que ja
s'haurà estrenat quan surtin aquestes rat-
lles, encara un altre film del gran Pabst
Presoners de la muntanya.

L'Angel blau de Sternberg. Dos films en
espanyol de Buster Keaton. Dos films diri-
gits per Clarence Brown : Anna Christie i
Romance, els dos amb Greta Garbo. Un
film de Víctor Seastrom : La dona que esti-
mem. Un altre de Fred Niblo : El cadàver
vivent, segons el conte de Tolstoi del ma-
teix títol.

Marlene Dietrich, la nova estrella
de la Ufa que veurem aviat

Una consagració de la música de jazz en
la seva màxima competència : Paul Wi-
theman en el gran film de la Universal
El rei del Jazz. De la Universal també hi
ha el fum de Melistone: Res de nou a
l'Oest.

Completarem, tot seguit que ens facili-
tin més dades, aquesta llista ; no és .aven-
turat pronosticar que encara , es pot alargar
un xic.

1. P.

La successió d'imatges que—organitzades
en plans—constitueix un film, es desenvo-
lupa segons una acció. Aquesta acció és bas-
tida damunt d'un scénario, la redacció del
qual deu ésser d'una precisió que no deixi
cap detall a l'atzar. Hi ha, a més a més,
la tasca del découpage, d'un
interès trapscendentalíssim.

1 bé, En pura doctrina ci-
nematogràfica, l'acció no és
més que un pretext per a
aquesta successió d'imatges
que constitueix el filin. Un
pretext perquè cada imatge
tingui un contingut emocial
i lògic. L'acció afegeix al
pur plaer sensible que sen-
tim davant l'objecte trans-
portat a l'écran, un plaer in-
telligent. La coordinació ra-
cional de les imatges pertany
a la sensibilitat.

L'acció, doncs, suposa una
ordenació estricta de l'espec-
tacle plàstic. L'acció no tre-
balla sabre la imatge — ele-
ment primigeni, simple—,
sinó sobre el ¢la — repetició
d'imatges en el temps—.
Una jerarquia de plans cons-
titueix l'acció. Cada un
quests plans, però, consti

-tueix, pèr si sol, cinema, la
imatge és l'embrió ; el pla
és ja un film. Cinema pur.
Una successió de plans con-
trolada per un argument,
sotmesa a una acció, és un
film en el qual cada imatge
té una valor emocional, en
funció d'aquesta acció.

En Moana, Van Dyke ens
mostrava el paisatge oceànic
en una pura successió do-
cumental. En El pagà de
Tahití el mateix paisatge és
un símbol resplendent de
Déu. Ací hi ha quelcom que
complementa la plasticitat	 Una e
del pla visual. Una acció que
atorga un contingut espiritual a cada ob-
j acte.

El cineasta, doncs, es troba amb dos ele-
ments. A), un element universal, tot el món
circumdant, inexihaurible i magnífic. B), una
norma d'ordenació i de tria implacable, que
és l'argument; l'acció. El cineasta ha de
reflectir aquesta acció mitjançant un estruc-
turació original del món que l'envolta, per
tal de donar-li un ritme i una expressió.

Breu . El cineasta es transforma en nar-
rador. Cal que el cineasta expliqui a la
gent --per mitjà plàstic—allò que ha estat
concebut d'una manera abstracta per 1'es-
cenarista.

Al cinema—com a totes les arts de mo-
viment : literatura, músicaJla narració pot
tenir uin caràcter confessional, dins el qual
el narrador fa de protagonista. També poi
assolir una posició marginal, amb la qual
l'expositor de ]'acció es limita a remarcar-
ne les evolucions. Resta al marge. Presenta
els herois i les petites coses transcendentals.
Descriu. Quan cal, copsa la imatge del pro-
tagonista en forma especial, per tal de do-
nar-li una grandiositat o una truculència
adequades. Aquest és el tipus de narracií
cinomatogràfica més freqiient.

Hi ha, però, com un camí mont interes-
sant, aquell que situa l'objectiu en lloc del
protagonista. I el suplanta. Aquell en què
el cineasta és a la vegada narrador i actor.
En què el film és una confessió.

Difícil, molt difícil, aquest camí ha estat
fressat conscientment i d'una manera digna,
molt poques vegades. 'En aquest tipus de
narració—solament—podria acceptar -se aque-
lla frase d'Apol M. Ferry, que ]'objectiu
ha de tenir la mateixa inquietud , que la
retina, constatada en un artiole recent.

La retina, incorporada a l'objectiu , E. A.
Dupont ens assimila a la seva protagonista,
quan en despertar fa que l'objectiu obri el
seu ull, com si es desclogués una parpella
amb el mateix moviment, àdhuc una petita
tremolor, que la parpella d'Anna May Wong
en deixondir-se, A El Roig i el Negre, algu-
nes escenes han estat filmades amb un cri-
teri semblant. Una escena representa la fu-
gida del protagonista. El cineasta, però, eli-
mina la seva figura. Iens fa veure—en
carivi—una successió de camins i d'arbre

-des. Es a dir, allò que els ulls del prota-
gonista veuen ; allò que nosaltres veuríem,
transformats en protagonista. Ens identi-
fica amb ell.

Aquest tipus de narració subjectiva és en-
cara més interessant al darrer film—gran
film—de Jacques Feyder : El Bes. !En El
Bes, la protagonista—Greta Garbo—fa una
declaració falsa davant un jutge. Cal que
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ella construeixi una falsedat que tingui una
certa versemblança. Greta vacilla. Tota
l'angúnia, tot el nerviosisme, tota la tor-
bació i el dubte de la protagonista estan
reflectits amb una claredat i un patetisme
formidables. A la literatura li caldrien, per

Els que atrets pel prestigi de King Vidor
anaren a veure Aliratges quan s'estrenà la
temporada passada tindran raons de quedar
parats si els diem que no varen pas veure
tot el film, i que si el volon veure, no
sabem si complet, però sí certament un xic
més llarg, que s'afano in a assistir a algun
cinema on reprenguin aquest film, perquè
ara s'ha allargat almenys de deu minuts,
sl no d'un quart d'hora,

,Quan s'acabarà aquesta arbitrarietat de
tallar i afegir a gust de l'empresari? Cal-
dria tenir més consideracions al públic i ais
autors.

Ja sabem que això succeeix bastant so-
vint, però és molt més de doldre quan es
tracta d'obres de vàlua.

Decididament, caldria crear una asocia-
ció protectora dels drets i interessos dels
autors de films, les obres dels quals estan
ara a la mercè del primer vingut.

La qüesfió de la censura

UNA CULTURA DEL CINEMA

Acció- Narració
PANORAMA

No s'hi val

Cinémonde ha obert una enquesta sobre
la censura. Esteu en pro o en contra de la
censura? Quasi tothom està contra la can-

1 sura, però la censura continua i sembla
que continuarà per temps. Aleshores, doncs,
no fóra més pràctic, en lloc d'anar tan
lluny reclamant una supressió d'un orga-
nisme tan arrelat, tractar de corregir la
manera barroera amb què exerceix les seves
funcions? Per exemple, en aquest terreny,
Cavalcanti demana que la censura operi, no
damunt del film quan aquest ja està cem-
post, procediment que perjudica els inte-
resos materials i artístics de l'autor, sinó
que es practiqui damunt del treball de fil

-mació, que mentre es rodi el film els can-
sors estiguin presents.

Es de remarcar . que una bona part dels
partidaris de la censura ho són per motius
de patriotisme ; no s'ha de permetre, se-
gons ells, que ]a France éternelle sigui pre-
sentada d'una manera indecorosa a ulls
estrangers.

Lluitar contra el mite de París, que sig-
cena de multitud en ala fi del móns	 nifica en els films dishauxa i corrupció.

Cavalcanti diu també una •cosa que els
a expressar aquesta intensitat, unes quan- empresaris haurien de meditar: «Crec que
tes pàgines de diari íntim,	 els propietaris dels cinemes que tallen abans

Hem parlat de deshumanització del gest. ' de presentar els films, per adaptar-lo al gust
De cinema óbjectiu. Som al pol oposat.	 suposat dels seus clients, fen ur cinema tant
L'expressió subjectiva ens converteix dl ci-	 de miol com la mateixa censure.»
nema en quelcom de profundament humà.	 Poques personas tenen idea et fades, àue

eia i importància d'aquestes retallades, que
GUILLEM DIAZ PLAJA i a Barcelona practiquem els empresaris!
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Els boigs. — Quina dona : N'hi ha per
tornar-se boig!	 (Judge)

nstrument musical, grà-
s receptors enxufables

tes

Donguí vostè a la clau
de llum.., í Europa
entera estarà a sa

dísposíció

són els receptors que
)s construeix pel ra-
ñcíonat,perseguíntsem-
dos ideals essencials :
:íllesa de maneig í ínfal-
lítat de funcionament

ílí una demostració a son pro-
• de ràdio, i no oblidi que els.
productes PHILIPS es
venen també a termíní

Feu fer els vostres gravat8 en la

UNIÓ DE FOTOGRAVADORS
':0RTs, 481 t Telèfon 33421
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LES ARTS \. DISCOS
La signatura_deis retauiesPinfors_d'Ascona, a:ecos

Trobem a faltar en la literatura d'aquest
tema, un estudi en què, prescindint de tot
altre element, es deixi constitúída la sèrie
estricta de tots aquells exemplars dels quals
es tingui notícia certa d'autor o d'autor i
Jata d'execució.

Portats d'aquest afany d'aclarir i preci-
sar la situació d'aquest coneixement, vol-
dríem iniciar una de les sèries que poden
ésser formades : la dels retaules signats, i
agraim des d'ara les collaboracions.

Si reduida és la de retaules documentats,
en comparació a la quantitat considerable
de diplomes i vestigis documentals. ,que pos-
seïm, i de la rica sèrie de retaules que ací
i fora d'ací, ens resten del període gòtic,
Inés ho és encara la dels que porten da-
munt la pròpia taula el signe fefaent de
fautor.

No obstant, aquesta sèrie va en augment,
i es poden esperar noves aportacions que
vinguin a dilatar-la.

Es evident que som encara lluny de les
xifres d'inscripcions que pogué reunir F. de
Mdv per a destruir el que ell anomena (t)
«da llegenda de l'anonimat», però així ma-
teix ho és que de la recerca metòdica dels
nostres arxius i de les acurades investiga-
cions arqueològiques n'ha sortit un munt
abans inconegut, una societat medieval que
esculpeix, pinta i treballa activament en to-
tes les manifestacions de les arts.

Es amb el que les taules consignen, que
hem de formar aquesta «sèrie d'autors», no
cronològica (car la indicació de data no
acompanya la inscripció nominativa de ma-
nera constant), sinó regida únicament per
l'autor.

Ortoneda, Mateu. Retaule de Soliveila.
Avui al Museu Diocesà de Tarragona. La
inscripció en lletres gòtiques, diu : «Ma

-theus Ortoneda me pinxit» (2).
Ortoneda, Mateu. Retaule pertanyent a la

colaecció de D. A. Soler i March.
Es dedicat a ':Santa Caterina de Siena , La

inscripció en lletres gòtiques diu : «Matheus
Ortoneda me pinxib, (3)•

lacobus. Pertany aquest retaule a la col-
lecció del senyor Plandiura (qui ha autorit-
at la reproducció d'aquesta ubra). Mayer

situa aquesta taula en 1'agrupaci6 que tor-
ma amlb les eixides dels tallers, o de les
influències borrassianes. La inscripció en
lletra gòtica diu : alacobus me fecit» (ç).

Aquesta Santa Ursula «perteneció a aque-
lla gran falange de artistas que, al lado de
Borrassà, y quizá mas jóvenes queéste,
llevaron adelante la tradición del arte de un
Serra en el primer cuarto del siglo xvn (5).

L'aplec d'obres del Palau Nacional de
PExposició ha permès d'estudiar dos retau-

Retaule de S'Agaró

le: signats (sense els ja coneguts i els da-
tats), avui consignats com a tals en el ca-
tàleg revisat pel doctor Gómez Moreno. Un
d'ells és el de

Pere Cuera, núm. 2,332 del dit catàleg,
la inscripció del qual diu : «Aquets retaulo
pintó Pere Cuera, pintor». Pertany a la Ca-
tedral d'Osca, i segons el catàleg, és del
segle xtv (6).

L'altre porta el núm. 1027.
1acobus Ferrari. Representa, segons diu

el catàleg indicat, l'Adoració dels Pastors.
Es de la primera meitat del segle xv i per-
tany al Museu del Seminari de Lleida.

SASTRERÍA TRERÍA

F. VEHILS VIDAL
7, Plaça Universitat, 7

Direcció: M. PELLICER
0	 p

Rebudes lesnovetats per a la Tar-
dor, tant del país com estranger

PREUg LIMITATS

Dalnuzu, Lluís. Retaule de la Verge dels
Consellers (Museu de la Ciutadella) . Ens
dóna el nom de l'autor i la data d'execu-
ció, essent gairebé tan explícita com la del

Mestre Garcia de Benabarre, que el se-
nyor Joaquim Folch i Torres ha estudiat i
donat a conèixer en les pàgines de Gaseta
de les Arts, segona època, Túm. 6, i en el
seu Resum d'Història General de les Arts,
com pertanyent a l'escola aragonesa.

Bermejo Bartolomeus. «Pietat),, del Ca-
nonge Desplà, Capítol Catedral de Barce-
lona. La inscripció, segons el doctor Tormo,

Retaute d'escola valenciana
dCo•lecció Plandiura)

,es ya obra más que de él, del comitente
del cuadro. Letrero probablemente póstu-
roo» (q).

Itubeus, Bartolomeus. Sant Miquel de
Tous, avui a Londres. La inscripció apa-
reix com ((manuscrita» (8).

Rubeus, Bartolomeus. Tríptic d'Aquí (Ità-
lia). Quant al caràcter, la inscripció és sem-
blant a l'anterior (9).

Bartolomeus. Taula a 1a collecció del
comte de las Almenas, lEs una «Verge de

la Llet», identificada pel doc-
tor Tormo com de Bermejo.
La inscripció, de lletra gòti-
ca minúscula, diu solament
aBartolameusr,.

No volem deixar de men-
donar el retaule de

Joan Daurer, conservat a
Inca (Mallorca), en el qual es
llegeix la inscripció : «Joan
Daurer pintor ma pintada lay
MCCCLXXIL (to).

Ni oblidar el que Ventu-
rí (t t) considera d'autor va-
lencià ; e1 retaule avui al Mu-
seu de C'agliari, signat per
un Giovanm Barcel, inom que,
segons Pijoan, sembla cata-
1à (tz).

Matas ? Retaule de s'Agaró
(Girona). En una de les tau-
les apareix l'anagrama inter-
pretat per Mossèn Gudiol fa
uns deu anys, servint-se d'una
fotografia que vàrem trame-
tre-li.

Amb aquest exemplar—l'a-
nagrama del qual veiem que
es repeteix em altres retaules
de la contrada (Mare de Déu
del Munt)—pot iniciar-se una
altra sèrie de pintura ja in-
fluïda pels nous corrents,

JOAN SUBIES

NOTES

(t) F. de Mely. Signatures
de Prinaitils. Renaissance de
l'Art Françaàs. París, 1923,
Pàgs • 539-530•

(z) A. Soler i March.. Ga-
seta de les Arts, segona èpo•
ca, abril de 1929.

(3) Autor i lloc citat.
({) L. A. Mayer, Historia de la Pintura

Española. Ed, Espasa-Calpe, Madrid, 1928.
(5) L. A. Mayer. El estilo gótico en Es-

paña. 'Espasa-Calpe, 1929,
(6) En Joan Sacs, a La Publicitat, donà

compte de l'existència d'aquest retaule, Il .
gint la inscripció i esmenant un erro del
primer catàleg.

(7) E. Tormo y Monzó. Archivo Espa-
ñol de Arte i Arqueología, núms, 4-5,

(8) Autor i lloc citats, i Ramon Casellas.
(9) Venturi , Historia de la Pintura Ita-

liana, part IV, pàg. ato.
(to) E. Bertaux, Histoire de l'Art, Al-

bum Michel ed., vol. III, llib. VII, pà-
gina 7.16.

(ti) Venturi, obra citada, pàg. tt{, fi-
gura 62, dep, tt5.

(tz) Josep Pijoan. Historia del irte, vo-
lum II, pàg. 424.
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(Acabament)

Barcelona ja coneix un d'aqueixos pin-
tors, Otto Van Rees, que va exposar l'any
passat a la galeria Dalmau, en l'exposició
d'Art Nacional i Estranger, que el benemè-
rit marxant barceloní va organitzar, per a
donar a conèixer un cert nombre d'artistes,
coneguts potser sols per revistes, a Cata-
lunya. Així mateix la senyora Adya Van
Rees, la seva muller, que va exposar en la
mateixa manifestació d'art,

Els Van Rees són holandesos, fixats a
París des de 1904, formant
part dei grup avantguardista
d'Apollinaire, Cendrars, Pi-
casso, Braque, Max Jacob,
etcètera, contribuint, al cos-
tat d'aquests, al desenrotlla-
ment de la nova estética. Pe-
rò, més modestos, i preferint
Lina vida artística més ínti-
ma, es varan separar, potser
massa, de la lluita cridanera
dels altres.

Van Rees va interpretar el
cubisme i altres formes d'art
d'aquella època, a la seva
manera, és a dir, fent, com
els altres, la seva evolució, o
sigui, aquest gran pas que ha
donat la pintura moderna-
ment, anant del naturalisme i
la impressió a la construcció.
Però, si va tenir talent, i el
mateix Adya Van Rees, per
a emancipar-se del naturalis-
me i entrar plenament en la
veritab l e via de l'art, aqueix mateix talartt li
va impedir de restar dins el dogmatisme cu-
bista o altre, i, sense deixar el ver camí, as-
sajà diverses pintures possibles, a voltes acos-
tant-se a l'aspecte objectiu de les coses i
altres vers l'abstracció, i fins algun cop
lleialment abordà el paisatge i fins el retrat.
Adya, al mateix temps (i sense deixar la
pintura pròpiament dita), trobà en el tapís
el seu camí, molt personal, i encara, en
l'últim saló dels Vrais lndépendants, vàrem
poder veure un d'aqueixos tapissos, de for-
mes dinàmiques i de tons foscos molt ben
acordats, que era, sens dubte, la millor peça
d l'esmentat Saió parisenc. Museus i col-
leccions particulars importants posseeixen
obres d'aquests dos artistes i les seves pin-
tures han estat reproduïdes en quasi totes
les revistes d'art d'Holanda, França i Ale-
manya, tractant de pintura i art modern.

Mac Couoh, que des de fa alguns anys
s'és definitivament fixat a Ascona, és tm
excellent pintor, de nacionalitat nord-ame-
ricana. En ell no trobaríem res de clàssic.
Però tampoc res de modern per esnobisme.
Adora el Tessí, les velles esglésies, els car

-rerons i les típiques osterias, dls jocs de
botxes, i els ponts i els marges de pedra
seca i les capelletes de rutes i carrers amb
la Verge o els Misteris. 1 adorant tot això,
ell fa la seva pintura devotament. Però ell
no busca el pintoresc. La seva visió és més
aviat terrible, sinistra. El cantó del llac
que ell habita, al capvespre, pot donar-nos
idea del to de la seva pintura. 'Els cims
aguts de les muntanyes que emergeixen de
l'aigua i es perfilelt vigorosament sobre el
cel brunyit .com si fos de metall deu ésser
un espectacle que deu plaure a Mac Coueh.

i-- — — ]
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Pintura construida, potser més forta que la
d'un Gromaire, té, en el fons, quelcom de
l'ànima americana d'Edgard Poe.

Altra cançó és la de Kh&ler, un altre pin-
tor d'Ascona. Sensible a l'art d'Itàlia, però
també a la moderna pintura de l'escola de
París. De manera que la seva pintura, si
pel tema, el seu aspecte una mica decora-
tiu, per la qualitat de la matèria, pel to i el
color, té un parentiu amb cus frescos ita-
lians ; per la llibertat de la composició, per
la sensibilitat de la línia i l'accent de la
pinzellada, delata una influència directa de

Max Couch.—Pintura

la pintura moderna. Però Khóler és un pin-
tor molt pintor, i té personalitat, i aquest
cantó personal és el més interessant. Aques-
ta personalitat un la troba com un reflex
per tot el quadro, però es precisa de ma-
nera més concreta en certs detalls, molt
íntims, que són l'encant de l'óbra. Kh81er
és molt conegut a Alemanya i a Suïssa.
Actualment sembla que evoluciona cap a
l'art abstracte.	 -

Frick, un pintor austríac també d'Ascona,
posseeix dualitats plàstiques ben bé d'ell.
D'una tècnica personálíssima en la qual al-
ternen els blaus foscos, quasi negres, amb
els tons clars, quasi blancs—ipintura feta
de llum i construïda alhora—, posseeix ver-_
tabla qualitat. IEl paisatge del Tessi li ha
ofert admirables temes per al desenrotlla-
ment de tan especial visió.

Finalment, la comtessa de Verefkin, una
heroica dona de gran vitalitat, organitzadora
i encoratjadora aquí a Ascona de tot el que
s'ha fet i es fa en el sentit d'art o en el
sentit de crear un medi artístic, visqués en
altre temps a Alemanya, participant, amb
el seu confrare i compatriota Kandinski, el
gran pintor rus, al moviment avantguar-
dista alemany. Molt jove encara, abandonà
el medi aristocràtic en què va néixer i viure,
per cercar una vida més en harmonia amb
la seva consciància. I aqueixa vida ara és
el seu art. Art subjectiu, ple d'ensomni,
molt original, té, a'l mateix temps, qualitats
plàstiques innegables i fins inesperades. Poe-
mes de la seva vida interior, d'un misti-
cisme molt elevat i, potser, molt eslau.

J. TORRES-GARCIA

Losone, agost de 1930.

RÉPLICA
Per a l'encarregat d'aquesta secció, hem

rebut la següent lletra, signada per un mó-
sic de cinema que s'ha sentit molestat per
una nota publicada fa dues setmanes sobre
la installació d'aparells d'amplificació elèc-
trica en les sales d'espectacles , Diu així el
comunicant

«En MIRADOR del passat dijous, el senyor
J. G., encarregat de la secció «Discos», fent
la descripció d'un nou gramòfon, diu al
final de l'article : «D'aparells com aquests
s'han proveït la majoria dels cinemes d'a-
quí, especialment les sales més modestes,
desterrant així els músics del cinema, que
per llur repertori atrotinat produïen un en-
sopiment seguit.»

»En dir «desterrant així els músics del
cinema o, d'aquests cinemas, fent refe-
rència «a les sales més modestes»—, he cre-
gut que parlava dels músics de cinema en
general, per això dec fer constar, com a mú-
sic, que en els locals de primer ordre d'aqui
no es tocava pas un repertori tan eatroti-
nat» com el senyor J. G. suposa.

»Fins ara, amb l'adveniment del cinema
sonor, no s'havia parlat de l'adaptació mu-
sical dels films, quan feia ja alguns anys
que s'adaptaven i d'una manera ben feta.
De mica en mica es va anar retirant la
música d'òpera i opereta i es tocava música
nova, que periòdicament es rebia, per subs-
cripció, de diverses cases editores de l'es-
tranger, d'excellents compositors i escrita,
la major part, expressament per a adaptar
al cinema.

»M'fia decidit fer aquesta aclaració la lIeu-
geresa de l'articulista en parlar dels mú-
sics.

»Jaume Mata.»

No hi ha dubte que el nostre lector ha
volgut enlairar la vàlua artística de la pro-
fessió. Això ho trobo bé, però no calia que
amb aquest pretext es cregués víctima d'una
lleugeresa meva. La competència de les
agrupacions que fins ara servien música en
les sales de cinema, no crec que sigui aquí
el lloc per encarir-la, però de passada, i
sense que em cregui obligat per l'allusió
del comunicant, . no tinc cap inconvenient
a proclamar-la. Confesso que no anava so-
vint per aquests locals,, .però les vegades
que hi he assistit he pogut veure on cus
components d'aquelles agfupacions les ma-
teixes persones que integren les nostres or-
questres simfòniques i àdhuc bons concer.
tistes i solistes instrumentals de fama reco-
neguda.

Si era aquesta la declaració que volia ob-
tenir de mi el comunicant, ja veu que no
la hi planyo. L'únic que sento és la poca
autoritat que tinc, i per tant l'escàs valor
de la meva declaració.

Ara bé, en aquella nota, es parlava de la
installació d'amplificadors elèctrics, el que
vulgarment es diu gramòfons electrificats,
i jo no sé que fins ara s'hagi installat cap
aparell d'aquests en cap de les sales an ac-
tuen les agrupacions que el senyor Mata
vol defensar d'un illusori greuge meu . IEn
aquests locals, el que s'ha fet ha estat mun-
tar equips per al cinema sonor, i això sap
ei comunicant que és completament distint,
i per .això no havia de pendre per ell el
que no hi anava.
Deixant4ho a , part ja, perquè crec que

amb això queda ben clara la meva posició,
aprofitaré l'avinentesa per a estendre'm una
mica sobre el servei que poden prestar
aquests aparells en les sales modestes a què
vaig referir-me. Jo convido el senyor comu-
nicant á una excursió per les sales de ci-
nema de barriada per a anotar el que es
fa en qüestió de música, om encara hi ha
petites agrupacions o piano sol. I val a dir
que no es pot exigir que executin tot un
concert simfònic. Això seria fora de lloc,
és més, hi ha vegades que ho intenten i Ha-
vors l'efecte grotesc que fa en tals llocs el
preludi de Lohengrin tocat amb la mateixa
intensitat que la marxa de La parada de
l'amor. 1 no sols amb la bona música, amb
ballables qualsevols, aviat es decidirà per
un disc de l'Orquestra Witheman o de Jack
Hylton, que per fox lliurat sense ritme de
cap mema i amb una afinació gairebé pro-
blemàtica. Això no comporta res, perd, al
que suposa un pianista que s'interessa per
l'argument de la pel.lícula i que dissimula
la seva poca atenció per al teclat amb unes
excursions per sobre el piano en forma d'ar-
pegis que aviat produeixen l'ensopiment del
qual em planyia com a freqüent en aquells
cinemes, per qui, a més a més de veure,
tenia la dissort d'escoltar. Aquelles agrupa-
cions dels primers cinemes d'aquí, que so-
vintejaven les obertures de Mozart, la In-
completa de Schubert, molts fragments dels
vuitcentistes italians i àdhuc algunes com

-posicions de música moderna, com El bur-
gès gentilhome, discretament barrejades amb
les darreres novetats del gènere frívol : mú-
sica de jazz, opereta, etc. ; ara, amb les es-
tridéncies del cinema sonor, s'han deixat
de sentir ; cregui'm de bon grat el comu-
nicant'que les trobo a mancar. El ritme
febril a qué està subjecta la producció de
pellícules sonores no pot ésser seguit per
una producció musical que les acompanyi
en forma digna, per això preferia el cinema
d'abans amb la música que detallo. Ara,
amb la mateixa franquesa, però, repeteixo,
sense cap autoritat, em trobo millor als ci-
nemes modestos amb un amplificador servit
amb bons discos, que no amb la música
d'abans.

EI comunicant plantejava també el pro-
blema de l'adaptació musical de les peAí-
cut es ; això és un tema força interessant,
però no per ara i menys per aquesta secció.
Potser un altre dia i amb altra ocasió en
parli.

Joax GRAU

Aquest número ha passat
per la censura governativa



LA DEU MÉS RIC A DEL MÓN

Si vostè pateix d'Albuminúria,
Lífiasi úrica (mal de pedra),
Bronquifís parenquimaíoses
Nefrífis crònica, es curará ra=

dicalmenf amb

AIGUA DE ROCAIIAURA
S'expèn en ampolles de líEre i mig

i en garrafons de vuiE litres

Dlstrlbuldors generals

FORTUNY, S. A.
Carrer Hospital, 32 1 Salmerorr, 133

QQJD M PLX°9
C011=L ÚGfNTAT

No s'encongeix, no s'arruga
tot ;quedant elegant sempre

FABRICANTS:
Manufacturas DOMINGO FABREGAS, S. A.

1	 ^
Anuncieu a MIRADOR

Subscríviu=vos a IlLIRkD OR
SETMANARI CAZALA
Pelai, 62. = BARCELONA

i

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

ElSr ................................... _.................................................._.................................._......

que viu a .............................................................................._.....__....__.........................._...................._. _..

carrer._.........._ _._ ....:.........._................_. n,°._ _... es subscriu a MIRADOR
pel preu fixaf de 2'50 pies. frimestre,

de..........................................de 193......
sgnat..a

^I

Laietana, 18, pral., B

Direetor
Carles Oseorio

Autoritzacions per
a noves indústries

Noves instal'lacions
canvis i trasllats

Certificats de
productor nacional

Contribució industrial
territorial, utilitats

Expedients de protecció
de l'Estat

Representant especial
a MADRID
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– Gràcies a Déu, no sóc casat!

(London Opinion.)

—No crideu tant! Ja ho sabem que sou
a sota!

(Ric et Rac)

LI;
No te'n dónes vergonya de només saber

comptar fins a vint? Què faràs quan seràs
gran?

—Arbitre de boxa.
(Le Nlatin)

—Però, senyor, no tindreu temps de veu
-re Roma en dos dies...

—Erts partirem la feina : la meva dona
visitarà les esglésies i jo els museus.

(The Passing Show)

¡NERVIOSOS!Prou de patir inútilment,  gràcies a les acreditades
GRAGEES POTENCIALS DEL DR. SOIVRÉ

Flit mata má. rápido. Bidón

1) amarillo • franja negra.

_ —	 --

AIGUA
DE ROGALLAURA

F.-.e:	

que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la
Neurastenia Impotencia (en totes les seves manifestacions),

f mal de cap, cansament mental, perdua de
memòria, vertígens, fadiga 1, tremolors, dispepsia nerviosa,
palpitacions, histerisme í trastorns nerviosos en general de ]es dones i
tots els trastorns orgànics que tinguin per causa o origen esgotament
nerviós.
Les Cragees potencíals del Dr. Soívré,

més que un medicament són un element essencial del cervell, medul laítot elsístema nerviós, regenerant
el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut i prolongant la vida; indicades especialment als
esgotats en la seva joventut per toia mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant físics
com morals o Intel lectuals, esportistes, homes de ciència, financiera, artistes, comerciants, industrials.
pensadors, etc., aconseguint sempre, amb les Gragees potencials del Dr. Soívré, tots els esfourços o
exeercicis fàcilment í disposant l'organisme per rependre'ls sovint i amb el màxim resultat, arribant a l'ex-
trema vellesa i sense violentar l'organisme. amb energies pròpies de la joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer-se'n

Venda a 5'50 ptas. flaseó, en totes les principals farmàcies d'Espanya, Portugal 1 Amàrica

NOTA. –Dirígins-se i trametent o'25 ptes. en' segells de correu peer al franpuefg a Oficines Laboratorio
Sòkatarg, carrer del Ter 16, Barcelona, rebreu gratis un llibre explicatiu sobre l'origen, desenrottlameni
tractament d'aquestes malalties.

Societat Espanyola de Carburs Metàl'Iîcs

Correus: Apartat feo	 BARCELONA
Teleg.; "Carburos"	 Mallorca,	 232 Telèfon 73ot3

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor
-cubion (Corunya) :: OXIGEN 99 a / o DE PURESA, Fàbriques

a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques a
Barcelona, Madrid i València :: FERRO MAGNESI i FERRO
SILICE :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i peces seda, cotó
i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL de laboratoris
i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS, MANOME-
TRES, materials d'aportació per la SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS
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