
EN ACABAR L'ANY

El temporal polífic

	

En parlar de temporal polític no ens re-	 seus serveis, el de l'organització de l'en -

	

ferim pas a la situació de la política gene-	 sen'vament, la justícia i la policia. I encara
	ral de la República, sinó a l'activitat de	 un altre : el de catalanitzar el pafs. Què

	

la política catalana. La lluita entre els par-	 s'ha fet sobre aquestes qüestions? Si s'ha

	

tits catalans és més viva que mai. Però	 realitzat alguna dosa positiva cal infor-

	

abans de parlar de les baralles dels partits, 	 mar-ne el públic. La gent està anguniosa i
volem fer constar immediatament que no amb raó.

	

som dels que ens en escandalitzem. Seria	 Cal no oblidar, no ens cansarem mai de
un mal símptoma que en uns moments ex- repetirzho, que Prat de ]a Riba, amb un

El nou Consell de la Generalitat

De Dijous-
- aDijous 

Roc Boronat fa propaganda

En molts llocs és anom.nada treva dels gobernador civil
confiters aquesta època de l'any en què s'es-
cauen les festes de Na4aJ Durant aquests
dies, acompanyats d'una 'mena de vacan-
ces, l'activitat política té unia mena de re-
pòs i gairebé tot el món es disposa a cele-
brar les festes de la mam ra més suculenta
possible, segons els seus nitjans i de vega-
des més encara del que avuests li permeten.
Així s'ha esbravat en molts llocs l'aire re-
ligiós que originàriament -té la festa de Na-
dal ber convertir-se en una festa familiar
en la qual els plaers de lb taula han pres
La supremacia sobre tota altra considera-
ció. I per menjar de gust i assaborir la
intimitat de la familia, ea necessita calma.

Però aquest any, en certes latituds molt
distanciades entre elles, de calma no n'hi
ha hagut pas massa. Apart la Manxúria,
on ningú no arriba a entendre's, a Barce-
lona tampoc s'ha observat la treva nada-
lenca, que deixà sentir els seus efectes àd-
huc entre l'espetec de la ,guerra europea.

A Barcelona, en ef ectc; durant aquests
dies no s'ha observat tai ihoc la treva dels
confiters. La lluita poliica ha estat més
viva que mai i ha esclatat en jle Nadal,
com si hi hagués pressa n sortir d'una si-
tuació per tal de fer veritat la dita «any
nou, vida nova».

I no gaire lluny d'aqui, no tan lluny com
les desgraciades terres de l'Extrem Orient,
un fet petit, sense importància, però que
pot ésser una mica simbòlic, ha interrom-
put també la calma dels dies de Nadal, en
que les agències periodístiques, amb tots
els parlaments tancats 'i amb escasses re-
unions de consells de nviinistres, tenen ben
poques notícies sensacionals a oferir a la
voracitat dels lectors. Aqúvst jetit fet ha
estat l'ensorrada d'un tros `"de la Biblioteca
Vaticana, accident que no ha tingut les
proporcions d'una catàstrofe:—  de la qual ha-
gin de patir gran cosa ni les arts ni les
lletres.

Total s'han ensorrat un .̀prfell de pilas-
tres en 1'envent sota r' ! rc y úna mica de
paviment i alguns llibres. Aquests han pógut
ésser salvats entre 1a runa de l'ensorrada.
No n'hi havia per titular la noticia 'El Va-
ticà s'enfonsa, a dues columnes, com un
diari barceloní.

Però les persones d'una mica d'imagina-
ció, que els agrada de relligar els esdeve-
niments i de cercar en ells una significació
que sobrepassi els límits del fet en si, han
volgut veure en aquesta ensorrada sense
importància com una mena de figuració de
la història de l'Església catòlica, la insti

-tució de govern amb una llarga tradició po-
lítica que dura segles i segles, no cal dir
que la més antiga de totes.

En aquests vint segles de vida, el Vaticà
ha sofert retallades importants, ensorrades
de quantia, en el seu aspecte material. Són
moltes les pilastres que se n'han alt avall,
1erò l'esperit ha sabut mantenir -se intacte
entre les runes de la puixança material:
els còdéxs salvats entremig de la runa de
l'ensorrada d'ara.

1 aquest fet podria servir també de lliçó
a un important sector catòlic espanyol,
que sembla, ara, davant les noves condi-
cions de vida de l'Església a Espanya, no
donar sinó imp ortància al més extern de la
religió, potser perquè no n'han copsat en-
cara la part espiritual, que és la raó d'és-
ser de tota religió.

D'ençà de la proclamació de la Repúbli-
ca, cada diumenge a les vuit del vespre
parla per ràdio, donant una mena de con-
ferència, el senyor Roc Boronat.

Les seves dissertacions testen tant d'éxit
que són moltes les famílies que així que el
speaker anuncia el senyor Roc, tanquen
1'apar^ll.

Diumenge el senyor Roc Boronat no po-
gué parlar per dificultats posades pel Go-
vern civil. L'endemà, l'home donava comp-
te des de La Humaniitat de la suspensió i
va engegar la conferència que hauria llegit.

((Això — acabava dient — és el que háu-
ria dit si el senyor governador m'hagués
deixat .pariar.n

L'endemà van augmentar considerable-
ment les visites de simpatia i adhesió al
governador dimissioanari.

No és una piquiponiana
El senyor Puig Monrner, aquell regidor

que va fer un viatge als Alps en taxi,
parlava del senyor Casanoves i deia

--Perquè hem de tenir en compte que mo
és alcalde efectiu. Ell només és alcalde
occidental...

I no és pas una equivocació fortuita, per-
qué després sempre l'hi hem sentit ano-
menar així.

Una nova festa religiosa
Enguany els calendaris per a 1932 han

aparegut distribuïts, en allò que es refereix
a festes, d'una manera un xic anàrquica.
El criteri de l'editor ha fet que mentre en
uns apareixien marcades de vermdll gran
nombre de festes religioses que s'han cele-
brat fins ara, en altres n'hi haguessin mol-
tes de suprimides i, en canvi, n'aparegues-
sin de profanes.

També hi ha hagut qui les ha barreja
-des en un sentit conciliatori que gairebé

commou. Heus ací com apareix la columna
del Santoral corresponent al mes d'abril,
en un calendari

o^Dia ig. Solemnitat de Sant Josep.
14. Adveniment de la República.

n	 J. Sant Victorí.n
Imagineu si alg i,m aaavetrirnla„ ven bar-

rejat en el Santoral l'adveniment de la Re-
pública. N'hi ha per ferir-se.

Paraules de míting
En els mítings que organitzà l'Esquerra

albans de les eleccions del la d'abril, la
vedette hem de reeonéixer que era En Com

-panys. Al Vallès, on compta o comptava
amb innombrables admiradors, era esperat
com Ermete Zacconi de la política. Les se-
ves frases, pronunciades amb veu roga!liosa,
el to planyívol i gest implorant produïen
esclats d'entusiasme.

En un míting celebrat a Sardanyola di-
gué:

—C'iutadams (els ciutadans eren els pa-
gesos), si no voleu que els vostres fills mo-
rim a l'Africa, voteu-nos a nosaltres!

En aquell moment no poguérem menys
d'imaginar-nos En Companys com el vene-
dor d'un específic contra les febres, ja que
les febres era l'única .plaga que seguia cau

-sant estralls a1 Marroc.

Aufo de fe
A Vilanova, uns quants humoristes abne-

gats acordaren publicar, en commemoració
de la diada dels Innocents, un setmanari
satíric, d'ambient local, en el qual, segons
sembla, el xiroi alcalde d'aquella localitat,
juntament .amb alguns regidors, hi eren hà-
bilment caricatúritzats literàriament i artís-
ticament.

ANY NOU, VIDA NOVA
Per quina de les dues polí fiques es decantarà Cafalunya?
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Ara deurà caldre que el

nou governador civil

fínguí mà «esquerra»
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nom i un segell va organitzar una Manco-
munitat més eficient que la Generalitat que
funciona en aquests moments. Prat de la
Riba va tenir l'encert de voltar-se dels ho-
mes més capacitats did seu temps.

Es una llàstima que l'Esquerra hagi per-
dut el temps fent tanta demagògia com
abans d'arribar al Poder. L'única virtut
positiva que l'Esquerra ha demostrat tenir
é: utr ce.t umit ¿: palíle, però no':>'sa
vist encara amb quin programa podrà sa

-tisfer les aspiracions de la massa que la
segueix. L'obra realitzada en vuit mesos i
mig és insignificant, per ino dir nuila. IEn-
cara no hem vist cap programa concret en
matòria de progrés social. Es difícil adme-
tre la incapacitat tècnica en un partit tan

nombrós.
Entretant, no es veu cap altre partit que

faci l'esforç necessari per interpretar les
aspiracions populars. Acció Catalana, que
és un partit burgès igual que l'IEsquerra,
potser té un nombre més considerable d"ho-
mes preparats i unes idees més concretes,
però sembla que li falti esma per acostar-se
al poble i exposar el seu programa.

No és la baralla de partits, com dèiem, e1
que esglaia, sinó aquesta incapacitat per
satisfer, en el moment d'un canvi radical
de règim, el desig dels catalans. E partit
que ha merescut la confiança del poble sem-
bla que no tingui programa o que no el
sàpigaaplicar, i el partit de l'oposició sem-
bla que no s'hagi decidit encara a baixar
uns quants graons més, a desaristocratit-
zar-se, a acostar-se una mica més al poble.

Cal fer una revolució molt profunda, perú
sense fer demagògia, sense cridòria, sense
analfabets i amb més ortografia que mai.
I només es podrà fer amb un gram pro-
grama europeu de reformes socials, acos-
tant-se al poble i sabent-lo interpretar,

Trobarà Catalunya, en 1932, els homes
capaços de realitzar aquest programa?

a

cepcianals com aquests, els partits no do-
nessin mostres d'una gran agitació. De
l'única cosa que ens planyem no és d'a-
questes baralles, senyal de vitalitat, sinó
de l'aspecte negatiu d'aquestes lluites, de
la manca de programa per part dels par-
tits, que cap d'ells, ni els que tenen el
govern ni els que són a ]'oposició, facin
obra positiva,

pota, aquesta okServàcití que creiem r--
cessària, i sobre la qual insistirem, anem
a examinar els fets de la setmana.

En escriure aquestes línies no s'ha re-
solt encara '1a crisi del Govern civil. Tot
està igual com el di'11una de la setmana
passada, dia en qué el senyor Anguera va
presentar oficialment la dimissió. Si es té
en compte que el senyor Anguera s'havia
considerat dimitit el dissabte abans, el dia
de l'arribada del senyor Azaña, e1 lector
podrà fàcilment treure el compte de la du-
rada d'una crisi sense precedents en els
nostres records. La tàctica del Govern de
la RepiTlica davant d'aquesta dimissió és
originalíssima. Si poguéssim admetre que
els .advorsaris del senyor Anguera són tam-
bé ols .adversaris del Govern de Madrid,
hauríem de reconèixer que el Poder central
ha .aconseguit fatigar i àdihuc infondre cert
pànic al partit responsable d'aquest irnci-
dent polític. Es innegable que el procedi-
ment del Govern és molt inou i de molta
imaginació. Primer va ratificar per unani-
mitat la confiança al senyor Anguera. Uns
quants dies després, un telegrama molt
expressiu del senyor Azaña venia a renovar
aquella ratificació de confiança. Finalment
— si aquest és el final — en acabar el
C'onse'11 de ministres de dimarts, el minis

-tre encarregat de donar-ne una referència
als periodistes, va dir que no s'havia par-
lat del cas del Govern civil de Barcelona
i que el criteri del ministeri era que el
senyor Angucra continués en aquest càrrec.
Si es té en compte que en el Govern hi ha
dos ministres catalans, ,aquestes ratifica-
cions de confiança tenen un gran sentit.
Vàrem dir la setmana passada que el par-
tit que havia motivat aquesta dimissió havia
comès un error de procediment. Seguim
ereient que aquest error ha enverinat la
qüestió.

1 passem ar.a a una altra orisi : la del
Govern de la Generalitat. Es la primera
crisi total de la Generalitat nova. La pri-
mera causa fou derivada per la dimissió del
senyor Anguera. El senyor Carrasco, que
havia manifestat la seva adhesió al gover-
nador dimissionari, va creure del cas posar
el seu càrrec a disposició del president de
la Generalitat I com fos que algun mitre
conseller cregués que seria millor deixar les
mans lliures al president per reformar el
Consell, quedà plantejada la crisi total. La
raipidesa amb què ha estat resolta aquesta
crisi ha impedit potser que es fes la de-
guda atenció en l'abast que tenia, o que
podia haver tingut. Les possibilitats eren
extraordinàries : es podia fer un govern
d'unitat catalana, un govenn només amb
elements de l'Esquerra, un govern de no-
tables o un govern com el que s'ha fet.
La composició de l'actual Govern és com
la de l'anterior : hi ha l'Esquerra i la Unió
Socialista de Catalunya, um radical i un
socialista de Madrid desautoritzat pel seu
partit i qué només pot representar a eíl
mateix. 'Surten del Govern els senyors Hur-
tado i Carrasco i hi entren el senyor Terra

-delles i els comissaris de Girona, Lleida i
Tarragona. Si la solució hagués estat més
fonda, potser hauria estat més eficaç.

Ara el que cal és que es procedeixi a
organitzar de debò la Generalitat. Es evi-
dent, és innegable, que no s'ha fet el que
s'hauria pogut per falta d'orientació en el
sector dominant de la nostra política, La
Generalitat té problemes molt importants,
entre ells el de la cohesió de les quatre
Diputacions catalanes i la coordinació dels

Ara bé, hom desconeix per complet la
mecànica que precedí l'afer que amem a
relatar, però el cas és que el setmanari en
qüestió, a les poques hores d'ésser lliurat
per la impremta, era totalment cremat pel
seu director (?) a ,presència d'un municipal
que en fou testimoni obeint ordres supe-
riors, segons parers de 'la nostra absoluta
confiança.

L'atropell periodístic ha suscitat enèrgi-
ques censures de tothom i són nombrosos
els vilanovins disposats a sufragar les des-
peses d'impremta ocasionades per ]'edició
del pruner número del setmanari tan bar-
roerament destruït,

Plany de col=leccionisfa
Entre els molts vilanovins que-es Lamen-

ten de la no aparició del setmanari citat
més amunt, sobresurt gel plany, desolat, del
més important colleccioinista de revistes, dia-
vis i setmanaris apareguts a '!ilanova

—Tant que m'hauria plagut posseir un
exemplar de setmanari a la brasa per a la
collecció !...

Piquipon iana

EI senyor Pioh i Pon, un dia feia ante-
sala en un ministeri. Quan ja feia una
certa estona que s'esperava, un secretari li
féu saber amablement que el seu patró no
podia rebre'l.

El nostre home no es va desmuntar pas
amb un amable somriure, va fer

--Lo esperaba ; ya me ha dado el carti-
pacio.

Sembla que el secretari no va entendre
que havia d'interpretar carpetazo.

Iconografia
Dies passats, a l'Acadèmia dels Sants

Cosme i Damià, el professor Jaume P'eyrí
dissertà sobre iconografi», amb l'ajut de
projeccions. 'En una d'elles aparegué el bust
dels dos sants esmentats tallats arran de
pit. A propòsit d'això el conferenciant di-
gué:

--Com vostès comprovaran, si bé aquests
són Sant Cosme i Sant Damià, no es pot
conèixer pels seus atributs que són més
aval!.

Vat:: n. dir nne ec ref .'i.a a tnc cvp!ec . d?
cordials amb qué es presenten les imatges
dels sants esmentats.

Pafefisme cinegètic
Llegim els següents títols : Acotados ile-

gales, Al acecho, Cazadores furtivos, Ca-
zadores contra la guardia civil, Una banda
de ladrones que roba los perros de caza...

Títols de pellícules? Títols de novelles a
terminis? No: són epígrafs més o menys
patètics d'articles que publica el darrer nú-
mero d'El Cazador, òrgan dels caçadors

espanyols i de la Federación de sociedades
de cazadores de Cataluña.

La melangia del caçador
EI 'número de El Cazador que hem es-

mentat s'interessa perquè sigui e1 més breu
possible la revisió de les llicències de caça.
Les raons que invoquen són realment de

pes. Vegi's si no aquests dos fragments
de l'article editorial en el qual es demana
que s'activi la qüestió

((...para que esos cazadores que pasan los
días melancólicos y tristes; por no poder
ejercitar su deporte favorito, salgan a sola-
zarse los domingos...»

O...para que renazca en los cazadores la
alegria y puedan disfrutar los días festivos
de esas emociones tan plancenteras que
proporciona el deporte cinegético...))

Ja cal que el senyor governador civil s'a-
pressi a revisar les llicències, perquè si
aquests arguments no trenquem el cor, mi
mai.

Som a Chicago?
Llegim, més tranquillitzats del que s'a-

figurarà el lector, perquè estem en antece-
dents

«,,.para ello hay que cortar por lo sano
poniendo todos los cazadores (sin distinción
de clases) toda colaboración hasta descu-
brir las ramificaciones que, sin duda, exis-
ten en todas las capitales de Eshaaña.

»Por nuestra parte apuraremos todos los
medios que sean necesarios para arrancar
de raíz esas malas hierbas que existen en
la sociedad humana,»

No s'esverin ; no es tracta de cap orga-
nisme terrorista a l'extirpació del qual vul-
gui contribuir el gremi de caçadors. Es
tracta, senzillament, d'una partida de lla-
dregots que furten gossos de caça.

En diu immodèsíia, de
recordar que era manobre

EI diputat radical per Madrid, senyor Tor-
res, és fill de Martorell, i per aquesta raó
assistí, en l'esmentada població, a l'home

-natge a l'ex-alcalde Pere Puig i a la inau-
guració oficial de la sala d'espectacles del
Progrés.

En él darrer acte, entre altres frases del
seu discurs, pronuncià aquesta

—No podeu pensar com m'emociona pen-
saf que en l'antic local d'aquesta entitat,
jo hi havia traginat sacs de sorra i maons,

i, encara què sigui immodéstia, he de con-
fessar que sols aquesta tasca m'era pos-
sible fer.

Tres o quatre manobres que hi havia
entre el públic es posaren molt contents,
també amb immodèstia, pensant que un dia
o altre podien arribar a diputats.



revolucionaris. Quan es produïa algun al-
çament obrer les repressions eren, a Sant
Petersburg, més ferotges que enlloc més.

Es comprèn que la revolució culminés a
Leningrad perquè és allí on el vell règim
s'havia fet més fort i més lluent. Però
també es comprèn fàcilment que el nou
règim rehabilités Moscú com a capital per-
què, deixant a part les raons estratègi-
ques, Leningrad resulta u:n símbol massa
vivent encara de l'època imperial i de la
imitació de l'Occident. A Moscú els So-
viets 'no s'han trobat amb cap tradició, amb
cap estil massa recent. Si alguna cosa en
resta, és netament rus i no ostenta la
servitud europea. El nou règim s'hi en-
tronca amb una antiguitat inofensiva, sal-
tant per sobre un parell de segles, el di-
vuitò i el dinovè, que són,precisament, els
que marquen l'apogeu de Leningrad.

El vell Leningrad, on encara la gent
conserva rastres de la gran època (el pú-
blic hi és molt més polit que arreu en la
Unió, la cultura més refinada, la vida so-
cial més activa), queda urna mica al marge
de l'embranzida de la nova Rússia. Té
quelcom d'aquell aire abandonat i melan-
giós que oaracteritza Viena, de la guerra
einçà. Encara que les forges de Putilov i el
gran moviment del port vulguin donar-li
una nova vida, Leningrad serva curosament
(i li escau molt anés) un parell de deli-
cioses institucions aimútilsn : la célebre es-
cola de dansaires i l'antiga fàbrica impe-
rial de porcellanes. 1, tot plegat, malgrat
el seu gran nombre d''ha'bitants, però sense
aquóll rieguiteig de gran capital de débò
que té Moscú, Leningrad va ingressant len-
tament en la penombra provinciana.

I és que la Unió també té província. Té
urna colla de viles provincianes, on les gents
es coneixen tots i es passegen calmosament
mentre tina banda de música toca aires
passats de moda, i fan tertulies i es lliuren
a tota mema de comaratges. Val 'la pena
de subratllar-ho que la Unió també té «pro-
víncia)) ,perquè la província és, a tot arreu,
el principal puntal 'de l'esperit burgès ; i
qui sap si, .amb el temps, l'alçament de la
província no produirà, a la U. R. 5. S., la
decisiva transformació interna del règim.
La resistència dels camperols fou, i és, fran-
ca i palesa, i pot ésser, per tant, directa-
ment combatuda. La resistència de la ciutat

Com a tot arreu, a la Unió els termes
capital i provincia, Nord i Sud, ciutat i
camp indiquen, ensems, una contraposició
i una influència mútua. La capital dóna
el to •i la .província el segueix ; no :pas ce-
gament, sinó adaptant,lo, elaborant-lo, do-
nant-li una nova forma no menys essencial.
A la ciutat la vida té una tensió provo-

III. PAISATGES al públic occidental i d'esquena al vast teló
de fons, imprescindible, d'un imperi 11e-
gendari.

Trencant la bella inutilitat del conjunt,
en els afores del vell Sant Petersburg, els
milers de treballadors de les fundicions de
Putilov representaven el ,poble més explo-
tat, la contrapartida més exagerada de l'a-
ristocràcia brillant. Allí eren forjats l'acer
dels canons imperials i tots els inihilismes

cada ; la terra desapareix sota la capa iso-
ladora de l'asfalt ; i de la veritable natura
no en resta més que el pelatge solcat, en-
cara, per tot el filam industrial. Al camp
la vida es desenvolupa seguint els instints
més naturals ; el contacte directe amb la
terra faisona l'home ; la natura real, no
maquillada, l'envolta i el converteix en una
part més del seu conju:nt• El clima, bé prou
s'ha repetit, no és pas un 'element de segon
ordre del paisatge, de l'home, de les idees.
Hi ha Nord i chi ha Sud ; hi ha països de
fred i aneu i boires, i n'hi ha on el sol tot
ho revifa i 'ho fa vibrar. Si totes .les nacions
tenen, en major o menor mesura, tots
aquests elements, a la U. R. R. S. hi són,
a causa de l'enorme extensió i varietat del
país, en tota llur colpidora contraposició.
Són marcats .amb grans .pinzellades incon-
fusibles. Marquen clarament les fites de
l'adaptació d'un règim de concepció aprio-
rística a la realitat ineludible.

LENINGRAD I LA PROVÍNCIA

Leningrad és probablement una de les
viles .més boniques d'Europa i evidentment
una de les viles més europees de la Unió.
Té un caient confortable, distingit. ]Els car

-rers són amples, regulars i ofereixen so-
vint bolles perspectives. Per ipoc que puguin
acaban en una plaça espaiosa o serveixen
de primer terme als jardins que envolten
un hall edifici barree o neoclàssic, bastit
per algun arquitecte italià. Sovint les ma-
teixes rengleres de cases particulars són
«paisatge arquitectònic» i llur conjunt ofe-
reix un aspecte d'harmònica convivència.
EI riu s'hi expandeix pomposament en am-
ples braços i és creuat per ponts onnamen-
tals. Recorda clarament Viena, l'altra ciutat
imperial, i més vagament, París. No acaba
pas d'encaixar amb el règim soviètic: és
massa aristocràtic. Leningrad cal imagiroar-
lo ple de soldats amb uniformes llampants,
de cortesans de vida refinada, de diplomàtics
ostentosos ; amb les amples avingudes creua

-des, les nits d'hivern, per luxosos trineus,
amb veritables senyors a dintre i veritables
criats a fora, amb fanals que deixen una
estela lluminosa 'sobre la neu. Tot 'hi devia
tenir, an temps no pas gaire remots, un
aire de selecció, d'élite. Hom vivia en plena
ostentació, sobre un bell escenari, de cara

Un carrer del vell Moscú

Les dones actuals

amb el vestitincan

tres milenaris.	 =R"
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de provísmcia, per contra, és totalment des-
concertaht. Semblà, de primer moment,
sense importància i, tot d'una, reapareix
imposant. La consolidació del règim so-
viètie hi produí certament una gran cap-
girada. Semblava com si tot anés a co-
mençar de cap i de nou. No obstant, sota
la substitució completa de totes les auto-
ritats, sota el canvi de nom dels carrers
principals, sota l'adopció en massa de la
terminologia revolucionària, la província
russa ha amat trobant la major part de les
característiques que, de tostemps, l'han dis-
tingit. Tant que, més o menys encoberta

-ment, ha calgut pactar.hi. I en gran part,
l'evolució del règim comunista (per sota
l'aparent fixesa del vocabulari exaltat) és
deguda, a la meva manera de veure, a
imposicions de d'esperit provincià. Es evi-
dent que, avui dia, a 1a Unió, es torna .a
rehabilitar (de fet més que de dret) el ma-
trimoni estable i la família que fa poc eren
considerats com a perversions burgeses;
s'assagen reposicions més o menys dissi-
mulades del repòs general, en la forma del
nostre diumenge ; i altres coses per ]'estil
que ja aniran manifestant-se. Tot això qui
ho ha imposat ha estat el comportament
de la gent de Minsc, i de Xarcov, i de
Samarra i de Tifus i de tantes altres viles
que han acceptat tots els .principis comu-
nistes i han abjurat de totes les heretgies
tsaristes, ,però que, en molbes coses, con-
tinuen vivint com abans o evolucionant len-
tament i amb mil transaccions.

EL SUD

A mesura que aneu avençant cap el Sud
el caient provincià s'accentua i la tensió
de Moscú s'afluixa. L'element racialment
rus pren un percentatge més escàs i conviu
i és absorbit per una munió de races meri-
dionals : jueves, turques, armènies, geor-
gianes i moltes més que ja he oblidat. Tot
plegat recorda els Balcans o bé certs països
de l'Amèrica llatina. Bakú, però, és quelcom
únic en e1 món, 'E1 sol del Sud, e1 veïnatge
amb Asia, el petroli, la barreja de llengües,
costums i religions, en fa un conjunt bi-
garrat i novellese. Ta poc temps era urna
de les contrades més perilloses d'Europa i
els seus voltants estaven plens de brigands
i de tribus nòmades. Per anar als camps
de petroli, en el temps del tsar, els conces-
sionaris s'armaven com per anar a la guer-

tors de les grans empreses estatals, trobeu
cares que us recorden la de l'enllustra

-botes de Grosny o la del patriarca de
Mzahet. Si Napoleó, d'home que sugges-
tionà tot Europa, venia de Còrsega, Stalin,
el dictador suprem de la Unió, ve de Tifus,
del cor de la Geòrgia. Em penso que això
implica més que una senzilla semblança.

EL CAMP

El camp pròpiament dit de la Unió és
l'estepa. Es aquella successió immensa i

Palmeres de Geòrgiá

monòtona de planures i petits tossals a
penes interrompuda ,per algunes clapes de
bosc i esquitxada de ,petits llogarrets : urna
munió de casetes de fusta i ipalla eseam-
pades sense ordre i sonso cohesió, però no
pas mancades d'un cert encís. Aquí viu
aquell amugic sobre el qual tantes i
tantes pàgines de feixuga literatura s'han

Els barris nous que s'alcen a Moscú
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ra. Pertot arreu hihavia brutícia, baralles,
crims passionals, vagabunds, bordells i can-
túries melangiosament aromàtiques. Voldria
disposar de més espai per a recordar les
anèodotes picants i sagnants que m'explicà
un tal Bogdanov que havia exercit el càrrec
de fiscal soviètic, durant molt temps, a
Bacú, referents a l'abolició del vel facial
de les dones, que encara no ha desapa-
regut completament. Hi havia hagut pa-
res que senzillament degollaven llurs filles
per haver eixit al carrer amb la cara des-
tapada, i marits que havien aprofitat l'o-
casió per a fer una mena d'extermini fa-
miliar.

Tota la Transcaucàsia té un interès ex-
traordinari. ,Com a paisatge és de primera
qualitat i em penso que està destinat a
ésser, un dia o altre, un dels predilectes
del turisme internacional. Això del Caucas
són muntanyes de debò: una serralada im-
posant amb neus abundants a les cimes i
una meravellosa vegetació en els flancs.
Muntanya endins la carretera dita militar
de la Geòrgia travessa indrets realment de-
liciosos. No voldria deixar d'esmentar
Mzchet on, en la confluència de dos rius,
s'aixeca un vell monestir (una mena de
Ripoll georgià) d'un bizantí que sembla
romànic. A mesura que la carona es va
allargassant cap el mar Negre, aquella ve-
getació pren l'exuberància de les contrades
pretropicals. Les palmeres s'hi expandeixen
ufanosamont, el taronger hi és ple de fruits
daurats i la flor del te hi embauma l'aire.
Això, .amb el veïnatge del mar i un fons
no masa llunyà de cimes ben nevades, fa
dels voltants de Batum un indret ideal.
Allí oblideu Moscú i Stalin, el Pomintern
i el pla quinquennal ; la mandra i la dol-
cesa del clima us fan borrosos els inupera-
tius marxistes i voldríeu menar, en aquell
Parc Botànic de Batum, la vida ociosa dels
habitantes de les illes paradisíaques del
Pacífic.

Tot això és Sud autèntic i encara no s'ha
posat en clar com i de quina manera l'e-
lement meridional influirà sobre el nòrdic
en el desenrotllament futur de la Unió. En
els països (que no són gaires) que realment
tenen Nord i Sud, el Procés d'influència
mútua, de fusió dosificada, esdevé sempre
interessant i, a darrera hora, generalment
favorable. Es el gran truc de França, on
el Midi xardorós i virolat fa de contrapès
al Nord gris i fred. Moscú i el Comunisme,
pel seu cantó, estan, amb el Midi que
tenen, allò que se'n diu ben servits. D'allí
en treuen no solament el petroli i alguns
productes tropicals, sinó bon nombre de les
personalitats més influents del règim. So-
vint, a Moscú, en els despatxos dels direc-

escrit. La campanya russa és el que dóna
més idea de la immensitat del pafs. No
crec realment que ningú pugui capir-la sen-
se passar-se llargues hores rera la finestra
del vagó de ferrocarril mentre es descab-
della, sempre igual, obsessionant, la línia
vagament sinuosa de l'estepa. Així com el
poble és allí pasta de poble, el paisatge és,
diria, ,pasta de paisatge, que encara no ha
estat emmotllada ni diversificada. El pai-
satge rus encara està per fer, de la mateixa
manera com els pobles eslaus són, encara
(sota molts aspectes), meres possibilitats.
Allí hom s'adona que, malgrat totes les
fàbriques que us han ensenyat i totes les
que els plans quinquennals .preveuen, la in-

dustrialització de Rússia va per llarg; i no
podrà pas treure, a l'economia general del
país, el seu caràcter eminentment agrícola.
De tant en tant, en la planura immensa,
els tractors, símbols dels mous temps, desfi-
len arrenglerats amb un ròssec d'arades.
Penseu vagament amb allb de les sovkhoses
i les colkhoses i tots els problemes de la
colloctivització de 1'ecoinomia agrícola, ob-
j ecte de la propaganda més intensa que mai
s'hagi fet. Es tracta realment de la qüestió
més delicada del règim soviètic ; no seré
pas jo qui s'atreveixi a jutjar-la.

Es un fet que m'ha estat confirmat per
gent ben digna de orèdit que el pagès rus
fa una sorda oposició al règim i, on algun
casos, es resisteix violentament a lliura
els productes de les collites. Es un fet tam-
bé que, dintre del partit comunista, le
directives de la política són influïdes forta-
ment pels problemes del camp i que per
fer caure un líder {recordeu Trotsky) n
hi ha com presentar-lo com a opressor del
camperols ; la qual cosa no vol dir que el
que es diuen defensors dels pagesos n

cerquin d'explotar -los, per dir-ho així, am
procediments més refinats, en benefici de
règim. Per altra part, però, no veig cla
que tot plegat hagi de donar mals resul
tats i estic convençut que tard o d'hora
l'explotació agrícola a l'engròs dels enor
mes terrers de l'estepa russa ha d'ésse
beneficiosa àdhuc pels camperols mateixos
Com i quan això s'esdevindrà és quelco
que roman encara imprevisible i no m'es
tranyaria que marqués una de les fites prin
cipals de l'evolució del règim soviètic, e
qual, si contemporitza amb ]'esprit provin
cié, si es deixa influir per la vivor meri
dional, no podrà pas definitivament sostreu
re's a les característiques racials i humo
nes de la pagesia, que, al capdavall, cons
titueix almenys quantitativament l'elemen
més important de la Unió.

J. TERRASA

Telegrames politics. — Cada dia em vaig
convencent més que la política és una cosa
terriblement impressionant ; els llibres que
em fan més gràcia i llegeixo més de gust
són les històries polítiques i les memòries
de les persones que han intervingut a ter
bacilar els Estats com si fossin un ós enor-
me i inconscient a1 qual se li dedica el pan-
dero de la màgia i de la poca-vergonya.
Esser un home pelat com una rata i ,pos-
seir una dentadura de gran polític i arribar
a donar uns cops de ;puny catastròfics amb
una rialleta de noia que la oposen de llarg,
deu ocasionar en aquest món miserable e1
cent per cent de 1a satisfacció.

Recordo que una vegada vaig tenir el

gust de dir quatre paraules al Sant Pare
de Roma, que aleshores era Pius X, i tota
la part diguem-ne de màgia, de santedat
i de sobrenatural que ocasiona més terri-
bles atacs d'epilèpsia a les senyores més
ben alimentades del món, a mi personal-
ment no em va fer cap efecte ; en canvi,
tots els espectres de catacumba política que
roseguen els marbres del Vaticà i volten
la vestidura blanca del Papa se'm varen
presentar als ulls amb un realisme fred i
punyent i 1'espectaolc teatral de la cort de

Roma om va agradar més que una comèdia
de les millors que s'escriuen.

Si he sentit i sento una admiració pro-
funda pel joc polític quan es juga fort de
d^ebó, mai de la vida no he tingut la més
mínima ambició en aquest ram ; molts
amics meus s'han dedicat a l'ofici d'homes
públics i ban ocupat ï ocupen càrrecs d'im-
portància ; jo no m'he volgut sumar mai
als aspirants a candidat del que sigui : pre-
fereixo anar á peu i conservar intactes !es
meves facultats admiratives.

Ara bé, si la apolítica em sembla una cosa
tan suculent, també dec confessar que mol-
tes vegades, en el nostre país, aquest art
nobilíssim ha estat mangonejat per una
mona de púrria amb dentadura postissa.
Si hi ha una cosa que faci caure la cara
de vergonya, és la política de la monarquía
espanfola ,deis darrers cent cinquanta anys.

La política que nosaltres hem vist d'ençà
que som criatures — jo, situant-me en el
meu cas particular, puc dir des de la guer-
ra de Cuba ençà —, vista en conjunt em fa

l'efecte d'un negoci completament inhumé;
els mateixos homes exeellents que hi hagi
pogut haver disposats ,a fer alguna cosa,
es fonen dintre la massa .grisa i disgustada
completament indigesta, que ha omplert els
ministeris, les direccions generals, els go-
verns civils, els municipis i els bisbats del
país. El que en diem el poble, amb aquell
instint que tenen els éssersprimaris que
generalment acostumen a ésser una cosa
semblant a1 sentit comú, sha mirat sem-
pre els governants com una mena de pres

-tidigitadors que fan trampa, carregats d'a-
nolls .falsos, de paraules buides i de cor

-bates criminals. Un ministre o un gover-
nador civil, no se sap ben bé per què no
han inspirat .mai coinfiança ni simpatia ; 1a
política dels que manaven, no se sap per
qué, sempre feia un tuf de tinglado muntat S;
sobre coses tenebroses i inconfessables, i

eheara que sembli mentida, un sense voler
li adjudicava un cert parentiu amb els ne-
gocis que exploten la prostitució.

Més que res la políticaoficial ,d"E^panya
que nosaltres hem viscut tenia tot un dring
de comèdia, de gran maquillatge, i ano hi
ha dubte que sota la careta hi havia les
grans ensarronades i els crims ipositius. Un
home de l'antic règim com el comte de Ro-
manones, personatge viu i d'excepció, pot

-ser no ha semblat mai un 'home de carn i
ossos .amb una relativa grandesa, com en
el moment que va •anar a acomiadar la
família de 1'ex-rei a l'estació de l'Escorial.
Recordo una fotografia d'aquest senyor,

assegut en un banc pelat, i amb el sol
acompanyament d'una ampolla buida de
gasosa, que és la cosa méstrista que hi
ha al món.

Ara ¡no és que desi de ]'adveniment de la
República la pell i el cor dels homes hagin
canviat ; el país continua essent el mateix
d'abans, i si la política no és perfecta, Ini
modèlica, ni absolutament digna de 1a rotà
rica de Plutarc, si més no en alguns homes
nous que la República ha dut als càrrecs
públics, s'hi endevina una punta de veritat
humana, de sinceritat i de indblesa que jo
confesso que ¡no havia sentit mai ni code-
vinat mai en l'època de la monarquia.

Ara mateix, .aquests dies, he sentit co-
mentar admirativament per moltes persones
dos telegrames que 'han publicat els diaris,
un del cap del Govern i l'altre del senyor
Anguera de Sojo, roferents a la dimissió
d'aquèst darrer. Aquests telegrames traduïts
a totes les -llengües potser no excitaran l'en

-tusiasme, potser no seran considerats com
obres mestres de la literatura universal, però
a nosaltres que hem viscut .aquesta polí-
tica d'estafada i de xocolata amb melindros
de l'època monàrquica, aquests telegrames
ens han fet un gran efecte. I el que hi hem

vist és que por primera vegada a la vida
pública del nostre país, un cap de Govern
I un governador civil parlaven amb aquella
humanitat i amb aquella noblesa i que, en
una paraula, tenien un to.

Nosaltres aquí a Barcelona hem patit
s	 molls governadors civils enviats pel govern
s	 central, alguns d'ells sortits de la més alta
r	 aristocràcia, altres eminents exemplars de

la magistratura, altres mers canalles amb
s	 una grassa i una voracitat entre sudameri-

canes i gorillesques. Cap, absolutament carp,
L d'aquests llampants senyors no ens ha ips-

o	 pirat el més mfmim respecte.
s	 I ara hempogut fruir d'una sensació
s nova : la de veure el govern civil, no com
o un cau de vergonya, construït amb una pe-
1	 dra que ens envilia a tots .plegats, sinó com
I una casa de govern de debò, dios de la qual
r governava una persona digníssima. Jo he

hagut de perdre tots els cabells i de peridre
totes les hores més inflamades de la meva
joventut i arribar al meu estat actual per

r	 poder tenir el gust d'admirar i de saludar
amb tots els respectes el dimissionari gover-
nador civil de Barcelona.

JosEP MARIA DE SAGARRA

EN CAMISES
NOVETATS
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El documenf percluf
El dia ir de novembre de 1918, el darrer

emperador d'Austria firmava a Schónbrunn
l'acta d'abdicació en la qual Carles I rrre-
coneixia per endavant la decisió que l'Aus-
tria alemanya pendria sobre la forma fu-
tura del seu Estat». Aquesta acta havia es-
tat redactada pel professor Lammasch, dar-
ver president del Consell de la monarquia
austríaca, prenent per model la de la re-
nunciació del rei de Wurtemberg. (En aque-
lla època hi haría l'embarras du choix.)

Quan l'incendi del Palau de Justícia de
Viena, durant la revolta del juliol de icr'^,
aquesta acta desaparegué, i els legitimistes
austríacs veieren en aquest fet una indicació
de la Providència, els camins de la qual,
sempre inescrutables, havien seguit en
aquesta ocasió els revoltats vienesos.

Però no havien comptat amb la previsió
del Govern txecoeslovac, que havia fet fo-
tografiar el document..I aquests dies els
periòdics txecs, per contestar a la propagan-
da dels legitiinistes austríacs, publiquen el
facsímil de l'abdicació de Carles I.

L'impossible secref
La - Nación, de Buenos Aires, ha recollit

les impressions de Chaplin sobre Europa.
El popular actor té, com tothom, les seves
idees sobre la crisi

«El món va malament. Els governs diva-
guen. La inultiplicació de les conferències
i dels comitès encara acaba de complicar-
ho tot. Caldria crear un gran comitè secret
internacional, compost d'un miler de mem-
bres, que resoldria dintre el més gran mis-
teri tots els problemes del món.»

En rigor, és possible que mil persones
assumeixin el govern del món. Però que
aquestes mil persones guardin el secret, ja
és demanar massa,

Pacifisme

El doctor Lehmann és un bon home que
fa una gran obra d'educació pacífica a Pa-
lestina. El lloc és dels indicats, perquè les
relacions entre jueus i àrabes són, gainebé
instintivament, de tot menys amistoses.

Un dia el doctor Lehmann troba a Bens-

i

chemen, petit poble palestinià, un marrec
de dotze anys, fili d'uns immigrats israelites

1 d'Ucrània, absorbit en la contemplació de
la piscina.

—Què penses? — li pregunta el doctor.
—Que és prou gran per poder-hi ofegar

tres cents àrabes — respon el marrec.

El misferi de Manxúria

Paisatge d'illa paradisíaca d'Oceania

Joan Lluhi i Vallescà

u: L

L'altre dia s'estrenava al Poliorama una
comèdia del senyor Suárez de Deza, titulada
Cocoliche, que és el nom de la protagonista.
Cocoliche és una noia selvàtica, d'una sal-
vatgeria autènticament silvestre. Al costat
d'aquesta salvatgina, l'autor ens presenta
un pintor de fama, avorrit del seu art per
causa de l'excés de civilització dels models
que habitualment ha ,pintat. L'encís d'aquella
salvatgeria és tan gran damunt de l'esperit
del pintor, que aconsegueix fer-li rependre els
pinzells i mcitarAo a produir la seva obra
mestra. Però en el curs d'aquesta relació, la

expliquen i ons mostren palpablement tot

allò desastrós que li esdevé al paradisianis-
me de Tahití a mans dels negociants euro-
peus i xinesos, que són la gent més in-
humana i insensible, etc., etc. A mans d'a-
questa gentussa, els indígenes de les illes
polinèsiques perden una virginitat encisem
i una llibertat edénica a canvi de les fai-
làcies de la civilització, a canvi d'una edu-
cació literària, d'unes ampolles de xam-
pany i d'alguna quincaileria. Això és cert.
Però a part que és inevitable, no és pas
un mal tan greu com el de perdurar en

aquell equívoc paradisisme,
el qual no és pas tan bell
i perfecte com ens sembla a
primer cop d'ull. Ens encisa
i enlluerna per la seva no-

vetat. La novetat és sempre
motiu d'encís per als espe-
rits mitjanament desperts...
i enllà. Aquest encís, que
quan és màximament eclòs
ateny 1'eniluennament, ens
priva de veure, justament
per raó d'enlluernament, les
taques i tares dé d'objecte
que m'és causa. Així quan,
enutjat de Bárcelona, el bar-
celoní arriba per primera ve-
gada, posem per cas, a Cer-
vera, s'hi embadaleix a cada
cantonada; cosa que no ca-
peixen els cerverins, ells que
justament s'embadaleixen en
tots els tombants barcèlo-
nins i s'avorreixen desespe-
radament a llur ciutat ve-
tusta i rústega.

'Els paradisos oceànics,
com tota terra verge, tenen
també les seves zones i els
seus períodes infernals, ni
més ni menys que les terres
civilitzades. Perd en les ter-
res verges les negrors són
més imprevisibles i menys
combatibles que en les toe-
res civilitzades — sovint hi
sin més cruels, i de vega-
des d'un implacable illogis-
me que en els ,pobles civi-
litzats no es coneix. Les for-
oes cegues de la naturalesa
hi són més cegues que en
els pobles regits pel sufragi
universal, i no hi són mai
contrarestades com ho són
en terra d'història i de re-

cerca. L'actual raça tahitiana, degenerada i
ràpidament extingible per raons de paradisis-
me, serà revifada i salvada per la civilització
francesa ; i els abusos d'aqueista colanit-
zació podran ésser denunciats urbà et orbi
per la literatura dels nacionals francesos i
dels estrangers, àdhuc per la manifestació,
clara i persuasiva com res més, del cinema
sonor. Anys, segles enrera, aquesta i altres

naces polinèsiques, foren espoliades, vexades
i martiritzades per altres naces polinèsiques,
no menys elèniques i enciseres. Però ningú
no n'hagué esment, ningú no pogué interce-

dir ni intervenir, porqué aquellsipdbles para-
disíacs no tenien a mà els indispensables ins-
truments de comunicació amb el món civi-
litzat, 'perquè no eren ipobles civilitzats ; eren
pobles limitats, reclosos, presoners ; preso-
ners en gàbia d'or si voleu, però tamateix
presoners . Eren presoners id'una petiteta
llibertat. Quan als vint -i-cinc anys els mao-
rís o els tahitians han arribat a fer-se eón-
rec de la badia i la font, del bosc i de 'la
platja, de les festes nupoiais i de les ceri-
mònies funerals, ja 1a vida els fia revelat
tots els encisos i secrets ; aleshores la ma-
duresa i la vellesa (si la vellesa arriba) de-
venen malenconia irremisible, tortura de
l'esperit asfixiat.

No ens cansem de recordar que la Inbe^l-
-	 ligència i la Civilització que és la seva
o	 cristallització multipliquen a 1'infiinit els en-

cisis de la vida ; i d'una Cocoliche poden
-	 fer un Plató, un Mozart. La vida de l'Eu-

ropa moderna és dura i inhumana, carta-
ment, però 'més ho fou la vida de l'Europa

e	 medieval, i menys 'ho serà la de demà. I de
s paradisos naturals en posseïm més a Ma-

llorca o a Sant Feliu que a Tahití ; en
poss'érm .més els catalans d'ara que els nos-
tres avantpassats prehistòrics . El pecat més

s greu que pot cometre l'home és el que
malmena la Intelligència, ,perquè és pecat

t	 contra ell mateix, contra Natura i contra
D?u. Per haver pecat així Gauguin, el pm-
„.- francès de Tahití, fou castigat tan du-

nana- t en vida i em mort.

En aquests dies de Nadal, el comentari
obligat de la ciutat girava entorn de la di-
missió del senyar Anguera de Sojo.

Al nostre entendre, la conducta del senyor
Anguera al Govern civil ha estat totalment
imparcial. Però per diverses circumstàncies,
s'ha produït la seva dimissió i la ciutat s'ha
dividit en dos bàndols. Entre els partidaris
del governador s'hi han barrejat elements
que havien defensat l'actuació d'altres go-
veriuidors anteriors, i això ha fet que els

adversaris del senyor Anguera el titllessin
de reaccionará.

Per això hem pensat que seria interessant
saber com veuen el Govern civil de la ((pro-
víncia» de Barcelona dos representants de
les forces actualment preponderants en la
nostra política i adverses al senyor Anguera.

Expressament, però, no els hem preguntat
què pensaven de l'actuació d'aquest, sinó,
prescindint d'ella i tenint en compte que de
govern n'hi ha d'haver, com creuen que
aquest ha d'ésser.

Serveixin les declaracions que publiquem,
encara que una mica vagues, d'orientació
al nou governador, en la seguretat que, com
a teoria de govern, seran molts els que hi
estaran conformes, àdhuc potser el gover-
nador dimissionari.

JOAN LLUHI I VALLESCA

—Contesto a .les vostres preguntes refc-
rint-me només a les circumstàncies presents,
o sigui durant el període polític que va fins
a l'aprovació de d'Estatut.

La apolítica que ha de fer-se des del Go-
vern civil, per a ésser eficaç, a judici meu,
ha d'ésser d'acord amb Madrid, amb la tò-
nica política del 'Govern actual i d'acord,
també, amb la Generalitat. Aconseguir això
no és difícil, perquè, almenys en aparièn-
cia, un i altra són de tendència esquerrana.

Qualsevol governador en qualsevol època,
sobretot ara amb la Constitució aprovada,
té com a missió única fer complir la llei
i procurar resoldre els conflictes que la rea-
litat plantegi d'acord amb la llei interprc-
tada amb un sentit de justícia. Com sigui
que per raó del canvi de règim i de la inte-
rinitat de Catalunya fins a l'aprovació de
11Estatut, la legislació a aplicar està moltes
vegades en desacord amb el sentit de la
transformació política que e1 país ha sofert,
e1 marge de discreció i d'esperit de justícia
d'un governador ha d'ésser més ampli. Dit
en altres paraules : no .pot aplicar la llei
amb rigidesa.

Considero que per a fer més eficaç l'ac-
tuació des del Govern civil de Barcelona,
cal que també compti amib la confiança i
actuï d'acord amb ell 'la Delegació del Mi-
nisteri del Treball a la «província», car ,el
problema més difícil de resoldre és el de la
qüestió obrera.

Carn ha d'ésser tractada aquesta qües-
tió? Les circumstàncies actuals fan molt
fàcil, amb una bona actuació al 'Govern i
amb una compenetració entre aquest i les
autoritats de Barcelona, portar el moviment
obrer cap a una actuació dintre la legalitat.
Per a abtenir aquest resultat el governador
no ha de fer altra política que .aquella que
Lincoln aconsellava a un amic seu al qual
confià el govern d'un dels Estats més revol-
tats a conseqüència del moviment allibera-
dor dels negres. iEl consell consisteix a acon-
seguir ésser o bé aplaudit, o bé criticat pels
dos partits en pugna, única manera de de-
mostrar la imparcialitat necessària per a
poder tenir autoritat moral damunt els uns
i els altres.

Aquí a Barcelona, aparentment, la tasca
està dificultada per les morbositats d'un
petit sector del proletariat. Però aquesta
dificultat és en el fons superable mantenint
serenament i sense esperit de venjança Por-
dre públic; procurant millorar i fer eficient
l'actuació de la policia i no recórrer mai
a les mesures d'excepció.

Ireu el dolor
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DELS LLOCS A ONT
Es LOCALISA

EL REUwA

Angel Pestaña

ciats. 'En els fets mateixos del carrer de
Mercaders, fou clausurat el Sindicat de la
Construcció, quan allò que procedia era des-
triar l'aspecte individual del co•lectiu. Eren
uns homes que responien a trets a !'atac
de 'la policia. No hi vol dir res que ho
fessin des del local del Sindicat, car haurien
pogut refugiar-se dins qualsevol altre local.
Si realment existeix culpabilitat per part de
l'organització, per això hi ha l'acció de la
justícia per a esbrinar-ho i una Junta direc-
tiva per a respondre'n.

Em pregunteu si a• aquesta obra de bon
govenn podria ajudar-hi l'organització por-

tant a terme una obra depuradora en les
seves files. Us respondré que sobre això

existeix una gran llegenda, i una petita

i natural part de veritat. Un ihome entra
a treballar en un taller ; des del punt de
vista professional té dret a sindicar-se a
l'acte i així ho comprenen els seus companys
proveint-lo del carnet sindical. Ham ignora
en absolut els antccedents morals i socials
de l'individu en qüestió. No és fins després
d'un temps de convivència en el Sindicat,
quan es revelarà la veritable contextura de

l'individu i i aleshores l'organització sabrà a
què atendre's. La depuració aquella es pro-

dueix, doncs, per selecció natural.
Perquè això sigui és d'absoluta necessi-

tat que els Sindicats funcionin normalment
i no amb les intermitències d'ara. Aquest
ha 'estat am altre dels errors dels governa

-dors de Barcelona. Quantes vegades, el sol
fet de plantejar una vaga, els ha semblat
motiu més que suficient per a decretar la
clausura d'un Sindicat ! I això és un dis-
barat. Si és veritat que en les reunions i
canv is d'impressions es manté viu l'esperit
de resistència, també és veritat que en
l'hora de cedir, el contacte i la solidaritat
precipiten les solucions.

El més perniciós és mantenir la vida so-
cial en la clandestinitat i obligar que es
descabdelli al marge de la llei. Està com-
provat que els Sindicats actuen de força
moderadora, i que mentre funcionen nor-
malment no són possibles els gestos indivi-
duals i desesperats. La vida sindical coac-
ciona l'individu i el decideix a portar les
seves aspiracions pels viaranys de la lega-
litat i del respecte humà.

:1.
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noia es va cultiva:nt i ,polint, cosa que ,per al
gran pintor és motiu de greu d ,_' ,:7rïs... i
bona mit i bona hora!...

Perfectamen, : es tracta d'un pintor me-
diocre o dolent que ì'autor ha pres per un
gran pintor. Que és com si diguéssim dos
profans en pintura. Pecó no és ací on vo-

líem venir. Ens inter:ssa més el fet de
1'eincís per la st'.vatgeria, correlatiu del
d'enuig respecte de la civilització, que no
pas el fet d'un pintor que es commou con-
siderablement per les a;n.li:iclis subjectives
d'un seu modeli no es com>aou geps per

les condicions objectives de t ts els models.
Aquest enuig re^peete d '.a ciC l ilza.ïó i

de la cultura és el mal del nostr& temps.
IEIs pobles que encara no es tro;.: prou
madurs (macats) per a experimentar aquest
enuig, el simulen, s'escarrassen per a per-
odbre'n mal sigui la fetor ; es tracta d'estar
à la page. Nosaltres, els espanyols, que
encara no hem eixit de la barbàrie i que
no hem tingut encara avinentesa d'incor-

porar-nas enterament a 'Europa, ors asear-
rassem així : engendrem i estimem els 1i-
torats, pintors i escultors que es llencen cap
aquests viaranys de podridura per tal de
diversificar, carn a París!, el nostre pano-
rama artísti'c. Es un mimetisme ipueril, del
gènere granollerí, per exemple ; Granollers,
carrer de Barcelona. Segons l'antic ,privi

legi, creu que plantant mitja dotzena d
fanals iguals als nous fanals de Barcelona,
i fentdos vigilar per un guàrdia urbà abi
llat a La moda dels guàrdies urbans d
Barcelona ja ha aconseguit el gran to bar

celoní que convé a qualsevulla carrer d
Barcelona. Tot plantant fanals i guàndie
urbans de tipus 'barceloní, Granollers però
desestima i desvirtua tot allò que és neta
ment granollerí, tot allò que no és pueri
ni rildícul, sinó granollérTsme excels, co'm é
ara la Casa del Condestable, el ric fines
trae de la qual hom diu si serà desmunta
i expatriat.	

nAlhora que s'estrenava Cocoliche a1 tea
tre Poliorama, el senyor Prudenci Bertrana
l'admirable novel-lista guanyador del Prem
Crexells d'enguany, feia un sic el ilvatg
a la sala de conferències de la Llrbrero
Catalònia. Ho feia per costum i per ta
de defensar la novella de tema rural. Ben
trana feia molt bé de defensar aquest tipo
de novella; àdhuc hauria pogut defensar e

ruralisme, que és la cosa m'és bellamen
defensable. Però no calia per això confon
dre el ruralisme, el bucolismo, el virgili i
sisme, -la rusticitat i altres caires del vmr
a pagès amb la salvatgeria, ni amb 1'and
cultura, ni murmurar de la civi!lit?acié
I Bertrana confongué aquestes valors. J

un any endarrera, Aurora Bertrana, la fill
del guanyador del Premi Crexells, havi
tamibé comentat amb mal humor, en el se
deliciós llibre Paradisos Oceànics, la invr
sió de la civilització en les elísies illes pol
nèsiques. Pierre' Loti, i, de retop, altre
escriptors viatgers, ens ensenyaren aquea

La Comissió d'Afers estrangers de la murmurar que en marts dels Chesterton b

Cambra francesa aborda la qüestió del 
degenerat en eshrone. Després el film I

desarmament i decideix de nomenar uns insistit melodramàticament sobre aquest t

rapporteurs d'information encarregats de	
ma polinèsic, i a hores d ara, entre tradu

reunir la documentació necessària sobre la	 cions, textos originals i films, estem ja t

qual poder discutir amb profit,	 saturats de salvatgisme literari com e

Per desig d'imparcialitat, es triaren dos	 granollerins estan saturats de banalitat ba

diputats d'opinions netament oposades. El	 celonina.

comunista André Berthon intervingué per	 Els filmis del malaguanyat Murnau e:

dir que amb un sol informador n'hi havia _	 -- -
prou. Però un diputat proposà

—Potser el senyor Berthon trobaria pre-
ferible que lvi haguessin tres informadors en
lloc de dos. Deu tenir el legítim desig de
veure'ns exactament informats sobre l'estat
à el progrés dels armaments a Rússia, i
ningú millor que ell no ens podria infor-
mar. Proposo, doncs, que sigui ell el tercer
informador, encarregat més especialment
de procurar-nos els documents sobre la

U. R. S. S...
Malgrat les tímides objecoions de l'inte-

ressat, així fou fet. Es diu que a Moscú
1 estan perplexos.

Jonx SACS

La màquina d'escriure de qualital

CASA O R BIS
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LA DIMISSIÓ DEL SR. ANGUERA

Opinions d'adversaris
En definitiva : el governador que sàpiga

donar la plena sensació que és imparcial
en les qüestions socials i que està posseït
d'un fort esperit de justícia i que els orga-
nismes del ministeri del Treball serveixen
a favor dels obrers per a quelcom més que
mantenir una burocràcia, i que en l'ordre
polític acordi la seva actuació amb el sentit
liberal i democràtic que ha inspirat el canvi
de règim ; el governador que això aconse-
gueixi ui correspondrà l'èxit de portar la
vida de Barcelona per camins normals, tal
com es desenrotlla la de totes les capitals
civilitzades. I això, aconseguit amb el res-
pecte i la consideració de tots els sectors

. ciutadans.

!	 ANGEL PESTANA

—L'home que vingui a ocupar el Govenn
civil de Barcelona ha de tenir per damunt
de tot dues condicions : equanimitat i conei-
xement dels problemes barcelonins.

Sobretot, aquesta darrera. Hi ha qui creu
que constitueix una garantia d'encert el fet
que la persona designada pel càrrec de go-
vernador civil vingui a la nostra ciutat amb
un desconeixement absolut de la vida i els
conflictes . locals. Aquesta opinió és un error
greu, del qual ha patit tota 1a política pas-
sada. Un Govern civil, r més el de Barce-
lona, no és pas una indústria. Si agafem
el director d'una fàbrica de Glasgow i el
traslladem a la direcció d'una indústria si-
milar catalana, podria molt ben ésser que
la cosa reeixís. Però en la govennaeió d'un
lloc intervenen multitud de factors morals,
fins emotius, que faran fracassar qui in-
tenti tractar-los sense conèixer-los .

Per a portar a terme una política eficient
des del Govern civil de Barcelona, són ne-
cessaris dos altres factors : comprensió i
tolerància. Les lluites socials es troben com

-plicades en l'actualitat pel problema de l'atur
forçós. Per a atenuar-lo treballen les orga-
nitzacians sindicals. Potser algunes vegades
les derivacions d'aquest problema originen
fets i casos lamentables. Cal, però, tenir
ben entès que és dintre mateix dels Sindi-
cats on poden ésser evitades amb més pos-
sibilitat d'èxit les probabilitats aquelles.

Així, el greu error dels governadors civils
baroelonins ha estat confondre l'organitza-
ció amb els seus afiliats ; fer recaure da-
munt dels Sindicats la sanció de les faltes
punibles que puguin haver comès els asso-

CIVILITZACIÓ I SALVATGISME

OIIUOLACOO

Sembla que allò que se'n diu del cert,
ningú sap qué passa entre la Xina i el
Japó. Potser caldrà que la Comissió de la
S. de les N. sigui a Manxúria per poder -ho
saber millor.

Mentrestant, la Comissió d'Afers estran-
gers de la Cambra francesa va voler saber,
per boca del ministre mateix, Briand, el pa-
per del Consell de la S. de les N., i va ce-
lebrar una sessió. Briand va respondre a
totes les preguntes, i conclogué

—El Consell ha fet tat el que ha pogut.
1 llavors va començar la discussió de

debò.
—Per què el Consell s'ha limitat a basar-

se en l'article ii del pacte?
—La Xina també — contestà Briand —

s'ha basat en aquest article, i el Consell no
post fer altra cosa que seguir la potència que
ha tingut la iniciativa de sotmetre-li un con-
fuete.

—Però per què la Xina no ha fet valer
l'article 15, cosa que hauria permès al Con-
sell de gendre sanoions i mides pràctiques.

—No ho sé pas.., — va dir Briand, amb
el to més innocent del món.

—Es que, potser per casualitat, algú del
Consell hauria aconsellat a la Xina que no
fes valer l'article 15?

Arronçament d'espatlles de Bniand,
—Potser és que el Consell ha tingut por

de la invocació de l'article ts? Es que
aquest article, en el seu paràgraf 8, diu que
si no hi ha unanimitat entre els membres
del Consell — els interessats a part, natu-
ralment —, cada membre de la S. de les N.
recupera la seva total llibertat. Aïxò hauria
permès al Japó de continuar les seves ope-
racions militars en estricta conformitat amb
els articles del pacte de la S. de les N.

El ministre d'Afers estrangers no formula
cap contesta precisa. Però, amb tot, alguns
membres de la comissió asseguren que un
del Consell havúu suggerit d'invocar espon-
tàniament l'article 15.

—Però no hi haurà unanimitat! — li van
respondre.

—Justament. Llavors la Xina i el Japó
podran fer el que voldran, i nosaltres ens en
podrem rentar les mans!

Però aquesta actitud de Ponç Pilat no

i
semblà admissible als consellers de la So-
cietat de Nacions.

El comvnisfa en un mal pas
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que sempre sán rebudes d'una manera fa-
laguera pel públic i que exigeixen del di-
rector una habilitat extraordinària i una
paciència més extraordinària cenara.

Tanmateix el cinema no ens ha donat
encara el film dels infants. El tema és bo
de debò i hela d'esperar que potser un dia
temptarà algun director. Intentar d'evocar
a la pantalla tot el món de l'infant, les
seves aventures, els seus treballs i els seus
jocs, quelcom que fos l'equivalent del que
han fet en literatura Dickens, Jules Re-
nard, André Lsdhtenbeger, Mark Twaie,
etcètera, o el que Schumann d'una faisó
incomparable ha fet en la música de piano,
heus ací que seria una temptativa inèdita.

Es veritat que aquest any tenim Les
aventures de Tom Sawyer rodades a la
Paramount. No hi ha al peu del film una
signatura illustre, però de totes maneres
podem guardar davant d'aquest film un
mínimum d'esperança, el mateix que da-
vant d'un altre film que s'anuncia, Les
peripècies de Spihi, que segons tinc entès,
no comprèn en el repartiment sinó iinfants.

Tornant al film de Saintdll, ens obliguem
a aplaudir la tasca de Warner Baxter i de
Jainet Gaymor.

Janet Gaynor ens torna després d'una
absència que els seus admiradors tindran
raó d'haver trobat excessivament proloin-
gada. No ens torna amb .aquell esclat que
iradiava quan treballava a les ordres del
malaguanvat Murnau i de Borzage. IEs diu

Diu MIQUEL LIGERO
Passeu, senyors

Passeu!
a veure'm en

OMBRES

DE CIRC

amb AMELIA MUÑOZ

V eureu demés

ME VOY

A PARIS
LEÓN ERROL
MITZI GREEN
ZAS'! PITTS

ó o u'©a c7© e^i©r

Son dos films «Paramounf»

L'ACTUALITAT A BARCELONA

LI	 STL\OI
De la novelaa de John Webster, Papà

cames llargues, Alfred Santell n'ha extret,
per encàrrec de la Fax, un film agradable
de veure i a estones divertit.

Una edició castellana de la novella a
molt bon preu ha permès a4 llibre una
extensa difusió aquí, i és de pensar que molts
lectors hauran volgut veure el film.

El millor del film és, a la primera meitat,
les escenes a l'orfelinat. 'Escenes d'infants,

que aquest darrer, en refusar-la com a in-
tèrpret de Liliom per preferir per aquest
rol Rose Hobart, es féu culpable que Janet
Gaynor es retreiés per un temps del cinema
i de la Fox. Sigui el que sigui, .benvinguda
de nou, aquella que ha sabut donar en el
cinema un to d'ingènua patètica que l'a-
proxima i l'aparta ensems de la que fou
la ingènua per excellència : Mary Pickford.

Marcel L'Herbier ens ha donat un nou

Janet Gaynor en «Papà cames llarguesn

Brigitte Helm

L'odissea d'un home

que va viure 24 hores

sense mentir

Es un film PARAMOUNT

Acaparí alegría!...
Proveeixi's de bon
humor per entrar
feliçment a l'any nou
veienf, senfinf i fruint amb

una díverfida opereta ñna=
mení vodevílesca, del més pur
sabor parísenc, plena d'esprif
í4eixída de graciosos cuplefs
de fàcil i agradable melodia

AVUI ESTRENA AL

Saló Catalunya

EXIT CREIXENT de la producció de

"Columbia Pictures"
parlada en espanyol
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Juana Alcañiz
Barry Norton
Caries Villanas

Un film dramàtic í senfimen=
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El codi penal
Fílm dialogaE en espanyol

TIVOLI

ES UN FILM
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f OX or de llei de la pantalla

EL. CINEMA
DES D'ALEMANYA

 del diàIegEntorn
A una història futura del film deis nos- d'O'Neil en llavis de Greta Garbo. Quan

tres dies pertoca demostrar com el gran els artistes europeus de més pura tradició
problema del cinema parlat és, encara avui,	 d'èxits teatrals arriben al cinema, aconse-
el diàleg. Aquest fet ha sorprès el cinema, gueixen allí la silueta fixa de personatges
val a dir-ho. El diàleg, que és el que més que parlen sols. Vaig veure l'any passat
recorda en el nou cinema el veïnatge del Elisabeth Bergmer, una de les més famoses
teatre, no pot resoldre res per ell mateix i	 actrius alemanyes, a l'escenari primer, en
canvia els principis que Qroducer, crític i el seu film Arianne després, i mai com aquí
artista s'havien après de memòria.	 no vaig tenir la impressió que no hi havia

De vegades es diu i s'escriu que el cine-
ma •parlat ha abusat dels diàlegs. Però es
que pot dir-se que el veritable diàleg cine-
matogràfic ha començat, que ha estat ni
tan sols una vegada aconseguit?

Fins ara el tonfálm — paraula genèrica
alemanya a univorsalitzar — ha estat pels
sons, pels sorolls i pels monòlegs. Ningú no
ens podria treure l'enyorança dels sons sin-
eronitzats del més stendard i avorrit dels
documentals, si un dia tornessin a ésser
muts.

Si el progrés del cinema parlat ha estat
la rapidesa d'adaptació d'una tècnica per-
fecta a quelcom inesperat, el diàleg no és,
a hores d'ara, cosa vençuda. Charlie Cha-
plin, que no vol emprar la paraula, en Les
llums de la ciutat és un exemple de por
al diàleg. Un diàleg parlat de Ciiarlie po-
dia ésser un daltabaix d'allò tan artística-
ment refinat que és el seu art. Tot el que
pitjor .arrossega avui el cinema parlat 

—cosa ja aconseguida — d'aquella albada ab-
surda seva, és aquest fracàs del diàleg.
Compteu si no quantes solucions d'opereta
han arribat — i arriben —.a substituir, a
socórrer un diàleg que es fonia.

Tot a l''entonn del diàleg vegi's quins
esforços per vèncer el que encara està per
vèncer : dintre de la tècnica cinematogrà-
fica més ortodoxa, els assaigs de René C'lair
en Sous les toits de Paris, simplificant el
diàleg en un mot, o fent-lo endevinar a
través d'un vidre, i els prodigis de décou-
1age de Fritz Lang en el seu darrer frlm

film, extret de la novella de Gaston Leroux,
El misteri de la cambra groga, que coro-
porta una segona part titulada El perfum
de la dama endolada, el qual justament ara
s'acaba d'estrenar a París.

Film de misteri, mig fantasmagòric, mig
policíac, és aquesta una obra sense origi-
nalitat. S'empara en un seguit de fórmules
avui ja potser excessivament emprades en
els films d'.aquest gènere . La intriga no està
pas desproveïda d'enginy, per bé que una
mirada crítica no pot menrys de descobrir-hi
arbitrarietats i elements convencionals. La
poca substància del tema obliga, per a des-
pertar l'expectació i provocar l'ansietat, a
recórrer a una sèrie de fallàcies que, sense
tenir res a veure amb l'essència de l'as

-sumpte, roden tot el temps al seu entorn.
No hi ha raó per què la cambra sigui pre-
cisament groga, ni per què dl pare de la
noia s'hagi de dedicar a la química en un
castell que ni regalat el voldríem, ja que
sempre hom hi viu on una constant expec-
tació ,amb les ombres i els gats, ni tampoc
hi ha cap raó que obligui ell servei a gesti-
cular d'una manera misteriosa sempre, que
gols fa semblar maniàtics, sense ésser-ho.

Marcel L'Herbier és un exoellent teorit-
zador del cinema i en el seu film hom hi
veu una generosa voluntat de treball i una
intelligèn•cia gens menyspreable, però el
personal no l'assisteix gaire bé i el furo tèc-
nicament dóna impressió de pobresa.

J. PALAU

ADMIREU AL

COL1SEU M
6RANS NOVETATS EN

CORBATES INARRUGABLES

'	 Jaume 1, 11

Telèj.11655

BIOGRAFIES FALSES. — Dèiem que
les úniques biografies que ens estimàvem
eren aquelles que ihavien estat bastides per
una ;lliure imaginació. La realitat, la rea-
litat de les vides del cinema, és decebedora
sempre. Deixeu-me doncs situar en un pri-
mer terme d'interès el llibre de César M.
Arconada : Tres cómicos del cinema (Eidi-
torial Ulyses), per tot allò que hi ha de
fals — de líric — en • les seves pàgines.
Aquests tres còmics són Chaplin, Harold
Lloyd i Clara Bow. Arconada, «biògraf
d'ombres» com ell li agrada d'anomenar-se,
ha anat bastint des de la seva butaca d'es-
pectador obscur, silenciós, la vida falsa de
cadascuna de les seves ombres predilectes.
Primer fou — ,primer llibre i primer amor —
Greta Garbo, re-creada per un miracle de
visió ;poètica ; després aquests tres còmics
del cinema. Arconada és un franciscà que
estima les coses humils. Per això la seva
visió de Chaplin té alguna cosa de fraterna
i d'intimitat enternida. Arconada, damunt
l'anècdota intranscendent, basteix la mà-
quina lírica del seu somni, la transcendèn-
cia suprema de la seva projecció espiritual.
L'instrument .poètic que 1i és el llenguatge
és meinat amb una sobrietat i amb una
elegància perfectes. —_D. P.

Nofa a un concurs
Al mateix temps que en la premsa diària

s'ha comunicat la decisió del concurs de
crítiques, organitzat per la Paramount, sobre
el film Marroc, s'ha informat als interessats
de 1a manera com ha procedit el jurat en
aquest rail; com a membre del jurat, i tes-
timoni per tant de les seves tasques, puc
garantir als quatre cents concurrents a1 con-

més dramatisme que el d'ella. No fa gaire curs, entre eIs quals és de suposar que hi
he vist Henny Porter en la interpretació ha lectors de MntavoR, que en aquest cas
de Vint-i-quatre hores de la vida d'una dona,	 sida procedit amb una escrupolositat i bona
la novella de Stefan Zweig, isolada, reti-	 fe .absolutes. Però també m'interessa Fer
tant una eterna confessió,	 constar que el jurat estava integrat per

El cinema parlat, en mig de la grisor del cinc individus, els criteris dels quals en
mot i del brillant discurs dramàtic, sofreix d'apreciació de les crítiques discreparen ex-
encara el sacrifici al gest. D'aquest genere traordinàriament. La meva participació en
en el qual es parda i es diu per accentuar	 el fall, equival a una cinquena part d'un
després una mirada o una ganyota inútils,	 joc que, degut a aqudlles discrepàncies, ha
d'aquest gènere en què són capdavanters a tingut quasi l'emoció d'un joc d'atzar.
Alemanya Conrad Veidt i Brigrtte Helm.	 I amb tot, la fórmula de votació adoptada

CARLES M. CLAViERIA era Fú^nica equitativa, Si els criteris ha-
1guessm coincidit, 1a votacaó iiuiia estat

exactament una suma, ara més aviat potser
ha semblat una resta ; però no hi ha altra
solució. Dic una resta, perquè ha estat una
fórmuL'a d'equilibrar els criteris extrems.
Exemple eloqüent de la relativitat dels gus-
tos i opinions.

Una felicitació a la Paramount per aquest
concurs que és un encert per tal com incita
el públic a la reflexió i a la crítica desperta.

J. P.

Noficiaris
Els 'noticiaris estan em el primer terme de

les nostres preferéncies. (Estan destinats a
ésser els diaris de demà. Azorím en un arti-
cle recent de Crisol deia que a l'any 3000
no hi hauria llibres, perquè s'hauran subs-
tituït ;per discos. 'E1 diari serà substituït,
també — i molt més aviat —, pel cinema
i -per la televisió. IEl descobriment del sonor
ens permet d'assistir simultàniament a 1'ar-
ribada de Laval a Nova York i a 1a darrera
jugada de rugby a Nova Zelanda amb una
sensació de realitat extraordinària. Vol-
dríem, però, fer un retret a les cases pro-
ductores pel desinterès amb qué són trac

-tades les coses del nostre país, desinterès
que no •correspon a la qualitat del mercat
que hi cerquen. Mentre aquestes cases te-
nen desplaçats equips sonors i operadors
perfectes a tots els països, l'actualitat grà-
fica espanyola sempre la veiem escadusse-
rament representada, mal presa i pitjor sin-
cronitzada.
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Avui tarda i nit: Exitàs
JULIETA, FILLA UNICA
Diada da Cap- d'Any. A les 3'3o: El meravellós

espectacle de FOLCH 1 TORRES

ELS PASTORETS
amb l'arribada dels Sanes Reis Gaspar, Melcior

i Baltasar, que obsequiaran la mamada.
A les sis i a les deu, a riure amb

JUUEÏA, fulla UNICA
Es despatxa a comptadurie. Demaneu programes
del aran Gulgnol de París, que actuarà del

8 a 1'11 de gener

etil (4Iti
ifSUpe

Un dia, contempl ant el chansonnier M	 a tristíssima expressió del teatre líric
yol, que aleshores treballava al Principal	 aprofita encara tots els elements polsosos
Palace, Pío Baroja va dir:	 i atrotinats ae1 seu .passat confessable, però

—Ante un hombre así, un español se ja ha perdut- tot el perfum de la mica de
siente humillado y ofendido,	 qualitat t de decència artística que els am-

Encara que no conypartim el sentit de tics homes de sarsuela portaven a la seva
salvatgeria de la més pura font basco-cas-	tasca.
tellana que informa el pensament d'aques-	 * * *
ta frase, ens va bé per encapçalar aquest 	 La sarsuela que ara veiem és el símbol
article i per dir després que, davant de	 vivent de la instgnificància del nostre tea-

D'una sarsuela — qualsevol — recent

qualsevol sarsuela espanyola, de les pro-
duïdes aquests darrers anys, el ciutadà tam-
bé es sent humiliat i ofès. La sarsuela
espanyola que triomfa amb estrèpit pels
nostres escenaris, és com una mena d'alta

-veu monstruós que proclama als quatre
vents l'anaifa'botisme i la ignorància nacio-
nals.

També és de Pío Baroja la frase que
defineix la jota aragonesa : La jota — diu
— es la brutalidad hecha música. I mosal-
tres, sempre tan amics del plagi, afegirem
que la sarsuela és la barbàrie feta teatre.

IEns referim — cal advertir-ho? — a la
sarsuela contemporània, a aquesta sarsue-
la regional que és una emanació cas-
rega-da de fum de tabac, de burilles i de café
amb llet, que, sortint dels cafès de Madrid,
s'escampa per tota la Península. D'aquesta
sarsuela que escriuen uns senyors, que sem-
pre són dos, o tres (ganes de diluir les
responsabilitats ?) i que la música hi és.
posada per un altre senyor, al qual els
únics vestigis de civilització se li acaben
en el carei de les ulleres - si és que en
porta.

La sarsuela contemporània viu fora del
temps i de l'espai, qualitat que sembla in-
dispensable per atraure positivament la cu-
riositat del públic del país. Hereu d'wna
tradició que no ens atrevirem a qualificar
de gloriosa, però sí, almenys, honorable,
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La 4eafralí^at de Benavente

El que situa en un primer terme d'inte-

rès cada obra nova de don Jacinto Bena

-vente, és l'absoluta facilitat amb què l'autor
de Los intereses creados mena la ficció vers

els camins que li semblen més hàbils segons

llei de caprici. Davant l'obra de Benavente,

hom té la impressió que el teatre ha dei-

xat d'ésser el gènere més difícil de la lite-

ratura. Un gènere supeditat a una sèrie de

limitacions tan immenses com la realitat

escènica, la sanció pública immediata, les

dimensions fixades .pel costum, etc. Sempre

que presencieu una solució dramàtica de

Benavente, teniu la sensació que aquella so-

lució podia ésser substituïda per qualsevol

altra. Que ha forçat — però sense que l'es-

forç sigui palés — l'acció a pendre ritme,

el que o'iT ha valgut, .perquè l'autor juga

amb l'acció s amb els personatges amb una

naturalitat absoluta. Vidas cruzadas, la dar-

rera estrena de Benavente a Barcelona, pee-

sonta, amb escreix, les característiques que

acabem d'apuntar. L'autor comença una co-
mèdia realista i la transforma en una obra
de màgia amb aires sobrerealistes. Tot això,

però, sense escarafalls, com si l'autor no

se'n donés compte. Com si, en lloc d'una

comedia, estigués bastint un poema novel-

lose. I l'extraordinari del cas, és que l'obra

escrita així, amb una despreocupació ma-

tonal com aquesta, resulta sempre extraor-
dinàriament teatral, interessantíssima per a
l'espectador. Aquest és el secret de Jacinto

Benavente, tan discutit i tan admirat arreu.

Vidas cruzadas, podria ésser un espècimesm
ben clar d'aquesta facilitat per al teatre ar-

bitrari que té l'autor de La ciudad alegre
y confiada. Afanyem-nos ,a dir que la seva

representació al Goya ha servit per a pale-
sar una vegada més l'excellència de la di-
recció escènica i artística de la remarcable

companyia que capitaneja Margarida Xirgú,

1 cada dia més prodigiosa de sensibilitat.

Crisi Teatral

Tema de moda, aquest de la crisi teatral.
Sabem que dintre de pocs dies tanca un
teatre molt cèntric dels que es dediquen a
l'escena catalana. Això donarà motiu a què
els comentadors facin una acumulació de
matèria transcendental. Hi ha, però, molts
de petits detalls a escatir, que, potser, tots
plegats ens donarien la resultant precisa de
d'arrel de la crisi. Per exemple, 'la 'vnconfor-
tabilitat de les mostres sales d'espectacle.
Barcelona no 'mereix unes sales d'espectacle
com les que té. Llevat de dos, tres, .potser
quatre locals, que tenen les seves butaques
encoixinades i un mínimum de confort, les
altres són terriblement inhospitaláries. Al
Goya, la tos dels espectadors que es refre-
den no deixa sentir l'espectadle. Als altres
teatres les butaques de fusta fan antipàtica
i incòmoda l'estança. La calefacció fun-
ciona rarament, i quan s'alça el teló una
ventada d'aire gelat despentina els especta-
dors.

L'art d'En Màntua

Tenim una satisfacció en comunicar als

lectors de MIRADOR que l'article sobre La
Morena de Collblanc, publicat en el 'número

passat, va omplir d'alegria a1 senyor Màn-
tua, com era el nostre objecte : que l'esmen-

tat autor passés unes bones festes de Nadal.
Perquè el senyor Màntua és un autor al

qual afecten molt les crítiques — unàinime-

ment desfavorables — dels diaris : li treuen

el son, la gana i l'humor, 1i fan perdre
quilos de pes i tot se'n va en lamenta-

cion s .
Però és difícil d'acontentar a tothom. EI

que fou escrit únicament amb un fi benè-
fic, ano ha estat pres .així pels orítics, els
quals es planyen d'haver estat tractats d'en

-vejosos dels èxits del senyor Màntua.
I aquesta afirmació, realment, s'ha de

pendre en el mateix sentit que totes les
altres de l'article.

Ara que ja han ipassat les festes de Nadal,
ho fem constar així per a satisfacció de
tots, ús a dir, dels crítics i dels lectors.

J. P.

Agència exclusiva per a la venda de

MIRADOR

Societat General Espanyola de Llibreria

Barbarà,16	 . Telèfon 17218

Teatre Català Romea
COMPANYIA VILA•DAV!

Avui, dijous, a lea 5, present de pessebres als nens
Els Pastorets a Betlem

Nit, a un quart d'onze
La Morena de Coll-Blanch
lardanesal Vestíbul perla cobla Barcelona Albert Mntl

1 ballets per l'Esbart de Dansaires Baràno.
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MIR1IÌDR

EL. TEATRE
La sarsuela espanyola Ci rc a I'OIym pia LLANTERNA

tre. No el públic, ni els autors, ni els em-
presaris, i no cal dir que ni els artistes,
no han fet res, no volen fer res, per rentar
la cara, per civilitzar aquest gènere teatral.
La sarsuela viu més dels seus defectes que
de des seves qualitats — absents —. La
sarsuela és els decorats que a tat el món
ja ham arreconat a les golfes ; la sarsuela
és els cantants ventruts i bramadors, que
defensen a crits tm art de poble primitiu
la sarsuela és la barba de tres dies dels
comparses vells i miserables, als qual s'en-
comana .la delicada tasca de portar a l'es-
cena l'ahegria de la joventut; la sarsuela
és la pobresa, la imbecilitat i l'adéu a 1a
intellïgència d'uns literats de cinqúé ron-
gle; la sarsuela, finalment, és la música,
ni 'nava ni vella, :ni boina ni dolenta, que
destilla tota la impressionant poca solta del
país. La sarsuela és la rutina, la pols
sense glòria dels escenaris ; no té pà-
tina, és bruta, simplement ; té massa pocs
anys per poder ésser una ruina venerable,
i és massa lletja per poder passar per jove.

L'art líric menor que vol ésser la sar-
suela, ha ignorat, i seguirà ignorant fins
el suïcidi, que pel món del teatre ha pas-
sat una cosa que en deien opereta, que
és el somriure posat en música, i que,
més tard, el musicha^ll, tan sensible, fre

-nètic de recerques i de modernitat, ha donat
a l'art teatral un sens fi de noves possibi-
11 tats.

Els equivalents de la sarsuela espanyola
contemporània, a tot el món, són l'opereta
i la revista. I no ha calgut trencar-se gaire
el cap per descobrir que aquesta mena d'ès-
pectacles han d'ésser, en primer terme, ale-
gres. Que aquesta alegria començava amb
la brillantor de la música, la fantasia dels
decorats i de la presentació, en la bellesa
i 'la joventut dels artistes, en el moviment,
en la gràcia, en el ritme de l'espectacle,
per acabar amb una sensació general d'op-
timisme, de confort, de netedat.

La sarsuela oposa a tot .això un gust irre-
primible per la lletjor, per l'ancianitat, per
l'ensopiment, ,per la ignorància i per la
brutícia.

La sarsuela espanyola mereix ésser l'art
nacional d'un país que encara desconegués
l'existéincia de les installacions d'higiene.

E1 programa d'inauguració de 1'Olympia i^El Trio Whirl Winds són uns patinadors
era bastant mediocre. El d'ara ja està molt ¡ de mèrit.	 Rossos,	 roses,	 vestits	de	 seda
millor. Però tant se val. Per mediocres que blanca, semblen unes figures de porcellana
siguin els números,	 el circ té sempre un alades i lleugeres, que realitzen amb patins
interès. Al circ sempre hi trobareu aquella piruetes raptddssimes, passos de vals apatxe
probitat obrera, aquella honestedat artística, esfereïdors i molinets esgarrifosos, tot sense
aquell afany	del	 treball ben	 fet,	del bell esforç aparent i amarat de gràcia etèria.
acabat, que porten l'artista	a repetir,	 fins Els Mijares Brothers són uns funàmbuls
a reeixir-los, l'exercici que li fia sortit ma- que ja rpertanven a la vella guàrdia. Gus-
lament. Al circ sempre hi trobareu el joc tuve Frélaville deia, en el seu llibre Au mu-
net,	 l'absència	de	 chiqué
tots els aparells es preparen
a	 la	 vista	 del	 públic.	I	 la
precisió matemàtica aliada a
la més lliure fantasia.	I	 el
somriure	 cortès	que	 dissi-
mula púdicament l'esforç. El
circ... Jocs del cos i de Tes- t
perit.	 Jocs	en	 els quals e1
cervell	ha	 d'ésser	tan	 àgil
com els muscles. I gent que "s
juga fort, que exposa cons-
tantment la pell. Gent teme- x_
ràri.a,	 gent	 ignorada	 que
guanya menys que una cu- . v

pietista, I això que una cu-
pietista	 pot	 ésser	 dolenta,
mentre	 que	 ]'acròbata	 no. í,

tL'acròbata	 ha	 d'ésser	 'bo,
forçosament bo.	 Gar si no
ho és, corre el risc de tron-	 6^
car-se el coll.	 Vocació insu-^ v
bornable de l'home de circ	 vr

^d^t ^tate	 e
que res, ni misèria, ni priva-
cions, ni vexacions, no han
pogut mai cólltòrcer.

A 1'0'1ympia hi brillen to-
tes aquestes virtuts. A 1 0-
1ympia,	 aquesta	 setmana
hem vist...	 Cord	 &	 Gilette,""ru+
ciclistes còmics que, malgrat	 T
el seu nom de guerra	 an-	 i, teja °I ll	 I ^ i.	 ^éry	 j

11	 le	 li^li	 ,:al^ii^i	 ^rlès, són uns aloman' s com	 gin	 ^^"'g	 Y `( ^	 'n	 '

una casaue uneixen a unq	 nl	 ^	 g ^u^•	 »'
real virtuosisme aquella grà-	 "'
cia bébete i	 qa uell	 ust	 er^^I

g	 pl'excessiu	 tan	 horriblement
teutons. Kaniscka, el treball rt:

del qual presenta certes ona-	 ^	 ?
logies amb el dels Roginsky	 t^	 i sir	 g t	 ^i^„ ^	 i^'r	 ,vli

`ani Mac Norto,	 els célebres
merycistes	 o	 homes-aquà-
rium, és més un fenomen de Walior & 11igor
fira que un artista de circ.
Homenet	 d'aspecte	 inquie-
tant i	 maneres untuoses. 	 Kaniscka s'em- I sic-hall,	 aparegut	 en	 1923,	 d'aquests	 dos
passa	 monedes,	 ous,	 rellotges,	 peixos	 i equilibristes	 sobre	 el	 (filferro :	«EI	 treball
finalment una bombeta encesa, que brilla dels germans Mijares, dos joves mexicans,
dins	 l'esòfag	 i	 produeix	 una	 sensació treball remarcable iperú bastant mal presen-
anguniosa.	 King	 Reep	 és	 un	 mediocre tat, s'acaba per un salt mortal enrera, que
jongdeur que jongla amb quatre boles — crec que és absolutament inèdit.» 'No 'hau-
som	 lluny	 de	 les	 set de	 Rara	 i de	 les riem d'afegir res	 a aquest	 judici.	 Només
vuit de	 Rastelli qui,	 en privat,	 en	 mane- que el treball dels Mijares ja és ara molt
java deu — i que deshonora el noble art més ben presentat i que ja no són els únics
del jongleur amb una	 indumentària gro- a realitzar el salt mortal esmentat. Ja m'hi
tesca i uns trucs còmics, que dissimulen la ha un altre. Un tal Colleano que, encara
seva ,penúria acrobàtica, que es presenti també com mexicà, és mig

Waldor & Wigor són dos atletes del ta- ir landès mig italià. Un dels Mijares mima
pís còmics, 'l'encert anés gran dels quals és també una	 escena d'embriac sobre	 el fil-
haver-se	 composat	 un	 tipus	 grotesc molt ferro. Treball de mèrit, ,però que no acon-
remarcable. Amb un aire definitiu de per- segueix superar el formidable embriac que
fectes idiotes, el posat absent de 1"home que feia el vell Roblodillo ni el virtuosisme del

ve de l'hort i la impassThilitat de l'imbècil gran Pau] Gordon.
complet, es compliquen constantment 1'exis- Tot això,	 i	 la	 Famflia	 Moihamed	 Ergi,
tència, acumulant dificultats elementals que saltadors remarcables,	 Oreval, contorsionis-
són	 incapaços	 de	 resoldre.	 El	 seu	 treball ta,	 i iCostica	 Florescu,	 un	 perxista	 sonsa-

acrobàtic no té cap importància. IEs limiten cional,	 és	 el	 més	 notable	 que	 hem	 vist
a realitzar alguns exercicis de mans a mains aquesta setmana a l'Olympia,
dels més simples. I	 SEBASTIÀ GASC'H

Josep MARIA PLANES
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VARIETATS
Balanç?

Podem fer, amb un gest optimista, el ba-
lanç literari de 1931? La discreció no en
restaria una mica lluny? 1931 ha estat un
any preferentment polític. Resignem -noshi.
Resignem-nos perquè les circumstàncies han
demostrat que el pitjor enemic de 1a lite-
ratura és la política. Potser la literatura
mostra no n'esperava un tan absolut menys-
preu. Hom sabia que tot el treball de dig-
nificació i d'esforç regenerador de Catalu-
nya havia eixit de l'estament literari. Aquest
estament havia de deixar pas als . homes
d'acció quan l'hora fos arribada. Però, ben
entès, els homes d'acció 'havien de servar
un record i una atenció al fenomen que els
féu possible l'hora decisiva. Quan Carles
Soldevila anuncià un nou període de la lite-
ratura catalana determinat per la caiguda
de la dictadura, ja posà de manifest l'orde-
nació de segon terme en què calia situar la
literatura. Però Carles Soldevila no podia
preveure un abandó tan absolut dels purs
gaudis espirituals, darrera l'anècdota trucu-
lenta de la més lamentable barroeria ,poE-
tica. Segurament que quan Carles Soldevila
establia les bases de la nova època literària,
no sospitava que aquesta nova època havia

de •produir la mort, per consumpció, per
abandó, de D'Aci i D'Allà, un magazine que
honorava Catalunya i e1 seu director. No.
La política ha arribat massa lluny, perquè
és una política de fulletí, apassionant i in-
útil com un fulletí. No una política serena,
amb eficàcia de cultura. Els ciutadans, al-
trament, han cregut que, liquidada la dic-
tadura, les lletres de Catalunya yes mantin-
drien per si soles ; han trencat tota relació
amb el llibre català, muntat altivament da-
munt d'un bluff polític d'un exagerat gro-
tesc. L'estrèpit de 1a caiguda s'ha sentit
arreu.

J. Pous i Pagès, en el magnífic discurs
amb què oferí el banquet d'homenatge a
Manuel Azaña, feia notar la diferència entre
aquesta política .anecdòtica i barroera i la
política desinteressada i ,profunda dels es-
criptors i dels artistes que, en últim terme,
han creat l'estat de consciència damunt del
qual s'apuntalen molts dels pervinguts. Cal,
doncs, que entre :política i literatura torni
a existir un 'lligam de convivència, si rio
volem que es perpetuï un estat de coses
avui com avui lamentable.

La producció editorial catalana ós migra-
díssima i tendeix a ésser-fio cada dia més.
Els teatres catalans fan mal teatre, i ham
de plegar perquè no hi va ningú. La qua-

litat dels treballs literaris no fa tampoc
oblidar l'esquifidesa del seu nombre. Els
averanys per , a 1932 no .poden ésser més
negres.

Solament un canvi radicad, a 'base de
' disciplina, d'abnegació, de siinceritat, de crí-

tica severíssima i d'ajut govennamental po-
drien millorar el nostre ambient cultural.
1932 Podria ésser — voldríem que ho fos 

el signe d'aquest cainvi. — S. L.
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r repòrter, intervivant l'estrella. — En
quiá an y li agradaria haver nascut?

-	 (Part Hem, Estocolm)

U-E-,	 ^1

El pare.----Aquest noi anirà Iluny.
El visitant, ti ti de la ràdio manejada pel

noi. —I quan se'n va?
(The Humorist, Londres)

—+Els temps són tan dolents, que em veig
obligat a dur aquí el mateix barret d'anar

a l'òpera.
(Judge, Nova York)

—Aquest poca-solta, que ens hem adonat
que duia rellotge de polsera quan ja ha-
víem filmat cinc mil metres!

(Lile, Nova York)

—Una altra cervesa. He d'esperar una
dona.

—Rossa o negra, senyor?
—Què n'heu de fer?

(Gringoire, París)

LE/ LLNETRE/
Hagiografia i humor

Em tempta de cloure aquestes notes so-	 rística de la dimensió humana. Els sants

bre literatura biogràfica amb unes referèn-	 vistos peu a terra ; sense nimbe i sense

cies a les vides de sants, que formen un	 aurèola. Amb la seva simplicitat i amb la

capítol apart dins d'aquella per les limi- seva humanal flaquesa. Eça de Qveiroz —
tacions de la matèria que les informa.	 recordem el seu San Onofre — podria ésser

Efectivament, davant d'un gènere com	 el primer nom a retenir. La seva visió, en-

aquest, la situació, dogmàtica o antidogmà- tre esc	 aèptica i enternida — irnia i emoció

ticá, ortodoxa o herètica de l'autor, tenen	 cèltiques —; la visió massa humana .potser

una primordial importància. De fet, sola- de la vida de cada dia, del baró anacoreta
ment pot anomenar-se literatura hagiogrà-	 la plàcida, cristiana mort del sant després

fica aquella que refereix les
vides dels sants dins d'una
correcció doctrinal, que no
exclou tota aquella fantasia,
de finalitat ,pietosa, que vol-
ta les vides dels sants com
un nimbe d'encens. Vides
de sants, o vides en olor de
santedat, perquè no sola-
ment el contacte dela bea-
tificació imprimeix caràcter,
súnó també la seva olor, la
proximitat o 1•a presumpció
de la seva presència. Així,
doncs, trepitgem terreny ta-
bti, per bé que ens movem
entremig de purs conceptes
literaris. De fet, al costat
de l'hagiografia apologètica
presentarem unes notes so-
bre humorisme hagiogràfic,
en funció de contrast.

Lluiten les biografies dels
sants, escrites darrerament,'
entre dues tendències extre-
mes. Una, la tradicional,
beata, panegírica, que exal-,
ta les virtuts del celestial
personatge ; l'altra, analíti-
ca, fredament humana, que
postula l'examen objectiu
fins a les darreres cense-
qüències. «Ni clínica, ni em

-píreo», clamava Américo
Castro començant un estudi
sobre Santa Teresa. Santa
Teresa, justament ara, és
un punt central d'apassiona-
ment renovat. Mentre Teó-
filo Ortega publica una bio-
grafia ingènua i reverent de
la famosa santa, el doctor
Novoa Santos examina la
seva exaltació mística en
relació amb la més estricta ,fisiologia.

Aquesta tendència que cerca lesions car
-díaques per .a explicar la transverberació o

desviacions del sexe per a explicar el mis-
ticisme, obeeix ,potser a una reacció mate-
rialista contra l'idealisme devot del gènere
hagiogràfic. La manera ingènua de La lle-
genda dorada o dels comentadors medievals

^Coincy, Beauvais, Berceo... — que té el
seu parallel en les decoracions murals i en
les vidrieres policromades, havia de provo-
car uña reacció tan crua com aquesta. Sen-
se tant de rigor antiflogmàtic, però amb
una malícia indesmentible, un altre gène-
re—l'humorisme hagiogràfic havia de pre-
sentar-se també. Afanyem -nos a dir, .però,
que la dignificació literària de l'hagiogra-
fia ha estat assolida. Ha estat una con-
questa del segle xtx, i més concretament
d'Ernest Helio, el centenari del qual no ha
estat prou celebrat a casa mostra, per bé
que un català — Joan Ma-ragall — em fos
l'introductor a la Penfnsula. Després de
Helio, la literatura hagiogràfica .pren cene-
ciència clara de la seva dignitat. El record
del Sant Francesc de Johannes Joergen-
sem, o el de 1a deliciosa Jeanne d'Arc de
Joseph Delteil, no cris deixarien dubtar so-
bre aquesta constatació.

La visió humorística de la santedat fa
referència, de vegades, a la seva dimensió
històrica : a la llegenda acumulada pieto-
sament darrera d'ells . Ningú com el Franoe
de Lile des pingouins podria representar-
nos la visió escèptica d'un llegendari me-
dieval més maliciosament intencionat. Però
ha estat més fecunda encara la visió humo-

11J Q D ¿ 6= ° DELICÔTI#E$ lTORt

ì4joIGfo1ðoM6 . 1..
OLL4V0 S2. T 6LL. 7 3817

e^Rc^.eo^+rp►

P4►ITI#ERI4
COM FITERI4

soMeóH^
^Qp QYL^ iuRL

1.1ifI FIN/

dEA•1R^ 4 DOApIaii.l

L'OBRA D'ARTHUR SCHNITZLER

Erotisme i valor objectiu
. inb motiu de la mort d'Arthur Schnitzler, pe1 filòsof	 i	 el	 biòleg	 l'erotisme és	 impor-

tota la premsa de mig any a aquesta part ant.
ve desfent-se en elogis de qui ha estat qua- Diré	 més :	 que l'erotisme	 de Schnitzler
lificat, a casa nostra, de glòria de les lletres és rebuscat, malaltís ; és un amor materia-
austríaques i universals. Si per «glòria» en- lista, un sensualisme que escalfant la fan-
tenem tots, més o menys, la mateixa cosa, tasia produeix imatges luxurioses, la mena
el qualificatiu resulta ben fals ; és ja hora a situacions rebuscades, a un fauste eròtic
de precisar el lloc exacte que a l'escriptor tot oriental.	 'El seu erotisme,	 però,	 no és
austríac	 correspon,	 que	 no	 és	 per	 res	 el el de l'home normal; és més obra de la
que la pietat pel mort i la tasca de crítics fantasia — imaginat — que sacietat dels sen-
decimonònies volen fer creure.

Són	 dos	 els	 ordres	 d'ele-
ments que determinen l'obra
de	 Schnitzler,	 d'u'nabanda
l'estat d'esperit que reflectei- i
xas les obres : segle xtx, na-
turalisme ;	 i	 d'altra,	 la	 seva
co^ndició	 d'hebreu,	 vienès	 i
metge.

Ací on ben oblidat Galdós,
es pretén servir-nos com un
plat	 frese	 el	 passatisme	 del
vienès. No es pot oblidar que
la guerra europea canvià per
complet el nostre món,	 que-
su iposà d'ensorrament del libe-`
ralisme i de la seva m.anifee-
tació artística,	 el naturalisme
— art	 de	 tesi,	 a	 l'abast	 de
tothom —, .per donar ipas als
forts,	 i,	 parallelament,	 fer
subjectiu l'art.	 L'escriptor de
la segona meitat del xtx des-
criu,	 ,procedeix	 a	 posteriori
(ereient, de passada,	 en	 1'ab-
solutisme de les relacions per
ell	 determinades d'après	 na-
ture) :	 fa	 novella.	 lEe	 cronis- h'
ta.	 Per contra,	 la mentalitat
actual	 (Rimbaud,	 Joycc,	 els
sobrerealistes ;	 la	 llista	 fóra
interminable),	 retbutja	 el	 ca- t
ràcter exclusivament comuni- v

tcatiu de la paraula, veu arreu f
el dubte i manifesta la	 part q
menys controlada del propi l o r`r
sense curar-. •e massa del pú-
blic; no descriu, parla en vi- Schnitzler i el seu cunyat (Igtz)

dernt, en profeta	 (i Nietzsche
és el Baptista de la nova èpo-
ca). Fa Lírica, en lloc de Novella. L'obra de
Schnitzler el colloca indubtablement entre
els escriptors del segle passat, i en efecte,
en les obres de l'última època — com Früu-
lein Else o la Traumnovelle — es troba 1a
mateixa preocupació de descriure la part es-
candalosa dels saloine com en Anatol o en
Ltiebelei (escrites abans de 1895) ; el proce-
diment no ha variat, la meticulositat, el
sadisme són els mateixos, com si trenta
anys fossin passat debades.

Cal situar-se en la Viena que en el 66
perdia l'hegemonia sobre els països germà

-nics, que deixà la política, que veié alçar
-se els grans edificis dedicats a l'esbargi-

ment, que es dedicà a viure sense preocu-
pacione ; cal tenir present la societat d'ar-
tistes, comerciants, etc., que al saló dei ,pare
de Schnitzler es trobava, per a compendre
per què tan fidelment, tan insistentment, el
nostre autor havia d'ésser el cronista de la
((dolça Viena». Aquell ambient malaltís ha-
via d'accentuar la mentalitat hebrea — im-
portant en la cultura austríaca — en la seva
tendència a l'intellectualisme analitzador, al
pessimisme moral, i sobretot a l'erotisme.
Especialment per aquest s'ha sentit un ex-
cessiu interès (i ha dit algú que és la carac-
terística dels temps en què la política és
morta) en la Viena de l'avantguerna, i són
hebreus vienesos els representants de l'art,
la filosofia i la biologia sexuals, val a dir
Sohnitzler, Weininger i Freud.

La capacitat analitzadora de I'intellecte
j ueu dóna on literatura, l'observació, l'en

-registrament, la crítica; el seu geni ha estat
titllat (per un enemic de la •seva raça, pel
gran filòsof Weininger, que suïcidant-se als
vint-i-tres •anys havia ja donat una obra
fonamental : Sexe i Caràctev) de £emani, val
a dir, no creador ; i no per altra raó es
dimita als petits gèneres•: la biografia (Sto-
fam Zweig, Ludvig), el cante (el mateix
Zweig, Schnitzler)...

Arthur Schnitzler és, doncs, el producte
natural de la combinació d'elements que
dèiem suara. La seva art la trobareu des-
enrotllada en contes i en formes dramàti-
ques dialogades ; no té prou empenta por
escriure un gran drama o una novella com-
plexa. (Der Weg ins Frei—El camí vers la
Llibertat, podríem dir —, que és una no-
vella llarga, ,presenta una confusió d'esce-
nec i personatges que no arriben a inter-
soldar-se.)

Un xic gratuitament 'ha estat dit .per un
senyor J. M., a l'últim número de D'Ací
i D'Allà, que l'erotisme és circumstancia'l
en Schnitzler. Jo diré, fien al contrari, que
m'és la sola preocupació ; fora d'ell, els pro-
blemes socials i els familiars li són indife-
rents i el seu pessimisme és el mateix que
de la seva obra va extreure un Weininger,
i la seva cura analítica és la del metge i
6Y	 srm,s_ lla de Freud: i ja 'hé dit com

Eça de Queiros

dels esgarrifosos dubtes que li ,planteja el
dimoni... Queiroz ha estat l'eix d'un tema
fecund. Un altre esperit cèltic, Wenceslao
Fernández Flórez, ha calcat la figura de
San Onofre per al fray Acraeio de Las siete
columnas. La Vida de San Alejo, de Ben-
jamín Jarnés, deu també alguna cosa al
famós humorista portuguès. Quant a Cata-
lunya, tenim un exemple ben pròxim : 1a
Vida de Sant Protimi, escrita per aquell
heterodox candorós que fou Cristòfor de
Domènec.

Cal tenir .present que la barreja d'magio-
grafia i humorisme no comporta necessària-
ment una conclusió d'heterodòxia. En molts
dels casos citats l'humorisme no depassa
els límits del dogma més rigorós. En d'al-
tres, però, l'humorisme no solament no
ateny 1a irreverència, sinó que, diríem, for-
ma ulla part de la santedat. Justament ara
ha estat reeditat un llibre castellà del se-
gle xvttl, obra del Dr. Joseph Boneta : Gra-
cias de la gracia (saladas agudezas de los
santos), on s'expliquen aspectes humorís-
tics de la vida dels sants. De vegades per
simplicitat inefable ; de vegades per agu-
desa ,personal com en el cas de Santa Te-
resa o de Sant Francesc. Manuel de Mon-
toliu ha explicat magistralment a Francis-
calia : L'Humorisme de Sant Francesc
( [928).

Humorisme plàcid, tranquil, beatífic, que
— cercant un parallel immediat — ens faria
pensar en Les coses benignes del mestre,
franciscà laic, Joaquim Ruyna.

GUILLEM DIAZ PLAJA

tite ; és la imaginació de qui, impotent per
superar els plaers solitaris, s'escarrassa a
representar-se escenes, a descriure situacions
de refinament sensual. Com una obsessió
(bé que no amb l'exageració amb què es
troba en un altre jueu : Stefan Zweig) se li
presenta la imatge de la dona nua com mo-

tiu sàdic. (Tal és el cas de la Senyoreta
Elsa, que després de .passejar-se nua ¢rel
hall de l'hotel per tal de salvar son pare
de la ruïna, es suïcida; igual, el ball d'ho-
mes disfressats de frare i de dones nues
amb antifaç de la Traumnovelle, i la ven-
jança que prenen sobre la companya que
ha protegit un intrús.)
El naturalisme integral que trobem en 1a

crua exposició de les escenes de Reigen

(Reigen és el nom d'un ball en filada i,
semblantment, l'obra és un seguit de dià-
l egs — la prostituta i el soldat, el soldat i
la minyona, aquesta i el senyoret, el senyo-
ret i la casada jove, muller i marit, etc. —
que menen a la còpula i fan veure el fàstic
que el mascle sent un cap finida .aquesta),
semblava un pas vers la normalitat, vers
l'anàlisi científic d'un Freud, però la volup-
tuositat, la crueltat que com perfecte res-
sentit traspua Sohnitzler, aviat e1 feren tor-
nar al seu tema de sempre. Per ell, l'amor
levé el joc galant i superficial i la seva
heroïna és la noia dolça. (das süsse Mkdel),
sentimental i sensual, figura d'opereta, gra-
ciosament superficial, que es dóna al mas-
cle jugast, sense pensar en gel lligam senti-
mental que 1i resta em ésser abandonada.

L'escriptor austríac, com a .perfecte tipo<.
del vuitcents, afalaga el seu públie ; é.
l'escriptor de la burgesia que la presenta
no en la seva mediocritat, sinó en certs
aspectes de grandesa illusòria, que li ft
paladejar el luxe i la mundanitat, que asma
nyaga els seus instints eròtics i el desig
refusat, d'una conducta més lliure.' Com
metge té predilecció pels punts anormals di
l'esperit, per les situacions que neixen d'un,
sobreexcitació nerviosa, de 1'ineomini, etcè
tera, però, com ha dit Zingarelli, en f;
tan sols la diagnosi, en lloc de .proveir tam
bé a la terapéutica; sistema fotogràfic
doncs, mancat de tot valor creatiu.

La seva tasca de cronista ve facilitada
encara, per l'ambient en qué es desen•rot
líen les seves obres : la societat d'alts abur
gesos i intellectuals (metges, preferentment
aquella societat finisecular tan finament rc
tratada a les obres de Wilde i de Proust -
i recentment ridiculitzada per Paul Mc
rand —, la característica de la qual és 1
superficialitat, el fals messianisme i la paI
sivitát cultural. En la descripció reiterad
dels refinaments i de la perversió d'aque
segle xix, és on caldrà d'ara endavant cor
siderar, exclusivament, l'obra de l'escritpt^
traspassat suara.

JOAN RAMON MASOLIVE

ELS REIS
S'ACOSTEN

Les joguines de goma
són les preferides de la
mainada. Els ires Reis
ho saben, í en fan grans

compres al

Cautxú CataI
Corts Catalanes, 615, - Rda. St. Pere, 12

Passeig de Gràcia, 121
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Fa ja un quant temps que ens estan arri-	 ben veritat que la valor d'una obra
bant des dels centres .artístics eua-opeus, I d'art té ben poc a veure amb el preu que

Recentment, a les meves lliçons d'Histò-
ria de l'Art professades a la sin^pàtica
Unhcrsitat de Puerto Rico, emprava una
denominació per designar els inicis de les
etapes barroques : «aurora d'inquietud».
Per a mi tot momeñt barroc — dinamisme,
superabundància ornamental, ruptura de
l'equilibri clàssic en la tècnica — va prece-
dit d'una actitud planyívola, fracassada i
entennida davant la vida. Així l'època bar-
roca grega neix en moments de suprema
inquietud i desfeta. La guerra del Pelopo-
nès, el desastre atenès d'IEgospótamos, la
mort de Sdcrates, les inquietuds ideològi-
ques, el pensament de Plató ens mostren
com a 'Grècia va unida la predisposició vital
barroca al refinament d'un art més que ma-
dur. iEl 'dionisíac serà a la vegada una
quintaessància de delicadesa. La literatura
s'avençarà a la plàstica, i 'l'art tràgic d'Eu-
rípides a fins del segle v (a. de J. 'C.) com-
binarà la dolor, la retorsió, el color i la
sensibilitat femenina. El mateix cims de 'a
serenitat clàssica marca el que spot ésser
aquesta albada pròxima d'un sol 'de triste-
ses i de somnis. E1 Fídias -processat i exi-
liat, amb motiu de les acusacions entorn
de l'or i del marfil que es suposaven mal-
gastt ts, de 1'Atenea del Partenon, suposa un
pathos en la vida del mestre de la serenitat.
La plenitud àtica de Fídias coincidia amb
la tragèdia de Sbfocles. La seva dolor és la
d'olor serena, apoteòsica ; de 1'iEdip rei i
1'Edip a Colonna. Així ens imaginem la ve-

E1 millor
present de Reís

Sol'lícífi avui ma=

:Fi1 feíx una audició

dels famosos re=
cepfors de Rádío

®®^	 La Voz de

Zof Europa al
seu abastl

Radio=Elecfrola RE=250	 El míllori més com=
Superheferodí de 8 vàlvules
amb Penfode i Mulfi Mu.	 pleí enfreíenimenf
Gramola d'inigualada qualitat

Pessefes 2,500	 ele la llar!

obtingui en el mercat. Allò que fa la exis-
tència de .l'obra d'art,allò que li dóna la
importància que posseeix dins la nostra ci-
vilització, no té, certament, cap relació amb
el que se'n pagui o el que se'n cobri. En
això estarem completament d'acord.

Però també hi estarem, segurament, quan
considerem que aquesta desinflada que co-
mentem és el que temia de venir fatalment
després de l'inflament a què s'havia arribat.
Si per una banda eras arriben totes aques-
tes notícies tan negres dient-nos que les
ofertes d'aquesta pintura moderna són cada
dia més nombroses i que les .poques possi-
bilitats de compra que hi ha degut al ma-
rasme econòmic general, fan que el seu
preu sigui cada vegada més reduït, per
l'altre cantó hom ens assenyala una ten-
dència del .públic que no ha deixat de com-
prar, cap a úma exigència més gram en la
qualitat de les obres que lï són ofertes i
ham veu que •la pintura de debò, sigui
antiga, sigui de la que es fa avui, però que
hom no en diu moderna, arriba als preus
que ha d'arribar.

Es una cosa que sempre és tonificant de
çonstatar. Ens trobem davant una reacció
en favor d'allò que no tenia d'haver-se
menyspreat mai. Una reacció que tard o
d'hora tenia de venir, que potser només es
troba en els seus inicis i que és segur que
haurà de tenir els seus retrocessos. No cal
dubtar tampoc que sempre quedaran alguns
nuclis més o menys importants que es man-

quest estat de coses, és la pintura. Sobre I	 bl	 ens fa

aquesta qüestió i tot el que d'ella es de-
riva, hom ha arri Lbat a perdm l'esma d'una
manera tan gran com fins per proclamar
que la pintura moderna havia fet fallida,
que tota 'la tela que hom ha embrutat de
Renoir ençà no valia res, que era una cosa
que havia de liquidar-se.

Són infinits els senyals que ens arriben
d'aquest malestar. Però val a dir que nos-
altres,, davant de tot això, no ens hi amoï-
nem pas massa. La pintura, la bona pintu-
ra, sense apellatius temporals, al cap i a
la fi, ben poc mal ha de patir de totes
les misèries i de totes les angúnies que
puguin passar els cents i els mils de pin-
tars, pintorets i pintorassos, marxants i
comissionistes que pasturen pcl clos de les
infinites espècies en què es divideix i sub-
divideix això que sean diu la pintura mo-
derna.

Les coses en aquest món no se'ns pre-
senten mai am'b un contonn prou definit,
amb una separació tan absoluta les unes
de •les altres com ens convindria per poder
parlar de qualsevol activitat humana sense
haver-nos de referir •per res a alguna altra.
Mai no podrem conslderdr un fenomen de-
terminat sense tenir en compte les circums-
tàncies que l'envolten.

I és- .ben natural que en parlar de la
crisi que està passant el comerç d'obres
d'art, se'ns faci present d'u'na manera ^auto-
màtica aquélla altra crisi tan decantada
que en tots els ordres estem travessant.
Indubtablement, bona part deu tenir en
aquest malestar en •qué es troben els mer-
cats ^de gla pintura dita moderna la tongaída
de depressió general en què ens trobem
avui, de la qual igualment sofreixen els
grans modistes que els joiers i els fabri-'
cants d'automòbils, sense que a ningú li
hagi passat pel cap de declarar fallides
aquestes indústries.

Però potser també ha influït una mica en
aquest desinflament actual de tots aquests
pseudo-valors artístics la forta i intensa
oampamya ques "ulla menat contra d'ells
aquests darrers temps, denunciant el bluff
que els sostenien, els trucs dels mar-
xaints, la producció en sèrie, les vendes f n-
gides, certes pràctiques que es portaven a
carp ^a l'Hotel de Vendes, les combinacions
i l'agiotatge que damunt d'ells es feia i—
cosa més important —, llur misèrrima qua-

. litat artística.
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faré Qleugera la meva ànima, i en delita-
ràs apareixent-te'm en somnis !» A anés del
tema de l'amor després de la mort, de la
continuïtat de la vida en el somni, trets
característicament romàntics que ens por-
tarien fins a pensar en la «morta enamora-
da» de Téophile Gautier, hi dea ací l'ad-
mirable expressió de l'escultura que pot
ésser abraçada com si fos de carn. No es
podria pensar •això de les figures de Fídias:
un món renovellat s'obre davant dels ulls;
la carn de plaer dels marbres de Praxitel-
les, la carn de dolor de les escultures de
Scopas. Perquè en el segle iv com en 'a
frase de '1a Bílblia es segueix el rocamí de
tota carn:, el camí de goig que porta a
l'angoixa i al turment. El peu delicat d'Ifi-
gònia descansa a l'ombra dels pollancs ne-
gres, romàntics, que enyora Fedra en el
seu tedi.

Un altre moment típic d'inici del barroc
ans l'ofereix el trràmsit del segle xvl i xvn
en 1 'art i cultura espanyols. IEl fracàs po-
lític s'avença a la contorsió setcentista. !EI
soldat de Le,panto, ferit, necessita cantar
sense fruit l'Armada Invencible perquè nei-
xi el Quixot, epopeia del dolor i del fracàs.
En el dintel! del mostra gran segle 'barroc
es veu en lletres de sang el ròtul del Tra-
tado de la Tribulación. Tota l'Europa de
la Contrareforma es contrau d'angoixa

•d'inquietuds, i la carícia sensual aipareixi
voltada de convulsions de dolor. La Venv:
grega glatia sota la roba esqueixada i l
carn lacerada de la Magdalena ; el ser+
Apo1•ló es limitava em les sagetes feridore,
de Saint Sebastià. Calderón ha sabut em
prar l'expressió justa en definir la nuest
del sant com a captivadora amorosa de fe
minitats

San Sebastián,
joven de flechas cubierto,
es hoy para las mujeres
el Cupido de los cielos,

Però Calderón és ja l'avençada tècnica
del nostre barroquisme. Em canvi Lope de
Vega és la més representativa transició
del romàntic al ,barroc, l'home artista sím-
bol de l'Aurora d'inquietud. El cas de rea-
lització humana del camí de tota carn, dels
regnes de l'amor i del dolor.

AUnrr. VALBUENA 1 PRAT

planys amargs i queixes esgarrifoses per
la ipretesa misèria que travessen les belles
arts, per la depreciació que sofreix la pro-
ducció artística moderna en tots els seus
mercats, per la fam que sotja amenaçadora
1'existèmoia dels pobres artistes i pels pe-
rills de mort que envolten totes les arts.

No cal dir que l'art que més :pateix d'a-

A	 ^.

s	 t

a,

1van Miró,—Paper enganxat.

llesa de Fídias. 1 el seu art, .per tant, mo
és fred. Hi ha en ell tota la vida possible.
El que succeeix és que mai no es traspas-
sen els límits de la vida i de l'estil ; ve

l'escultura i la carn. Recordem la tragèdia
d'Ajax : aquest es suïcida com a càstig dels
seus somnis ; però els somnis existeixen
es tracta, simplement, de contonir-los.

En canvi a Euríipides es dóna ja la tendre-
sa de Pratxitelles i •l'empenta patètica de
Scopas. Pot ésser un símbol admirable el
Dionisos de Les Bacants euripidiames. Serà
realment aquest nou Dionisos del segle iv
(recordem l'Origen de la tragèdia de Nietzs-
che) com diuen els impius de Les Bacants
un Dionisos falsificat? En aquest moment,
al paisatge grec apareix un fons d'amor.
Què cosa rés ; què en diuen els homes ?,
demarca Fedra a Hipòlit, i la resposta de
la dida és aquesta : El més dolç i al mateix
tern ths, ai filla! el més amarg. La dolçor i
l'amargor xen ací del mezzotmto del pai-
satge autumnal en qué el pecat d'origen
posa davant dels ulls hunians la ciència de
bé i del mal. S'arriba així, necessàriament,
a la ruptura de la serenitat. L'acostament
excessiu a 1a vida fa confondre els concep-
tes dorsians del cos i de la carn. Serà in-
teressant un anàlisi que cerqués de preci-
sar com l'escultura deixa, espiritualment,
d'ésser marbre. En un fragment d'Alcestes,
meravellosament típic, diu Admeto pensant
en la mort LLmm'vnant de 1 esposa: «Ja que
vaig posseir-te viva, morta seràs la meva
única muller... 'E1 teu cos modelat per la
mà hàbil dels artistes serà collocat en el
llit nupcial i jo em vinclaré davant d'ell, el
voltaré anib les meves mans, cridaré el teu
nom, i creuré que estrenyo amb els meus
braços la doma estimada encara que no hi
si gui Fred consol san sembla ; però així

tindran 1rreducu es, cosa que no
gens de por, sinó que més .aviat la trobem
necessària, i cent vegades preferible a l'allau
de cultivadors de l'art modern, tots genials,
tots sensibilíssims, que trobem pertot arreu,
absolutament ineptes i sense un bri d'ori-
ginalitat.

Cal que els pintors pensin que alls ma-
teixos tenen bona part de culpa en aquesta
desafecció que experimenta avui el públic
per molta de la pintura que se li ofereix.
Hom va fer tots els possibles per co'nvèm-
cer.lo a còpia de doctrines i de teories que
allò que no ti interessava de cap manera
li tonia d'agradar, i tan aviat com s'h'a
presentat la primera avinentesa, quan les
circumstàncies l'han obligat a alguna res-
tricció, la primera cosa que ha sacrificat ha
estat allò que, malgrat tot, no li havia
interessat mai .

Cal pensar que hi ha moltes coses que
no són pas negligibles em els esforços d'a-
quells que ens ham .precedit. Molts pintors
hi ha ja que així ho creuen i aspiren a un
entrone autèntic amb alié que de la tra-
dició és viu sempre per vell que sigut. 1,
malgrat tots els .mals averanys, no cal pas
que ens desanimem, sinó ben al centran.
La pintura moderna no ha fet pas fallida
ha passat la seva crisi de creixença. De tot
això és segur que en sortirà més enro-
bustida que mai.

Potser ara és que ,naixerà alguna cosa
que sí que podrem anomenar púntura mo-
derna.

Jonv CORTES I VIDAL

Cal de Scopas

_	 a
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—Com dimoni ha pogut veure el llapis
vermell que .porto a la butxaca!

(Lnstige Sachse, Lei,psic)
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—No pinta malament, oi?
—,Pse.., copia els flamencs.

(Ric et Rac, París)

—+I pensar que de tots dos jo sóc el que
té llicència de caça!

(Le ]onrnal Amusunt, París)
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Pla quinquennal

(Life, Nova York)

¿Le sería a Vd. agradable
poder tomar un purgante de
aceite de Ricino, si éste tu-
viera el gusto de un buen ja-
rabe de naralya?

Pues éste tes el aceite de
Ricino GOLOSO, que enva-
sado en un lindo vasito de
cristal se vende ea todas las
farmacias.

AIGUA
DE ROGALLAURÁ

LA DEU RÉS RICA DEL YÓN

Si vos4è pateix d'Albuminúria,
Lifiasi úrica (mal de pedra),
Bronquifis parenquimafoses
Nefrifis crónica, es curarà ra•

dicalmenE amb

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expèn en ampolles de litre i mig

í en garrafons de vuit 1kres

Distrlbuldors generala

FORTUNY, S. A.
Carrer Hospltal, 32 1 Salmeron, 133

L'I10ME

D'AFERS....

Avui mes que mai ve obligat a

defensar el seu cervell d'aquesta

escomesa evolucionista que ac-

tualment I'está esgotant. Que

pensi tan sols que un xoc nerviós

pot posar en greu risc la seva

vida i salut. Templi els seus ner-

vis, vigoritzant-los. Regeneri el

seu fósfor que ora a mans plenes

está gastant; vulgui esser fort i

So per no defallir i esser vencut.

El forner. —Quamtes vegades us he de dir
que no 'heu de fer tots els 'llonguets iguals?
Al públic li agrada poder triar el més gran.

(Tire Passing Show, Londres)

PER A TRAMESA 1 RECOLLIDA
dels vostres IMPRESOS, MOSTRES, etc

per Correu, serviu -vos de

MISSATGERIES BARCELONA
PELA!, 62, 1.er, TELÈFON 10014

Servei ràpid I garantit, Es passa a domicili. Admissió de

paquets a les nostres oficines. Secció d'embalatge i acon-
dicionament dels paquets.
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AGULLES

GIOCONDA.

í=

,

Si voleu obtenir el màxim so del

disc i el mínim desgast, useu

sempre agulles G 1 0 0 0 N D A. =

Cada agulla porta el nom gravat

Capsa de 200 agulles 250 ptes.

EVenda a rengrbs:

A. GUARRO E_

RAMBLA CATALUNYA, 7
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TONIC

NERVIOS

(OSOR eSTRIGNINA 1 I1IPOFOSFITS

Sempre el primer en l'escala

dels Tonics nerviosos a travers

de tots els temps i de totes les

generacions médiques.

Vendo formacies.

LABORATORIS	 CERA, S. A

Vico, 18.	 Copérnico, 35 al 39. 	 Barcelona

UNIC APROBAT DE R LA ACADLM IA DL MEDICINA I CIRUCIA D	 RCELON

Anuncieu a MIRADOR

Societat Espanyola de Carburs Metal'Iics

Correas, Apartat 190	 BARCELONA	 Telèfon 73013
Teleg,r "Carburos"	 Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-

bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °/a DE PURESA Fàbriques a

Barcelona, València ï Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-

ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-

GANES i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de

fils i peces seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUS-

TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERÀDORS, BU-

FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

Suscriviu =llos a MIRADOR

Pelai, 62. = BARCELONA

BUTLLETÍ DE SLIBSCRIPCIO

EI Sr ..................:::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::.::...............................................................-..

que viu a .........................................................................................................................................................

carrer.........................-.-..-.........__.._......... n.°............ es subscriu a MIRADOR

vel preu fixat de 3`50 píes. rrimestre,

de........................................................de 193.......

signur°ra

A

IMPRESOS COSTA

Asalto, 45..Bercelone


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

