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Catalunya vertebrada
MIRADOR INDISCRET

Catalunya, per .primera vegada, després
de temps molt llunyans dintre la història,
es dóna a ella mateixa una estructuració
amb caràcter definitiu. De primeries del
segle que som ençà, diverses vegades havia
intentat caminar evolutivament per tal de

- retrobar el que ara troba ; projectes par-
cials, graons per ascendir al temple de la
seva llibertat, projectes sovint fracassats i
rebutjats i que, tot i ésser acceptats, hau-

rien tingut dues tares : de no resoldre de-
fi nitivament el problena i d'ésser una cosa
atorgada com un favor i no reconeguda com
un d>et inviolable.

Però ara, dins un règim de llibertat i de
dignitat civil, .ullò que semblava haver d'és-
ser el resultat d'uns llarga pereghinació
històrica, ho tenia enfront nostre, d'un cop.
Ha bastat la liquidació de tota una època
d'ignomínies, perquè el nostre prdblema dei-
xés d'ésser problema. Car no era p-oblema de
Catalunya, sinó problema de manca de jus-
tícia i de decència.

L'Estatut que suara ha confeccionat i
ara aprovat la Generalitat de Catalunya, per
tal d'ésser sotmès a la consagració dels
Ajuntaments, dels catalans i del Parlament
de la República, emmotlla exactament la
realitat de la nostra terra ; limita tots els
perfils que la defineixen. Dintre del seu bloc
hi cap tota la vida política, jurídica i so-
cial, econòmica — tota la història futura
—d'un poble que fins ara havia hagut de
despendre la major part de les seves ener-
gies en lluites defensives i eixorques contra
les invasions del niés obtús i eixorc dels
imperialismes que viuen dins el record dels
pobles. Catalunya ja no és l'endolada, la
perseguida, sinó la gloriosa, la gran,_

I heus aquí que d'avui endavant tota la
política de Catalunya prendrà un gran tomb
fins ara havia viscut de la flama de la te
de present s'haurà de confirmar .per les
obres; ]'havia empès la gran força del de-
sig ; i ara haurà de suportar el gran es-
forç de la possessió. Havia obert les mans
per sembrar, i ara li caldran braços per
fer collita. Oposàvem ; ara governarem. tot
el ineguit i la passió que ens convenien i
ens esqueien s'haurà de convertir en seny
i serenitat que ens illuminin. I, a la in-
Versa, tot aquell núvol que el dolor i l'odi
ens posaven als ulls ara s'esboira i s'es-
campa ; al voltant nostre tat abonança ; som
lliures ciutadans d'un Estat lliure dintre una
República ]]iure, i, sobirans i responsables
de les nostres coses, collaborem noblement
i francament a la construcció d'una major
sobirania.

D'ara ençà s'educarà i s'afinarà el sentit
polític del nostre poble dins l'escola de la
responsabilitat ; car l'anterior esclavatge no
ens donava més esplai que la zona estreta
i malsana de l'odi ; però la resta, sense cap
elarícia, queia dins l'escola maleriadora de
la força ; força que envileix tant aquell que
] 'exercita com aquell qui la rop. Força qu€
deixa damunt del cos adolorit les marques

A la pàgina 2: Els sense feina

visfos de prop, per J. M. Planes.

À 1a pàgina 3: El neo=milifarís=
me, per IRossend LlaEes.

de l'esclau ; l'esclau que .no pot impedí,
que la seva ànima no sigui un 'xic escla-
va ; és a dir, fraudulenta i malfiada en el
dret; enamorada sols de la mentida i de
la força; crèdula davant de totes les pro-
metences d'alliberança, sense consultar el
sentiment de la realitat ni èl de la dig-
nitat... Sí, tot això, no del tot per culpa
nostra, era dins nosaltres ; ara mateix, abans
de pendre el seu últim bany en l'aigua lus-

tral de t'allibera.ment, encara el nostre cos
ha pogut mostrar algunes 'lleugeres màcu-
les. Però són coses en camí de fugir ; l'ex-
trema vora de l'ombra d'un passat que
no retorna.

D'ací endavant, tampoc els catalans no
podran dividir els seui4š p'olitics e:i
partits més o menys catalainistes; s'haurit
acabat la política del cor, que sempre ori

-giná una puja, com a les subhastes ; puja
on gairebé sempre l'elevació del to coi 'n-
cideix amb l'enrariment i empobriment de
l'aire. Ha passat l'època del catalanisme
sense contingut. Per sempre més, els par-
tits catalans estaran dividits segons la seva
manera de veure les solucions pràctiques
dels grans problemes de la política de la
realitat. Perquè fins ara no es pot , dir que
hagi estat una realitat ben ((real) la mostra
Catalunya que es realitzava virtualment a
les nostres voluntats, comparada per uns
drets encara no vigoritzats .per la força
d'unes lleis escrites.

Per tot això, quan nosaltres ens posem
davant de l'Estatut de Catalunya, no sen-
tim solament l'emoció de I'a^lliberança, sinó,
encara més, la sensació tònica i .austera de
la responsabilitat ; i, després, i per da-
munt, com el sol que fa el dia, una gran
confiança i una fe en les obres de la futura
Catalunya.

De Dijous 
i— a Dijous
La candidatura d'En Fabra

Diumenge a la nit hi havia nombrosos
ciutadans que estaven indignadíssims: la
cámdida.tura de Pompeu Fabra, presentada
per la Unió Catalanista i suggerida el dijous
a la nit, a l'Ateneu, anab l'assentiment d'ele-
ments de l'Esquerra, no havia. sortit triom-
fant. Val a dir que aquests ciutadans que
estaven tan indignats diumenge al vespre, ja
ho estaven vint -i-quatre hores abans. Era
previst que l'admirable Fabra seria la vícti-
ma de la comèdia electoral de diumenge.
Ho dic sense cap mena d'animadversió, molt
al contrari, envers els homes que varen pre-
sentar la candidatura del codificador de la
llengua catalana : sembla que a l'hora de
passar a les realitzacions, tothom menys ells
es va adonar del perill.

M'explicaré. 1 diré immedïatdment que la
candidatura de Pompeu Fabra no podia ésser
presentada sense les màximes garanties d'è-
xit. I seria tan exigent en matèria de garan-
ties que quasi m'atreviria a dir que si hi
ha a Catalunya algun nom que havia d'és-
ser respectat i que no podia barrejar-se en
lluites electorals, era el d'En Fabra.

Però admetem que era impossible de fer
desistir els que volien convertir en diputat
el nostre gramàtic. 1 llavors diré que la can-
didatura d'En Fabra no va gendre consistèn-
cia fins divendres a la nit. Podria citar nom

-brosos detalls. I podria dir que durant la
nit del dissabte al diumenge no fou possible
que «La Publicitat» obtingués candidotures
per encaixar a l'edició de Barcelona- Ciutat.

També sembla que un cop llençada la can-
didatura, hauria estat convenient em^endre
certes negociacions encaminades a defensar

-la. Es evident que tots els diaris catalans
haurien respost. Malgrat l'a.bsteneió dels
partits, no hauria estat difícil obtenir que
un home significat dels tres partits catala-
nistes, intellectuals, per exemple, En Puig
i Ferreter, per l'Esquerra; En Jaume Bofill,
en representació d'Acció. Catalana, `n En Joan
Estelrich en nom de la Lliga, haguessin es-
tat convocats a una sessió de ràdio. Ningú
no" s'hj büurio vrgah,,Jethetr sebin. que taart
en el grup de nEa Publicitato com en el de
«L'Opinió hi havia. gent que veia amb dis-
gust la manera de llençar el nom d'En Fa-
bra. En aquestes circumstàncies, només «La
Publicitat es va atrevir a jassar sobre el
punt de vista de partit i a defensar la can-
didatura d'En Fabra. Però ja no ¡ti havia
temps. Tothom sabia que la candidatura
de Pompeu Fabra toparia amb el maqui

-nisme electoral d'En Santamaría. Allà on
no hi hagués intervenció, el nom d'En Fa-
bra desapareixeria de les urnes. I així va
succeir. Si el comandant senyor Jiménez i
Jiménez fos urs home sensible en qüestions
electorals, en llegir els resultats dels col-
legis llençaria l'acta a les escombraries.

La història d'aquest afer há estat de-
plorable, digna d'una organització que no
té cap experiència electoral i que, malgrat
tenir un historial puríssim, ha demostrat,
encara una altra vegada, que no ha nascut
per a l'acció política.

Afortunadament, no es pot dir que hagi
estat derrotat el catalanisme i que el nom
d'En Fabra hagi perdut ni un gram de
/)es.

M. B.

Hi ha precedents

Va causar sorpresa l'anunci inserit als
diaris segons el qual el Banc de Catalunya
es tornava a obrir per rependre les opera-
cions.

Un que ho comentava, fent mentalment
un paral•]el amb el que va passar amb el
Banc de Barcelona, va dir

—Això ja sé com acabarà : anomenant-se
Banc Comercial de Catalunya.

Les coses, clares

El senyor Serraclara, carp de la minoria
més petita de la Generalitat — la minoria
d'ell tat sol, segons definició de l'interessat,
— va adherir-se a l'Estatut de Catalunya
amb un discurs que si no fou eloqüent, tou,
en canvi, pintoresc.

Va dir que no havia comprès, de moment,
un mot pronunciat pel senyor Lluhi: infan-
tament, Que rumiant, rumiant, l'havia des-
xifrat i que ell volia repetir-lo d'una manera
més clara :

—Senyors, hem parit (alarma entre el pú-
blic) ; sí, senyors, acabem de parir un 'Es-
tatut i aquesta criatura (volia dir l'Estatut),
com que l'hem parida, 'ham de saber-la
criar...

Un del públic, en veu molt baixa
—...Perquè no ens resulti mal... criada.

Fragmenf nàutic

Entre els molts fragments interessants
del discurs pronunciat dimarts pel senyor
Senraclara, a la Generalitat, cal esmentar
aquell que començava així

Parlem de la nau...
(En Vilà va aixecar el cap com si l'ha

-guessin punxat.)
—...Parlem d'aquesta nau que ha de des-

embarcar en el port de Madrid... (gran ex-
pectació), tripulada pels parlamentaris ca-
talans. Aquesta nau, és l'Estatut i jo us
asseguro que «la travessia arribarà teliç-
ment al port de destí.'

(Consti que no ens inventem ni un mot.)

Planxa

En Pujol i Font estava tot neguitós es-
perant el torn de precs i preguntes.

Era la primera vegada que intervenia.
—He demanat la paraula — va dir - per

pregar al Cnnsoll de la Genet&itat.que, vegi
Si és possible concedir una indemnització
als diputats forans que assisteixin a les
assemblees...

S'aixeca el conseller Casanoves
—He d'assabentar al senyor Pujol i Font

que ja fa quinze dies que va acordar-se
això que el senyor Pujol i Font demana.

El debutant no tingué esma ni per dir
-HDispensi !

El Sr. Serra i Moret no

llegeix "L'opinió"

L'altre dia, el ciutadà regidor Ventalló
va publicar un , article a L'Opinió parlant
dels sonso feina, de les pessetes que costen
a la ciutat, etc., etc.

Aquest article va indignar tant el senyor
Serra i Moret, conseller de la Generalitat,
que va creure necessari donar una nota
a la premsa, que començava així

«La campanya que realitza La Publicitat
referent a la qüestió dels sense feina,..»

I el senyor Serra i Moret, contesta punt
per pu!nt l'article d'En Ventalló, publicat a
L'Opinió i reproduït a La Publicitat.

Hi ha qui atribueix la gaffe a una ma-
nia persecutòria del senyor Serra i Moret.
Nosaltres ho atribuïm al fet que el senyor
Serra i Moret no deu illegir L'Opiniió.

Modus d'un canvi de pis
El Matí deixa -el pis de la Rambla de

Canaletes i va a installar-se en un magní-
fic palau (sic) del carrer de Fontanélla.

El .Matí no ha dit els motius que l'han
fet decidir a abandonar el lloc tan cèntric
que ha ocupat fins ara; nosaltres els eo-
lem descobrir.

El Mati canvia de pis per fugir del vei-
natge de La Rambla. Rigorosament cert.
Allò .dels termòmetres — ara que es tan
eleccions cada quinze dies — els ha posat
en guàrdia.

—Amb la gentada que es reuneix davant
els balcons de La Rambla, potser algun dia,
ens tocaria el rebre, si s'engrescaven massa.

Diari . previsor...

Les frases fetes
Hom sap que un de tants conflictes pen-

dents és el de la fàbrica Uralita. Aquí no
l'hem d'explicar ,pas. Només notarem tm
detall pintoresc.

Els obrers van presentar les bases, molt
respectuosament, a llurpatró, el rotar  Ro-
viralta. 1 diem molt respectuosament perquè
el document acabava amb la fórmula buro-
cràtica : ((Dios guarde a usted muchos años.))

En Roviralta s'esperava més trobar un
«Saint i Revolución que no pas aquella frase
tan poc sindicalista. Per això va fer aques-
ta reflexió, en acabar de llegir el document

—A veure si aquests et posaran el càstig
d'anar a missa!

L'Ufrillo jr, a Mad rid

La. Noche de dimarts, parlant de la ses-
sió preparatòria de les Corts Constituents,
posava aquest títol

«De acuerdo con )<La Noche», parece que
el Gobierno sólo permitirá radiar la sesión
de hoy, pero no las demás.»
Lligant caps, hem de notar que	 nen

Utrillo tenia temps d'haver arribat a Ma-
drid per gestionar aquesta mida i apuntar-
se un èxit.

Per si no se li havia acudit, li brindem
aquesta ocasió de huir-se.

Piquiponiana

Era en una època de propaganda polí
-tica de les més actives.

En Pic' i Pon va dir :
—Ara anirem a Lleida a donar un ciclón

de conferències.

Suposició fonamenfada
Un amic nostre arriba a casa després de

tres dies de no tenir serventa. La duna,
riallera, li diu

—Ja en tenim!
—1 bé, què et sembla?
--Bé, només que devia haver servit a

casa En PiCh i Pon.
—.Per què ho dius?
Oh, veuràs, es diu Deotípia.

Esfil gasefille sc
Copiem d'una nota d'última . hora de La

Panguurdia, donant compte de l'homenat-
ge a la dona catalana

))El poeta y diputado a. Cortes, senyor
Gassol, hizo el elogio de la mujer...))

Això de ))poeta i diputado a Cortes)) té
un regust deliciós ; sona per l'estil de )(poe-
ta y aldeano»:

Noticia sensacional

La moratòria Hoover, per

Manuel Brunet.	 LA RECONQUISTA DE CATALUNYA

Les persones ben informades pels que

0 tracten intiinament En Canvbó, asseguren
que aquest cèlebre polític ha caigut en un
estat d'abatiment i de tristesa, que passa
hores i hores assegut, mirant a terra, carn
si contemplés desfeta, potser per sempre,
als seus peus, tota l'obra que volia cons

-truir.
Les informacions que hom rep aquests

dies han deixat endevinar la possibilitat
d'una notícia sensacional. En veure'l des-
enganyat de la política, del món i de la
vida, sembla que hi ha la temença 'qué es
faci frare.

No cal dir que en assabentar-nos d'a-
questa suposició, hem associat mecànica-
ment les amistats d'En Cambó amb caput-
xins cèlebres. Els noms del Pare Miquel
d'Esplugues i del Pare Rupert de Manresa
ens han vingut a la ment, recordant les
relacions que tenen amb el polític a l'ostra

-cisme.
Si En Cambó prengués la decisió que

s'insinua, segurament es retiraria a la Dia
-gonal, en aquest convent en el qual els

frares substitueixen 11urs cognoms pc1 nom
de la població de naixença. Quan del món
de .fa .política desapareixeria el nom de
Francesc Cambó, en el món de la religió
n'apareixee ,,ia un altre : el Pare Francesc
de Verges.

Els de La Noche, disposats a sacrificar-
sé una vegada més en benefici dels seus
lectors, han enviat el nen Utrillo a Madrid
perquè faci tasca informativa de les ses

-sions del Congrés.
Com que això és la primera vegada que

s'esdevé, els nostres lectors ja es faran càr-
rec de com anaren els acomiadaments al
baixador del Passeig de Gràcia. La senyora
Utrillo, tot era implorar fent voleiar el mo-
cador :

—Per l'amor de Déu, fill nieu, vés força
a missa !

Sinó que el tren ja havia iniciat la mar-
xa, el nen Utrillo, indignat .per aquests ten-
dres consells maternals, fins hauria fet una
rebequeria.	 e •'

Un èxit de "La Noche"
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Els sense feina, repenjats ola j5aret del Ritz
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Els sense feina_visfos de prop L'APERITILI
Una mica d'història. de	 l'IEsquadra,	 observava atentament 	 un
L'endemà passat dr	 la proclamació de 1a dels oradors.

República va	 néixer,	 oficialment,	 a	 Barce- —Que el coneixeu ?—li •preguntaren.
lona,	 una	 mo y a	 classe	 social:	 els	 Sense 1 —I tant! Totes les tardes tira la carteta
Feina, al carrer del Cid...

Una comissió d'aquests ciutadans va sor-
gir com per generació espontània d'entre la
multitud que durant dos dies i dues nits I vingué el repartiment de bonos al pati
no s'havia mogut de la Plaça de Sant Jau- de l'Hospital de la Santa Cr( u.
me, i va pujar les escales de
la Generalitat,

—Som els obrers sense fei-
na—varen dir.

I el senyor	 Serra i Moret
els va contestar : w

--Ara,	 mo	 saLbria	 qué	 dir- r
vos.	 Però	 .aneu	 venint	 cada
dia fins que haguem decidit
alguna cosa.

AI	 vespre,	 els diaris	 ja va- r	 -	 -
ren dur la notícia. 'EIs Sense'
Fein

. a
	 això,	 els	 Sense	 Feina .,.	 -

allb..
Una	 nova classe social es.

tova creada. ^

La sala de bany

Ara que parlem del convent de la Dia
-gomal, esmentarem una de les moltes lle-

gendes o veritats que corren respecte d'a-
questa casa de barbes obligatòries. Males
llengües o bones llengües, perquè nosaltres
no hi veiem res de mal, diuen que en aquest
convent hi ha sala de bany. No ho afirma-
rem ni ho negarem. IEl cert és que, se-
gons ens han contat no fa gaires dies, una
persona molt rica i molt fanàtica va vi-
sitar el convent.

Sembla que un d'aquells barbes respec-
tables va ensenyar com una gran cosa la
sala de bany a aquella persona tan rica
com fanàtica. Aquesta -personalitat, sense
atrevir-se a negar la decencia de una sala
de bany en .ple convent, a les 'barbes d'a-
quell frare; va saber demostrar, però, el
seu disgust fent una ganyota significativa,
mentre feia semblança d'elogis de la sala.

El barba venerable, comprenent-li la m-
tenciá, passant-se la mà per la barba que
li arribava fins al cíngol, se li va .acostar
discretament i completant els elogis vniciats
pel visitant, li va dir

—Es una sala de bainy magnífica.., com
vostè pot veure.,. però no la fem servir.

Orafòria electoral

En un míting a Torrelles de Llobregat,
un dels joves oradors, el nom del qual no
recordem, exclama, emportat per 1'enqu-
siasme

—Ja estem tips d'aquest partit (es re-
fereix a la Lliga) que ens ha volgut tornar
a encolomar tots els Ventoses !

En efecte, el míting era presidit pel se-
nyor Ventosa i Roig, candidat de l'iEsquer-
ra Republicana de Catalunya.

*5*

IEn el mateix míting . Abans de comen-
çar l'acte, els copinscus (que idina IEn Pich)
del .poble han fet advertències als oradors
perqué no accentuessin la nota anticlerical,
puix que al poble hi ha creients i catòlics
que votaran l'Esquerra.

Un dels oradors, però, que no pot coin-
tenir la fúria que porta dins, exclama par-
lant del discurs de Lerroux a la Monumen-
tál :

—,Ara fan de conservadors• aquells que
s'havien volgut menjar els capellans, aquests
animals la caen dels quals no ens agrada!

Calendaris per a nedadors

Entre els nedadors del «Barcelona» que
més es distingeixen per les seves sortides, hi
ha el germans Trigo, que han adquirit ja
una justa fama d'homes d'acudits.

L'altre dia en contàvem un d'un d'ells,
d'En Joan ; i aquest d'avui, que té tot
l'aire de la família, és del seu germà Ma-
rian.

Reunits uns quants nedadors a la secre-
taria, un d'ells va demanar si uns equips
que hi havia allà formats eren per al tes-
tival del dia • 27: Un altre nedador va con-
testar-li que no, que eren per a un tes-
tival que hi havia em projecte per al dia
4 ; i a propòsit d'això va afegir

—'fens raó, i en quin dia de la setmana
deu caure el dia 4?

I En • Marian Trigo, amb to de gran
misten

—Eneara ano se sap...

Mosquifs amb pretensions

EI nostre amic i collaborador Valentí
Castanys ha impressionat un disc per a la
casa «Parlophon)>, una de les cares del qual
es compon d'una poesia sincronitzada, can-
tant les pseudo delícies de l'estiueig.

Castanys - novell en aquest art de la
declamació .amb mires al perfecte enregis-
trament — s'ha sortit airosament d'aques-
ta tasca i el mioòfon només 'li ha estat
advers en la sincronització del cant del mos

-quit, e1 qual és en aLquost disc d'una po-
tencialitat de condes vocals del tot excessiva.

EI popular caricaturista, quan els amics
li preguen una audició, .adverteix molt cor

-recte :
—Si senten unes remors estranyes, no

s'esverin. IEs tracta, simplement, del cant
d'unmosquit amb pretensions.

La màquina d'escriure de qualitat

Com que la Plaça de la Re-
pública és petita, i de la Ge-
neralitat a l'Ajuntament, per
dir-ho així, no hi ha més que
un pas, els Sense Feina, que
no tenien gran cosa a fer, va-
ren donar aquest pos. Ara els
rebia el senyor Aguadé, i al
mjgdia declarava als periodis-
tes que a Barcelona hi havia
40,000 obrers sense treball.
Dos dies després, rectificava
la notícia : no eren 40,000, si-
nó 4,000.

Mentrestant, els Sense Fei-
na ano es movien de 1a Plaça
de la República. Asseguts a
les voreres, al peu de les por-
tes dels edificis oficials, enfilats pels fanals
en els moments d'aglomeració, feien acte de
presència i, de tant en tant, organitzaven un
míting.

Finalment, varen aficionar-se sobretot a
la porta de Casa la Ciutat. Les comissions
pujaven i baixaven les escales, i mai les
nobles parets de la casa no han semblat
més propietat del poble—de poble 'de gravat
de la Revolució Francesa,
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Un á ia, una de les comissions va baixar
del despatx de l'Alcaldia amb alguna cosa
més que amib ;promeses. Portaven una quan

-titat de diner per repartir-se entre els seus
companys.

LEls comissionats, paré, degueren reflexio-
nar i acordaren que un tal èxit de diplomà-
cia no podia quedar així com així i que
valia la pena de celebrar-ho.

Aquesta primera comissió triomfant va
fugir per la porta del costat de l'edifici, a,mb
les benèfiques pessetes a la butxaca,mentre
els seus companys s'esperaven a l'entrada
de PAjumtament.
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Després, hom va acordar donar dues pes-
setes a cadascun dels sense feina. La notí-
cia va córrer com un llampec •per tot Barce-
lon^a i ,per tot (Espanya. L'endemà, els sense
feina havien augmentat prodigiosament. Els
trens de Llevant arribaren amb les terceres
atapeïdes de sense feina. Del Nord, del
Sud i de l'Oest, els Ajuntaments aconseguien
bit4lets gratuits per enviar ciutadans a Bar-
celona.

E1 nostre Ajuntament va respondre a la
invasió. Dos trens sortien de l'estació de
França, carregats de murcians. La idea era
bona. Però fou millor la que tingueren els
rcexpedits. Em arribar a 1'estació de Sans,
baixaren tots del tren.

La dolça Barcelona no s'abandona així
com així.
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I els veïns de la Plaça de la República
ja s'havien habituat al diari espectacle.
Crits, escàndol, enrenou. I sempre, aquella
dona en estat interessant que posava una
nota tétrica dintre la negror dels grups de
desvagats.

Cada deu minuts, míting. Un comLpany
que s'enfilava a un final, i

--Compañeros ! Los que, a pesar de la
República, nos morimos de hambre... etc.

EI comandant Pérez Farràs, dels Mossos

—No queremos bonos ! Queremos dinero !
Aquest fou el ,primer crit que sentírem e1

mati que vàrem anar a veure de la vara
el repartiment.

Els sense feina feien cua. N'arriba un
davant la taula

—Un bono para ml, otro para mi mujer,
y seis para mis hijos.

—Molt bé, però vosté ja ha passat urna
altra vegada,

—No es vedad, no es verdad! No me vais
a matar de hambre !

Crits, escamdol.'E1s guàrdies observen pru-
dentment com els sense feina assalten la
taula dels bonos i se'ls enduen tots.

Un pobre vull s'ha quedat em un recé,
com un ocell mullat. S'acosta als guàrdies

—Yo, es verdad que no he comido. Y me
he quedado sin bono...

IEIs guàrdies es miren els uns alsaltres:
—Tú, fosé, ¿tienes un real?
I entre els quatre guàrdies donen una

pesseta al pobre sense feina.
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Un grup, a la porta de l'Hospital. (Entre
ells, hi ha un xicot jove, extraordinària-
ment ben pentinat.

—.També esteu sense feina, vós ?—li pee-
guntem.

Eins mira de dalt a baix, amb un gran
menyspreu — justificat, segurament—i con-
testa

--Què n'heu de fer?
—.No n'he de fer res. Però m'interessa

-ria saber-ho.
—Que sou policia, potser?
—No.
—4)oncs.., és clar que estic sense feina !

Q ue no ho veieu?
—Però bé deveu tenir un ofici..,
—En tinc molts.
—Quin és el darrer que vàreu fer?
—Treballava a Sarda,nyola.
—En què?
—En una fàbrica de mitges de seda.
—A Sardanyola? No n'hi ha carp, (Abc-

mació completament gratuita.)
—No, no n'hi ha cap. Però en varen fer

una expressa per mi.
1 el sense feina, riu. I nosaltres també.

I un altre sense feina, que no riu, se li
encara :

—Tu, 15aio, que t'has quedat vuit bonos...

I més míting a la Plaça de la República.
Un grup de xofers de taxi que estam cte
parada allí, s'indigna en corporació.

—Aneu afer escàndol al vostre país, gan-
duls ! Si no heu treballat mai, ni ganes !

Excellent programa. Qui no el compar-
teix, en cl fons del ,fons del cor?

De moment, els Sense Feina se l'han fet
seu amb un entusiasme digne de les mi-
l lors causes.

Ara, hi ha hagut garrotades a l'Hospital
de la Santa Creu. Un sense feina porta una
ferida al pit. La sarog raja abundantment.

—No te cures ! No te cures ! —li criden els
seus companys.

I així el ,porten fins La l'Ajuntament, pie
de sang, com una bandera de revolta,

—Però, porteu-lo a la infermeria, aquest
home!—diu, esgarrifat, el senyor Ribé.

El ehor insisteix
--No te cures! No te cures!
I mo es cura. Puja a l'Alcaldia com un

heroi.
—El senyor Alcalde, no hi és—li diuen.
—Pues que venga Maciá!—reclama.

Però En Macià ino ve. I a l'ú'ltiLm, l'heroi
es lliura al botiquí municipal.
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A les nits, espectacle nou. Les cadires de
la Rambla totalment plenes de sense feina
que dormen. I els bancs de la Plaça de Ca-
talumya, igual. I per les terrasses de cafès,
una corrua feta de -captaires.

En una taula, els clients han aca^hat per
enfadar-se

—No us volem fer caritat, però, si voleu,
dimarts us donarem un empleu.

--El vull dilluns—diu l'ai ludit—, o, si no,
mai més.

Indignació general. A darrera, ve un cap-
taire de debò. Li falta um braç.

—I ara, jo que sóc esguerrat—diu--, pe
culpa d'aquests brètols no en faig ni cinc,

JOSEP MARIA P'LANIES

Del patriotisme. — Que seria dolç ésser
partidari acèrrim d'un partit qualsevol o
d'un programa qualsevol ,podent xuclar amb
ma palla el perfum d'una rosa, i trobar -
s'ho tot pagat 1 no haver de preocupar-se
mai d'haver de donar un cop de puny o de
discutir amb ^un senyor que té la denvad,ura
de color d'anguila a la brasa! Seria deii-
cadíssim poder-se constituir en patriota amb
una corona de farigola ,penjada al nas, i
dipositar el panís i els trossets de l'ànima
a l'aire lliure sense tenir por de l'ungla
de cap ,pantera i viure en 1a seguretat que
tothom té dissolta a la saliva una quantitat
de bona fe suficient.

Ara que això, que segurament aniria molt
bé i tots aplegats ens avindríem com uns
angelets, es veu que és impossible. Eis fets
domostren a casa nostra que aquesta cosa
tan primària i tan natural com és el patrio-
tisme topa amb una mena de dificultats que
a mi em semiblen inexplicables. LES veu que
per ésser patriota no n'hi ha prou amb
tenir bons sentiments  tenir mitja dotzena
de fills legítims o naturals. Es veu que per
ésser patriota no m'hi lla prou amb posar-
se una (!samarreta esport novetat)) i anar
a vociferar -en un acte :públic amh 1'estó-
mac ple de gasoses turbulents. Jo, càndid
de mi, m'havia pensat que a Catalunya vi-
vtem un moment intensament .patriòtic ; ha-
via deixat anar les compones del meu entu-
siasme com tots els esportius curts d'ar-
mílla que arrapen el ventre a la sorra de
Montgat acompanyats d'una tovallola i un
sandvitx.

No és que precisament ara faci marxa
enrera i em posi a plorar ; la meva iñten-
ció no és la de fer voleiar unes quantes cu-
curull.es negres i lacrimògenes. Només vol-
dria que la gent s'adonés una mica que,
an general, vivim una mena de patriotisme
absolutament mancat d'intelligència. I vol-
dria també que la gent s'adonés que s'ha
d'ésser patriota, però patriota intelligent i
tocant .una mica de peus a terra.

A què ve tot això que jo dic? Doncs ve
a servir de comentari de les -eleccions del
diumenge passat per ompili^r^ els llocs de mi-
norias a Barcelona i a la província . IEm des
eleccions mésteatrals i més cíviques que
hem vist mai, em refereixo a les de la pri-
mera convocatòria, Macià va tenir cent nou
mil vots ; aquest resultat -formidable a mi
em va omplir d'alegria ; crec que a més 
nués d'un espectacle sentimental, el nostre
poble va domar un espectacle sntell'igent.
A mi, que ano rem mou cap passió ni cap
interès de partit, em va semblar que la ma-
joria aclaparant de Macià. era un gest in-
telligent del ,poble de Barcelona, primer per-
què Macià es mereix .aquesta glòria, i per-
què en aquest moment jugàvem la millor
carta tenint en compte el plet immediat de
Catalunya i (Espanya.

Però això, que era sentimental  intelli-
gent en les e4eccions de (primera convoca-
tòria, no s'ha .produït en 'les eleccions del
diumenge passat, i el sentit polític dels elec-
tors de Barcelona i de la província en aquest
lamentable sufragi del diumenge, a mi, por-
sonalment, m'ha fet caure la cara de ver-
gonya.

Ens trobem que Barceloina va elegir el
comaindant Franca per -més de noranta mil
vots, i ens trobem que Barcelona .acaba
d'elegir al comandant Jiménez per catorze
mil vots més que Pompeu FaLra, i a la
província el capità Sediles ha anat damunt
de tothom, derrotant Miquel Baltà.
Ara bé; jo vull creure que la candidatura

de Macià, i més ben dit el nom de Macià,
el varen votar un setanta per cent de pa-
triotes, una gran majoria de catalanistes.
I ara em pregunto què varen fer aquests
catalanistes davant del nom de Fabra i da-
vant del nom de Baltà? Jo crec simplement
que el que varen fer és una abstenció in-
digna d'unes persones que es diuen patrio-
tes i es diuen catalanistes, o si voleu, es
varen portar com uns (patriotes mancats del
tot d'intel•ligènoia.

Pots nosaltres estem convençuts que 1a
nostra força essencial és l'idioma, fa anys
que batallem per demostrar-ho i imposar-
ho i en l'Estatut la nostra llengua juga el

primer paper; aquest (primer •paper ja ha
estat concedit (pel ministre Domingo. La
mostra llongua, que Lés el •nostre més gran
orgull i que ha estat ultratjada i humiliada
per tota la mala fe i tota la incomprensió
centralista, 'ha arribat al moment de les
grans reivindicacions. A Catalunya hi ha
un home que ha dedicat tota la seva vida,

r tota la seva gràcia i el seu considerable
talent a la major honra i glòria de la mos-
tra ]lengua ; aquest home és Pompeu Fabra,
Això ho sap tothom, tots l'estimem i l'ad-
mirem, no té enemics ni antipaties de cap

é v' tima de eles miséries demuna, no s io
cap partit, és un patriota pur, és un gram
catalá..Es un dels valors més considerables
del nostre temps. I bé, senyors, què han
fettots els catalanistes5 tots els patriotes,
davant la candidatura d'aquest home? Què

han fet els cent nou mil votants de Macià?
Jo no demanava pas els cent ,nou mil vots,
encara que En Fabra se'ls mereix perfec-
tament; però cligueu-me, no és una yergo-
nya, una franca vergonya patriòtica, que
Fabra hagi estat derrotat pel comandant
Jiménez? No demos tra això una manca ab-
soluta d'intelligènoia per .part del nostre cos
eilectoral? I el mateix que dic de Fabra dic
de Baltà. Jo admeto tot l'fheroisme del ca-
pità Sediles, ,perú Baltà ha estat el ndbi-
líssim cavaller, l'home de l'ideal, el català
íntegre, que avui dia no té carp càrrec ni
cap glòria, ni remena cap mena de cireres.
E1 nom de Baltà mereixia, si més no, un
respecte absolut, una adhesió absoluta. El
triomf de Baltà i de Fabra hauria estat el
triomf del patriotisme intelligent ; el que ha

(Le Maten, París)	 passat és 'la pura olla, el que ha passat és
un incident lamentable que fa caure la cara.

JOSEP MARIA nn SAGARRA
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---1 si em morís jo, què faries?
—Enterrar-te. Què en treuria de tenir el

teu cadàver a casa?

(Pagas gaies, Yverdon)

EN EL CAMP NUDISTA

—Mira, porta la mateixa pell que l'any
passat!

(11 Travasso delle Idee, Roma)

A L'EDAT DE LA PEDRA

—Menut, porta'maquesta carta a la xi-
cota!

('Ric et Rac, París)

—Ja esteu tots presentats?

(Judge, Nova York)

--Es un home encantador de debo. No
se ]i sent mai dir mal de ningú.

-Quina conversa més ensopida deu te-
oir l

E1 de l'auto.— Pallús! Quin espant de do-
nar a la meva dona!

(The Passing Show, Londres)
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LA PICADURA del mosquito es venenosa y a menudo

 más peligrosa que una puñalada. No solamente trae
la fiebre, sinó que propaga también numerosas enferme-

dades mortales. Protéjase contra esta amenaza. Pulve-
rice Flit.

Flit mata las moscas, mosquitos, pulgas, hormigas, polilla,
chinches, cucarachas y sus crías. Es mortal para los insectos

aunque inofensivo para el hombre. De empleo fácil. No

mancha. No confunda el Flit con los otros insecticidas.
Bidón amarillo - franja negra. No se vende a geanel.
Exija los envases precintados.

jJ,fd a másrápido
Por mayor: BUSQUETS HERMANOS V CIA. Corles, 59FA. Barcelona

Sucursales: Madrid. Sevilla. Falencia. Bilhao, Vneo,7)ijon Ceuia. Palma M	 5
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El neo-militarisme
Catalunya tramet tres militars com a di-

putats a les Corts Constituents. Això és la
sorpresa més gran de les eleccions de tot
Espamya ; Els catalans, precisament els ca-
talans, r, encara més, els de Barcelona,
deixada de banda la significació que fins
ara havia tingut la política catalana, po-
sen llurs esperances en tres guerrers i els
investeixen amb la toga civil dels pares de
la pàtria . Per arribar a aconseguir aquest
resultat posen per damunt de la repugnàn-
cia proverbial de les masses catalanistes a
donar llur representació a gent forastera.
Obliden també que el moviment catalanista
és un ,plet de llibertat i de dret,
incompatibles amb el militarisme.

1, per altra .part, tres individus
militars, no catalans, abracen les
idees catalanistes i es declaren dis-
posats a defensar a peu i a cavall,
amb les armes del dret i amb el
dret de les armes, la causa de Ca-
talunya.

Però ni uns mi altres no s'ado-
nen que, posant N'espasa al platet
de la justícia, se'n desequilibra
l'agulla i es decanta cap al poder
militar, en detriment de la supre-
macia del poder civil. I de gla min-
va del poder civil mai no en podrà
sortir la llibertat de Catalunya. De
manera que, àdhuc suposant la
major bona fe en ambdues ban-
des, arribaríem a resultats igual -
ment negatius i perniciosos per a
Catalunya i la causa catalana.

Car, és evident que els drets de
Catalunya només poden ésser rea-
litzats dintre un ambient de justí-
cia i llibertat (que és equivalent al
triomf del poder civil), ,per tal com
els catalans disposen tècnicament
de la força que els dóna el nostre
dret imprescriptible. Però, ,posats
dintre d'una situació de força—com esdevé
sempre que predomina el poder militar
puix som els menys, convé que sempre hà-
gim de ,perdre el nostre plet . Davant de la
força per la força, Catalunya sempre haurà
de sucumbir d'una manera més o menys
plena d'heroisme. La història ens en recita
mil exemples .

Catalunya només pot ésser autònoma din-
tre una Espanya civilitzada ; en una Es-
panya brutal, sempre serà esclava.

E1 darrer exemple, i ben esclataint, tou
la Dictadura de Primo de Rivera, el qual
^(de 'bona fe», es proposava de resoldre, a
favor nostre, el problema de Catalunya,
però, arribat que fou dalt del poder, va
sentir clarament la necessitat de trair-nos
o caure ; car amb la força d'ací no hauria
pogut resistir la pressió d'allà.

Vegeu, doncs, si ens interessa als cata-
lans el predomini de l'esperit civil a casa
nostra i a Espanya ; veieu, en l'exemple de
Primo de Rivera, ,el que es veurien obli-
gats a fer Franco, Jiménez i Sediles ; si
mai assolien el poder. Car, entre caure o
ajupirnos--nosaltres que per ells no som
res—, no és de creure que tinguessin gaires
dubtes.

Arribats en aquest punt del nostre raona
-ment, no podem ocultar la pèssima impres-

sió que ens ha produït veure la falta de
sentit de les nostres esquerres.

Així com la burgesia esparveí-ada del 1923

va girar els ulls al sabre i als esperons,
veiem que les esquerres, en un moment
donat, creuen a ulls clucs en l'esperó i el
sabre.

La força brutal encara ens fascina. DEI
dret encara no ens inspira prou confiança.
Catalunya encara porta marcat al front un
rastre del signe de l'esclau : l'esclau que,
acostumat a veure's anorreat davant la tor-
ça, arriba a creure que la força és Déu.

Cal reaccionar; cal alliberar el fur in-
tern de ',es nostres consciències. Si volem
que ens tespeotin, comencem per respectar-
nos nosaltres mateixos. Si no ens agrada
que ens enviïn guerrers i tropes d'ocupa-
ció, comencem nosaltres per no enviar guer-
rers al parlament. Car, heu de tenir en
comipte que ens serà retornat el cent per u.

RossEND LLATES
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rniranf.lora • —
L'oncle ¿'América

Dels dos negociadors americans del pro-
jecte Hoover, un d'ells és sec, gairebé as-
cètic : André Mellon ; l'altre, gros, rabassut
H'alter Edge.

El primer, que ja té habitud de nego
-ciar aquesta mena de qüestions, ha fet pro-

va de gran flexibilitat; ha discutit com a
home de alón més que com a home d'a-
fers.

Un ministre francès deia:
—Es tan cordial, que he vist a prop el

moment en què m'anava a dir : «Feu com
a Amèrica, digueu-me l'oncle Andreu !n

Però pels francesos els «oncles d'Amè-
rica)) han canviat de significació.

El cigar d'Edge
Edge, en canvi, en el curs de les discus-

sions es mostrà tumultuós, impetuós, cate-
gòric, amb la millor bona fe del món, si
no amb el millor bon humor.

S'havia notat que quan la discussió era
cançonera o difícil, l'ambaixador cremava
un cigarret darrera l'altre.

En canvi, quan les coses anaven millor,
encenia un cigar de «businessman».

Dilluns de la setmana passada, dia d'e-
mocions pels interessats, 'un membre de la
delegació francesa neguitós de saber si Amè-
rica acceptava la riota francesa, va excla-
mar:

—Ara va bé. Edge encén el seu cigar!

El pescador esfadísfic
Herbert Hoover és un home ordenat, es-

tricte i puntual, que exigeix dels altres or-
dre, exactitud i puntualitat.

Caliá que les negociacions franco-asee-
ricanes fossin importants perquè Hoover els
sacrifiqués mig «week-end», dedicat a pes-
car amb canya.

Hoover anota en un carnet, minuciosa-
ment, el producte de les seves , pesques.

Els seus íntims diuen que per gust de les
estadístiques.

Costums nordamericans
A Europa ha causat una certa estranye-

sa que el president 1-bover es servís de la
premsa per comunicar a tot el món la seva
Proposició de suspensió de deutes. Es que
té una altra concepció que l'europea, del
Paper que juguen els diaris.

A la Casa Blanca hi ha una oficina de
premsa accessible a tot periodista presentat
d'un confrare ja presentat.

A l'hora que el president convoca els re-
presentants de la premsa, la Borsa ja està
tancada, a fi d'impedir que les seves de-
claracions dotdn peu als especuladors.

Hoover rep els periodistes en una cambra
ja destinada a aquest fi. Sobre el seu seient,
lii ha la bandera de les bandes i les estre-
lles; al seu costat,.:.ls. -taquígrafa -articu-
lar, la qual pren, no sols les declaracions
del president, sinó tota la conversa entre
ell i els periodistes.

Després de la sessió, la declaració presi-
dencial és transmesa als diaris, els quals en
fan edicions especials, sti aquella vál la
pena.

Qüesfió de règim

Ouan els negociadors americans hagueren
anunciat als representants del govern fran-
cès que el president Hoover s'adheria a
l'acord tal com l'havia proposat el Consell
de Ministres, uns i altres estigueren d'acord

^El president Hoover

que bé mereixia ésser una mica «regada>)
aquesta conclusió d'uns debats llargs i di-
fícils.

Pierre Laval féu portar xampany, llimo
-tada i aigua Perrier.

Mellon i Edge no, volgueren tastar el
vanipany.

—Règim sec! — va dir Mellon a tall
d'excusa.

Els ministres francesos, fer deferència,
es van acontentar amb la llimonada.

Només Bniand es va abocar una copa de
xampany i, tot somrient, va dir als perso-
natges ianquis :

—Es el règim que m'és imposat. Sóc
vell i això és, us ho asseguro, el millor
reconstituent.

pla quinquennal

Un home puja a un tramvia, a Moscou.
Sorpresa general: aquest passatger porta
el vestit del pare Adam, menys la fulla de
parra.

—Què dimonï feu així ? — li pregunta el
cobrador.

—Deu ser boig — comenten els altres
passa tgers.

L'hoste, tot tranquil, sorprès de l'efecte
que ha causat, s'explica

—Esteu nwl fixats — diu al públic —
però quan sabreu que sóc de Minsk, estic
segur que )to couipendreu.

—Csmpendrena què? — fa el cobrador—.
Sou de Miruk, i què? Es cap raó per anar
despullat?

—]a ho crec que és una raó. No )to sabeu
que a Dlinsk el pla quinquennal ja està
completament realitat?

I La moratòria boyer
Se n'ha adonat tothom : és un mal ne- el millor dels casos, amb passar el poderBoci ésser creditor dels alemanys. Gent de als extremistes del nacionalisme.querelles incessants, els alemanys han de-	 Davant de la probable fallida d'Alemanyamostrat no solament que es pot ésser un i.de la proposició de concedir una moratò-deutor empipador, sinó també que és pos- rio per reparacions i deutes formulada pelsible d'ésser deutor i aparentar que es té president Hoover, França no ha tingut mésraó, inspirar llàstima i acabar amb la pa- remei que inclinar-se. . Amb reserves o sense,ciència del creditor. Més de ,plànyer que els era necessari accedir, perquè amb un deu-alemanys són els francesos que han basat tos que fa fallida val més negociar -hi i sal-una part de les seves finances en el deute var la casa de la crema. La situació de Fran-que els té Alemanya en concepte de repa- ça és tràgica. Alemanya no pagarà mai elracions.	 que ha destruït. I no obstant, tots els babaus
Tots els projectes de pagament de les del món es dediquen a fer de .ploroses dar-reparacions han anat fracassant l'un dar- 1 rera els alemanys.

Si la interdependència econò-
ÉSQU'EMa DEL CIRCUIT DELS CAPITALS	 mica i financiera del món obli-

ga a tothom, àdhuc als Soviets,EN EL FUNCIONAMIENT DEL PLA YOUNG a enquadrar-se dintre unes lleis
generals, és possible que un dia
prevalgui la tesi que defensa
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ER	trucció feta pels alemanys a1
nord de França i a Bélgica ha
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1	 'oti	 impedit fins ara la liquidacióï 
k R ^,	 9r	 r	 dels comptes de reparacions. LaW 

m	 clau de ]'afer no està, doncs,r 
B,R,I en mans dels iEstats Units. lEn-

cara que els Estats Units• pas-
dessin l'esponja sobre la on
de deutes de guerra, no « 

-
com

i	 4	 seguirien esborrar una gran ,in-
justicia que exigeix les repára-

	

,__.__.	 cions que ,paga l'Alemanya, 'De
les xifres que França i Bèlgica

-	 :...---:-- -- >-------' 	 cobren d'Alemanya en concep-
te de reparacions, en destinen
una part al pagament del deu-

- Pagameits a Alemanya .per conducte de la te de guerra a Anglaterra ï ;als
B. R. I, provinents de l'estalvi internacio- iEstats Units i una altra part

	

nal (emprèstit Young).	 a la reconstrucció de les re-
Pagaments d'Alemanya als Aliats {a títol bions devastades. Es possible
de reparacions). 	 que la moratòria Hoover sigui

—.—.—.— Pagaments dels Aliats als Estats Units {deu- prorrogada, és possible que -en
tes de guerra):	 •	 un altre conveni siguin reduï-

es encara més les anualitats
Els diners dels subscriptors (estalvi internacional) a que paga Alemanya, però és

l'emprèstit Young, de qualsevulla país que si-guien, vam quasi impossible
Bélgica 

he que
a parar a Alemanya pel conducte de la B. R. I, Ale_ de dia França i B

é
lgica raurap

manya, en contrapartida, paga els seus deutes 
de guerra de continuar se nse o participa.manya,Al

als Aliats, i aquests reemborsen als Estats Units les ció 
td'Alemanya e 

1' 
obra de re-.

sumes .avançades durant la guerra. Tancant el cicle, els construcció 
de les regions de-

Estats Units han pagat a Alemanya,	 vaP
Pocspt g	 y^a, en forma de coman- 	 pocs dies después de conce-dites (préstecs a llarg i a curt termini : i8 miliards de dida la moratòria Hoover, Ale..francs), o en forma de participacions (aproximadament manya 

ha tonnat a estar a puintaq miliards de franes), les sumes que inicialment pro- d'un krach. La retirada de di-venen de l'estalvi internacional,	
vises estrangeres ha posat en

rera l'altre. Recordeu : Comissió de Repa-
racions i Pla Dawes. 1 ara ha fracassat
el Pla Young, al cap d'un any , d'ésser
firmat. Mentre els alemanys deuen diners,
no s'estan de res : les despeses sumptuà-
ries .augmenten cada dia, i el creditor ja
farà el favor d'esperar-se. Alemanya temia
un pressupost de luxe : ho havia dit a dot

-zenes de vegades Mr. Parker Gilbert, 1, na-
turalment, va fallar el Pla Dawes i ara ha
fet fallida el Pla Young.
Els nordamoricans sempre acuden sollícits

en socors d'Alemanya. Fou obra d'ells el
Pla Dawes i el Pla Voung. Ara, quan s'ha
vist que Alemanva anava a fer una altra
fallida semblant a la de l'any 1923, elsEstats
Units han estat els primers que han reco.
llit emocionats el S. O. S. dels alemanys.
El moment ha arriibat a ésser tan greu, que
ha calgut que el president Hoover propo-
sés ,per cable la concessió d'una moratòria
d'un any als alemanys i als aliats que amb
e1 diner d'Alemanya paguen els deutes de
guerra als Estats Units.

Tothom ho sap que Alemanya saboteja tots
els convenis internacioinals referents a les
reparacions, però la interdependència mun-
dial en matéria financiera i econòmica impe-
deix isolar-se i tolerar l'isolament. Ei que
és més greu és que hi ha un lligam •molt
fort entre el terreny financies i econòmic i
el terreny .polític. I Alemanya se'n val, 1
amenaça amb una revolució comunista o, en

J..Ro e a
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perill el Reichsbanlc. No m'hi
ha prou amb la moratòria : Alemaroya' ne-;
cessita crèdits, i tant França com els Es-
tats Units subordinen la concessió de crè-
dits a certes garanties apolítiques. Quan
França ha exigit aquestes garanties, els
alemanys, .amb posat de persona digna,
s'han umegat a continuar el diàleg. Però el
Banc Federal de Reserva dels ]Estats Units
sembla que també exigeix garanties politir
ques. I aquí entrem de ple a la qüestió que
ho emmetzina tot : el desarmament, pro-
blema de vida o mort. Mentre hi hagi
tants militars i tant material de guerra, no
hi haurà ni diners ni pau. Ben mirat, la
moratòria Hoover és el pròleg de la Con-
ferència del Desarmament que ha de reu

-nir-se, el febrer de l'any vinent a Ginebra.
MANUEL BRU'NE'I'

Feu fer els nostres granats a

fotogravats Exprés
IGUALADA, 6 (Gràcia)

Telèfon 76935



D'un jilm sonor de Griffitth, característic de la seva manera Un film (»The big trail») que no necessita protecció

ARAGÓ, 277, ENTRESOL, 2.s

DE10A1IDE4A7
TELÈFON 76850 a BARCELONA

EL CINEMA
Valors PAN^RAM' LaAsonor 	 al f nacional
versos gèneres possibles del cinema sonor
i ens paràvem a considerar • aquell gènere
avui triomfant, .l'únic després de tot que'
coneix ara una existència efectiva. Parlem
del gènere integrat per aqudlls films en els
quals g es paraules o els sons, sigui quina
sigui la seva importància quantitativa, ju-
guen en l'dbra un rol subordinat, 'més ben

Ens referíem en el darrer article als di.	 Una nova sala de provesmúsica rebria la seva ordenació d'un guió
cinematogràfic.

Substitució de les escenes .per llur equi-
valència sonora. -En. Dinamita veiem en una
cambra una gent que, ansiosa, espera ]'arri_
bada del doctor que ha calgut anar a cer-
car lluny perquè assisteixi a un infant que
allí es troba moribund. Sense interrompre
els plans que es refereixen a aquella gent,

Atentament invitats per la eCinematogrà-
fica Astrea, S. A.n assistírem a la inau-
guració oficial de la seva Sala de Proves,
on tenia lloc ta presentació del nou tipus
«Supere de l'equip sonor «Orfeo-Sincrònic»,
propietat de l'esmentada casa.

L'audició de prova — orquestrals, dicció
i chors — resultà plena i de ban gust.
Realment, hem de confessar la impressió
de cosa perfecta que aquest últim avenç de
la indústria cinematogràfica sonora ens pro-
duí. Amb oportunitat, dedicarem l'espai que
calgui per parlar amb més deteniment 

—perquè s'ho val — d'aquest mou tipus «Su-
per», veritable meravella de nitidesa en el
so, equilibrat de volum auditiu i impecable
de precisió. La nostra felicitació als empre-
saris de cinemes.

Ja fa temps que es parla d'interessar els i festat. El gust tampoc està en relació di_
poders públics en el cinema relacional, amb recta amb el capital i el cinema fet a Bar_
l'esperança d'obtenir d'aquells un ajut eco- celona, si ha estat pobre en diners, molt
nòmic ensems que una legislació protectora més ho ha estat en gust. Moltes vegades
contra la competència del film foraster, com- no sembla sinó que els que fam tals afirma_
petència fatal pel nostre cinema, que tan cions simplifiquen la qüestió a ultrança t
mal parat queda en aparellar-lo amb el delç s'imaginen que muntats els studios el cine_
altres països,	 ma naixeria ipso facto.

Dins el règim capitalista actual tota acti-	 Tampoc no és axiomàtic que Espanya ha-

dit; un rol de dependència enfront l'aspecte
visual que resta ,preponderant. Tant és així
que més aviat veient un film d'ayuésts-
i la tentiència té .probabilitats d'accentuar -se
—sembla que ens trobem enfront d'un film
mut en el qual 'hom ha superposat adés col-
lecció de sans, adés uns quants diàlegs.

Aquesta tondéncia no fa sinó prosseguir
l'orientació que apuntava en El Patriota i
en Ombres blanques. Aquests films, que vin-
gueren en plena foguerada del lao per cent
parlat i que aleshores semblaven tímids, són
avui més moderns que tots .aquells absurds
Toc per cent que no tingueren aleshores altre
interès que el que els conferia la novetat.

Es natural que aquesta forma del ómema
sonor, desertant la divergència inicial cap
el loo per cent, hagi vingut a in>posar-se,
per tal com aquesta forma recolza damunt
el gran fet del cinema, del cinema mut.
Resta ara saber si el progrés del cinema
mut ha • estat compromès amb aquesta in-
tromissió que el sonor ha vingut .a injectar
en el seu cos.

Un home 'tan intelligent com J.acques
Feyder no vacilla a contestar negativament.
Ell està persuadit que el cinema mut no
podia anar més enllà. Ha estat feta la gran
experiència de veure com les imatges po-
dien compaginar d'ana faisó intelligible una
història humana.

Modest en els seus debuts, e1 cinema s'ha-
via envalentit i slo vacillava darrerament a
tractar .assumptes d'una accentuada comple-
dtat ,psicològica`. L'èxit de Murnau reeixint
sense buscar sustentacle per res en expli-
cacions literàries, és un fet a apuntar. Però
Feyder creu que tot 'ano era sinó una feina
tan violenta com estèril 'í que el cinema ha
deixat de créixer perquè mut ano era símó
un nan.

Sigui el que sigui, en un punt cal donar
la raG a Feyder. En el de concedir-li que
la majoria dels assumptes, sia per llur idio-
sincràsia, sia per la incapacitat dels direc-
tors, restaven inaptes a traduir-se en ter-
mes de .pura visualitat. Cal que el cinema
sonor s'apoderi d'aquests temes abandonant
al cinema mut aquells que encaixin amb les
seves possibilitats. Heus ací com el sonor
pot incidentalment fer una tasca de purïfi-
cació envers el vell cinema. Aquest re tq
legítim en l'explicació visual mitjançant una
sintaxi força dúctil, .d'aquella dialèctica sen-
timental que es troba més enïlà d'a91í on
prospera el verb.

En el precís moment 'actual els valors
aportats pel cinema sonor són prou obvis
a tothom. Voldríem ara t'àpi!dament recor-
dar-los,:-encara que amb això no féssim
sinó !rdeápitular uns quants paràgrafs dis-
persos .eú mig les crítiques dels diversos
films sonors ací .publicades.

Suhstitució dels acompanyaments musi-
cals improvisats per partitures premedita-
des. Un camp obert a la fantasia dels com

-positors. Insistim sobretot en la possibilitat
de crear una nova forma musical, més t.m-
portant encara que la sonata, el concert o
la simfonia, una .nova forma en la qual la

el so de la botzina i el soroll característic
del motor en frenar ràpidament ens assa-
benten de l'arribada del doctor.

Per emancipar-se del procés unilateral del
cinema que obliga a tractar tots els succes-
sos, àdhuc aquells que tonen lloc simultà-
niament, en una successió, Gance imaginà
el tríptic. El so permet ara, ampliant el
marc espiritual de la pantalla, superar artís-
ticament la innovació de Gaince els incon-
venients de la qual hem exposat en un altre
lloc extensament.

El que convé és seleccionar els sans que
cal registrar. Bandejar completament aquells
que, encara que .reals, no tenen cap valor
de significació. Inspirar-se en el mateix es-
perit que sempre ha guiat el veritable ar-
tista aquí com a tot arreu. Eliminar per
reconstruir damunt les coses verament es-
sencials

Hem parlat d'u'na música que s'amotlli
a un ñmntatge cinematogràfic. IEl cinema
sonor ,permet igualment la inversa, com
hem pogut entreveure tot veient Alleluia,
és a dir, un conjunt d'escenes marxant al
ritme d'un moviment musical.

Hi ha també la possi-bi-fitat d'emprar e1
silenci com a puixança positiva. Abans el
cinema era silenci, ara el silenci és en el
cinema. Un punt de vista que desenvolu-
pàrem no fa gaire en La Gaceta Literaria
i del qual hem rebut confirmació tot veient
films. Cap tan eloqüent com les que ens
proporciona Allelwia. Que pregon i recarre-
gat de misteri és el silenci que succeeix a
la mort de Bala perduda, després d'aquella
llarga persecució 1

Finalment, resta la juxtaposició possible
entre mots i objectes, discursos i imatges,
però aquest és un terreny encara verge, en
e1 qua'] si s'ha fet quelcom sembla més aviat
per atzar que no pas obeint a una preme-
ditació.

Tots heu vist certs documentals acompa-
nyats d'una explicació verbal que es desen-
rotlla al mateix temps que la projecció. No
sols és .possible l'explotació didàctica d'a-
quest mitjà, resta ple d'enorme transcen-
dència la seva explotació poètica. Hom pot
arribar per aquí a unes associacions creado-
res d'una llei 'd'emocions inèdites.

JOSEP PALAU

J a ho sabeu...
—que el cèlebre clown Grock ha fet un

film? I que, a part del seu número de circ,
ésbastant dolent?

—que en tot Xina només hi ha 179 locals
de cinema, amb una capacitat total de cent
vint mil persones?

—que Anthonv Asquith, fill del que fou
primer ministre, ha acabat un film? IEs una
reconstitució del desembarcaanent a Galí

-poli.

—que mentre ja està 'llest un film de Mar-
lene I)ietrich sobre espionatge, se'n pre-
para un altre de Greta Garbo sabre el ma-
teix tema? Es diu que tant l'un com 1'a'tre
estam inspirats en la vida de Mata-Han.

---que Glara Bow, per raons de salut, ha
deixat definitivament el cinema? Es retira
a l'edat de vint-i-cinc anys, soltera encara
i trobant-se al pinacle de la fama.

—que Cecil B. de Mille ha filmat tres ve-
gades el mateix assumpte, en 1913, en 1917
i ara en 1931? Es tracta de The Squáwman.

--que Jaoques Severac ha filmat El sis-
Yerna, del doctor Goudron d'Edgard Poe?

—que La fi del món ha estat adaptada
en una versió internacional, és a dir, muda?

—que Georges Mire lla realitzat un film
sobre e1 Mont-Blanc, amb el títol de Neu?
El gènere potser comença a ésser excessi-
vament explotat.

—que Jannings té un accent germànic
tan indeleble, que els directors californians
han perdut tota esperança de poder-lo uti-
litzar?

Els efecEes socials
La Revue universelle, que és la sucursal

més intellectu.al de l'Acció . Francesa, deia
en un número recent:

ulEncara no rés de moda, ni s'acostuma,
estudiar el cinema més enllà de la seva es-
tètica, ni voler aprofundir als designis se-
crets dels que l'animen, ni la influència de
les obres mestres del film. Els bons espe-
rits desdenyen exageradament aquests de-
talls, tot i que prenen cada dia, a mida
que el cinema entra més i més en els cos-
tums, reemplaça la lectura o el teatre, una
importància més considerable. Més tard,
hom jutjarà els efectes socials d'un gran
film de Charlie Ghaplin, molt més anar

-quista en les seves expressions còmiques
dol que hom suposa.»

Mafisse a la Aolinésía
Els films exbtics estan de moda. Sobretot

les illes del Pacífic atrauen l'atenció dels
directors. En una d'e'11es, Murnau rodà
el seu film Tabú. Un dels testimonis ocu-
lars de la darrera tasca del director ale-
many fou Henri Matisse, el qual ha parlat
llargament d'aquelles regions. Vegeu entre
altres coses el que el famós pintor diu d'a-
quelles terres que han estat els escenaris
naturals d'Ombres blanques i Tabú

eAquest paradís, com se sol dir, és en
realitat a penes suportable per un infant.

Murnau i Matisse a Tahití

Viure sense preocupacions! La veritat, això
és una cosa horrorosa. Jo che vist Mes on la
civilització no ha arribat encara. Però ben
cert que no n'he vist cap en la qual jo plan-
taria de gust la meva tenda.

«Aquesta vida sempre dolça, aquest pai-
satge la uniformitat del qual no és rom-
puda sinó únicament per la uniforme suc-
cessió del dia i de la nit, és una cosa que
engendra, a la llarga, la peresa i la tor-
pesa.

nPotser coneixeu les novelles de Somerset
Maughan : hom es liquidifica. Alguns anys
d'aquest règim són de solbres per anihilar
un home.»

No estarà de més recordar que Somerset
Maughan és l'autor de Pluja, l'obra de la
qual Raoul Walsh extractà el seu bell film
La fràgil voluntat.

El sonor a Oríen4
Gaumont, el conegut industrial francès,

ha dit on unes declaracions recents
^eHe anat a Orient a. veure què dóna el

film parlant ; és molt curiós. Imagineu-vos
què pot passar en aquells països on es parla
hebreu, turc o àrab i on els films són en
francès, americà o alemany. C-airdbé pertot
ham .posat, al costat de la pantalla gran,
una altra de petita, on es projecten les ex-
plicacions del film.

>A l'Orient ewopeu, predomina el lilm
francès ; a Palestina, força l'alemany i una
mica l'anglès. Quan vaig passar per Jeru-
salercn, però, s'hi donava Accusée, levez-
vous!, que havia tingut molt d'èxit a Grè-
cia.

>Crec que ihi haurà feina per imposar el
film parlant a Turquia. La 'llei prohibeix
els caràcters àrabs, i gairebé són els únics
que pot llegir la majoria de la gent que no
Són analfabets totals. Imagineu -vos quin
efecte faria haver de posar, com en el ci-
nema primitiu, un s j5eaker, tractant-se de
films parlants.>

El sonor a Rússia
Alexandre Dovjenko, autor del film La

terra (que no és gaire probahle que sigui
vist a Barcelona, ja que la censura no auto-
ritzà la seva projecció ni en sessió especial),
ha declarat, parlant del cinema sonor

aA Rússia som partidaris entusiastes del
film sonor, i no entenem per què a Europa

fan córrer que èn som adversaris. 'Si, fins
ara, hem fet .poca cosa en matèria de so-
nor, és degut al fet que, a Rússia, el ci-
nema és una indústria d'Estat, i no una de
comercial, un .art únicament esmerçat a
aixecar el nivell cultural d'innombrables
illetrats. Per això el film fia d'arribar als
habitants del poble més oblidat, i els mi-
lers de petits cinemes de moltes regions
encara no estan proveïts dels aparells ne

-cessaris. De totes maneres, la majoria dels
nostres productors es dediquen ara al film
sonor.)) .

gi de tenir un cinema. El cinema no arrela
pas a tot arreu. Un studio no és una tà_
brisa, encara que exteriorment ho sembli.
Els americans, que tenen la primera indús-
tria cinematogràfica del món, no compten
sinó amb una mediocre escola pictòrica, t
de la mateixa manera que són incapaços de
provocar artificiosament urna legió de grans
pintors, també és gratuit suposar que basta
la dèria de fer cinema per fer-lo bo, oi més
en un .país la història cinematogràfica del
qual no és allò que es diu gaire ni poc bri

-llant.
Els que solliciten l'ajut del tresor públic,

precisament perquè ,aquest tresor és públic,
hauran de trobar molt democràtic que nos-
altres opúnem lliurement sobre la matèria
i modestament suggerim que potser exage-
ren en presentar-nos l'esdevenidor de la in-
dústria del film com un esdevenidor tan bri

-llant que fins i tot arribaria a repercurtir en
la finança nacional. Perquè en un altre país
el film sigui la tercera indústria no beco
d'imaginar->nos que el cas pugui repetir-se
fàcilment ; països molt més preparats que
el inostre són ben lluny d'assolir aquell nivell.

MIeADOR ha dedicat sempre una atenció
especial al film nacional. Ací s'han publicat
dos articles sobre La Bodega, exemple que
no ehem repetit—llev^át d'Alle'luia—per cap
film estranger. També hem publicat dues
crítiques de La aldea maldita, cosa que de
cap de les maneres .no hauríem fet de trac

-tar-se d'un film americà, mal hagués vin-
gut signat per Sternberg. Això vol dir l'al>-
sència absoluta de prevencions contra el que

es fa agyí. Però aquest mateix interès ens
obliga a renegar del film que correntment
ens presenten com a producció del país i a
deplorar totes les mesures arbitràries que es
puguin pendre.per fomentar una cosa d'una
manera artificial, una cosa que cal que es
fom2uti per cultura autòctona.

J. PALAU

oblidar els que treballen en e1 cinema amb
finalitats industrials.

No hi ihaurà cap humorista capaç de sug-
gerir que la mostra producció és massa ele-
vada per merèixer el plebiscit del públic.
Així doncs, les nostres afirmacions, que en
altres circumstàncies podrien titllar -se d'exa-
gerades, resten en peu.

Per fer cinema fau falta diners. Hi ha
qui espera que ]i facin justicia i que li por-
tin els diners a casa. iEl cas és que a Es-
panya hi ha diners per fer cinema a 1'alç-
rla de les circumstàncies dei moment, i el
cas és també que la majoria de capitalistes
estan desmoralitzats en veure el mal ús que
ací s'ha fet quasi sempre deis capitals es-
merçats en la producció cinematogràfica.

Si en lloc d'adoptar el punt de vista del
cinema com a negoci, el considerem com a
art, aleshores la segona mesura de protec-
ció del filat (volem dir aquella que es refe-
reix a posar entrebancs a l'entrada dels

films estrangers) resulta deplorable. Com-
prenem que la persona que vulgui guanyar

diners fent cinema ino pugui compartir el
rostre punt de vista. El punt de vista nos-
tre no ens permet sinó veure que els inte-
ressos espirituals del públic estarien subor-
dinats als interessos materials d'una exigua
mmorta.

FE1 nostre objecte no essent ara tractar
d'una manera sistemàtica la qüestió, sinó
tan sois suggerir .algunes remarques entorn

d'ella, apuntarem a l'atzar algunes conside-
racions més.

Hi ha qui diu i repeteix que el cinema a
Espanya, amb un ajut econòmic, podria gua-
nyar al oinema americà. Es possible, però
no és probable. Hom pot fer obres humils
i no obstant enormes en qualitat. Si el ta-
lent hi és, és estrany que no s'hagi mani-

EN CAMISES
NOVETATS
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vital artística pot ésser considerada com un
negoci, l'artista vivint (encara que molts
cops ben malament) de la seva producció;
però en el cas precís del cinema 1'áspecte
negoci pot arribar a revestir-se de .propor-
cigns tan imposants que .aquesta circums-
tància determina aquelles preocupacions le-
gislatives ara al1udides. Preocupacions aques-
tes, que pels que rlo podem mai oblidar que
abans que res cal veure el cinema sota l
caire artístic i que tot cal subordinar-ho als
interessos espirituals del públic, no poden
sinó provocarnos una comprensible inquie-
tud.

El valor pedagògic i polític del cinema
és prou manifest perquè sigui natural t
àdhuc desitjable que l'Estat protegeixi i con-
troli aquella produoció orientada netament
vers fins instructius i de formació moral. 'El
gran exemple del film soviètic palesa l'ei-
oàcia de fer del cinema una empresa de
l'Estat.

'Equipar les escoles primàries i superiors
d'aparells cinematogràfics, constituir mitjan-
çant la pròpia producció, avalorada per com-
petències indiscutibles o per l'adquisició de
material foraster, un catàleg de films obli-
gatoris, heus ací una tasca que deu impo-
sar-se el magisteri oficial i que tots veu

-ríem amb gust.
Perú quan s'acostuma .a parlar de la pro-

tecció al film nacional, hom pensa en altres
coses, hom pensa en el film diguem-ne re-
creatiu, i els que en parlen no persegueixen
precisament una finalitat cultural, sinó que
es mouen amb preocupacions— completament
honorables, cal dir.ho—industrials.

Aleshores es planteja un dilema que ens
ha de permetre abrir el nostre comentari so-
bre el particular.
Hi ha una producció que no val la pena

de protegir, perquè és dolenta, i hi ha una

altra producció —o pot haver-hi si no hi és
que no cal protegir perquè es defensa sola.

El públic la protegeix, „perquè el públic és
lliure d'elegir allò que li plau, i el que tne-
balla pel públic, si fracassa, que plegui.

Es la llei de tots els negocis i que no deuen
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EL TEATRE

Illustraria la possibilitat d'orientar el tea- una idea d'ascendència pirandelliana.	 L'ho-tre vers una decidida voluntat de màgia, és
a dir, d'extrarealisme (i també de sobrerea-

me i el doble—invisible pels altres—; l'ho-
lisme), un •llibre com .aquest que acaba de

me i el seu esperit convertits en dos perso-
publicar Max Aub (Teatro incompleto, Ma-

natges, Així el monòleg—la cosa mks anti-
teatral i més usada por rla dramatúrgia tra-drrd,	 1931)•	 Max	 Aub	 és potser	 el	 literat

te més dicional—ad uireix	 una	 vivacitat	 escènica.peainsula^	 que	 mèrits	 contrets en Les acotacions són ben clares en allò queordre	 a	 a creació d'una dramàtica reno-
varia. El públic català ha pogut 4legir una

fa referència al realisme.	 «Los personales
mostra del	 seu talent literari,	 traduïda	 per

son marionetas.—No tengo la seguridad de
Millàs-Raurell als quaderns de La Revista.
Parlo d'El malfiat	 extraordinari,	 posat en
escena pels redactors de la revista Hèlix a
Vilafranca del Penedès. Abans, però, Max
Aub havia donat una obra .mestra : Narcisos
editada amb un dibuix de Josep Obiols, pel
mestre Al tés de Barcelona.

Narciso pot situar-se en aquella llista de ^t
mites renovats, que ha estat una de les mc- ^t
des més interessants de la dramática con-
ternporània.	 Hom	 ha	 vist	 reviure	 el	 ve91
Edip i el jove Romeu sota el projectar lo-
vial de Jean	 Cocteau..Santa Joana ranas- ^_ 	 x
cuda sota el somrís de Bernard S:haw. Don s ^^
Juan reintegrat per José	 Bergamín,	 Tota
aquesta	 producció — hi ha	 d'altres	 exem-
ples—pot resumir-se en una paraula que jo
he posat	 al davant d'un capítol	 del meu J	 -
estudi sobre el teatre d'Azoríin: antiarqueo-'
logia.	 Es a dir, absència de preocupació ti-
picista ;	 contraposició del	 pastiche.	 IEs	 per
aquest mot d'ordre que hom sent parlar as
herois de les llegendes antigues de telèfons
i d'avions, amb un •llenguatge sense arca s-
mes	 ni	 solemnitat.	 Així	 s'actualitzen	 llurs 't
tragèdies i els sentim pròxims i fraterns, de t
vegades amb una ironia tota humana que
els retalla la solemmial magnitud.

Max Aub modernitza el mite de Narcís,
tan grat als poetes últims—Valéry, Riba
i el fa eix de la seva pròpia tragèdia. Nar-
cís enamorat, tant de la seva presència cor- Max Aub
poral, diu la faula, com si de la seva feso-
mia espiritual, orea la tragèdia del solitari,
del	 monologador	 etern.	 Narcís	 es	 suïcida si llevan mascaras.» Un altre tema que plan_
disparant sobre un mirall. teja aquesta producció és el del teatre din-

Tota Pobra és plena d'una magnífica ar- tre del teatre, procediment molt freqüent en
bitrarietat;	 d'un joc de rialla i	 de caprici. la història de la dramàtica—de Calderón .a
EI corifeu	 intervé durant	 l'acció	 i	 en	 re- Pirandello—. El protagonista de la tragèdia
marca	 les	 incidències	 o	 s'exclama davant arriba al final en	 un estat de paroxisme,
del seu desenvolupament.	 Els personatges Un dels personatges s'acosta a les bateries
mítics parlen un llenguatge a l'última moda i demana perdó al públic : o. ..desgraciada-
deis clubmen. ment el nostre protagonista s'ha tornat boig

I cosa que cal remarcar, l'autor no s'obli- i ¡no ens cal més que demanar-vos benvo-
da mai que efa teatre. Es a dir, no cerca lença perquè caigui el teló abans del final
mai de donar una—per altra banda inefi- de la farsa».	 Aleshores	 el	 protagonista	 es
eaç—sensació	 de	 realitctt. A les	 acotacions situa patèticament al centre de la tragèdia.
de l'obra	 es	 troben	 paraules alliçonadores. «No, no, que no 'baixi el teló!... Que la tan-
Per exemple : «Todos los efectos de luz han sa no és acabada ! e Aquest relativisme que
de	 ser	 intensos,	 burdos,	 sin	 graduación», tendeix a situar el personatge fora de l'obra
,EI corifeu parla al públic amb un altaveu, és fecund en ressorts teatrals, i ha estat em-
Les nimfes es posen i es treuen una careta prat ja sovint. Però en la producció de Max
davant de l'espectador. Tot té un ritme de Aub resta viu i impressionant.
cosa falsa i de joc. Per això té una jovia- Diríem que les obres d'aquest ]libre hau-
litat i una joventut de cosa renovada.	 La nien	 de	 portar	 subtítols	 d'intenció	 moral.
farsa pot .arribar a salvar el teatre. La mà- '' Aquestads' la Malfiumçal; la segona — La
gia pot substituir, vencent-lo, el realisme a Botella—és	 l'Embriaguesa ;	 la	 'teroera--El
ultrança, conservador i rutinari, celoso y la enamorada--és	 la 'Gelosia ;	 la

* * z quarta	 l'Avarícia ;	 la	 cinquena	 l'Adulteri
Aquest	 mateix	 criteri	 presideix—en	 ter-

Molière? Una mica. Més sovint, unes gotes
de .grotesc italianitzant. I una forta dosi demes generals—el volum que Max Aub acaba modernitat	 ,personalfssima.	 Una	 audàciade publicar.	 Inclou cinc produccions ante- responsable.	 Una	 voluntat	 intransigent	 alnois a Narciso. 'Coneixíem la primera ; El servei d'un remarcable talent de constructor.malfiat	 extraordinari,	 on	 el	 sentit	 de	 la

irrealitat és molt viu. Max Aub fa plàstica Gutu.EM DIAZ P'LAJA

Teafre de^La Max 	
Pregunteu a un autor
—Què prepareu per la pròxima tempo-

rada?
—Jo? Ara per ara res—us respon.
1 afegeix:
-,Amb això de la República, salteu, un

no està .per res...
No es tracta d'una fantasia nostra . Feu

l'experiència vosaltres mateixos, si podeu.
I a no ésser que, sobtadament, els autors
hagin canviat de criteri, veureu que l'ad-
veniment de la República ha alterat pro-
fundament el ritme de l'activitat dels nos-
tres autors teatrals.

Al cap i a la fi, és natural. El capgira
ment del nostre món polític, les altes i
baixes, les mil sorpreses que us reserva
cada dia, han d'influir forçosament en l'or

-dre de les idees dels homes que es dediquen
a la literatura. Aquesta influència, ara per
ara, no té pas l'aire de derivar vers els
caanins d'un art nou, com ha passat, per
exemple, amb la Revolució russa. No, La
nostra República no ha produït, ni era na-
tural que produís, un moviment, endavant
ni endarrera, en l'ordre de l'art i de l'es-
tètica.

Els nostres escriptors, ciutadans al cap
i a la fi, es veuen arrossegats per aquest
corrent polític que omple les cases i els car

-rers. L'emoció ciutadana que estem vivint
des del tq d'abril ha acaparat el pensa-
ment i ]'atenció de tota la gent, !Es difícil,
molt difícil, sostreure's a •aquest moviment
enocionant que empeny tot un poble a la
recerca del seu destí. El literat no póf eva-
dir-se de l'atmosfera carregadíssima que
cada dia fan més densa els altaveus de l'ac-
tualitat. Per això els autors de teatre diuen

—Amb .això de la República, sabeu, un no
està per res...

Des de dalt de la galeria de l'orgue petit,
sota la immensa vela barrada de blanc i
blau que ens amaga l'enfarfec de ferrò i.
vidre del trespol del Palau de Belles Arts,
hem tingut una nava visió impressionant
de la Banda.

Simètricament arrenglerada damunt de
I'estráda que les grans pantalles verdes
inunden de llum crua i neta, la Banda, en

"MHADO °° TCQTQL
«La línia de foc»

El teatre Kamerni, de Moscú, ha repre-
aentat una obra del jove no ellista N. Ni-
kitin, La linfa de foc, consagrada als pro-
blemes de la construcció social en el país dels
Soviets. Segons el mateix autor, que ho ex-
plicava en uin article, la seva idea ha estat
aquesta : «En la meva obra em comporto
com un oogitador. Tots els grans artistes
són uns agitadors: L'art no existeix fora del
sermó, de la propaganda. El sentit de 1a
nostra època de construcció consisteix en la
lluita i el trebaill per un esdevenidor socia-
lista. La lluita i el treball, aquest és el tema
principal de la nostra vida. La construcció
de les bases d'energia elèctrica ,prepara l'es-
devenidor del nostre país. En la meva obra
introdueixo els representants deis dos ordres
d'idees que lluiten, s'adapten i s'influeixen
Uns damunt dels altres. Mentre els joves
s'afermen, els vells s'encaminen cap a la fi.

ESPECIALITAT
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Aquesta lluita entre dos exèrcits, un dels
quals avança victoriós mentre l'.adtre, obli-
gat a retirar-se, prova de desmoralitzar l'ad-
v ersari, és més greu que una batalla ar-
nrada . Els enemies que s'encaren en la meva
dbra són les idees, els hàbits arrelats i eis
prejudicis.» Nikitin considera el teatre «com
un instrument poderós d'acció directa sdbre
les masses, com un mitjà de transformació
del material humà, com una arma de com-
bat,.

Tairoff, el director del teatre Kamerni,
ha concebut la posta en escena de La Unia
de foc, com una «construcció escénica, ba-
sada en el principi emocional i dinàmic»
l'acció es desplega en plans múltiples : la
ràdio, projeccions cinematogràfiques, la illu-
minació i un «muntatge musical cwncorren
en la creació d'un «espectacle total),.

Una aura «Joana d'Arc» anglesa
Per finalitzar la temporada teatral de Lon-

dres, ha estat posada en escena, amb gran
èxit, una obra d'^Edward Garnett, El Procés
de Joana d'Arc, l'acció de la qual està con-
centrada en el període que va del 3 de març
de t43t al 30 de maig del mateix any. Lle-
gim que l'autor «ha reconstituït l'ambient
del tribunal amb una tal puixança d'alluci-
nació, que obra directament sobre la sensi-
bilitat de l'espectador».

Seria exagerat, és clar, de donar a aquest
fenomen, al cap i a la fi racionad, una im-
portància desproporcionada. Es tracta, tet
i fet, d'un accident passatger, 'que no ha
pas d'alterar fonamentalment la vida de la
nostra producció dramàtica. Ni els escrip-
tors ni els que no ho són hauran de 'deci-
dir-se, un moment o altre, a considerar que
les aigües han tonnat al seu noli i que
l'època de míting permanent ha .passat.
A la tardor, els escenaris obriran les seves
boques una mica polsoses i bé caldrà om

-plir-les d'una menja o altra, com més bona
sigui millor.

Per això, les empreses de teatre català
es preocupen des de fa dies de la prepara-
ció de la pròxima temporada, 1, com cada
any en aquesta època, s'anuncien grans no-
vetats i uns decidits propòsits de renovació.
Malauradament, ja estem una mica acostu-
mats a aquestes bones disposicions estivals,
i, per tant; tots els escepticismes sbn, per-
mesos.

* *

Una de les grans preocupacions dels em
-presaris, en el moment actual, és la crisi

del teatre, que, amb més virulència que mai,
s'estén de cap a cap d'Europa. Stha parlat
molt de crisi i ha arri;bat un moment que
la paraula ha arribat a perdre el seu valor
exacte. De totes maneres, es pot afirmar
que ara la cosa va de debò, i sols un in-
conscient pot atrevir-se a dubtar o malfiar-se
de la seva presència. La crisi es fa sentir
com ¡no s'havia sentit fins ara. No cal pas
que citem l'exemple de París, de Londres i
de Berlín, on els empresaris criden com uns
desesperats i s'acosten a l'Estat perquè, jis
extremis, protegeixi la barca trontollant del
teatre. A Catalunya mateix, tenim la trista
prova del desastre econòmic que acompanya
totes les tournées, sense excepció. Compa-
nyies que, per una mona de tradició incom-
movible, tenien assegurat el negoci de les
representacions estivals, es troben ara, per
primera vegada, que tots els càlculs han
fallat i que, població darrera població, el teló
s'aixeca davant d'unes sales desesperada-
ment buides.

—Què hi farem! — diuen—, Es la Repú-
blica.

No. No és sols la República. Hi ha al-
guna cosa més que aquesta explicació mas-
sa fàcil, massa simplista.

Han arribat uns moments de prova. Els
empresaris, si volen llençar-se a la lluita, no
poden anar-hi amb un fatalista somriure als
llavis. Es l'hora d'intentar de debò — de
debò! — un esforç gran, generós, ple d'au -
dàcia, La ,política de l'an rr tirant ja no és
més viable. Tots plegats tenim l'obligació
de no tancar els ulls davant la gravetat dei
moment. No hi han gaires camins a triar.
Es qüestió de jugar fort, o de no jugar.

CODORNIU

1 un repertori d'altura ad hoc, i aquesta ha
estat la part més feixuga i abassegàdora dé.
la labor del Director, però aquella eri la qual
ell ha exçellit d'una. manera absolutament
remarcable.
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L'admiració que l'Orquestra Municipal de
Vent ña despertat en les seves actuacions

s

Lamote de Grignon

blanc i negre, amb els papers oberts damunt
de les reixes dels seus atrils de ferro, els
reflexos metàllics dels seus bugles i saxo-
fons, i el fosc canyar de la seva massa de
clarinets, és una estampa d'una magnífica
qualitat plástica, digna del burí d'un gran
aiguafortista.
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Des d'aquestes mateixes columnes hem
fet 'ja altres vegades l'elogi de la nostra
Banda Municipal, que seria més correcte i
més just anomenar Orquestra Municipal de
Vent. Hem estat també dels primers de
subratllar la immensa importància cultural
que té per a la nostra ciutat ]'actuació d'a-
questa brillant falanx musical.

Per altra banda hem denunciat, com una
conseqüència fatal de la formidahle crisi
espiritual i material del nostre temps, la
terrible decadència que s'accentua de dia
en dia en la vida musical de tots els pobles.
Decadència particularment sensible a Bar-
celana, on la vida de concerts resta confi-
nada, gairebé 'exclusivament, al cercle tan-
cat de les societats privades, ]'accés a les
quals no és :possible més que per un ,públic
privilegiat. Un ,públic, però, que no es re-
novella i que, en e1 fons, representa un
cultiu artificial, d'hivernacle, dins el qual
s'asfixia una molt petita minoria que sent
la músi s com una veritable necessitat es-
piritual i no com un banal pretext de «vida
de societat».

^• r•

Doncs bé ; en mig d'aquest panorama
desolant, els concerts populars de la nostra
Orquestra Municipal de Vent són un punt
Iluminbs, en el qual veiem preformat un
nou ordre de coses molt esperançador.

Al voltant d'aquesta entitat s'ha format
lliuremont un públic devot de la música, que
és un orgull per Barcelona. Contra él règim
decadent del concert a portes tancades, cal
fomentar i intensificar cada dia més aquest
nou tipus de manifestació musical a portes
obertes, que dóna la gram música, abans
privilegi d'uns pocs, a l'ampla massa del
poble que en té veritable fretura, d'aquest
poble que escolta tot un programa de POr-
questra a peu dret, arraïmat al voltant de
¡'estrada del Palau de Belles Arts, i qué
encara és capaç de meravellar-se, d'emo-
cionar-se i de sentir-se trasbalsat per una
simfonia de Beethoven.

Si un esforç abnegat i perseverant de
cultura musical del poble ha estat fecund,
és aquest que el mestre Lamote de Grignon
ha vingut realitzant al cap de l'Orquestra
Municipal de Vent. Per això, l'ad'hesió del
poble a l'obra d'aquesta entitat i del seu
'Ilustre cabdill, ha pogut pendne, en oca-
sions, formes tan impressionants com la
d'aquella immensa multitud compacta i ata-
peïda que omplia 1'ex-plaça de Sant Jaume
el dia que Ricard Strauss, meravellat d'a-
quest espectacle únic, pujava a ¡'estrada per
dirigir la nostra Orquestra.

Cal enaltir com és de justícia la idealitat
d'aquest borne que ha sacrificat totes les
ambicions en ares d'aquesta obra admira-
ble. Per supreciar-ne la magnitud caldria re-
passar la 'magnífica collecció dels progra-
mes editats, la intelligent ï acurada redac-
ció de les notes explicatives de les 'obres
executades i, sobretot, la qualitat insupera-
ble del repertori, en ei qual figuren més de
seixanta partitures de la gran música sim-
fònica, clàssica i moderna, totalment adap-
tades per al conjunt instrumental de 1'or-
questra de vent, per l'expertíssim instru-
mentador que és el mestre Lamote de Gri-
gnon.

Car no n'dti havia prou de crear^un con-
junt instrumental de gran envergadura, me-
ravellosament equilibrat, eufònic i admira-
blement disciplinat. Calia, després, crear-li

a l'estranger, l'entusiasme amb què ha es-
tat rebuda fa poc a Madrid, són proves de
l'altíssim prestigi que té guanyat aquesta
entitat. Prestigi que cal que Ii sigui con-
servat íntegrament, i que no és gens afa-
vorit, per cert, per l'abús que hom comet
en fer-la intervenir en totes les moixigan-
gues oficials a la intempèrie i en les oca-
sions més intempestives. No pot . oblidar-se
que 1'Oráuestra Municipal de Vent té plena
categoria d'orquestra simfònica ; la seva
finalitat, per tant, és més alta que la de
sonar marxes i himnes nacionals per car-
rers i places en dies de gran parada.
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Es ocasió de recordar també, bé que la
premsa ja se'n va fer ressò en el seu temps,
la invitació que el Comitè dels Festivals
Musicals organitzats a París entorn de l'Ex-
posició Colonial Internacional ha fet a la
Banda. Invitació que pels termes en qué
ha estat formulada, fa el més gran honor
a la nostra entitat i que té, a més a més,
m interès excepcional, per tal com perme-
tria que Barcelona pugui mostrar al món
musical la vàlua de l'organisme artístic sos

-tingut ,pel seu Municipi, alhora que la for-
ma úvea com educa musicalment el seu
poble.

Afegiu a això l'interès que tindria el 'fet
que el repertori de la Banda li penmeti.lar
les primeres grans manifestacions de mú-
sica nacional que es donarien a l'estranger,
car tothom sap que fins ara, les poques ex-
cursions realitzades per orquestres d'aquí a
l'estranger han servit simplement .per afer
programes de música internacional, amh al-'
guna petita mostra de la música nostra.

No cal dir, doncs; com és important que'
aquesta invitació sigui .acceptada, ni la con-
veniència que la Corporació Municipal, que
sosté la Banda; 'dediqui la necessària aten-
ció a aquésta qüestió .

L'últim concert de l'Orquestra Munici=.
pal de Vent al Palau de Bèlles Arts tenia'
l'atractiu excepcional de mostrar el grau,
de ductilitat a què pot arribar el conjunt'
de vent en l'acompanyament d'un instru- .
ment de corda solista. Aquesta conjunció•
instrumental sorprenent i atrevida, admira=
bloment resolta per la instrumentació del,
mestre Lamote de Grignon, pot considerar-
se com a absolutament reeixida,

Eduard Toldrà, a qui estava confiada la a
part solista, ens oferí una versió impecable
i plena de vida del Concerto em mi meno';
de Mendelssohn. Admirem en la ,persona
d'Eduard Toldrà un dels artistes més purs
i de més generosa musicalitat que posseïm.
La seva técnica, sòbria i depurada, té um
perfil. ,"un rigor clàssic. Tot virtuosisme
efectista és sacrificat, per ell a la claredat
de] concepte i a la justesa d'una dicció ani-,
niada d'un ardor contingut, i. controlada
per una intelligència vigilant i una sensibi-.
litat exigent que no_ trobareu mai .en defec-
te. La joia sincera i l'autèntica emoció que'
Toldrà posa en el seu joc són irresistible-
ment comunicatives,; i tornen vers ell, en
acabar, en les entusiastes ovacions ,amb què
l'auditori el regracia.	 .
La Setena Simfonia. de Beethoven i..Elsr.

pins de Roma, de Respighi, completaven el..
programa. La transcrúpció d'aquesta wlti^
ma obra, l'interès principal de la qual ra-
dica evidentment en el virtuosisme.colprís-
tic,.de la seva : instrumentació, ha estat:. re-
solta , pel. mestre„ Lamote de Grignon , amb
un encert .anagistral , que equival a una verí.
table re-creaçió.,.L'.execucib d'aquesta parti-.
tura eriçada ,de ,dificultats,,, és de les que
fan brillar .tots els ressorts del proteic ins-
trument que és, la Banda, . i palesen una
disciplina i una preparació modèliques.

L'illustre Director i els excellents pro-
fessors de l'orquestra pogueren recollir tota
la lit les més, espontónies mostres ,d'admi-
raciB i entusiasme d'un públic, fervorós,, '

RonERT• GERHARD.
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Emili Vilanova
' No peca pas d'abundant. Sis títols, cada
un d'ells un sainet en un acte. El més co-
negut de tots, popular gairdbé, Qui... com

-pra maduixes!!... que avui encara és re-
presentat en algun teatre d'aficionats.

El nostre teatre camina avui per nous
camps, les obres del segle anterior jauen
arreconades pels arxius, allunyades del re-
cord, per no dir dblidades. Tanmateix, no
estaria pas gens malament que se'n fes

En comptes de plànyer les coses que
ens falten, potser faríem més ben fet si
sabíem elogiar i i-ecomanar com cal les que
tenim. Exemple, l'Editorial Barcino. Aques-
ta representa ]'esforç més gran i més rn-
tel-iigent que fins .ara s'ha realitzat a Ca-
talumya per tal d'in••onporar a les nostres
lletres les valors més altes de la cultura
occidental i perquè el públic català retrobi
els autors del temps que la parla catalana
era sobirana, perfecta. Al mateix temps, les
publicacions que surten d'aquesta editorial
representen - el punt màxim de bon gust i
elegància, quan a la presentació material,
que mai s'hagi assolit, en el fet de publi-
cacions standard, a Catalunya. Mireu, si no,
El Terç del Crestià, d"Eximenis, q les tra-
duccions de Moli&e i Shakespeare, o a
collecció dEls Nostres clàssios».

El darrer volum aparegut d'aquesta, La
fi del comte d'Urgell, té un interès parti-
cularíssini

No recordo ori, he llegit que les persones
mentideres són, en realitat, més franques,
que les altres ; car, un home veraç exposat
sempre quelcom objectiu, que és fora d'ell,
que no té res a veure amb ell ; en canvi,
el mentider ha de forjar la mentida «amb
carn de la seva carn i sang de la seva
sang)); de manera que a través de les seves
falsedats pot descobrir-se ràpidament les
peculiaritats més íntimes de la seva psico-
logia.

Així mateix, La fi del comte d'Urgell,
obra truculenta i falsejada, pamfletària.
Les seves mateixes exageracions i faltes a
la veritat històrica ens donen una sensa-
ció viva de com pensava tota una classe
social de Catalunya en una època ben in-
teressant per a nosaltres, época que, inicia-
da a .primeries del segle xv, potser no
s'acaba sinó fins els nostres dies, en els
quals sembla que s'intenta una nova Cons-
titució de la Península, que deixarà sense
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era indigne d'ell, que no valia la nena d'ex-
plotar elscentenars d'intrigues que li buflen
pel cap i amb les quals entretindria milers
de lectors. Aquests darrers anys, s'ha volgut
lliurar de ple a la ciència. Abans jugava
amb ella, en les seves novelles, r, franca-
ment, quedava molt millor que amb les
grans émpreses que s'ha posat per obliga-
ció i va menant a terme : la història de la

humanitat, de l'home, en la seva accepció
més vasta : el seu passat, la seva formació
biológica. Malgrat l'ajut deis especialistes,
sempre es nota el primari, d'intelligèneia
simplificadora, eingrescat amb les conjec-
tures.

En les seves novelles, s'ha mostrat sem-
pre més sensible als exteriors dels esdeve-
niments i dels éssers que no pas als inte-
riors: Això el fa més accessible ales mul-
tituds, aperó també a l'acció corrosiva del
temps.
En aquesta època atrafegada, les seves

vulgaritzacions científiques tonen un gran
èxit, precisament pel que tenen de uulga-
rització.

La inexhaurible 'bona fe de Wells esté
destinada a 'trohar el premi en vida.

Aneu a saber per què un gran escèptic
com G. B. Shaav és tan amic 1 admirador
de Wells, i la bona fe d'aquest no s'enco-
mana a aquell, ni el cinisme de 1'irlaindès
té cap acció corrosiva sabre les illusions <le
l'anglès.

Els llibres de Brooke
Rupert Brooke no és ja cap dcsconegut

per a un reduït públic català. El junv de
l'any passat, l'escriptor belga Paul Van-
derborght, del Comitè Rupert Brooke, en
parlava des d'aquestes columnes, i més re-
centment, Carles Riba comentant l'excelíen-
tíssima versió dels seus poemes que n'ha
fet Marià Manent.

Rupert Brooke legà, en morir, tots els
seus llibres a la seva mare. Aquesta ha
mort .i tota la biblioteca del poeta serà ve-
nuda en subhasta. Venuda, ,però no dis,per-
sada, car forma un sol lot de quatre cents
volums que seran objecte d'una adjudicació
única. Hi figuren tots els llibres reunits per
ell durant la seva vida : El primer que pos-
seí i que li fou ofert quan només tenia que-
tre anys : Trough the looking glass, i els
que comprà durant la guerra r ,porten el
seu nom : «Sub-Lieut. Rupert Brooke, Hood
Battalion, R. N. D.»

També entren en la venda les còpies dac-
tilografiades del seu primer recull de versos
aparegut en .1911 i dues edicions del poema
que li valgué el premi a Dugley School:
The Bastille, compost en troj.

Luciano Tolgore

II cielo è nero fumo che voltola, sfiocca, im-
[perversa

come a un flato d'incendio. Corron ruote di
per l'infinito cam¢o... 	 [cenere
Tutto fugge come a un gran foscomare.
Le case di spasimi salle montagne,
naostrano i mille occhi dalle pal15ebre chiuse

Però descrita únicament en vista panorà-
mica, fotografia aèria. Un altre futurista de
la primera hora, Luciano Folgore, va més
enllà i així parla de la sensació de torbellí

Ansia.
Gonf la immtinenza di mor te
Le case sagomate
i campanili stagliati
le porte inciso.
Broncee lastre di silenzio.

P^rb tant si existeix—com ell diu—una
edició italiana de rgoq o simplement la pri-
mera fou la francesa (saibut és que Mari-
netti és millor poeta en francès que en ita-
lià) de 1912-1 per tant posterior a l'obra
de Buzzi—, el cert és que el cap del futu-
risme amb Le monoplan du Pape ha trae-
tat de la veritable nova impressió

fe mute de branche en branche

sur la for@t énorme, illusoire des fumées
qui montent des usines.

Des trains? fe n'y crois guère !
On dirait de véloces serpents dont les au -

[neaux rutilent
et qui nagent souplement par longs bords

[cadenés
contre les énormes vagues agressrives des fo-

[réts
en piquant des plongeons dons le flux des

[montagnes.
De temps en temps les trains s'arrétent
peor flñner les villages, charognes blémes,
dont rls poanpent la uermine phosphoreuse
OIL faisant claqueter leurs ventouses rayen-

[nantes.
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Acaba de publicar-se la versió catalana
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Prenez garde aux cailloux, paquebots som-
[nolenis
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La fi del comfe d'Urgell ( a Els Nostres Clàssics » , Edíforíal Barcino)	 --

	

Niingú no defensaria avui la fórmula art	 qui roulez ¢ar les collies et les vallées de la

	

de postal— realitat perquè tothom sap .que	 [mer,
la primera—com a síntesi del «d'après-na- sur les cent reflets-pattes de vos hublots rou _

	

turco--no és sinó una rutinària visió del	 lgeátres !
món tan distant de la realitat com ho pu-

	

gui ésser el producte d'un «isme> qualse-	 Captades les imatges per la poesia, no

	

vol (n'és prova que els salvatges no es re-	 havia d'ésser difícil als pintors d'emprar -les
coneixen en una fotografia i en canvi veuen desenrotllant -les més, si bé fins el rg26_

una revisió. El teatre d'Emili Vilanova po-
dria esdevenir una lliçó d'exemplaritat.
Ara que s'ha tornat a parlar d'una tem

-porada de teatre líric català seriosament
enfocada, seria oportú de reviscolar-ne al-
guna refrescada amb unes peces de músi-
ca. El públic tindria ocasió de comprovar
que ací el sainet — gènere de teatre de
categoria — encara no existeix.

EI nostre teatre. es caracteritza per tenir
una abundància aèlaparadora de drames i
una escassetat esfereïdora de comèdies i de
saiuets. Es pot dir que la diferència és a
i per- mil. Aquests aspectes són vedats als
nostres comediògrafs, la qual cosa signifi-
ca — cal dir;ho sense eufemisme — que
el nostre teatre es troba encara en un pe-
ríode primari .

L'una cosa es compagina amb l'altra i
ve a corroborar aquesta deducció final. En
general, el drama nostre és un drama d'es-
cudella i carn d'o4la, i recolza solament en
un aspecte, el més fals, amb el senthnein-
talisme. Problomes psicològics intensos o
subtils, ben pocs. La mateixa manca de
profunditat es trasllueix en les poques obres
còmiques que s'estrenen, atapeïdes de tàpies
i llocs comuns cómics, rebregats per tota
una successió de generacions d'autors.

I si els mostres, drames no són altra cosa
en general que explosioins de sentimenta-
lisme , verba^lista, repenjades damunt d'a-
quells sentiments que hom no pot defugir
si no vol .passar als ulls de la gent per
desvergonyit, la broma tamipoc va gaire
més endlá.	 •

Repasseu, si no, tot el saineterisme d'a-
questa darrera època i,us adornareu del poc
gruix dels recursos còmics que • hi són em-
prats, del pedestrismo dejs arguments, als
quals ha calgut , .afegir 1'allicient del recurs
melodramàtic ,per tal, almenys, de tenir
una aparença de solidesa. .

Dones, bé, 'Els sainets d'Emili Vilanova,
tot i la seva . manca de profunditat, tenen
color, tonen gràcia, tenen vivacitat i, so-
bretot, 9lueixen un diàleg florit; .amarat de
pintoresc i del bo, sense necessitat d'acudir
al recurs de la xa•olnia o de les frases de
mal gust — recurs suprem dels sub-saine-
ters del moment actual — per tal d'acon-
seguir l'a•prova•ió del públic.

L'obra literària i teatral d'Emili Vilano-
va és la pintura, el reflex dels costums po-
pulars, iEn aquest sentit, ,pot considerar-se
perfecta..Alguus dels seus sainets són defi-
nitius. Qui... compra maduixes!.,., per exem-
p1e. D'altres, com A casa l'Alcalde, és una
pintura deliciosa, amb una -punta -'de cari-
catura, de les trifulgues d'un fuster que ta
d'alcalde de barri. Bé que arreglis la casa
dels veïins, però procura no espatllar la teva.
Esla moral d'aquest sainet.

La Viuda és igualment la caricatura de
la dona inconsolable, que es torna a casar
al cap de tres mesos de la mort del seu
primer marit. Hom ja sòl- dir que si les
vídues es tornen a casar, -ro és pas perquè
els agradi un altre home, sinó perquè enyo-
ren el difunt. Vilanova confirma aquesta
diveHrda teoria amb enginy.

Oriental és una paròdia grotesca d'una
baiiálla ferótgè entre; moros que es disputen
]'amor d'una-princesa , No vanÇ;,pas es més
fort ni el més valent venç• 1a picardia.
Confirma,ció del vell adagi que diu . Pastu-
cia guanya la força.

Vilanova tema una, visió certera del =, sai-
net, i el .que és més ,d'agrair, "un principi
perfecte de l'extensió. Condensava en unes
poques pàglnes.un'quadro-de costums.

Sabru , prescindir del recurs dramàtic 
—utilitzát, únicament per allargar i poder

arribar ,als, tres .açtes;. i que ni aunb el
mateix Arnidhes resulta bo.

Teatré sa, optimista i alegre. ;Teatre li-
mitat, però de bon gust. Teatre 'en el qual
no era emprat cap .dels •recursos 3de mala
llei — sub-dramatismes, sentimegtalismes
més o menys truculents, grosseries. ni ver-
dor -- tan familiars a certa ,mena =d'autors,
especialitzats en el ' gènere. Teatre en el
qual, no s'ensumava um sol gra d'a'il ni cap
brá-de farigola: Avui es traba arreconat, i,
al ". nostre entendre, injustament. Si en al-
guna ocasió fos representat d'una manera
diglia, els gustadors del nostre teatro no
deixarien ;pas de paladejar-lo. El poble faria
igualment.

Uin altre dia parlarem dels seus qt adros
de costums..

JÄUME PASS RÈLL

-IL GRANS NOVETATS EN
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E1 IX Congrés del P. E. N. Club ha"tin-
gut 'lloc a La Haia, .a darrers de juny. Ha
reunit més detres cents escriptors de trenta
un paísos diferents, sota la presidència de
John Galsworthy, e1 qual pronuncià un dis-
curs d'obertura fent amb molt. de tacte l'elo-
gi del petit gran país que és Holanda i
dient corn cal compaginar el patriotisme r
1'iintennaeionalisme.

La tasca principal del Congrés ha estat
la de donar uns Estatuts a1 P. E". N. Club,
qüestió que ha suscitat tants problemes com
un acord de la Societat de les Nacioins, amb
el qual té més d'un punt de semblança.
De quants vots disposarà cada país en
sem^bleageneral? França, .per exemipde, no-
més tindria un vot, i dos Bèlgica, essent un
país bilingüe. Però els Dominions votaran
ámb Anglaterra, o cada "un farà cleda a
part? Greus problemes sobre els quals hau-
rem de parlar quan coneguem el que en
definitiva 'hagi acordat el Congrés.

Com tampoc sabem encara res de la ins-
titució d'un gran premi internacional, ini-
ciativa que ja comunicàrem als nostres lec-
tors.

«El congressista — diu Duhamel — és un
home ben calçat, que no té els peus sensi-
bles i. amb bona gana.)) Cal també que tün-
gui les orelles entrenades, donada la gran
quantitat de discursos que ha d'escoltar.
Sembla que en la clausura del Congrés no
se'n pronunciaren menys d'una vintena. Pe-
rò un humorista holandès, Jan Feith, diri-
gia les oir e@racions : havia imaginat un dis-
positiu de iàm^pares elèctriques més simpà-
tic que la tradicionál campaneta, i no tan
cruel, .però igualment eficaç entre gent ben
educada, com el crochet d'alguns music-halls
francesos que els nostres lectors ja conei-
xen. Al cap de dos minuts i mig deloqüèn-
cia, s'encenia un 'llum verd ; als tres cornuts,
vermell, el qual donava el senyal dels aplau-
diments. El récord fou batut Opel delegat
austríac, que només esmerçà trenta segons
en el seu dis ^trs.

No hi havia, que sapiguem, cap delegat
espanyol. Segons qui, hauria fct una escena
a la sessió d'obertura, en la qual un chor
executà uns cants nacionals del segle xvr,
molt poc amables per la nació que en aquells
temps tenia als Països Baixos un senyor
que es deia el duc d'Alba.

En els discursos es parlà molt de Desear-
tes, de Spiinoza, de Grotius.., Uns congres-
sistes volgueren visitar, als voltants de Ley-
den, el castell on Descartes escriví el Dis-
çurs del Mètode. El castell està arruïnat, i
per aquells encontorns on Descartes escriví
les seves regles «per ben conduir la raó
s'eleven ara els pavellons d'un 'manicomi...

H. G. Wells

La glòria, l'èxit, els anys, no ham tet
pas que H. G. Wells es tornés conserua-
dor.Encara diu, i més fort que mai : «Tot
l'edifici de la civilització moderna està po-
drit i ha de caure.»

Però no s'acontenta de fer de demolidor.
Aquest iconoclasta sincer i desinteressat es
sent constructor, i escriu un llibre darrera
l'altre, proposant solucions salvadores. En
opinió de Wells, tot ha fracassat, el nacio-
nalisme, la societat organitzada, l'Església,
la llei. Però quina fórmula màgica, quina
panacea ha trobat per millorar la humani-
tat? Molt senzill l'internacionalisme i l'abo-
lició del sistema que aparella la riquesa amb
1'éxit, mentre els herois i els sants es moren
de fam.

Després d'haver-sep assat: la vida esòri-
vint novelles en les quals lluïa una imagi-
nació fecundíssima, s'ha adonat que això

quan l'aviador Azari presenta una perspec.'
tiva de vol a la sala futurista de la Bienna.
le Veneziana—la pintura aèria no fou altra
cosa que panorames vistos des d'una atalaia
immòbil. Al setembre 1929, Marinetti, des
de La Gazetta del Popolo, defineix la nova
posició ,pictòrica i tot seguit un nucli de
pintors—Tato, Fillia, Benedetta (l'esposa de
Marinetti), Manoseo, Amdreoni...—es ]lancen
a la recerca.

Un principi fonamental és que el pintor
no pot observar ni dibuixar sinó participant
a la velocitat dels punts que són en mobi-
litat. I que 1'aeropintura •conté simultània-
ment ed moviment de l'aeroplà i el de 1a
mà que mou ed llapis o el pinzell. Aquestes
ducs .premisses exclouen la via lliure als
amateurs.

L'obra aeropictòrica no spot ésser obra
unicèntrica : l'avió espresenta com el punt
de contacte de dues grans rodes d'engra-
natge les dents de les quals també giren
sabre d'elles mateixes. I a aquest desplaça-
ment del punt de mira cal afegir el movi-
ment oscillatori de les ales de l'aparell i els
sotracs motivats per les bosses d'aire. Cal
tenir present que en empendre el vol, el
camp visual va marcant urna successió de
V agudíssimes; que planejant, la façana
d'un edifici apareix en forma de trapezi,
gairebé triangular, i que el color va can-
viant ; que un viratge; suposant el canvi
de la trajectòria dels punts de mira, apila
elsobjectes passats i fa més gram la dis.
tància entre els que han de venir.

Aquestes ,perspectives •podrien certament
ésser captades por un passatger, però l'iinte_
ressant és que siguin obra del pilot ; és a
dir, quan el pintor sap .a què obeeixen aquells
canvis de la direcció i, per taint, de la tra-
jectòria dels punts de vista ; quan, tal com
ha fet Munan, es tracta de plasmar les sen-
sacions del qui mena la màquina—com són
interessants les sensacions d'un corredor
dels 5,000 o d'uin agonitzaint—. Per dir-ho
en altres termes : la planimetria del pensa
ment de l'autor.

EI complicat sistema de menar l'avió no
permet de pensar a fer dibuixos'. Però tot
rO li ; amb el recent assatg del comandan:
De Benardi, l'aviador p intor podrà anotar
les seves impressions. !Es tracta de la su-
pressió dels pedals, concentrant el comanda-
mant a.la palanca de mà; això permet seu.
re de costat, una cama sobre l'altra, etc.
Però hi ha més, encara : per mitjà d'un
sistema compensador de molles d'acer, una
vegada s'ha guanyat la cota desitjada i fi-
xada la direcció, es pot «blocar» el volant
en la posició que .assegura l'estabilitat de
la ruta. Això permet d'abandonar el volant
i anar a seure en el recó més allunyat de
1'áero^nau.

Si tan senzillesdevé l'ofici d'aviador, ja.
ens podem preparar a veure aeropintures 
en lloo de les sobrerealistiqueries que ara
s'estilen.

JOAN RAMON MASOLIVER

efecte tota una ilarga gestió històrica adre-
çada en un sentit.

Allí veiem clarament com el nucli vital
de la nacionalitat catalana ha estat el res-
pecte propi i la consciència de les seves
llibertats. Aquesta idea torna com un leit-
motiv per tota labra. -

Una "altra, la d'una exaltació nacionalista
exacerbada per la ,persecució. Catalunya,
per les seves dissorts, va adquirir precoç-
ment la idea nacionalista, en una època en
què les grans nacionalitats no la veien tan
clara.

L'idioma d'aquest escrit té un gran valor
precisament perquè el seu autor no és cap
gran estilista. Tampoc, com un Vicens Fer

-rer, usa purament el llenguatge del ,poble.
Una mena de mitja cultura que posseïa el
menestral que escriví aquel pamflet; ]i per-
met de decorar amb expressions pseudo -
erudites la fraseologia popular que impera
per tota l'obra.

Realment, a La fi del comte d'Urgell
som ben lluny de la frase ben tallada de
Bernat Metge i de l'estil conceilereso dels
últims reis de la dinastia catalana. La sin-
-taxi usa i abusa dels girs colloquials i de
les construccions mentals. El lèxic barrejat
de paraules de procedència castellana, fran-
cesa i italiana.

Tot plegat dóna una idea ben clara de la
parla catalana en temps de la unió d'Ara-
gó i Castella; tal com es parlava entre la
classe «llegida)) i la bona menestralia del
nostre poble.

No obstant aquesta decadència de to, La
fi del comte d'Urgell conté episodis d'una
gram força dramàtica. La .mateixa poca traça
de l'estil els dóna una mena de relleu
punyent. L'assassinat del comte d'Urgell al
castell de Xàtiva rés una pàgina amtolb-
gica de 1a nostra prosa narrativa medieval.
De tan natural com és escrita 'no té ni
l'artifici gòtic ni la reduindància renaixent
és tot directe, frese i viu com un tros
de bona conversa.

RossEND LLATES

clarament les serps i altres elements repre-
sentats en llurs objectes, on nosaltres no
saibríem veure res més que motius ornamen-
tais; semblantmènt, els nens en llurs dibui-
xos). L'impressionisme fou el gram cop per
la concepció targeto-postaliana de la pin-
tura. I totes les troballes posteriors han de-
mostrat com tot depèn del punt de vistà en
el qual es situa Fautor :.al món ano hi ha
valors absolutes.

Un .gran impulsor de les recerques ha es-
tat el cinema. iEl! ens ha fet assaborir el
moviment del paisatge anant a cavall, des
del tren, i al mar i a l'aire mostrant unes
formes noves, relatives, deis objectes en
substitució dels 'prismes, piràmides o cilin-
dres estables.

EI màxim de deformació de les imatges,
és adir, d'alteració del tipus preferit dels
copistes de museu, s'observa anant en .avió
el tren ens presenta els objectes girant so-
bre d'ells mateixos en un pla horitzontal, el
cavall dóna ja un moviment més comple.e
en combinar el moviment rotatiu amb el
rítniic desplaçament en sentit vertical. Amb
l'avió, els moviments es multipliquen.

La sensació que un món mou és creat co-
mença a alenar, contemporàniament als pri-
mers vols d'avió, en la poesia. Els qui más
tard havien d'agru,par-se a1 moviment futu-
rista foren els qui obriren el foc. Així al
rgóq publica Paolo Buzzi els Aevoplani, lli

-bre en el qual trobem, com és ara, la im-
pressió de volar per damunt la tempesta
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Pla del projecte de capital federal jier ésser emQlaçada prop d'Utebo, a la riba de l'Ebre'

ordre •que sembla capriciós. De qué es trac-
tava?

Un escrit explicava al visitant que es
tractava d'uns estudis per a Anna nova capi

-tal federal d'Es^panva. Com .á iniciador d'a-
quests estudis voldria completar-ne, aquí,
l'explicació, amb el permís dels meus habi-
tuals i .pacients lectors. Seré breu.

Cal dir que una República Federal (si
Espanya ho arriba a ésser) no pot tenir per
capital una ciutat avesada a cinc cents anys
de centralisme? S'ha de dir que una capi

-tal moderna iha d'ésser una ciutat -gerència
i no .allò que s'anomena una gran ciutat?
Em sembla que no cal repetir aquestes co-
ses conegudes. Els exemples de Washing-
tan, de Canberra, a l'Austràlia, i de Nova
Delhi, a i'India, són prou provants • Espa-
n ya necessita, .per a la seva República Fe-
deral, una capital nova, organisme cons

-truït per a l'eficiència de les fumnoions de
govern, sense comiplicacions de gran ciutat,
sense indústria, sense comerç independent,
sense «persomnalitab+. Una ciutat neutra, ha-
bitada .per funcionaris i .per representants
de les activitats federals. Una .ciutat de
creixença limitada (150,000 halbitants com
a màxim), segons les modernes doctrines
urbanistes. Una ciutat tota funció de go-
vern : la traducció en ciment i ferro d'una
estructura política.

L'examen del problema d'emplaçament
duu de pressa a constatar que és a l'Aragó,
i particularment a vora del anus ferroviari
Saragossa^Casetas, en la capital federal ha
de situar-se. Raons de llengua, de trans-
port, de neutralitat relativa del país, i d'al-
tres, aconsellen aquest emplaçament. Així,
doncs, es suposa que aquest és a prop
d'Utebo, sobre l'^Ehre, del qual riu .pren ta
ciutat el nom d'Ibèria.

Aquestes explicacions d'ordre polític no
les hauria pas fet si no pensés que són base
indispensable de les explicacions urbanistes
que segueixen. Ara es pot compendre el
P° què del projecte i de la seva distribució
principal.

Cinc grans funcions serveix la ciutat-ca-
pital. La primera és la funció de govern,
funció bàsica. La segona, l'habitació dels
funcionaris. La tercera, l'esbarjo dels habi-
tants, mitjançant espais lliures. La quarta,
els transports 'interiors i exteriors. La ciii-
quena, estatjar les representacions de les
grans empreses nacionals.

Les funcions de govern, en el projecte,
es concentren en la sèrie d'edificis que s'es-
tenen en dues 1ónies en angle agut, línies

Moneda. Un gran parc de parada s'estén
davant del Parlament. Al seu altre cap, la
Residència Presidencial. A un costat, 1 'Ebre,
a l'altre una avinguda de cases, per a Am-
baixades i alts funcionaris i personatges.

La funció d'habitació està servida per tres
rengles de gratacels, de izo metres d'alçà-
uia, separats per espais plantats d'arbres.
Entre les rengleres segona i tercera, dos

grans com+ps de jocs (funció tercera). Els
transports interiors es suposen tots subter-
ranis, segons .les fórmules contemporànies
de ]'urbanisme. Els transports de relació
exterior es conoentren en una estació aria

-ferroviària-automobilista, dotada d'un ho-
tel tèrminus, de zqo metres d'alçària . Així
la funció quarta queda servida. I la cin-
quena. ho és mitjançant un conjunt d'edi-
ficis que ocupes una mena de gran avin-
guda central, des de l'estació al Parlament.

Voldria .anotar algunes de les caracterís-
tiques de la solució urbanista que proposo.
Ha estat abandonada del tot la vella fór-

mis, fora d'una línia aèria, que recorreria
l'angle dels ministeris, a mitja alçada dels
edificis. Aquests estudis, ara en curs, estan
a càrrec de l'enginyer Santiago Rubió i Tu-
durí, especialitzat en transports.

Respecte dels edificis, por als quals he
obtingut la collaboraciá de l'arquitecte Ra-
mon Reventós, cal dir que s'haanat a la
standardització integral dels volums, resum

de la standarditzacid de tots els elements
de la construcció. La 'sinyglicitat i mono-
tonia a ultrança dels edificis que a les foto-
gra fies .adjuntes s'observa, no és un truc
de projectista, sinó una fidel representació
de la realitat, volguda i projectada així ma-
teix.

Aquest projecte ha estat fet per a servir
una funció; no ha estat fet per «agradar».
No pertany a la sèrie de l'arquitectura estè-
tica, sinó a la sèrie objectiva. Que els des-
plaguts per ell ens perdonin.

NICOLAU M. RUBIO t TUDiUKI
Arquitecte

Detall del projecte : el barri comercial

En un article fantasista, Una visita a
Phono City, es donaven algunes anticipa-
cions del que es podria obtenir augmen-
tant encara els avenços de la música me-
cànica. Sabem positivament que alguns
lectors d'aquest article de Lionel Landry
van creure seriosament tot el qúe s'hi deia.'
No van fer una gaffe tan gran com pugui
semlblar.

A més a més, una notícia, publicada en
la secció de cinema i que trèiem d'un pe-
riòdic especialitzat, ens feia saber ]'invent
— sense detalls — d'un enginyer, gràcies
al qual era possible la fabricació de la
part sonora dels films — disc o banda —
utilitzant el, per anomenar -lo així, alfabet
gràfic constituït pel traçat de cada so en-
registrat.

Adhuc acceptant amb un prudent marge
d'escepticisme aquestes notícies, que venien
mancades de precisions, no es pot negar
que cap dintre les possibilitats de la tèc-
nica moderna ,posar en pràctica les sug-
gestions més fantasistes.

Comentant aquestes possibilitats, el repu-
tat crftic de discos Emili Vuillermoz escriu

)(Quan colloqueu davant del micròfon un
cantant, un comediant o un instrumentista
per tal de fixar en la cera o sobre una
peilícula unes sonoritats que us proposeu
de conservar i de reproduir a grat vostre,
quin és el resultat material de l'experiència?

Senzillament, una sèrie de petites ins-
cripcions, solcs gravats en buit o diagrames
fotoelèctrics que presenten unes corbes i
uns perfils particulars.

En aquestes condicions, com que és su-
ficient de confiar a un diafragma o a un
picli-up un solc d'un cert calibre ,per ob-
tenir una ària d'òpera o un concert de
violoncel, .per què no fabricar mecànica-
ment, segons certes regles, aquelles inscrip-
cions en buit que, posades en cónfacte amb
l'agulla, faran néixer les vibracions musi-
cals esperades? Per què no gravar en si-
lenci unes matrius models?

Vetaquí que avui s'anuncia que un en-
ginyer es proposa d'aplicar al film •parlant
el principi de la veu obtinguda per síntesi,
de la veu sense cordes vocals, de la veu
fabricada artificialment.

Així, doncs, es podrà donar més desim;
boltura al registre agut, augmentar d'uns.
quants graus, en els dos sentits, l'escala
musica'l, fabricar supertenors, hipersoprans,
ultracontralts, infrabarítons i subbaixos.

Serà possible d'obtenir, a yoltntat, em-
pelts sonors, supenposicions, creuaments i!
hibridacions que donaran naixença a uns
timbres absolutament nous. Serà possible;
d'obtenir una barreja de saxofon i d'arpa ¿!
un cocietail en el qual podran estar sàvia-
ment dosificats una nota de corn, un accent
de violoncel, un bri de flauta, un rastre de
vibràfon i una gota de celesta. Així es,
crearien unes veus inesperades i s'enriquiria
la música amb uns mitjans d'expressió á mb-'.
solutament nous.,,

Imagineu-vos, doncs, quines magnífiques,
possibilitats s'ofereixen als compositm s.
Probablement, hom cercarà de primer eféc-
tes d'avantguarda, per dir^ho així, amib mi-
res a l'originalitat fàcil. Però no és gens
improbable que, en mans d'un músic ue
talent, aquestes possilbilitats de la música
mecànica siguin ben aprofitades.

AIGUA
DE ROCÁLLAURA

DEU MES RICA DEL MÓN

Si vostè paeix d'Albuminúria,
Lifiasí úrica (mal de pedra),
Bronquí4is parenquima4oses
Nefri*ís crònica, es curarà ra•

dicalmenf amb

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

i en garrafons de vuiE lires

Distribuidora generals

FORTUNY, S. A.
Carrer Hospital, 32 1 9almeron, 133
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LEðART/DI/CO/
els museus_	 U projecte DZBC®Sn 	 ^de 	 federal

L'europeu, menys pragmàtic, creu que els

F. G. Kenyon, ex-director del Museu Bri
-tànic, sosté que «e1 museu, en primer lloc,

la de servir els estudiosos procurant-los el
material necessari a llurs recerques».

El nordamericà creu que, sobretot, el mu-
seu té una obra educativa.

Ben entès, això és dit en termes d'una
gran generalitat, i per tant imprecisos.
A Europa i a .Amèrica, els museus tenen
la doble finalitat científica i educativa ; Cot
és qüestió de 1a preponderància que hom
doni a un aspecte o a l'altre.

Tant en l'un cas com en l'altre, no és
suficient que un museu acumuli les obres
a l'atzar. A Barcelona tenim un Museu Ar-
queològic Provincial pràcticament inutilit-
zable, per l'amuntegament d'objectes sense
ombra de classificació, la qual només fóra
possible nstallant-lo d'una manera radical-
mertt diferént que comportaria un canvi de
local, donada la insuficiència d'aquest.

Però aquest remei, el de i'aoondiciona-
ment d'un local, que troba la conformitat
de tothom, és costós i moltes vegades irrea-
iitzable pràcticament.

Hom ha suggerit que els museus massa
carregats d'objectes en dipositin alguns on
museus menys rics, per exemple els de pro-
víncies. Però els directors de museus ata-
peïts són enemics; sovint, d'aquesta mesu-
ra, puix que destrueix el comjunt d'una sec-
ció. La tria d'objectes comporta molt d'ar-
bitrari, i el gust o l'afició, que canvia d'una
època a l'altra, pot exigir revisions ¿'aques-
ta tria al cap d'un període de temps,

Als Estats Units, les colleccions de la ma-
joria de museus es divideixen en dues parts
la primera comprèn els exempiars més Ca-
racterístics i més preats, que són els expo-
sats al pú'blic ; la segona, els objectes se-
cundaris, duplicats, rbpliques i variants, es
troben en sales a part, destinades als estu-
diosos; els objectes d'interès purament his-
tòric estan desats perquè ocupin poc lloc,
però de manera que siguin fàcils de moure
per a les necessitats de l'estudi.

Aquesta divisió dels museus, responent a
la doble finalitat educativa i científica, ha
trobat partidaris una mica pertot. Però, en
ja pràctica, sorgeixen les dificultats que
abans ampuntávem : quin criteri cal seguir
en urna tria així?

Miers, en un report pficial sobre els mu-
seus anglesos, preconitza l'especialització
dels museus : '((Cal que cada museu tiingui
1a seva finalitat i exerceixi una funció de-
terminada. Els donatius i els llogats que
no convenen al museu, han d'ésser refusats
sense contemplacions.,)
" Això, naturalment, es pot dir en un país
de granin riquesa museística i on una tradi-
ció civil fa que la majoria de ciutadans que
poden collaborin a l'enriquiment del patri-
moni artístic del país. Però àdhuc a Bar-
celona és ,possible d'adonar-se dels pérjudi-
cis de la mgenerositat mal entesa. Abans sor-
tien soviint als diaris llistes d'objectes re-
buts per al Museu del Teatre. Al costat
de donatius valuosos, la quantitat de ram

-'poina d'escàs interès feia esgarrifar. lis
clar que es pot fer l'objecció que aquí, on
tantes coses només són començades, no hem
de negligir res, sinó arreplegar-ho tot. Però
aquest criteri és tan elàstic que sovint és
massa ampli. S'arriba a recollir abjectes
que ni interessen el públic, ni serveixemn fle
res a l'historiador. 'La mania de colleccio-
nar per colleecionar és 1.a que porta ais ex-
trems més grotescos. Després, a l'hora de
la mort, el •olleccionista es sent generós t
deixa a la ciutat tot d'objectes, uns d'inte-
ressants, altres de no tant i abres que no
ho són gens. Però el donatiu és global, ano
es pot icoeptar en .part. Queda la solució
d'anar omplint les golfes de ]'edifici de ma-
terial sense interès, perquè, amb falta de
locals que puguin ésser mantinguts decoro-
sament, amés val no omplir-los de quincalla,
i, ben mirat, el que cal és avesar a fer
donar a la gent. D'esprmés, del que hagin
donat se'n farà el que convingui.

W

La collecció completa de

MIRADOR pot consultar-se

a l'arxiu Històric de la Ciu-

tat, plaça de la Catedral i
, carrer de Santa Llúcia, 1,

"Casa de l'Ardiaca' , tots els

pies feiners de 9'30 a 1'30.

Entre cent projectes notables, que es pre-
sentaven a l'Exposició que l'Associació d'Ai-
quitectes de Catalunya ha celebrat a la
Sala Parés, se'n veia •un altre, més que
notable, insòlit. E1 constituïen grans foto-
grafies d'una mena de joc de dòmino, amb
fitxes blanques, arrenglerades segons un

museus són institucions científiques. Sir	 1	 ANTICIPACIONSde secretaries polítiques i de ministeris tèc-
nics (mimlor, comissions de coordinació fe-
deral). Al vèrtex d'aquest angle, ,les oficines
del ,primer ministre i el Parlament bicame-
ral. Dins de l'angle, la guarnició, la guàr-
dia federal. Als costats, dos edificis : Tri-
bunal Constitucional i Suprem, i Casa de

mula d'estudiar les urbanitzacions a base
de carrers. El carrer no existeix i gairebé
pot dir-se que no existeix tampoc el trans-
port privat (automòbil o cotxe). 'Els trans-
ports públics, traçats segons les direccions
eficients, que no tenen res a veure amb les
aliniacions dels edificis, són tots subterra-

. 1 ,	 ¡,

t
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EI metge.—Però, home, fa tres mesos que
li recepto contra la icterícia, i fins avui no
em diu que és japonès!

(Ric et Rac, París)

—Que hi ha la senyora?
—Ara no em recordo si m'ha dit que era

al llit, malalta, o havia sortit de compres.

(London OQinion, Londres)

El tharit. —Quan veig tanta gent, vénen
ganes d'anar a una illa deserta.

La muller.—Te'n vindran a tu. I els meus
1,500 francs de vestits de bany?

(Le Rire, París)

--I quan jo pugi al balneari, que no t'a-
trapi entre els braços d'un altre.

—.Estigues tranquil. Espero que no m'hi
atraparàs,

(II Travasso delfe Idee, Roma)

LA LLEI DE LES COM'PENsACl[
--Què, teniu gaire gent?
—Hi ha de tot. Uns dies tinc el lodo]

mig buit, altres mig ple..,

(Le Rire, París)



A MONTSERRAT EN AUTOMOBIL
Servei diari i sense transbordaments. Sortida Plaça Uni-	 t 7 C
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1KIRADOR TuRísTic
plens de fruita o pastes ensucrades, manyocs	 moditats sense ofendre a ningú.» Es desagra.
de cebes o alls, galls i gallines, el gos, el gat	 dable tenir d'aguantar durant el viatge el dor-
i la gàbia del canari, minyons que van al ser-	 mir del vostre veí . Hi ha individus que tat just
vei o que en tornen torronaires o venedors de i es posa el tren en marxa, agafen un encarcara-
cacauets torrats, amb les seves bruses negres	 ment tràgic i obren la seva boca immensa que
i el frègob penjat al clatell,
tot plegat, junt amb un re,
guitzell d'altra mena d'ob-
jectes inqualificables, s'en- 
cabeix miraculosament din-	 ¡;
tre el compartiment cap-
sa de mistos» d'un vagó de
tercera del correu .València-	 1
Barcelona.	 1'p

Que cap gentleman s'a-
treveixi a entrar en un com -
partiment 'd'aquests. Se li	 1w	 I ^I u
trasbalsaria el cervell en	 i
veure's dintre aquell plagi	 ^,ti

d'Arca de Noè, i acabaria
per llençar-se per la fines-
treta. I és que el saber viat-
jar no és taP fàcil com sem• a,
bla. No basta comprar bit- 	 ,.r^+	 ; .
Let.	 '	 7

Paul Reboux, en un arti-
cle que va publicar a una
revist
 e	

eistaa'francesa el passat	 '-
desembre, donava

unes quantes regles sobre	 p
el que ell titulava Le sa
voir-vivre en voyage, En..
tre altres coses, dm : «El
primer lloc en el compar-
timent d'un vagó és a la
dreta, el segon a l'esque-
rra, i el tercer al mig.» i
Deixeu pujar primer al

tren la persona de més res-
pecte, però si aquesta fa
compliments, no us entre-	
tingueu, pugeu, que el tren	 ç ^ ' r r

pot arrencar i fer-vos mal,»	 ' 	 R

«Qai tingui de passar la
nit al tren sense sleeping no	 va ^""	 fx ,,,
té dret a usar el pijama, ni
tampoc 1'obligació de que-
dar-se amb el coll posat, l'americana i els panta-1 deixa sentir els inconfusibles sons de la maqui

-lons cordats fins l'últim botó, i les sabates po- f nària humana. Un hom té el deure de procu-
sades; us podeu posar sabatilles, descordar- 1 rar, quan viatja, de no posar-se mai en rídicul;
vos el coll i substituir l'americana per una al- si un té son, procuri tapar-se la cara lleuge-
tra peça més còmoda. El savoir-vivre està en rament amb un mocador o xal, que al mateix
els termes mitjos: consisteix a procurar-se co..	 temps que evitareu als veïns un desagradable

IIespectac e, us proporaanareu una IIUIII mes dol-
ça i el vostre veí podrá passar-se la nit llegint,
si és que pateix d'insomni.» «Arregleu en fi tots
els problemes amb la màxima simplicitat, par-
tint sempre d'aquest principi: No heu de fer
aguantar als altres el que us molestaria que us
fessin aguantar.»

1 amb aquests consells, Paul Reboux us asse-
gura un bon viatge, si vós i els altres ocupants
del compartiment us comporteu com a persones
ben educades.

Se'ns ha acabat el lloc i deixem per un altre
dia parlar d'altres aspectes, més interessants per
al turisme, del nostre servei de ferrocarrils.

LLUÍS MUNTANYOLA

MADRID: PLAÇA DE LAS CORTES, 6.—BARCELONA: VIA LAIETANA, a
FINIA DE FERNANDO P00

SERVEI RÁPID DE VAPORS ENTRE ESPANYA I ELS TERRITORIS ESPANYOLS DEL GOLF DE GUINEA

EL VAPOR LE IAZPI
sortít ahir de Barcelona, sortirà avui, dijous 16, de València, el 17 d'Alacant, el 18 de Cartagena i el so de
Càdiç, cap a Las Palmas, Tenerife, Río de Oro, Monrovia, Santa Isabel, Fernando Poo i territoris continen-
tals, escalant a Bate, Kogo, Benito i regressant per San Carlos i Santa Isabel a Canàries, Càdiç, Cartagena,
Alacant, València i Barcelona.

Línia setmanal Gran Exprés: BARCELONA, CADIÇ, CANÀRIES
- Dissabte, dia 18, a les 12 hores, sortirà de Barcelona, directa cap a Càdiç, la moderna motonau:

CIUTAT DE CADIÇ
sortint el dilluns de Càdiç cap a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife.

Esplèndides cabines de 1., 2.` i 3. classe. Departaments de luxe amb saló dormitori, dos llits i cambra de
bany - Cabines individuals - Capella - Barberia - Bar Saló de música i fumador - Amplies cobertes de passeig
i veranda.
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ViatgesI
?i
	 Maîsans, S. A.

Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Es-

trangers - Passatges Marítims i aeris

3 
Viatges a "Forfait" - Excursions acom-

panyades - Peregrinacions, etc.

INFORMES

PRESSUPOSTOS GRATIS
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ELS FERROCARRILS
Cada tren té la seva mena especial de viatgers.

Els trens que fan el trajecte Barcelona-Caldetes
són molt més estiuejants que els que van a Sit-
ges, i els que van a Cerbera molt més hetero-
genis que els que van a Manresa. Però el més
pintoresc dels nostres trens és, sens dubte, el
correu de València. Tot et que cap dintre una
barraca valenciana: matalassos, gibrells, cistells

Ek5E? Balneari

-*pp =de

CARDO
(PROVINCIA DE TARRAGONA)

Altura: 650 metres sobre el nivell del mar

Temporada oficial: 24 de juny a 24 setembre

Nou propietari: SALVADOR SAMSÓ
Direcció: FELIX BARGUNÓ

Prodigioses aigües, les més nitroge-
nades i arsenicals d'espanya. Malal-
ties dels bronquis, pell, budells,

neurosis i diabetes.

Situació meravellosa, clima sec, es-
tabliment rodejat de bosc. Pensió

completa des de t5 pessetes.
Habitacions des de 4 pessetes

Xalets per a famílies

Tots els dies auto a Cardó a l'arri-
bada a Mora la Nova, del ràpid
sortida de Barcelona a les 8.27 matí.
Referències: S. SAMSÓ, Pòrtic Mercat
st, Josep, 4 - Telèf.18235 - De 4 a 8 tarda
Farmàcia Garreta, Rambla Catalunya, 81
"La Ideal Samaritana", Arcs, núm. 10

QUAN VIATGI

aprofiti els avantatges de la nostra cadena d'hotels

r,

I

La major organització hotelera d'Espcinya li ofereix

les majors garanties d'una estada agradable en

qualsevulla ciutat on posseeixi un hotel

A BARCELONA . . .

A BILBAO . . . . .

A VALÈNCIA . . . .

A TARRAGONA , , .

A ALACANT . . . .

A CÁDIZ . . . . .	 .

A ALCALÁ DE GUADAIRA

(SEVILLA) . . . .

A PALMA DE MALLORCA.

Hotel Orient ,	 ,	 .	 .	 ;	 .	 .	 .	 .	 Í	.	 .

Hotel Espanya	, ,

Hotel Canton,	,	 .	 ,	 ,	 .	 ,	 .	 ,	 .	 ,	 ,

Huso, Hotel Victòria	.	 .	 .	 ,	 .	 ,	 .	 .	 .

HotelEuropa.	 .	 .	 ,	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Hotel Palace.	 .	 ,	 .	 ,	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Hotel de la Playa (temporada 1 de juliol 30 setembre).

Hotel Oromana .	 .	 .	 .	 .

Café-Restaurant-Brasserie «Born ».

25o habitacions loo banys

150 » 5o »

2oo » 2oo »

loo » 5o »

75 3o »

8o 5o »

15o » loo »

30	 »
	

25 »

En fofs aquests ho¢els (robará especial acollida, estada confortable, cuina de qualifaf i preus moderafs

RUSA segueix augmenfanf la seva cadena d'hotels per foto Espanya, fins que la seva organització abastí complefamenf

fofes les ciutats més impor1anfs d'Espanya

MPRESOSCOSTA

Asalto, 45 - Barcelona
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