
EL TERCER ANIVERSARI

CONTINUÏTAT DE LABOR
De Dijous —
-- a Dijous

Saluf, Manuel Brunef!

Piquiponiana

Asseguts entorn d'una taula en um café
barceloní, don Joan i uns quants copins-
cus. Un d'aquests allarga al senyor Pich
una postal datada a 'Grècia i signada por
un amic comú. El senyor Pich i Pon es dis-
posa a llegir-la, però notant que el que seu
al seu costat malda, fent contorsions amb
el cap, per dirigir la visual a la imatge
que hi ha en una de les cares, li diu tot
mostrant-la-hi

—Ja pot mirar, ja ; és una vista del Pan-
tnpon d'Antenes.

La missió de la premsa
Llegim a El Llamp, publicació católica

de Gandesa, un anunci que diu literalment . l!^
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En dies molt poc allunyats, s'escauen 1'a- nema escollit,	 a les quals,	 d'altra banda	 i
Fls dos minyons que, de nit i sortint de

trascantó,	 consumaren l'agressió del nostre
miversari,de la primera República espanyola amb caràcter excepcional, no hem renunciat amic Manuel Brunet, no entren en compte.
— aquella limpia,	 clara y honrada Repú- del tot.	 I	 menys encara hem	 i-enunciat ,a Assalariats o no, eren gent manada i no se'ls
Mica española, segons frase de don Miguel d'altres iniciati ves que estan en curs de plan- gue	 , sinó qdemanava que tinssin coratge que

de Unamuno — i el d'aquesta publicació, leig i de les quals darem oportunament comp-
fessin	 re servei.	 cUs, d c es l a parrar, cel
que es refereix a ells, de manca de respecte

que ha entrat ja en d	 seu quart any de te als nostres lectors i amics• a id llibertad de la premsa : ja seria prou si
vida.	 Aquesta quasi coincidència	 no té al- En vista de l'amable aco'Bida de les nas- sabien llegir; per a ells Manuel Brunet era
tre valor que el d'tma coincidència, igual- tres iniciatives, creiem del nostre deure arco- un desconegut; els havien dit que agredissin

ment que el fet que la caiguda de l'opro- 
I

donir la labor realitzada des d'aquestes pa-
un senyor i, sense fred ni calor, l'agrediren.
podem plànyer que a la societat es donin
exemplars semblants. Però aquest plany ara
no fa el cas.

.Segurament, si qualsevol d'ells dos hagués
tingut desavinences greus >amb Manuel Bru-
net, hti hauria anat de calia a cara ; però no
hi havia	 res d'això, i ells volien sortir del
pas.	 .

Per això,	 quan ens referim als covards
.	 .,. agressors, volem dir els que ordenaren l'acte

fem	 extensiu aquest	 epítet	 als	 que	 n'han
manifestat fruïció. Bis uns	 i els altres han
contribuït amb una gcció més a tota la sèrie
d'atem¢tats a la dignitat ciutadana que veiem
aquests dies massa sovint.

A part d'aquest aspecte, corra sigui que la'
brutalitat sol	 acompanyar-se de l'estultícia,
la malifeta no tan solament els és inútil, sinó
contraproduent: és la prova més palesa de
la seva culpabilitat i de la seva incapaci€at.

^t Damunt d'aquest cimbell,de malvestats, tan
sols hi cap la covardia.

Sí ; tenen por ; molta por ; es veuen mal
segurs : per això han 15erdut el seny ; i, a
forta	 de	 cinisme	 pretenen	 defensar-se	 de
biaix.	 Han perdut molt més	 que la seva

La proclamació de la	 República del i8g3 al 	 Congrés.	 (lle uLa	 Ilustracióru,) víctima: quatre gotes de sang no són res al
costat de la reputació... si és que per aquest
cantó hi ha res per perdre.

biosa	 dictadura	 tingués	 lloc quan	 celebrà- gines, amb altres de complementaries, ate- Manuel Brunet ha pogut "veure aquests
vem el nostre primer aniversari. Fóra pue- nent sempre a cultivar aspectes, o bé inèdits dies la simpatia general qú	 han despertat
,i]	 voler	 treure	 cap	 satisfacció	 d'aquestes entre nosaltres, o bé que, tot i no ésser inè- les seves actuacions i l'interès que ha mos-

trat l'opinió envers la seva persona. Aquesta
obres d'un pur atzar, però ja no ho és tant dits, no .adquireixen, per manca de coordina- ha estat la victòria popular de l'agredit per
voler considerar la tasca realitzada des d'a- ció i d'organització, el relleu i l'èxit que els la ressonant victòria periodística de fa uns
questes	 pàgines i fer, com hem	 fet cada correspon. rnesos, llavors	 que,	 cara .a cara,	 denuncià
any en aquesta data, una mema d'examen Entenem .així diversificar	 i	 completar	 la uns	 fets	 vituaerables.	 Oposem	 a	 aquesta

reacció	 eiu-tadrzwert	 ]q	 .G,^a?n^se^ci<,í 	 de	 la-de	 consciència i	 de	 balanç	 del	 tercer	 any tasca que .amb aquest setmanari ens diem premsa barcelonina,	 tan• dál4ment' avieseltá
de la vida de MIRADOR. emprés, contribuint amb tot el nostre esforç com	 de costum :	els	 blasmes per l'atemp-

Aquest any passat ha vist el canvi més a	 fer-la	 eficaçment informadora	 al	 mateix t t a la classe no han passat,	 en geiseral,
formidable en	 l'estructura política del país, temps que orientadora. d'un	 discret	 gasetilleig.	 La	 nostra	 çlasse

periodística, seguint la seva tradició, segueix
canvi que no pot tenir sinó una únfluència Hem entès, des de bon principi, que aquest essent la més propícia a fer de cap de turc ;
favorable	 em	 els	 destinis	 d'aquesta	 terra, setmanari tenia una missió educativa i acla- no és pas per la idea clara de la dignitat
treballar	 per	 la	 qual	 ha	 estat,	 és	 i	serà ridora.	 Hem	 fet	 tot el que ha estat a 1a professional que els nostres periodistes s'as-
sempre	 la	 finalitat	 del	 nostre	 setmanari, nostra mà per complir aquesta missiG calent- senyalen...	

•
 consti que ho diem amb dolor

• intre l'òrbita de les seves activitats. nos de	 tots els elements que el	 país ens
i amb vergonya, com quan hom ha de con-
venir	 en	 tares	 d'individus	 de	 la	 familia,

De	 com	 les	 hem	 desenrotllades	 durant podia	 proporcionar.	 Si	 cos declarem	 satis- molt benvolguts.
aquest tercer any de MIRADOR,	 els nostres fets dels resultats obtinguts fins 	 ara,	 més Aquesta absència de sensibilitat podem dir
lectors en són testimonis; la confiança que ens	 satisfara	 poder-los	 millorar	 i	 ampliar. 1 que ens ha impressionat més que no pas la

:amb	 o'1	 seu	 favor	 ens demostren,	 ens	 fa Creiem	 que	 així	 servim	 els	 interessos	 de
materialitat repugnant de l'agressió. Car, al
capdavall,	 de	 la mena	 de gent d'on 	 eren

creure	 que	 la	 nostra	 orientació	 és	 enter- l'esperit i servim Catalunya. Tot esforç de- partides les ordres donades als infeliços ha-
tada.	 I	 aquí escau	 una remarca	 que no dicat als uns i a l'altra, no ens semblarà randes, no es poden esperar sinó coses da-
-creiem del tot supèrflua, i és la continuïtatmmalmai	 esmerçat. Teinim la convicció que Serien

cus.	 flasTal l'arb e, tal	 fuita.	 qude l'esperit i del to que informen	 aquest tot el que es faci per mantenir viva la scn- sones dotades del sentit de la	 justícia,	 ciu-
setmanari,	 esperit i	to que Ii	 infongué	 el slbilitat davant els	 fets de	 tot el	 món	 r'n tadans honorables, companys de professió de
seu fundador i que creiem haver assimilat general i del nostre país en	 particular, re- l'ofès, no hagin comprès — ja no fem consi-
amb .profit. Si no féssim esment de la per- dunda en .benefici d'aquest, del seu índex de deracions d'ordre moral —que la violència,

sona a qui es deu l'esperit i el to del diari, civilitat i del règim que lliurement s'ha vol-
un cop desfermada, no es detura en una sola
persona, sinó	 amenaça a tothom, ensque

no gosaríem .afirmar a continuació que tant gut donar, per al manteniment del qual no capfica. Fins quan l'egoisme arribarà a fer
.l'un	 com	 l'altre	 han	 vingut	 a	 constituir, planyerem esforç a fi de contribuir, 	 en la oblidar el que recomanaria el mateix egois-
tant	 com	 el	 tipus	 mateix	 del	 setmanari, • mida de :l.a nostra vàlua, que no tingui 1'efí- me?

una novetat en la premsa barcelonina, man- mera vida d'aquell altre l'aniversari del qual
Mtrtnvoa,	 en	 blasmar	 enèrgicament	 l'o-

diós atemptat als drets sagrats de la lliure
cada d'un òrgan de crítica i comentari es- s'escau avui precisament. 	 - opinió ; la brutal barbàrie dels inductors de
trany en	 absolut a qualsevol agru-pament Esperem, com en els tres anys passats, l'acte i	 la	 trista ignorància	 dels	 executors
polític,	 i!ntellectual	 o	 artístic.	 Dintre	 les seguir la línia de conducta establerta i que ¡ nulterials,	 sent	 una	 satisfacció	 de	 poder,

normes imposades per la convivència socialP	 P
una vegada més, manifestar l'amistat i la

els nostres lectors ens hi correspondran com ^ companyonia que l'uneix amb Manuel Bru-
i	 pels interessos	 elevats que	 són	 els	 únics hns ara.	 net, màrtir del periodisme.
que volem servir. MIRADOR és una tribuna
d'expressió oberta a tothom que ofereixi
unes certes garanties. No practica un co-
vard eclecticisme ; però tampoc bandeja
sistemàticament determinades manifestacions
provinents de tal o tal altre sector dels molts
que componen la complexa vida barcelonina.
Pensem haver assolit un equilibri entre la
.11ibertat d'opinió i les exigències requeride.
per la unitat que ha de tenir tota publicació
que nio vulgui cultivar, amb consciència o
•sense, e! confusionisme.

Retreurem, com una prova _de la continui-
tat de l'esperit i del to de MIRADOR, ja defi-
nits des del seu primer número, el fet que
havent deixat d'ésser-ne director el nostre
company Manuel Brunet, per tal de disposar
'd'una més gran llibertat d'acció en les seves
tasques de periodista polític, i havent-lo subs-
tituït en el dit càrrec Just Cabot, que ha
figurat en 1a mostra redacció des d'abans
-d'aparèixer el nostre primer número, no rs
iot senyalar cap cansi en cap aspecte d
MIRADOR.

Això no vol dir, perd, que hàgim cregut
haver arribat a la perfecció i que, domant

-nos per totalment satisfets, renunciem por
endavant a totes les possibles millores que
caben en la nostra tasca, tant la que és es-

trictament periodística com la que podom
+realitzar al marge d'aquesta.

Una d'aquestes tasques marginals que Mt-
atnuoR ha portat a térme, .amb tant d'èxit
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ja fé fires anys
^.e vída.

MIRADOR INDISCRET
La influència del cine

Nit del dimarts de Carnestoltes. Al Cír-
col Hispano-Americà de la Plaça de Cata-
lumya, on té lloc un ba41 de disfrcesses, ¡En
Vidal Salvó abraça efusivament un tinent
de navili, el senyor Ramon Rodríguez Li-
son, que ha de sortir al cap de poques
hores, per ordre del govern, comanant el
Buenos Aires.

—¡Ten cuidado, Ramón, ten cuidado!
— li prega En Vidal Salvó.

L'oficial somriu.
__'i Ten cuidado! i,4cuérdate del Potem-

kin !

La festa dels ocells
Ja que paiiem del Buenos Aires...
E1 senyor Moles, el nostre agut govermalor

civil, contava l'altre dia a un amic, aarub el
seu llenguatge pintoresc, l'intent de vaga
de la fam que es registrà a l'esmentat
vaixell.

—Aviat la vaig tenir solucionada—deia
el senyor Molles —, Vaig donar ordre de
posar tres o quatre passarells, que tot ho
.esvalotaven, emn una gàbia a part ; vaig fer
augmentar, després, la ració als pinsans de
la majoria, i als cinc minuts tothom en-
drapava.

Les apariències enganyen
E! cap de vigilància senyor Menèndez i

el seu secretar, acompanyats d'un amic
comú, no policia, es presentarem fa unes
nits a un flamant club de la plaça de la
Universitat d'on sospitaven, amb raó, que
es jugava alls prohibits.

Després de fer una consumació a una
de les taules del saló-cafè, es dirigiren, amb
aire innocent, a un altre saló, curosament
protegit per unes vitrines i un ben estilat
porter, en el qual uns quants punts, valgui
el mot,- estaven lliurats a les delícies duel
bacarà.

Fil porter féu una reverència al senyor
Menó!ndez i al secretan, i fins alçà oeri-
moniosament la cortina perquè entressin,
però a l'acompanyant Ii barrà el pas en
absolut.

	

Ja i • ta , aqç	 tzt; - u^bsf " cn

	

nóndez a l'amic	 Vostè, á mes de no
ésser soci, té cara de policia.

Minuts després hi hagué allò de alto el
juego, etc.

Comentant aquest episodi, En Gastó A.
Màntua, directiu dei club, reconeixia l'en

-demà que 'Em Menéndez com a comediant
cl guanya.

La « legifima»

Quan, l'altra nit, la comissió encarre-
gada d'incautar-se dels collegis dels jesuïtes
va arribar al de Sarrià, volgué veure tat
soguit els laboratoris i museus ; el cor els
deia, .als comissionats, que els trobarien
buits.

En efecte, al Laboratori famós de Psico-
logia i Pedagogia, del Pare Palmés no-
més hi havia una taula coixa i tres cadires,
i el Museu Zoològic havia quedat reduït a
unes quantes petxiines, un gos d'aigües i
ma hiena simbólica.
Les biblioteques estaven igualment des-

pullades. La de l'Institut de Química es
componia, per exemple, de dos exemplars
del Manual de Acción Católica, del Pare
Noguer, i de cap altre volum més.

A una sala on es llegia damumt la porta
uMecanografían, els incautadors hi i .colli-
r , per tota herència, una tapa, abony e-
gada, de màquina d'escriure.

1 així a tot el collegi.
Dels llits, sols els sommiers. A la cuina,

ni um plat, ni una cassola. Només dues
ampolles d'aigua. Ah ! I una gata prenyada.

Dormir, menjar i beure
A! collegi del carrer de Rosselló, els je-

suïtes van ésser més condescendents.
A tots els llits hi deixaren e's matalassos

i llençols, i fins i tot, em alguna cambra,
Id havia sabó d'olor ial rentamans.

Eis paraments de cuina, intactes. 1 al
menjador, dos ous ferrats i mitja ampolla
de vi de marca, mm volent dir : aAtipeu-
vos I»

A la forfalesa del carrer de Casp

'tampoc els padres del collegi del carrer
de Casp vo gueren riure's gaire dels incau-
tadors.

Tot, o gairebé tot, estava al seu lloc. De
les bótes de vi, .al celler, no rajava, però
ni una gota. Solament una excepció : 'a
bóta del vinagre.

Uibres pocs. Sobretot, a eles cambres.
Els ocupants d'aquestes deixaren només
diaris damunt les taules : La Vanguardia,
El Debate, amb preferència; cap Veu.

El castellà, llengua única. L'alcalde, ,un
moment, féu una exclamació de sorpresa

—Un cartell en català!
Tothom s'hi abocà amb euriositat. Es

tractava d'uri calendari de cuina amb els
dies de dejuni i abstinència.

Esperin =se!

A les portes de les cambres, al carrer de
Casp, hi havia uns taulers de fusta pels
quals, amb urna clavilla fixada a uns forats,
el visitant sabia en es trobava el religiós
que anava a veure i si trigaria o no a
tonnar.

Les clavilles, en llur majada, estaven
fixades al forat corresponent a un retolet
que deia : «Volverá pronto».

Un gra de sorra
Li ensenyen a Honri Oger, el campió

del pacifisme, una incisiva caricatura de
!'Apa burlant-se d'ell i dels seus ideals.

Lluny d'enfadar-se, Henri Oger acull la
" arinatura amb displicència.

–M'; pan triat a ntl codn a víctima!,..
1 què? Què és aquesta víctima, .què sóc
jo, davant els milions d'homes que la guer-
ra química que s'apropa ha d'engolir?

Anacronisme
Hem vist un catàleg d'una exposició de

pintures que actualment es celebra en una
sala barcelonina. 'iEl catàleg, sota el room
de l'expositor, Carmel Davalillo, fa cons-
tar : «becari de 'a Generalitat».

No sabíem que de la Diputació que pre-
sidia el comte de Montseny se n'hagués
dit mai la Generalitat.

Perdre's per caria de massa
Diu que al Liceu han de fer una obra

del mestre Jaume Pahissa. Almenys Hipò-
lit . , Làzaro ja la té estudiada.

Por cert que un dia d'aquests el cantant
trobà e1 mestre i li digué:

,Senyor Pallissa : ja veurà que bé li
canto la seva óbra: no la coneixerà.

En Pahissa va somriure, einigmàtic.

Porter de fufbol
i enginyer agrícola

Vidall de Cércer, el conegut porter del
F. C. Barcelona, estudia la carrera d'en-
ginyer agrícola. Els companys d'equip, a
propòsit d'aquesta doble activitat de Vidal,
li fan els imés pintorescos comentaris. Els
defenses, principalment, aprofiten totes les
avinenteses que els brinda llur collocació
per a sermonejar-lo irònicament i gastar-li
facècies. Així per exemple quan «plongeo-
nan una pilota — tot el cos rabejant-se
damunt l'herba — escolta invariablement
aquesta exclamació

—Carai, Vidal, i com et tira l'agricul-
tura !

«SENYORETES, ATENCIO ! ! ! — Dos
joves, fills de bones famílies d'aquesta ciu-
tat, sense defectes coneguts, treballadors i

aptes per a constituir familia . ; lliures de'
servei militar (tenen de 26 a ag anys), de-
sitgen contreure matrimoni com Déu mama,
a Gandesa o fora, mentre sigui abans de
l'abril de 1933, amb senyoretes decents i
que reuneixin totes les condicions que exi-
geix 1a moralitat ben entesa, dotades de
cultura i borns costums.

Per a informes a n'aquesta Redacció,
amb discreció garantida.,,

Si se n'assabenta El Correo Catalán !!

1	
que ha estat abundantment copiada aprofi-	 Aquesfa és la Pau, que plora i diu: "Pobrefa de mi, que no saben sinó parlar
tarot en gran part l'atmosfera que nosaltres

havíem creat, fou la de les sessions de ci-	 de pau i desarmament!"



Isl monestir de .1Lxhet, a Geòrgia. (l'egi'a el n.° i 5 de'lIR:utoIt)

política mitjancera entre el sistema capitulis- exerceix la dictadura, no crec que fos gaire
ta i el paradís comunista. Els revolucionaris just afirmar que ham hi practica el comu-
russos, per la seva part, arrimats de gla ingè- nisme. 'El comunisme és una teoria de re-
nua .pruïja	 ordenacianista	 característica	 de dempció de classes socials que es suposen
totes les revolucions, s'apressaren a sistema- explotades i s'ha distingit sempre per una
titzar	 aquesta dictadura del proletariat, i	 a gran vaguetat i imprecisió en les solucions
donar-li estat legal.	 La promulgaren pom - concretes. Més perfilat i definit, és. €l socia-
posartant.	 Li	 entreteixiren,	 tot	 al	 voltant, lisme, el qual, de tota manera, és considerat
un lèxic ben escaient.	 La consagraren ex- per molts (i jo em pansa que ,per Marx i
cloent del dret de ciutadania actiu i passiu tot) com un estadi preparatori per arribar a
tothom que no fos un veritable proletari i l'establiment del comunisme. A la Unió, d'as-
adoptaren, com a idead oficial, ('establiment saigs	 comunistes	 se'n	 varen	 fer de	 totes
d'una classe social única, el proletariat, en menes i llurs fallides ocasionaren sovint les
tota la Unió. més lamentables conseqüències. Amb l'esta -

Un cap sentat el .principi que únicament bliment de la dictadura staliniana les coses
els proletaris podien mamar, sorgí el proble- han variat i, avui dia, el règim, bo i tenint
ma de com podien manar. Directament era tendències certament	 molt socialitzants,	 de
inupossihle, car el proletariat, ultra ésser-tota comunista es pot dir que no en té més que
una	 classe	 social,	 és	 precisamont	 la	 més l'emibolcall superficial del lèxic.
nombrosa . Calia acudir a principis represen- L'exaltació de l'IEconomia, que en	 si ja
tatius. Hom pensé en l'estructuració conpo- és	 un d: s grams tòpics del	 socialisme,	 és
xativa a base dels sindicats. L'exclusivisme prosseguiáa, per Stalin i gels séus amics, a
de les . agrupacions professionals,	 però,	 re- ultrança. Ë	 últim terme, ells mateixos arri -
sultava molt unilateral i no es veié ciar que ben a fer l'efecte del consell directiu d'una
encaixés bé amb el caràcter total i complex gran societat d'explotació, amb poders illi-
de la política.	 1, aleshores, ham no tingué mitats sobre totes les riqueses de la Unió.
més remei que emprar els bescantats proce- Els grans trusts en seriem les seccions i tots
diments de la democràcia. I la Censtitució i cada un dels ciutadans, els empleats. Si al
de .la	 U. R.	 S.	 S. consagró, dintre d'una país dels Soviets hom està realitzant un gran
ciutadania restringida als proletaris (obrers experiment d'ordre econòmic (com tot sovint
de totes menes, camperols i soldats), els prin- és repetit), la denominació més técnica d'a-
cipis representatius, mitjançant unes menes quest experiment fóra, al meu entendre, la
de sufragis, eleccions, parlaments, etc. de capitalisme d'Estat.

1 així foren establertes una sèrie de cor- L'Estat	 és	 allí	 l'únic	 capitalista,	 el	 que
poracions i d'institucions que per poc que controla tota la	 banca i el que posseeix i
poguessin	 anomenaren	 Soviets	 (consells). explota tots els mitjans de producció. Aquells
N'implantaren d'urbans, de rústics, de pro- encastellaments i aquelles coordinacions d'in-
vimcials, de locals, d'estatals, etc.,	 i al cap- teressos, anomenats trusts i cártcls, que en
damunt de tots ells posaren el suprem orga- els	 països capitalistes	 sorgiren	 progressiva-
nisme legislatiu anomenat Congrés dels 50- ment, de baix a dalt, són creats i defiinits,
viets de la Unió. Aquest està compost per a la Unió, per la llei, de dalt a baix. Cada
molts	 centenars	 de. membres,	 es	 reuneix, gran	 sector	 de la	 producció :	 el	 carbó,	 el
em .penso, un cap cada dos .anys i, evitant petroli, la fusta, el blat, etc., cada gran fun-
deliberacians i mals de cap, es limita gene- ció de la circulació dels productes :	 trans-
ralment a dir que sí a tot el que li proposa ports, importació, explotació i altres ; i totes
el Consell Central iExeoutiu. Aquest darrer les entitats de consum, cooperatives i simi-
organisme, eixit de ]'altre,	 n'és una mena fars, són organitzades en forma de Societats
de tria d'uns 300 i constitueix, en la pràc- generalment anònimes directament controla-
tica,	 el	 veritable parlament deliberatiu. 	 Es des per l'Estat.	 L'Estat en fixa	 el capital
descompon en dues cambres i té una comissió nominal mitjançant un compte obert en el
presidencial perananemt.	 Les categories su- banc de l'Estat mateix i té cura de repartir
premes de l'administració	 culminen	 en	 el les accions (en molts casos purament simbò-
Conseil de Comissaris del poble amb carac- liques)	 entre les entitats	 que ell	 creu que
terístiques i atribucions ministerials. El con- han d'estar interessades en l'empresa corres-
junt és, si més ano, extraordinàriament en- ,ponent,	 bo i reservant-ne un bon feix per
ginyós i pot ésser estudiat en detall en qual- al Comissariat competent en la matèria. Les
sevol manual. accions no són	 transferibles més que per

El funcionament d'aquesta maquinària és precepte	 legal,	 justificat	 per	 una	 transfor-
artificiós i sovint fictici. Les eleccions esde- mació o nacionalització en l'ordenament dels
venen jocs més o menys innocents, i si la negocis. D'aquesta manera l'Estat provoca
totalitat dels elegits no pertany al partit co- unes assemblees d'aocionistes i uns consells
mmnista, sospito que és perquè aquest no d administració on són representats ell ma-
compta encara amb tants membres com llocs teix i	 la	 gent i	els	 interessos que	 a	 ell	 li
hi ha en la complicada organització política semblen.	 La	 tendència	 general	 consisteix
d'un règim burocràtic per excellència.	 I és a afavorir la màxima ramificació i entrellat
que,	 ben	 mirat,	 això de la dictadura del de totes aquestes entitats. Durant molt de
proletariat és una magnífica mentida. Ni el temps hom pretengué fer el contrari, o sigui
proletariat està, a la U. R. S. S., capacitat simplificar; perd com que la realitat és cosa
per a dictar ni, encara que ho estigués, li molt complexa i variant, hom conviingué que
fóra fócil realitzar-ho.	 Està, certament, mi- el	 millor	 era	 .adaptar-s'-hi.	 Altrament,	 per
mat, privilegiat, però Ii cal obeir cegament. ramificacions que sorgeixin, l'Estat ho con-
El proletariat és una classe social molt nom- trola tot, absolutament tot.
brosa i per a organitzar dictadures cal poca ( Ho controla tat i ho dirigeix tot i és per
gent i decidida. A la Unió la dictadura fou, aixa que fa tants plans com pot. A més a
des dels primers moments,	 de	 molt pocs més, això dels plans té un gran avantatge
(el Comitè revolucionari), estigué després en un pla pot ésser un ideal i un ideal és sem-
mans del duo Lenin-Trotsky i ha acabat per pre la gran	 cosa per posar un	 pable	 en
esdevenir unipersonal amb Stalin. Al voltant marxa.	 Hi	 ha,	 és	 cert,	 l'ideal	 comunista,
d'ell	 i dels principals capitostos hi ha una però resulta que, ultra ésser a terme molt
selecció	 dels	 partidaris	 incondicionals	 del llarg, la seva imprecisió inclina més all mis-
règim, dels més fanàtics, dels més	 «purs», ticisme que a l'activitat, i als homes de la
organitzats dintre els quadros de l'únic partit nova Rússia el que els convé és, abans que
possible a la Uinió, o sigui del partit comu- res,	 molta	 activitat,	 fdbrosa	 activitat.	 Un
nista. Llur missió és, en definitiva, .la d'ocú- pla, per servir l'ideal, ha d'ésser de próxima
par	 els	 llocs	 estratègics	 de	 la	 política,	 de i bastant possible realització. 	 Pot exigir	 un
l'administració i de les entitats econòmiques. gram esforç, però ha d'oferir compensacions
Un cos de policia i espionatge, admirable- proporcionades. El seu aspecte, en el cas de
ment organitzat, l'O. G.	 P.	 U., garanteix la Unió i tenint en compte eQ caràcter de la
a la dictadura la seguretat i l'ordre a l'in- dictadura i el del pable, havia d'ésser por-
tenor. I un exèrcit cada dia méspoderós li fectament categòric, minuciosament imi pera-
serveix de protecció contra tot possible atac tiu. Havia d'absorbir-ho i de preveure-ho tot.
de l'exterior. I així s'ha esdevingut. El pla quinquennal,

La Constitució i tots els organismes que en oferte, té per finalitat principal la indas-
en ella són definits, la democràcia proletària tri.alització	 del	 país,	 però	 tant	 calcula	 el
i el seu sistema de soviets tenen un cert aire , nombre de fabriques que cal construir com
de faramalla espectacular. Fan un paper, di- preveu l'augment de la .població i prescriu el
riem, de façana.	 En realitat,	 els veritables retrocés de l'analfabetisme. Representa una
instruments de Govern són, a la Unió,	 el mobilització	 total,	 absoluta.	 El	 pla	 quin
partit comunista,	 l'0.	 G.	 P.	 U.	 i	 l'exèrcit quennal sembla una immensa ordre de ha-
roig. Dominant-los tots i rera el lèxic i ins- I talla,	 i l'economia general de Rússia,	 una
titucions d'una pretesa dictadura del prole- economia de necessitat, de guerra.

Un club de Moscú
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Cariat, la fermesa de la dictadura stadiniana
em sembla per ar.a ben assegurada. I no
m'estranyaria que l'actitud més pràctica da-
vant el fet de la seva existèincia, comencés
per no basar massa càlculs sobre la possi-
bilitat del seu pròxim enderrocament.

ECONONIIA PLANIFICADA

De la mateixa manera que seria exagerat
sostenir que a la U. R. S. S., el proletari :rt

Sabre aquest pla quinquennal hom n'ha
dit, a dintre i fora de l'Unió, de seques i
de verdes. Hi ha publicista que el considera
d'impossible realització i, per contra, no
manca pas gent creu que els Soviets
l'enllestiran en quatre anys. La impressió
que en tinc jo és que la major part del pla
s'executarà en e] temps previst i potser en
menys. He pensat un xic sabre la qüestió i
m'ha semblat que e1 pla quinquennal, em-
près per una dictadura en forma de societat
comerciad i en les condicions de la U. R.
S. S., és cosa, com qui diu, de sentit comú.
Cap de 'les coses essencials per a l'èxit no
ha mancat. Es tracta d'uin país immens,
amb riqueses naturals i possibilitats de to-
tes menes, en el qual tot o gairebé tot estl
per fer. Hom no es proposa pas fer-hi tre-
balls die refinada qualitat, d'aquells que no
es poden improvisar, sinó que el que es
persegueix és fer-hi les coses primordials i
encara estandarditzades. Els dirigents són
forts i llur autoritat no pot ésser ni lleument
criticada. Braços no manquen pas : el poble
és malleable i dòcil com els contiingents mi-
gratoris. Treballa i fora del treball no trabo
distraccions que el malmenin, perquè el pu-
ritanisme que regna a la Unió no té gaires
atenuants. El pla és, a més a més, l'únic
ideal, privat i oficiad, i servit .per una pro
paganda immensa. "Tot destorb o ohstacle
per part de tradicions, interessos creats o
cosa per l'estil, ha estat escombrat i remo-
gut per les llargues anyades d'una revolu-
ció de les més cruentes que mai s'hagin
vist. Calien experts, i l'estranger no s°ha pas
negat a fornir-los. Calia maquinària i els
països capitalistes (és paradoxal i divertit
alhora!) s'lian fet competència, els uns als
altres, per poder lliurar-la amb les millors
facilitats de pagament.

AN'rikio.IGIó?

La religió és una de les coses menys sim-
pàtiques al sovietisme. Na pot destruir-la
directament i d'un cop, però empra tota me-
na de procediments per a combatre-la. L'hi
té perfectament jurada. Els sacerdots, ultra
ésser privats del dret de ciutadania, estan
sota la més severa vigilància de la policia
d'una policia, l'0. G. P. U., que no té la
més lleu contemplació ni escriupol legal en
e1 tractament dels sospitosos. El culte está
tolerat de mala gana. Els fidels són mal
vistos en totes les esferes oficials.

Es un fet, malgrat tat, que a la Unió
encara hi ha un bon nombre de temples

oberts, la qual cosa vol dir que els creients
paguen a bastament per a mantenir el culte
i els seus ministres. En alguna de les ha-
bitacions que he visitat, he vist ícons. I sos-
pito que en el Sud Nl sentiment religiós
deu ésser àdhuc respectat, perquè, a Mzchet,
els comunistes que m'acompanyaven troba -
ren censurable que jo fotografiés una mena
de patriarca del monestir sense haver-lo pre-
vingut o demanar-li la vènia.

Per altra banda, és també un fet que PEs-
tat, més o menys encobertament, té decla-
rada la guerra a la religió. Una bona part
de la propaganda oficial està destinada a
combatre1a. Bon nombre d'esglésies està de-
dicat a finalitats laiques i sovint a Museus
antireligiosos. Les agrupacions d'ateu•s obte-
non suibsidis estatals i en cap club o sindicat
no manca el recó deis sense-déu. La pro-
paganda antireligiosa és la que assoleix for-
mes més grolleres i hi ha moltes sales de
museus antireligiosos que semblen disposades
d'acord amh el gust dels redactors dels set-
manaris memjaeapellams que es publiquen a
Espanya. Es cert que, altres rvegades, però
amlb menys freqüència, pren formes diguem-
ne més científiques i retreu les eternes esta-
dístiques, les teories darwinianes i l'avamtat-
josa eficàcia de les •vacunos sobre els amu'l'ets
i les pregàries.

La campanya antireligiosa obeeix a la
Unió, em penso, a dues raons principals.
En primer lloc, allí, la religió estava Vio
unida amb la política imperial, que era gai -
robé impossible destruir aquesta sense donar
un cop mortal a aquélla. Si el tsar era, a
nués a més d'emperador, e1 pontGfex, els po-
pes venien a ésser, en molts casos, instru-
ments de l'opressió senyorial. Per tant, la
campanya antireligiosa és una variant de la
campanya contra l'antic règim i la reacció.
Però no és això solament. La campanya
antireligiosa té, encara, a la Unió, una siig-
nificació anés pregona, més decisiva. Tota
religió, en efecte, és quelcom absorbent quel-
com que acapara l'home com a totalitat.
Li dóna solucions per a tots els problemes
de la natura i els dei anés enllà de la tomba.
A més, li dóna la fórmula del comportament,
li prescriu una actitud enfront die tot atzar, li
proporciona, en dos mots, una .moral. 1 bé,
el cas és que el sistema implantat a Rússia,
el que ells anomenen ((comunisme )) , també és
quelcom absorbent i que acapara l'home

en la seva totalitat. Li dóna solucions per
a tot, i aquestes solucions, mailgrat llur
.aparença científica fen realitat són sovint
d'un cientifisne endarrerit i recorden la in-
genuïtat del positivisme vuiteentísta), tenen
tot el caràcter de dogmes oficials. I li dóna,
finalment, a base de la disciplina del treball
i de la superioritat de l'interès collectiu, una
norma de conducta, una moral. Fa com qui
diu la competència a la religió. I s'esdevé
que si la religió és una mena de rival del
que a la Unió hom anomena comunisme,

.ilotius de treball en ceràmica.
El tractor

és perquè el que a la Unió hom anemona
comunisme és, sota molts aspectes, una nova
mena de religió.
Tres són, em penso, les raons que han

donat al règim de la Unió característiques
religioses. Primera : el caràcter eminentment
nacionalista (malgrat el lèxic internaciona-
lista) del règim. Tota cosa exclusiva és un
incentiu del nacionalisme dictatorial, e1 qual,
a més a més, voldria sempre absorbir-ho tot,
convertint-se en una mona de religió. Dei-
xeu-me recordar, de passada, la «rivalitat»
sempre latent entre ]'estatisme mussolinia
(certament més suau que el soviètic) i la

religió catòlica. Segona : el puritanismo. Als
dirigents de la Unió els cal que la gent tre-
baili i no es torbi gaire. Propaguen l'auste-
ritat i combaten efectivament tota mena de
llibertinatges i d'excitants de la sensualitat.
Es cert qué la llei 'no .té manies pe] que fa
a matrvmonis i divorcis, que es resolen mit-
jançant simples inscripcions en el registre
civil. Però no és menys cert que la policia
i la censura persegueixes( amb tóctica per-
fectamont inquisitoriàl tot atemptat contra
els costums per remot que sigui. No he vist
a la Unió ni una sola publicació més o
menys obscena; i un vespre que vaig assis-
tir a la representació d'una opereta, el que
més cm erldá l'atenció fou l'actuació estu-
diadamont estilitzada deis actors, .per a evitar
tota allusió sexual. 1, tercera : el misticisme
constitucional del poble rus. Són gent que
res no poden pensar ni fer sense posar hi un
raget de transcendència metafísica o de lliu-
rament místic. Les fredes disquisicions eco-
nòmiques i materialistes de Marx mai no
haurien fet fortuna a la Unió si hom no les
hagués pogut amarar de fervor. Es pot dis-
cutir si han penetrat molt o poe, però sense
misticisme no haurien penetrat ni gens ni
mai. I avui dia és un fet que, a la Unió,
el sistema anomenat comunista compta amb
fanàtics autèntics.

Un paral.lel entre el sovietisne i una re-
ligió em portaria amassa lluny. Es relativa-
ment fàcil i crec que •pot ésser trobat en
totes les coses essencials, arribant i tot a
detalls insospitats. Hi ha textos «sagrats»,
els de Marx; interpretació oficial i dogmá-
tica, la de Lenin. Hi ha .pontífex, Stalin
sacerdoci, el partit ; inquisició, l'0. G. P.
U. ; sants i màrtirs, els escriptorsproletaris
i els herois de la revolució ; heretges, Trots

-ky i companyia ; esperit maligne i tempta
-cions, el burgès capitalista i els costums oc-

cidentals ; concilis, els cangressos del par-
tit.., I culte i ritus i amulets i tantes coses
més.

I qui pot negar que en el fons de la cu-

riositat que mema tants milers de russos
a visitar la tomba de Lenin, no hi ha un
cert fervor i una certa unció? El mausoleu
de Lenin a mi em semblà bastant teatral i
artificiós ; la veneració dels seus visitants,
però, perfectament veritable.

J. TERRASA

CARNAVAL
sota la cendra

COYA 1 IEL CARNAVAL QU'OTIDIIA.
— Goya esdevé una obsessió per a aquests
dies de Carnaval. Goya acredità el pinzell
en plasmacions carnavalesques, plenes de
figures esqueixades i violentes. Però Goya
estenia el seu Carnaval a la Quaresma, i
a tots els altres dies del carrussel anual.
Goya veia tot el que de Carnaval — de far

-sa — hi ha en la vida nostra de cada dia.
Aleshores e1 seu pinzell . esdevenia un fuet.
Iots els seus retrats cortesans denuncien
irmplacab1ement un aire de mascarada fàtua
i grotesca. A aquesta despietada inspecció
de les coses, a aquesta terrible manera de
mirar cal agrair que Aranjuez —lloat sigui
Déu ! — no trobés, com Versalles, el seu
empalagós Watteau.

Agre i enèrgic Goya ens ensenya la fal-
sedat de la vida de sempre. Per aixa és
trist que solament en aquests dies de Car

-naval se'ns accentuï la memòria de Goya.

LA PRESSA TRAG^ICA. — Acceptem,
doncs, de Goya, aquesta lliçó de cendra . Ac-
ceptem-La ara, molt més, perquò ens arri

-ben set setmanes simbòlicament decorades
d'austeritat.
La gran tragèdia del Carnaval cansisteix,

precisament en la contemplació d'aquest
allau de cendra que s'acosta am'b una es-
garrifosa imminència fiins a precipitar-se da-
munt d'ell. Es la seguretat de la seva prò-
xima mort inevitable.

Tot el seu rampell frenètic, desesperat,
pervé de la seva vida precària, tan .breu,
que la seva •fi es pressent a cada pas. Si 
cam s'havia dit — les normes governatives
tendeixen a escurçar encara més les jorna-
des de Carnestoltes, assistirem a una vida
més curta, però .molt més intensa, gairebé
com epilèptica, d'alegria.

Aquesta foilia del Carnaval agita als ner-
vis encesos perquè veo arribar rápida i se-
gura la guillotina de gel que esta suspesa
sabre la Humanitat, «Xiscleu ! Canteu!
L'hora de la .penitència s'acosta.» Tots els
crits de les màscares estan fets per a eixor-
dar-se i no sentir aquesta terrible veu in-
terior,

PERO... —1, amb tot, de vegades, quina
ingenuïtat, quina puerilitat en les màscares.
Per cada pecador hi .ha quatre brètols ; per
cada disbauxat, quatre criatures angèliques
que somriuen al fotògraf vestides de torera
o de pierrot.
I un gest una mica cansat de cosa tra-

dicional, vençuda, lassa ; i una lamentable
manca d'imaginació per a la tria de les
disfresses. Veieu, per exemple, les auques
del Carnestoltes de la Barcelona vuitcen-
tista, aleshores que l'espardenyer Junyent
del carrer de 1a Boqueria era l'organitzador
nat dels balls i les mascarades. A part
d'algunes disfresses suggerides per films,
quantes innovacions trobaríeu? ERs matei-
xos pierrots, els mateixos arlequins, els ma-
teixos llorons cmb la gorra de cop! I jo crec
que aquells que no ,han sabut trabar el gest
médit per a la disfressa, tampoc provocaran
la descoberta d'un nou pecat. Encara que
les excepcions siguin a lloc, vistosament, per
a confirmar la regla.

L'IN'CRUENT SUDCIDI. — I després,
als senyors i les senyores que s'enfolleixen un
xic, i avaloten fins a congestionar-se una
mica, se senten desplaçats i nerviosos en
rebre, sota el nas tumefacte i els bigotassos
de panotxa, el primer esguard inquisitiu.
EI senyor panxut que va a faire la bombe
i la senyora madura que es furta a l'ull
de marit, porten en el pecat del desplaça-
ment la peniténcia del seu ridícol. I ales-
boros ve la violbncia imterine i la ira. Es
per això que quan al ball de l'Artístic,
rutil'Ia,nt de llums i de coloraines, el senyor
Canons, esbufegat i panxample fou llençat
en efígie a la multitud, centenars de mans
àvides e1 destroçaren alegrement, Qerò amb
ràbia. Hi havia, entre la gernació destruc-

tiva, homes de cabellera grisa i sotabarba
que no feien més que destruir la seva prò-
pia grotesca efígie moral, en un moment en
què, per anar disfressats, podien fon-ho sense
iaecessitat de suïcidar-se.

G. D. P.
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IMPRESSIONS D'UN VIATGE A LA U. R. S. S.

La República de Tréballadors
vi. ',ESTRUCTURA 1)EL REGIM

DICTADURA

IEs un tòpic dir que a la Unió hom ha
organitzat la dictadura del proletariat . Es
un tòpic i, a més a anés, un fet que, si més
no, té estat legal i respon a la més pura
ortodòxia marxista. Marx, en efecte, ja va
preveure clarament i com qui diu prescriure,
la dictadura del proletariat com a fórmula
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CORTS CATALANES, 615

Sucuraa3; Ronda Sant Pere, 12
i Passeig de Gràcia, 127

Luis Bello, president de la Comissió

Província _	 Hisendes de més de
hoce h. 2,500 h, 5,000 )i.

Salamanca.	 96 loo	 47
Sevilla	 .	 .	 .	 .	 .	 296 126	 19
Càdiz	 .	 .	 .	 .	 ,	 i88 qq	 18
Toledo .	 .	 .	 .	 .	 285 148	 zz
Albacete	 265 16r	 lo
Badajoz	 448 181	 6
Còrdova	 294 136	 II

Al costat	 d'aquestes	 xifres cal	 ,posar	 sis
milions de petites propietats que sumen en
total 2.350,000 hectàrees,	 o sigui menys de
mitja hectàrea per hisenda, i	 dos	 milions
més de propietats que no arriben a les deu
hectàrees.

Si el projecte d'Estatut de Catalunya ha-
gués estat redactat, aprovat i sotmès al
plebiscit i al referèndum després de la pro-
mulgació de la Constitució de la República
— situació en què es trobaran tots els altres
pobles 'hispànics que aspirin a viure en rè-
gim d'autonomia —, el text. del projecte
hauria estat, naturail:ment, concordant amb
els preceptes comstituciomals i aleshores la
formulació del dictamen que ha d'ésser dut
a 1'aprovacïó de les Corts hauria estat, in-
discuti'blement, tasca més sim-
ple i el text resultant hauria
coincidit molt més, si mo em
absolut, amb el proposat per
Catalunya.

Sortosament, mo ha estat
així, i dic sortosament, per-
què havent precedit els tràmits
relatius a l'Estat fins al re-
frendament pel poble a l'apro-
vació de la Constitució, les
Corts, en la redacció d'aques-
ta, ham hagut de tenir, i han
tingut de fet, present la vo-
luntat legalment i concrelia-
ment manifestada per um del'
pobles que integren la- Repú-
blica espanyola, .pel que sen
més vivament els afanys dI
regir amb llibertat la seva vide
interior, per l'inieilador de'
moviment autonomista a Es-
panya.

***

La Comissió parlamentària'
d'Estatuts ha fet públic el dic

-tamen relatiu al de Catalu-
nya, o més hen dit, un avenç
del dictamen, perquè no sols
manquen títols sencers, com
el IV — relatiu .a la delimi-
tació de finances, pendent d'es-
tudi de la comissió técnica es-'
pecial — i el relatiu a l'adap-
tació de serveis, connex, en
part; amb l'anterior, sinó que,
a més, cal dur el dictamein 3
l'estudi del Govern i cal, final-
ment, tenir en compte que
molts dels articles han estat
aprovats en sessions a les que concorrien
Pons membres de la Comissió o abstenint-se
una part dels concurrents, ultra els que
formularen vot particuilar.

Les diferències essencials entre el pro-
jecte proposat per Catalunya i el dictamen
de la mComissió parlamentària afecten les
matèries següents

a) oficialitat i ús dels idiomes,
b) ensenyament,
c) tribunals de justícia,
d) policia d'ordre interior de Catalunya.
Hi ha tambéaltresdiferències que, o no

són d'importància tan cabdal, o vénen for-
^çosamment imposades per preceptes de la
Constitució.

El projecte d'Estatut de Catalunya de-
clarava l'oficialitat de la llengua catalana
en el territori regit per la Generalitat, amb
dues salvetats : relació a:mb el Govern de
la República, en la qual s'havia d'usar la
llengua castellana, i garanties als ciutadans
de llengua materna castellaina per .a l'ús d"a-
questa en els tribunals i davant els òrgans
de l'administració.

'El dictamen de la Comissió manté subs-
tancialment les excepcions, però varia tam-
'bé la regla : l'idioma català —adiu — serà,
com el castellà, llengua oficial a Catalunya.

Es á dir, passa de l'o fi• ialitat del citalb
a Catalunya a la coo•cialitat amb el cas

-tellà en el nostre territori. I afegeix : tota
disposició oficiad dictada dins de Catalunya
haurà d'ésser publicada o ratificada en tots
dos idiomes.

No he de repetir ni afegir arguments a
favor de l'oficialitat del oatalà. Catalunya
no és, certament, país bilingüe, fet que
justificaria la cooficialitat (cas d'Trlanda i
de Finlàmdia). Signiñca un retrocés, res-
pecte a la situació de fet d'avui, el que
tota disposició oficial dictada dins de Ca-

talunya hagi d'ésser publicada o ratificada
en dls dos idiomes, català i castellà. No
es pot negar, en canvi, en relació també al
fet actua'l, que encara avui moltes dispo-
sicions oficials dictades a Catalunya són
publicades, i ho han estat sempre, exclu-
sivament en castellà.

Reivindicació constant i cabdal del cata-
lanisme, el projecte d'Estatut atribuïa l'en-

senyament en tots els graus i ordres a la
legislació exclusiva i a l'execució directa de
la Generalitat.

El dictamen de la Comissió faculta només
a la Generalitat per aorear els centres d'en

-senyament que cregui oportuns, amb les
salvetats de l'article 50 de la Constitució
(ensenyament del castellà a tots els centres
de primera i segona ensenyança i ús — no
exdlusiu — del castollà com a .mitjà d'ense-
nyament) i independentment, afegeix, dels
centres docents i culturals que l'Estatut
tingui en l'actualitat o creï i mantingui.

No cal pas que diguem, una vegada més,
que aquest serà el punt central i el que
promourà un apassionament ,més fort en
tota la discussió de l':Estatut.

No avancem judicis ni ens lliurem a fer
profecies ; però no és gens aventurat d'a-
firmar que la insatisfacció que produïria a
Catalunya l'adopció d'aquesta fórmula, o
d'una de semblant, i la confusió que in-
troduïria en les fvmcions docents i culturals
a la nostra terra serien de tanta magnitud
que restarien sense resoldre dos problemes
bàsics : el mateix problema de l'autonomia
i, a més, el de la cultura a Catalunya.

El dictamen de la Comissió parlamentària
dóna plena satisfacció a la voluntat de Ca-
talumya referida al seu régi.m jurídic: la
regulació del dret civil i la legislació hipo-
tecària són atribuïdes — d'acord amb el
projecte d'Estatut — a la legislació exclu-
siva i a l'execució directa de la Generalitat..
Li és assignada també l'organització dels
tribunals que administrin justícia en el ter-
ritori de Catalunya.

Hi ha una excepció, però, que ni és acer
-dada a l'Estatut, ni té cap justificació lò-

gica : l'orgainització i fumnciona 'ment del mi-
nisteri fiscal — diu el dictamen — corres-
• ondrà íntegrament a l'Estat.

La Comissió no s'acontenta amb què a Ca-
talunva tingui una representació el minis-
teri fiscal de la República. Propugna l'or

-ganització i funcionament del ministeri pú-
blic, i és curiós aquest criteri radical quan
una de les poques concessions fetes a la
Generalitat en l'actual règim transitori fa
referència a l'acció pública davant els Tri-
bunals.

***

Quant a la policia d'ordre interior de
Catalunya, la Comissió parlamentària afe-
geix un cas no previst per l'Estatut d'im-
tervenció : l'Estat podrà intervenir, a més
de quan la Generalitat li en faci requeri-
ment, per pròpia iniciativa, quan l'Estat
entengui que ho exigeixin els interessos ge-
nerals del país i la seva seguretat.

L'addició més important, c•ertamm^nt. No
gosaríem, però, situar-la en el mateix or-
dre de jerarquia, ni en la conveniència ni
en la justícia, d'altrespunts, com els re-
latius a la llengua i a l'ensenyament.

sap

He de posar punt a aquestes notes.
Tot alié que es digui avui respecte a

l'Estatut de Catalunya és provisori. No sols
perquè manca la deliberació resolutdria de
les Corts, ans també perquè tota antici-
pació de judici conjunt ve condicionada pei
la resolució de la Comissió mixta de finan-
ces i per l'ulterior criteri del Govern.

MARTI ESTEVE

Miran
a Fora

Yen xinès i yen japonès
Hi ha yen i yen. Els japonesos necessi-

taran milions de yen Qer fer la seva feina
a Xina, tant si els surt bé com malament.
En canvi, els xinesos en tenen prou amb un
sol yen fer defensar llur punt de vista da-
vant el Consell de la S. de les N.: és el
Dr. Yen, cap de la delegació xinesa, que,
per una curiosa coincidència, porta el nom
de la moneda japonesa.

Exacfifud
El ,Secretariat de la Societat de les Na-

cions, que no deixa cap detall a l'atzar, ha-
via cronometrat exactament, per endavant,
el discurs d'obertura de la Conferència del
Desarmament.

-El discurs del president Arlhur Hender-
son durarà exactament seixanta minuts 

—estimà un acvonometrador» oficiad.
En realitat, durà seixanta cinc minuts. Els

membres del Secretariat no havien comptat
els aplaudiments que unes quantes vegades
van interrompre les paraules de d'oncle Ar-
tun,.

L'ex=rei ]ordi
Ja lao hem remarcat alguna altra vegada

com la lliura esterlina, l'etiqueta anglesa
ha perdut M seva estabilitat. Alguna cosa
deu haver canviat al món. Entre els terso-
natges que, segons el costum anglès, són
nomenats, en ocasió del cap d'any, digna-
taris de l'ordre de Sant Joan de Jerusalem,
figura l'ex-rei de Grècia», Jordi.

Es la primera vegada que el protocol usa
l'expressió aquesta : aex-rei». Fins ara e'
costum volia que el títol acompanyés sem-
pre els sobirans, àdhuc després de destro-
nats . La correspondència oficial i oficiosa
esmentava sempre, posem per cas, «rei de
Portugal Manuel,,.

Sembla que aquest costum ha caducat.
Indubtablement, alguna cosa ha canviat al
món.

Quin ¢ 1.cff

Ara que el ministre d'Hisenda espanyol,
senyor Carner, ha apujat les contribucions,
és oportú de retreure aquesta frase, pronun-
ciada no fa gaire, en un discurs, pel primer
ministre del Canadà:

—Sempre he pagat de gust el meu impost
sobre la renda.

El reiet destronat

Pel parc del palau reial de Bucarest, el rei
Carol es passeja duent a la mà el seu fill
Miquel, que ara torna a ésser l'hereu del
tron. Passa un oficial i saluda. El rei res-
pon i diu al seu fill que, distret, no s'ha
bellugat

—Sempre s'ha de contestar quan saluden.
L'ex-rei Miquel, davant el reny paternal,

contesta amb un to superior:
—A mi, lliçons? He estat rei abans que tu.

Els intervius

Encara que és notori que el banquer Mor-
gan no concedeix intervius, els repòrters
americans no perden les esperances i se li
presenten cada vegada que desembarca a
Nova York.

Fa poc hi arribà en el Berengaria. Els
periodistes es bosaren d'acord i formularen
una preguntó quilomètrica, i designaren un
d'ells per llegir-la.

El banquer escoltà amb calma la lectura
i, un cop acabada, féu una mena de reve-
rència i s'allunyà dient

—En efecte, en efecte...
Un altre gran poderós de la terra que

tampoc és gens amic dels intervius és el
misteriós sir 13asil Zahaaoff. Un dia que,
després de molts treballs de sapa, se li po-
gué acostar un periodista, li preguntà

—Quan us dóna el vostre diari pel meu
interviu?

—Tantes lliures—va dir el periodista.
—Aquí en teniu el doble i no me'l feu

—va dir el gran traficant d'armes ajuntant
l'acció a la paraula.

petit error
Ja és sabut que l'antisemitisme frenètic

és un dels punts del programa hitlerià.
En una estació de Berlín, un grup de

nazis, adonant-se d'un viatger de tifus re-
marcab^lement semític, el volta i criden

—Heil Hitler!
El presumpte israelita , fa el distret, puja

al vagó, treu el cap per la finestra i, veient
que els energúmens segueixen cridant, diu,
arnb un somriure confús

— Gràcies, senyors ; però m'heu pres per
altre. Jo no sóc Hitler.

Mussolini i Zutankamen
No volem, de cap de les maneres, portar

gens enllà un acostament entre les figures
de Mussolini i de Napoleó. (Aquest setma-
nari ha expressat prou vegades en quin
concepte té el Duce.) El fet és que Musso-
lini és gairebé tan supersticiós com Na

-poleó. Una vegada que rebé .en present una
mòmia egípcia., la féu posar al gran saló
della Vittoria» del Palau Chigi, Però ta

lectura dels diaris l'informà de les desgrà-
cies que havien caigut sobre els violadors
de la tomaba de Tutanhamen començant pel
principal, lord Carnarvon.

El dictador italià, que, veritablement, ha
demostrat una certa indiferència als perills
reals, va tenir un sobresalt, agafà el telèfoll
i donà les ordres més peremptòries perquè
la mòmia desaparegués del seu estatge.

La mòmia, tancada en un sarcòfag, ha
anat a parar a un museu gens freqüentat,

1 aquesta història deu ésser veritat, per-
què Mussolini ha permès que constés en la
seva biografia, prologada per ell mateix,
escrita per Margheritta Sarfatti.

II

L•A DISTRn3ucIÓ DELS HOMES

Les estadístiques, a 'Espanya, són escas-
ses i dolentes. Poques vegades les corpora-
cions oficials s'han preocupat de fer-les,
en els casos en què ho han intentat, ha:n
topat sempre amb la temença deis qui hau-
rien d'aportar les dades, els quals creuen
tenir la trista experiència que quan se'ls
demanen detalls d'alguna cosa és per a
augmentar_los les taxes contributives. Això
dificulta, als 'nostres efectes, la tasca infor-
mativa. No abstamnt, amb dades incomple-
tes, procurarem donar una idea de conjurat
de la distribució de la terra a Espanya.

Segons ]'Anuari de la Societat de Nacions
de l'any 1930, Espanya té quatre milions i
mig de pagesos. La Direcció General de la
Propietat porta cadastrats (segons la dar-
rera Memòria publicada) 2,621 termes mu-
nicipals. Del total cadastr.at resulta que, en
el conjunt de la meitat de les .províncies
espanryoles, hi ha x.444,000 propietaris, uns
sis cents mil deis quals sóin propietaris de
menys d'ama hectàrea de terreny i uns cinc
cents mil ho són de menys de eimnc hectó-
rees, o sigui que són' propietaris de nom,
ja que el terreny de què frueixen els és
insuficient per viure. Resten tan sdls uns
140,000 propietaris de terrenys de cinc a deu
hectàrees, o sigui amb terra suficient per
a mantenir una família. De manera que,
de 2.250,0 00 pagesos que corresponen a vint

-i-set províncies espanyoles, únicament cent
quaranta mil tenen terra suficient per viure
i mantenir els seus.

LA msTRIBucIÓ De LA TERRA

L'any 1920, Ossorio y Gallardo, com a
ministre de Foment, obrí una informació
entre les seccions agronómiques. No se'ns
podrà titIlar de .parcials si utilitzem bes da-
des d'aquesta informació per a establir les
rels de referència en què haurem d'assentar
la necessitat de la reforma.

Vetaquí algunes mostres de la dita infor-
mació:

ELS ANTECEDENTS HI5TòRIcs DE LA REFORMA

Són dos els lloms dels precursors de l'ac-
tual moviment. Flórez Estrada i Joaquín
Costa. Flórez Estrada ideà tot un sistema
de nacionalització de la terra, a base d'e-
normes tributs a les 'propietats incultes su-

ribant a una literal confiscació de les rendes
per a establir la petita prupieiat. Joaquí,i
Costa intemtà vulgaritzar aquest sistema.
S'arriba, més tard, l'amny 1916, a redactar
un projecte de llei (Santiago Alba) que tenia
d'aplicar aquest primncipi regulador de la
propietat privada.

Sistemes més radicals tenen també els
seus antecedents. Un Memorial de la polí-
tica necesaria de González de Cellórigo, a
l'any 1600, afirmava que qui no és agricul-
ter no té dret a ésser propietari. El P. Ma-
riana pretenia establir una magistratura ru-
ral que impedís que els camps restessin
sense cultiu amb -pena d'ésser confiscats.
A través dels llibres de Costa hom veu tota
una trajectòria que condueix a Factual re-
forma ,passant per Floridablanca, Campo-
manes, 'Olavide, Sáenz, Sisternes i jove_
llanos.

Demés d'aquests antecedents purament
documentals hi ha infinitat d'antecedents
legals. Des de les famoses Cartas-Pueblas
dels reis de la Reconquista pot començar-se
a parlar de repoblació interior i, per tant,
de reforma agrària, iEl remei pot dir-se que
va ;néixer contemporani al mal. La Novfs-
sima- recopilació és sembrada de lleis colo-
nitzadores.

Modernament, hi ha els antecedents de
la llei Besada, l'any 1907, am'^b el naixe-
ment de la Junta Central de Colonització
i els projectes de 'llei, per a millorar aquella,
dels governs Canalejas, Maura, García Prie-
to, Romanones i Dato. Ells projectes d'Al-
ba, diins la tradició de Flórez Estrada i el
de Lizsarraga, d'un mGovern conservador,
per l'establiment de patrimonis familiars,
són potser els de major interès.

UNA orseRVAcló IDEOLÓGICA

una bona ideologia socialista amb aquest
expandiment de la propiztat privada? I si
el que s'intenta amb la reforma no és fer
milers de clous propietaris, i sí tan sols
milers d'usuaris d'unes propietats de l'Es-
tat, no donem a les coses que anem a fer
un nom diferent del que temen? Noves pro-
pietats privades o socialització de la terra?
Caldria precisar el co,ncopte.

Ara que, si en definitiva, del que es faci,
en té de venir un millorament pels que
treballen la terra, no hem d'ésser nosaltres
eils qui, seguint la vella tradició nefanda
entre els homes, ens bara'llem per paraules.

J. F. VIDAL JOV'mE

L'ESTATUT DE CATALUNYA

El dictamen de la Comissió
UN PROBLEMA URGENT

La reforma agrària

AFDA
ASSUMPTES FISCALS 1 ADMINISTRATIUS

LAIETANA, 18, PRAL• B' - BARCELONA

Restaria, només, en aquest estudi, exa-
minar i criticar el projecte de llei que té
de dur-se a les Corts. Perd abans ens sem-
bla oportú fer una observació de caràcter
purament ideológica

Votaran la reforrna els partits socialista
i radical-socialista. Si té de triomfar la re-

Terme	 Total	 forma, té d'ésser un triomf socialista el
municipal hectàrees	 Observacions	 que s'aconsegueixi. No és això uha petició

_	 de principi. No està radicalment renyida

Utrera . . 68,000. $4,000 són de trenta
propietaris.

Fuentes. .	 9,000.	 3,000, d'un sol pro
pietari.

La Puebla . 48,óoo. 25,000, d'un sol pro-
pietari.

E1 Pedroso. 25,000. 15,000, d'un sol pro-
pietari.

Càdiz . . 50,000. 25,000 són de vint-i-
tres propietaris.

A Sevilla hi ha 49,000 hectàrees dedica-
des als ,toros de lidian. A Còrdova, qua-
ranta cinc vedats de caça sumen 87,000 hec-
tàrees. !Els exemples podrien multiplicar-se.

L'acum'! 1 ació de la propietat rast veure's
clara en aquest fragimont estadístic



Fa impressió la bibliografia existent sobre deneira, i segurament en la seva intérven-
els jesuïtes. Cap altra ordre religiosa no ha ció política cal cercar la raó de les mides
provocat un semiblamt devessall de paper im- repressives de qué sovint ha estat abjecte
près. D'una banda, si all principi d'existir la Companyia de Jesús. Naturalment que
la Companyia, el P. Mariana es queixava aquesta intervenció política ano ha estat mai
de les excessives dificultats per escriure i una actitud clara, parqué la Companyia de
publicar llibres, aquestes devien desaparéi- Jesús ha tingut sempre un aire de societat
xer aviat, ja que no ni ha cap institut reli- secreta i misteriosa, ja des de la seva fun-
giós tan amic d'imprimir les coses més ha- dació, que ha fet molt per desvetllar-li anti-
nals referents n l'ordre, i donar-hi aquella paties que corrien parallelament amb unes

Com es trobà una pissarra d'un collegi en fer-se'n la incaulació la setmana passada

L'església de Betlem, antigament dels jesúites

Granja RoV^I
LLETERIA - YOGHOURT - KEFIR
Especialitat en nata i dolços de nata

Ct FI I AI
Granja pròpia a Gallecs

l^l LO Il OO G°3 C

Tes concerts - Sortides de teatres
EI lloc preferit del món elegant

C r ^y OO y ®rc G1i ° ^t arca

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

ser Correu, serviu -vos de

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

Servei ràpid . y3rantlt. Es passa a domicili. Admissió de
paquets a les nostres oficines. Secció d'embalatge i acon-

dicionament dels paquets.

1 ^ ^ i1 1

L'expulsió deis_jesuïtesen 1767 Al marge de la histOria

	

La dissolució de la Companyia de Jesús • 'destinats a embellir l'església conventual,	 francs. Com que els jesuïtes eren expulsats
i la nacionailització dels seus béns, decre-	 especialment l'ailtar major i la cripta.	 de França, també ho foren de Còrsega.
tada per l'actual Govern espanyol, convida	 A primeries de febrer de 1767 arribà a	 A la fi, pogueren embarcar-se cap a Gè-
a recordar els decrets de Carles III exe-	 Barcelona el nou bisbe doctor Josep Cli-	 nova, des d'on marxaren alls Estats Ponti-
cutats el mes d'abril de 1767, estranyant	 ment, el qual era enemic apassionat de's	 ficis,
els jesuïtes de tots els dominis d' Espanya,	 jesuïtes; això podia resultar uin presagi,	 La major part moriren a Bolonya i Fer-
Ilavors molt grans, amb el consegüent de- però no l'anunci de l'estranyament.	 rara.
comís de ales propietats de Pordre.	 EI zs de gener moria el capità general	 Mentrestant a Madrid eren preses les me-

Aquella dissolució ha pesat moltíssim en marquès de la Mima, fundador de la Bar- sures per no afluixar en el càstig dels je-
la història dels jesuïtes i ha i!nfluït molt	 celoneta i constructor de l'església ',parro-	 suïtes i organitzar la campanya fins acon-
en la dissolució d'ar.a.	 quia!. Els funerals, celebrats el zq, forcin	 seguir que la Companyia fos dissolta cand-

	

No cap als límits d'un article de setma- solemníssims, i encara que hi pren ueren	 nicament, jugam't en tot un paper important

MIQUEL CAPDEVILA

naïT una relació completa, encara que suc-
cinta, deil fet, però será oportú consignar
algunes anècdotes de ]'execució del mana-
ment reial a Barcelona.

En començar la segona meitat del se-
gle xvm, seguia ben viva a la nostra ciutat
la disputa entre tomistes i suaristes.

Naturalrnent, el nucli dels primers era
constituïtpelsfrares ipredicadors o de Sant
Domènec, els quals tenien lluo- convent a'
lloc que és .ara mercat de Santa Caterina,
meravella de l'art gòtic que fou irncemdiada
la nit de Sant Jaume de 1835, i el Collegi
al carrer de Sant Pau, entre els de la Ca-
dena i Sant Jeroni.

El nucli dels suaristes estava format pels
jesuïtes. Llur església era l'actual parròquia
de Betlom i llur convent s'estenia Rambla
amunt tat el que ara és Banc Hispano Co-
lonial i magatzems El Siglo. Amés, tenien,
a continuació, fins a lla cantonada del car

-rer del Bonsuccés, l'Imperial i Reial Se-
minani de Nobles, anomenat Collegi de Cor.
Belles del nom del fundador, i, al carrer
de Xuclà, unida per un pont amh lla part
posterior del convent, la Casa del Retir

—l'actual convent de monges del mwm, u—,
destinadadestinada a residència dels que practicaven
els exercicis espirituals segons les fórmules
del lliibre de Sant Ignasi.

Les disputes d'escola, pretenent emmot-
llar els coneixements filosòfics i teològics
en lees doctrines suaristes i tomistes, no•
solament .apassionaven jesuïtes i domènecs,
sinó que influenciaven tota la vida literària
de la ciutat i fins la científica, si podem dir
que existia a la Barcelona del segle xvitt.
Sempre, els bizantinismes han trobat born
terreny per a pendre ufana als anys i llocs
de decadència collectiva.

Així, ano és d'estranyar que hom notés
una guerra impregnada d'odium religiosum
entre els lletraferits, guerra que per part
dels joves, tant si eren postulamts o novicis
d'alguna de g es dues ordres, corn si eren
seglars educats als •collegis respectius, oferia
més d'una vegada 1'èspectacle de les ba-
tusses i gresques.

Una fatalitat contribuïa a enverinar aques-
tes lluites.

L'anv 17S3, donya Maria Manrique de
Lara i Folch de Cardona, tercera filia del
Virrei, el duc de Nájera, a les ordres del
qual havia estat el fundador Sant Ignasi
en els seus temps de milícia, a més d'ajudar
els jesuïtes par a edificar l'església i con-
vent de Betlem, els donà l'antic mas Cal-
vet, a la part alta de .Sant Gervasi, i els
jesuïtes en feren lloc de vacances i passe-
j.ades, d'on li vingué el nom de Frare Negre.

Cent anys .més tard, els dombnecs adqui-
riren, molt a prop, la torre dels Gomis, que
fou dita, en contraposició, el Frare Blanc.
1 aixa havia de domar lloc a picaraballes i
molèsties entre les ordres que disputaven
per a llurs sistemes el predomini intellea
tual.

E1 públic, especialment les classes riques
i nobles, simpatitzava amb els jesuïtes.
Potser influïa en aixa e2 fet d'ésser expul-
sats de Portugal en rqsçj i de França en
1764, ja que és un fenomen coinstant que
la nostra terra sent generosa súmpa.tia en-
vers els perseguits. A més, eren acusats
de casuistes, enemics del poder absolut, par-
tidaris d'occir els tirans, etc., coses que, s
eren crims en l'amibient saturat de cesa-
risme i absolutisme en qué es tancaven els
governs d'Europa, no podien repugin.ar a
un pdble com el català, esclafat pel pes
d'una monarquia absdluta.

Es veritat que la Companyia s'havia mos-
trat partidària de Felip V, però la cons

-ciència nacional •estava tan adormida al cap
de cinquanta anys de la caiguda de Barce-
lona, que la gent no s'adonava d'aquest
aspecte dels jesuïtes.

Per això ells es trobaven bé a la nostra
terra i especialment a Barcelona, i no
magiinaven el peni'l que es congriava da-
munt de llurs testes. No sols feien la vida
ordinaria sense cap por, sinó que no pa-
raven d'arrodonir l'obra colossal del con-
vent de Betlem, i a un dels patis tenien
preparada una enorme acumulació die mar-
bres i jaspis vingut d "Itàlia i d'altres llocs,
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part clerecia secular, caputxins, servites,
franciscans, domènecs i agusti^ns, 1'élogi fú-
nebre anà a càrrec d'un jesuïta, el P. Roc
Gua, professor de matomátiques i rector
del Collegi de Cordelles. iEn la distribució
dels sermons de quaresma—afer transcen-
dental en la vida literària de llavors—als
jesuïtes els foren encarregats els de les par-
ròquies de la ciutat.

Així les coses, el 3 d'abril, que era di
divendres de Dolors, la gentada que omplia
Santa Maria del Mar per sentir el sermó
del P. Gula, s'adonà que no hi eren els
jutges, contra el costum de sempre. De
seguida fou sabut que les sales de l'Au

-diència estaven reunides totes juntes a porta
tancada i guardada.

Un gran rebombori corregué per la ciu-
tat. A la una foren recollits tots els soldats
que hi havia pels carrers i es presentà a
la caserna dels Estudis, la que tancava 'a
Ramibla, pal cantó de Canaletes, el] gover-
nador militar Bennat Oconnorfabi, capità
general interí. Formà les tropes i amb elles
se n'anà en persona al veí convent de
Betlem.

Seguir t les instruccions secretes que ha-
via rebut de Madrid, cridà el rector, féu
reunir la comunitat entera i els llegí el reial
decret que expulsava .incontinenti tots ecs
jesuïtes d'iEs;panya.

Malgrat l'ordre severíssima, l'execució  no
resultà ni tan cruel ni tan rápida roan a
Madrid, on els jesuïtes varen ésser trets do
nit, instantàniament després de la intimació.
A Barcelona tingueren tota la tarda i bona
part de 1a nit per preparar-se, encara que
les tropes acordonaven els tres edificis.

De dues a tres de la matinada sortiren
cap a Tarragona 32 jesuïtes amb vuit cot-
xes, i l'endemà altres 32. Restaren aquí dos
Ilecs procuradors per fer ]''inventari 'dels
béns segrestats i alguns imalaits, duts aviat
a convents d'altres ordres.

Les instruccions de les autoritats eren
reunir els jesuïtes de Catalunya—tenien
convents, a part de Barcelona, a Lleida,
Seu d'Urgell, Girona, Vic; Tarragona i
Tortosa—i, després, els d'Aragó i València,
aŒ convent de Tarragona. Allí estigueren
fins al primer de maig, en què, segons
explica el Dietari del comte de Creixell,
foren duts tots a Salou, embarcant de se-
guida als vaixelós que els esperaven, manats
per Antoni Barceló.

Els novicis, que eren 3o—suposo que el
Dietari del comte deu referir-se només als
del convent de Tarragona, perquè entre Ca-
talunya, Aragó i València .n'havien de tenir
molts amés—rdberen invitacions perquè se'm
tornessin a casa llur, però rg preferiren se-
guir la sort dels ,professos.

Ventura tingueren tots aquests jesuïtes
d'anar a mans de «Tonia Barceló, el gran
mariner mallorquí, llavors capità de fraga-
ta, perquè els tractà molt bé, cosa que no
feren altres caps d'expedició que dullen els
jesuïtes de diverses regions d'Espanya. Els
dissortats de Castella la Nova que embar-
caren a Cartagena, sofriren totes les mi-
sèries i privacions imaginables, i en mo-
riren molts pel ca-mí.

En canvi, els de «Tono„ Barceló arribaren
tots amb bona salut a Civitavecohia, el port
capital dels ',Estats Pontificis, on no els dei-
xarein desembarcar, o perquè el '.Sant Pare
Climent XIII volia posar en un compromís
Carles III o perquè no es veia amb cor
de mantenir 6,000 religiosos que hi arriba-
ven pobres, nus o malalts.

Finalment el Govern espanyol aconseguí
que els genovesos permetessin que la càr-
rega pietosa fos desembarcada a ]illa de
Còrsega.

AI mes d'agost encara eren als vaixells.
Algun jesuïtes de Castella, desesperats per
la misèria i fam que ,patien,. es tiraren a
l'aigua creient que podrien arribar nedant
a la costa. En canvi, els de Catalunya, amb
permís de Barceló i amà l'ajuda de eles
tripulacions que devien ésser catalanes i ma-
llorquines, feien vida conventual als vaixells
amb relativa tranquillitat.

Cap a fi d'agost reberen permís de des-
embarcar, i «Tonia Barceló deixà els seus
al port de Bonifacio. Llavors començaren
noves misèries. L'autoritat dels genovesos
a ('illa era més aviat nominal, perquè e1
cabdill Pascal Paoli, all cap dels seus in-
surrectes, sostenia una guerra decidida i
dominava tota l'illa tret d'alguns ports.

No cal dir la pobresa dels 6,000 jesuïtes
llançats a una illa pdbra, on la guerra feia
molts anys que durava. En 1768 els geno-
vesos, desconfiats de vèncer Paoli, vengue-
ron Còrsega a França per 2.000,000 de

«devota parcialitat, que recomanava el Pare
Astrain. D'altra banda, en els seus quatre
cents anys d'existència, la 'Coanpanyla ha
comptat amb força adversaris, s'ha barallat
amb tots els poders eclesiàstics i civi's, i la
bibliografia adversa és gairebé tan copiosa
com la favorable. Però tant l'una com l''a'l-
tra són .poc satisfactòries per a l'observa-
dor imparcial, tan .allunyat del panegíric
com de la detraccid, al quni fan tan poca
gràcia 'les untuoses apodogks com les bar-
roeres invencions estil Mbnita secreta. 1 és
que, realment, és molt difícil d'escriure una
obra objectiva sobre els jesuïtes. Les fonts
documentals de la Companyia no són lliu-
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Sant Ignasi, per Coello

rement assequibles, ni pels mateixos indi-
vidus d'ella, i els que, havent-les consultat,
s"han sortit de l'ordre i després han escrit
alguna obra, són naturailment suspectes de
parcialitat, àdhuc obrant de bona fe.

Res tan difícil, doncs, com una mise-au-
point d'una qüestió tan intrincada, que es
desenrotlla al llarg de quatre cants anys i en
moltdiferents països. Ni pretenem fer=1'a,
ni tan sols encetar-la. Només volem apun-
tar algunes remarques.

Tota la història de la Companyia de Je-
sús és un seguit d'oposicions violentes 1 de
predominis extremats. En aquests alts i ibai-
xos influeixen raons teològiques i amorals
com raons polítiques, i és de anotar que,
com amés ens acostem als temps moderns,
predominen les segones i no ,pas les prime-
r s. Mai, ,perd, no es .pot establir una sepa-
ració precisa. De bon principi, l'afició a
ficar-se en política distingí la -Companyia
de Jesús, 1'a qual cosa ja retreu el P. Riva-

idees del tot exagerades sobre la puixança
i la saviesa de l'ordre.

Fóra interessant una enquesta per saber
en què basen llur antipatia •els adversaris
més decidits dels jesuïtes ; .aquests repre-
senten per aquells, evidentment, l'antítesi
de tota opinió liberal ; els temen pels ene-
mics més dogmàticament intransigents. Però
quan només s'ha fullejat una mica d'Ihistd-
ria, sorprèn de veure que precisament els
jesuïtes han estat atacats durant molts
d'anys per mas sa liberals.

Essent la Companyia una institució com-
bativa i intervencionista, ha dedicat una
gran atenció a les qüestions morals. L'acti-
tud, en general, dels tractadistes jesuïtes,
ha estat d'una gran tolerància. La casuís-
tica jesuítica, a força de distinguos i prim-
filaments, havia arribat a justificar.ho tot.
Ena això, aquest laxisme, el que combate-
ren els jansenistes i é1 que ,motivà el famós
pamflet que són les Provincials de Pascal.
Tal com per la medicina moderna no hi ha
malalties sinó malalts, per als casuistes je-
suïtes no hi havia pecats sinó pecadors. Per
raó d'aquesta tolerància a perdonar-ho tot,
un anticristià com Remy de Gourmont de-
fensava els jesuïtes, car els considerava els
que més havien sapat la moral cristiana.

Precisament la flexibilitat ha estat sem-
pre una de les característiques de l'actua-
ció de la Companyia, .adaptant -se a totes
les situacions i trobant sempre raons justi-
ficatives. La història de les .primeres mis-
sions de Xina, al segle xvt[, és un dels exem-
ples anés colpidors de la seva tàctica aco-
modatícia.

Perd es veu que a la curta o a la llarga,
les posicions acomodatícies donen mals re-
sultats, com ho prova 1a llarguíssima llista
d'expulsions dels jesuïtes.

Com a coronament de 1a flexibilitat je-
suítica, no ens podem estar de reportar un
fet que explica FullSp-Miiler en un llibre,
en aparença neutral, però que, segons sem-
bla, és patrociináf pels jesuïtes, com cent
anys enrera ho foren les obres de .Crétineau-
Joly: 'les gestions, realitzades en J 928, per
Una acció comuna entre jesuïtes i maçons,
els anemics irreductibles de tota lla vida,
davant el radical-socialisme i el bol xevisme.
Aquest fet no deixa de sorpendre, i pel nos-
tre gust té un encís particular : el jesuï-
tisme i la maçoneria, corn ha dit Francisco
de Cossío no fa gaire, tenen un prestigi
fantasmal als ulls de d ifereints sectors de
l'opinió espanyola ; una acció combinada
d'aquestes dues societats més o menys se-
cretes fóra uns feas artificials d'all més a
propòsit per acabar d'enterbolir les idees
sobre els jesuïtes i els maçons, idees que
només els simplistes ,posseeixen d'una ma-
nera clara i, és clar, equivocada. — C.



Casanova (caricatura alemanya de l'època)

Glacis de la Ciutadella (aquarella de Sóler i Rovirosa)
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L'ABAT	 nCASANOVA a wwceLoHn

El capità general, l'aventurer i la ballarina
Qui vulgui figurar-se la Barcelona de la

segona meitat del segle xvm, fins la Recc-
lució francesa, o, gairebé, fins passada la
guerra del francès, cal que prengui per mo-
del alguna de les ciutats o viles clericals
del nostre interior, un Vic o un Solsona,
i, encara, que hi carregui l'ambient res-
closit i 9evític. Colgades les últimes espur-
nes de l'abrandame t de 1713, la ciutat
s'havia anat encongint d'ànim ; ]'Ajunta-
ment i les parròquies eren les
úniques institucions on, mi-
grat i agrejat, es refugiava
l'esperit catalanesc, i .amb
prou feines gosava treure la
testa en ridícules discussions
sobre punts d'etiqueta. La
processó de Corpus era el ca-
vall de batalla i les bregues
del Pi i de Santa Maria, per
qüestions de preeminència es'
prolongafen fins ben endavant
del segle xtx. Tots els comu-
nicats de l'Ajuntament al ca-
pità general, aquest dèspota
màxim que encara no fa un
any que hem tingut ocasió de
veure, i que era el veritable
senyor de Catalunya, estan
redactats en un estil nyeu-
nyeu, ple de verí per sota i
de servilisme pel damulnt.

Donaven ambient .a la ciu-
tat convents i casernes; a
dojo, a desdir, pertot arreu en
vèieu de grans, de xics i de
mitjans. Montjuïc i la Ciuta-
della eren un .parell de caste-
llassos monstruosos, sense pa-
rió a IEuropa i que, desprós,
no van servir per res. La
Rambla, segons un pla que
tenim a la vista, es componia
exclusivament de convents i
edificis militars. La caserna
dels granaders la tancava pel
cantó de lamuralla de mar;
al costat, a mà dreta pujant,
seguia l'hort dels pares de
Sant Francesc; la caserna
d'Invàlids, el convent dels Ca-
putxins, la Foneria de canons,
i muralla pelada fins a la ca-
serna dels Estudis, que cloïa
la Rambla, prop de les Corres
de Canaletes. A mà esquerra,
també pufjalnt, trobàveu les
Drassanes, els Pares de San-
ta Mònica, el collegi de la
Mercó, el collegi del -Carme, el collegi de
Sant Francesc, el convent dels Trinitaris,
]''hort i el convent de Sant Josep, l'església
de Betlem, el convent dels jesuïtes i el col-
legi de Cordeíles. Només el teatre Princi-
pal i unes poques cases trencaven aquest
ritme religioso-militar.

1 tota la ciutat seguia per 'l'estil ; 30,000
entre capellans, monges i religiosos, afegits
a la guarnició, componien prop de la mcL-
tat de la població barcelonina ; és a dir
que gairebé un sí un no, pels carrers hau-
ríeu vist gent d hàbit o d'uniforme ,alternant
amb els simples particulars.

Tot el dia ressonaven campanes i esque-
lles i esquellerincs de totes dimensions
a migdia o a mitja nit un eixam de cám-
pana^des, del greu a L'agut, brogia damunt
c1 recolliment de Barcelona, i a punta de
dia i a posta de sol, les dianes •i les re-
tretes feien vibrar l'aire i, bellicosament,
acabaven d'agemolir 1a gent pacífica, filla
i néta dels herois de l'onze de setembre.
Es pot dir que no passava jorn de la set-
mana sense processó ; els llibres de ceri

-mònies i solemnitats de l'Ajuntament ho
demostren. Sovilnt dues o més s'esqueien
a gla mateixa data.

I, a l'ombra, la menestralia treballava
i s'anava enriquint, tant de diners com d'ex-
periència industrial i comercial ; els mer-
cats d'Amèrica s'acabaven d'dbrir a Cata-
lunya, i això .havia impulsat la nostra na-
vegació. El port estava curull de vaixells i
la barriada de mar vessava de tavernes que
s'enfilaven per Montjuïc. Barcelona, la po-
blació, d'esquena a lla mar, com fins ara,
hipòcritament les ignorava.

I .així com els avis havien fet la guerra
de Successió, els néts d'aquells entenilmen-
tats barons foren els de les buillamgues
perquè Barcelona és així, ;per torn, asse-
nyada i rebel, sense que mai hagi pogut
sincronitzar l'esperit d'ordre i el de revolta.
Més que lluita entre elements d'ordre i de
desordre, hi ha cert ritme; paradoxalmelnt
diríem que és un torn pacífic...

Però carp allà (l'any 1768, la ciutat estava,
dins el seu habitual ensopiment, commo-
guda ; la xafarderia mastegava amb delec-
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tamça una història singular ; la de les ba-
ralles del capità general, un senyor terrible
anomenat no menys que don Ambrosio Fu-
nos de Villapando, comte de Ricla, amb
l'Ajuntament i el bisbe, a propòsit d'una
ballarina; ]'Ajuntament correspon amb ch
en una forma eixuta i poc cordial ; el capità
general s'encarrega dels balls de màscares,
car té una dèria d'ésser ell qui se n'encar-
regui ; l'Ajuntament primer li escriu

«...conformándose gustoso a las órdenes y
disposiciones de V. E. y a cuanto sea de
su mayor obsequio, esperando que V. E. se
servirá disponer que se avise el Ayunta-
miento de los días en que haya baile o de
lo que ocurra, para que impuestos sus ca-
pitulares puedan con más acierto concurrir
al cumplimiento de la orden y satisfaccio-
nes de V. IE.n; però més endavant, quan
i'Ajumtament és assabentat de la data del
primer ball, respon : o...Sin embargo le es
indispensable exponer a V. E. que faltando
en el día varios capitulares por distintos
motivos de ausencia y de excepción, sin
contar los de avanzada edad que por ella
y sus achaques les es (muy penosa la asis-
tencia, hallándose tan reducido el número
de regidores había pensado el Ayuntamiento
que siendo del agrado de V. !E., sólo asis-
tiesen a -los mencionados baules dos de sus
titulares.o

Podeu, calcular l'escàndol que a la petita
Barcelona d'aleshores representà la quasi
absència de l'Ajuntament al ball del Prin-
cipal, i com devia rabiar el capità general
de veure's així refusat i escarnit en públic.
Però el bisbe encara era més expeditiu.

El dia i8 d'agost, a la matinada, segons
el Dietari del comte de Creixell, van apa-
rèixer o...eln las esquinas fijados unos car

-teles, lamentándose de Barcelona, que era
mandada por una Muger de mala Opinión,
que llamavan Niña ; ésta era segunda 'bai-
larina de la Opera, y de orden de fa Corte
fué sacada de toda Cataluña en 24 horas
y de España en 48.n (Aquest últim detall
no és cert ; Nina Bergonzi, que era la causa
de les (baralles, es refugià a València i en-
cara tornà a Barcelona.)

I no n'hi havia per menys ; el comte de
Ricla, personatge tivat i pretensiós, perd
bonapersona, i tingut per l'Estat en tan
bon concepte que, cessant de la capitania
general de Catalunya, fou anomenat minis-
tre de la Guerra, estava com embruixat pol
born aire d'una mossa desvergonyida ; una
segona ballarina sense altre (mèrit que el
seu impudor. Veureu com havia .anat la
historia de la seducció (del guerrer per la
dansarina; no és cap història romàntica;
més aviat pertany al genere ,picaresc.

Nina Bergonzi, per començar, era filla
incestuosa d'un xarlatan de Venècia ano-
menat Pelandi, que va morir prou aviat per
no continuar la tradició amb la seva fila-
néta ; llançada així pel mal pendís a la ten-
dra edat deis dotze anys, corregué les di-
verses i usuals aventures de l'ofici, fins que,
arribada a Barcelona, venint de Portugal,
la prengueren de segona bailarina a una
companyia italiana que treballava al Prin-
cipal, a causa de la seva bona figura ; el
talant coreogràfic era nul; però era ben
plantada i tenia l'habilitat de fer un pas
de ball conegut aleshores pel nom de rebol-
tada (revoltada ?), espècie de salt enrera i
fent la pirueta. Des del primer vespre va
ésser molt aplaudida pels bons barcelonins
del pati. Quina •manera hi havia de no
agrair-li la generositat que demostré, fem
pujar les faldilles més amunt de la cin-
tura? Però la policia, en aquell temps, era
severa ; generositats d'aquesta mena costa-
ven un escut a la generosa ; el reglament
punia així tota ballarina que tingués la dis-
sort d'ensenyar els calçons. Nina, ben igno-
rant de tot això, va repetir—i amb quin
èxit—l'habilitat que sabia ; però, en sortir
de l'escenari, l'inspector se li acostà i li
digué que retindria dos escuts dels seus
gatges, a la fi del mes. Nina va anidar i
jurar; però no traientne res, va jurar ven-
j ar-se.

La venjança vingué l'endemà : va 'ballar
amb la mateixa força ; però va suprimir els
calçons, causa de les multes del dia ante-
rior ; l'aldarull i els riures que es mogue-
ren no s'havien vist mai a Barcelona : el
capità general, comte de Ricla, que, pel seu

mal, havia acudit a l'espectacle, des de la
llotja oficial estava horroritzat i meravellat
((Porteu-me-la)), digué amb veu severa.

La ballarina comlparegué davant del ca-
pità general i la seva cort provinciana, a la
llotja.

—Sou una desvergonyida i heu faltat al
públic — va dir amb veu severa el comte
de Riela.

—Què he fet? — digué Nina —, Com que
m'han dit que pagaria per cada vegada que
es veiés la meva roba de sota, l'he supri -
mida; ja m'havia costat dos escuts i és
massa :així reápecto la llei i mo hi -perdo res.

Hauria rigut de bona gana el comte, com
els seus veïns ; però dissimularen, no tant
que Nina no pogués compendre que havia
encès un foc dins e4 cor de més d'un, entre
ells el pobre comte... D'aleshores ençà pro-
curà cometre alguna desatenció envers el ca-
pità general, fins que el guerrer li donà cita
a una casa de les afores de la ciutat, per
tal de renyar-la... No .foren renys ; la cosa
anà, pel contrari, tan dolça com era de de-
sitjar pel comte, i de témer pel prestigi de
la seva autoritat ; car tan aviat Nina es veié
encimlbellada, es complaïa fent cometre tota
mena d'i!njustícies a l'auster baró, les quals
diguessin ben alt fins a quin punt haca
arribat la seva amorosa i retuda follia .

Certament, el bisbe, amb mà paternal, més
amatent a la salut de l'ànima i del cervell
que als batees del cor i als desigs del virrei,
havia obtingut que aquesta dona, posada al
servei de Satanàs, fos desterrada a Valèn-
cia...

***

Allí l'aventurera vulgar va trobar-se amb
l'aventurer distingit : com és natural, la per-
sona vulgar es trobava a l'opulència, en
canvi el neguitós Casanova, foragitat de tot
arreu, es trobava en una posició precària.;
car el talent, quan no va unit al sentit de
l'ordre, fa més nosa que servei en els afers
de la vida.

Casanova no havia ,pogut obtenir de Ma-
drid que el nomenessin governador de Sierra
Morena, govern molt adient ,amb el perso-
natge ; en canvi, com arreu, havia rapit el
cor i els favors d'una donya Iglnàcia, filla
d'un sabater gentilhome que feia només
d'ataconador per no haver-se d'agenollar da-
vant de ningú (si és que no era un bromista !
que va enganyar l'aventurer, versió més
versemblant, sobretot si es mira la facilitat
amb la qual admetia dilners i presents de
Casanova), i, tamlbé com sempre, havia •pas-
sat uns dies a 1a presó — com de consuetud,
per una injustícia — que donava la casuali-
tat d'ésser, concordant amb el que li solia
passar, motivada per raons d'irregularitats
en ei joc.

Potser el mal humor que li havia motivat
la desgràcia, afegint -se al seu natural ta-

lent, per a'11ò que la indignació és una bona
Musa, ]i havia fet pronunciar aquella im-
precació encertada sobre la situació i l'esde-
vonidor d'Espanya :

((Pobres espanyols! La beutat, la fertilitat
i la riquesa del vostre país són la causa
de la vostra ignorància...

))O!h, espanyols!, quan tindreu una impul-
sió generosa, però forta, que us desvetllarà
de la vostra letàrgia i tornarà a la vostra
energia endormiscada tot el nervi de la qual
és susceptible! Avui dia, poble miserable i
digne de compassió, qué et cal? Una revo-
lució forta, un capgirell total ; un xoc terri-
ble, una conquista regeneradora; la teva
atonia no és pas d'aquelles que es destruei-
xen per mitjans simplement civilitzadors.,.»

Possiblement també aquesta indignació
ma4'humorada féu que Casanova judiqués
com un sever moralista la conducta de Nina
Bergonzi ; el retrat moral que n'ha deixat
no és gens afavorit; però si la moral pura
Ii aconsellava d'apartar-se d'aquella Messa=
lina, la moral pràctica li digué que valia
més que hi estigués en bones relacions ; por-
qué Nina tenia i'excellent costum de jugar a
cartes i perdre, cosa que proporcionava una
regular renda al nostre aventurer.

Ultra això, quan la parella decidí d'anar
a Barcelona, Casanova es trobà amb les des-
peses d'hostal i de servei pagados.

No podem dir que així que es conegue-
ren s'enamoraren, com esdev2 a les histò-
ries de Romeu i Julieta o de Tristany i
Isolda ; ambdós personatges eren d'una (ben
altra fusta ; però l'aventurer remarcà la fi-
gura majestuosa d'aqudila dama, d'una
opulència veneciana, i la balilarina es fixà
en l'elegància sorollosa de la-venturer, el
qual, a pesar d'haver hagut de vendre i
penyorar algunes de les seves joies a Ma-
drid, duia,però, més Ibonicoies i joiells dels
que sol dur la gent com cal. Sempre dóna
pescar a l'encesa.

Un secretari italià de .Nina, i ensems el
seu amant (diguem-ho així) de recurs i
Argos del comte de Ricla, amb qui soste-
nia una confidencial correspondència 
un tercerol qualsevulla —, mitjançà també

aquesta vegada. Quan Casanova estava en
situació próspera prenia la iniciativa del
convidar; però ara deixà que el convidessin.

La ,primera escena dels amorosos és un
deliciós quadret del gènere : Casanova, en
arribar a la casa de Nina, hi trobà un gran
desori. Disputa violenta de la mossa amb
un anarxant valencià de .puntes i randes:
ella sostenia haver encarregat una altra
cosa del que li duien ; el marxant insistia
que allò era la comanda ; les respostes ana-
ven i venien i els crits es redoblaven ; Ca-
sanova, a una banda, contemplava aquell
idilli. Finalment, quan el marxant s'anava
a retirar, Nina, d'una revolada, li prengué
totes aquelles puntes, de gran vàlua totes.:
elles, i, ràpida, començà d'estripar-les i fer-
les malbé frenèticament, uPerquè — excla-
mà — ningú no digués que les desnonava
per manca de moneda,,. El pobre secre-
tari que gosà fer observacions sobre qué
diria eQ comte de Ricla, fou bufetejat i, Ca-
sanova, a l'últim, després d'aquests desas-
tres, pogué fer la seva reverència a la ter-
rible dama.

—No en feu cas del que heu vist—va dir-
li ella somrient com un àngel — ; aquest
malastruc és un espia del comte de Ricla
jo faig força extravagàncies a fi que les es-
crigui a Barcelona i el comte es pensi que
l'engalnlya i és boig. No hi pensem més!

Després d'això, passaren al •menjador on
els esperava, com si res, el secretari apa-
llissat, i dinaren tots tres en bona harmo-
nia. Del que Nina féu beure al secretari
i dr 1'ectnsnv acnprtarl í' ona antro orlo rl.^^

regaiaren a casanova, no cal ni mtentar.no
escriure. L'aventurer, aquest cap, si Ino els
ulls, almenys tancà les orelles a la veu de
la Sirena, i no passà del paper d'especta-
dor fastiguejat.
L'aventura així començada, antre la dis-

bauxa i el joc, no podia donar fruits que no
fossin amargs ; el cor li ho deia a Casa-
nova; per això quan Nina l'invità a seguir-
la a Barcelona, si no hagués estat per la
maleïda fretura de diners, és ben poc pro-
bable que ell hi hagués accedit ; però un
aventurer no té més déu que la Fortuna,
i ja que ella l'obligava a dirigir-se a Bar-
celona, almenys prengué tota mema de pre-
caucions.

De tota manera no va deixar d'anar a
l'Hostal de Santa Maria (per ventura al
carrer de Darrera Palau; si més no, n'hi
havia un d'aquest nom a primeries del se-
gle passat) ; aquest (hostal oferia urna par-
ticularitat que (pocs dels del món .pot vanar-
se d'oferir : sortia de franc al seu hoste
algú havia deixat dit que tot li era pagat...

Amb una lletra de preselntació escrifà del
marquès de Cevallos, Casanova amà a pre-
sentar els seus respectes a1 comte de Ricla.
Aquest el va rebre amlb fredor ; però, acla-
parat pels innombrables dExcellènciarn que

el cavaller de Seingalt li llençava a la cara,
va fer-se un xic .més efusiu : àdhuc es dignà
de fer-li algunes recomanacions : entre elles,
que no es .fes massa amb un parent del
comte, el comte de Perelada. Acabà convi-
dant-lo a sopar ; convit que semblà de bon
averany a Casanova ; certament Ricla no
es temia res.

Aquesta recomanació que el comte de Ri-
cla li féu, de no freqüentar el de Perelada,
prova que el de Ricla ja sabia quina mena
d'ocell era el venecià, el seu llibertinatge i
aquella traça de «corregir la fortuna)) amb
les cartes a l.a mà.

Casanova diu que atengué el prec del go-
vernador ; hi ha indicis del contrari ; qui
sap si .això (pot lligar-se també amb la mis-
teriósa detenció que veureu.

Al cap d'uns qualnts dies d'ésser Casa-
nova a Barcelona, el qual, per cert, no ens
ex! liea com passava les hores i només es
limita a dir que, havent sopat, anava a
casa de Nina, per tal de guanyar-se honra-

dament amb el joc el jornal, fou emprès
per un oficial de guàrdies walones que li
féu avinent que per tota la ciutat no es
parlava sinó de les seves relacions .amb Nina
i del 'burlat capità general ; insinua, per
acabar, que potser fóra millor d'anar-se'n
i continuar els seus viatges. Per què no
l'escoltà Casanova? EIl no ho diu, però sen-

se dubte li era molt dolorós d'abandonar
el seu cómodo modus vivendi, amb les des-
peses pagades i el que caigués del joc,

La continuació de l'ofensiva no es féu
esperar pas: uns desconeguts el bastone-
gen, eixint de visitar Nilna, un vespre, i en
ell tornar-s'hi se l'emprèn a trets de pis-
tola (ja hi (havia pistolerisme en aquells
temps tan remots i, aparentment tranquils,
a Barcelona) ; Casanova—diu ell—en matà
un duna estocada i arribà a l'hostal sense
barret. L'endemà, de bon matí, es troba el
llit voltat de policies que escorcollen els seus
papers i equipatge i després el tanquen a la
torre de Sant Joan, a la Ciutadella. Aquests
darrers episodis són exactes com si hagues-
sin tingut lloc sota Martínez Anido.

El captiveri de Casanova, suportat amb

un esto cisme fortificat per l'epicurisme, grà-
cies a les bones menges de l'Hostal de Santa
Maria — munificència de la Bergonzi —do-
nà un fruit: la Refutació completa de la
Història de Venèctia d'Amelot de la Hous-
save, dbra tota ella escrita amb llapis, ja
que el reglament de la presó no autoritzava
els reclosos a tenir-hi ni tinta ni ploma—
ah subtileses dels reglaments !

A l'últim, IEmmanuel Vadillo, el policia
executor de la detenció, va presentar-se el
2 8 de desembre i posà en llibertat el pres,
amb ordre d'eixir de la ciutat en tres dies
Casanova protesta ; arribat a l'hostal, tot
estava com si res ; equipatge sense regirar,
papers intactes, unes lletres rdbudes sense
descloure ; per no mancar-hi res, el famós
capell perdut aquella nit, també hi era.

Com a les comèdies, tot acaba bé : l'hos-
taler no vól cobrar-li la posada i ]i diu que
l'aventura 'ha fet gran soroll per Barcelona;
llavors Casanova vol exhibir-se al teatre
Principal, «únic lloc divertit de la ciutat»,
cll diu ; la representació es va suspendre
a la veritat, per dissensions entre la junta
del teatre i el capità general; segons el pa-
rer de Casanova, perquè ell hi anava. Això
encara el va cofar més.
La 'seva partença és novellesca; uns sos-

pitosos l'empaiten ; a la matinada, negra
nit, fuig d'un parador i agafa um camí tra-
vesser ; al cap d'urnes hores és a França
i canta líricament la blanura dels llits dels
seus hostals, el paladar dels seus vins i la
bona taula que arreu s'hi troba. Surt de la
nnvpl•la niCarwcra aenan,.,r.lo	 £' t..,,...,

suomergir en et calç i accidentat roman
francès.

Quina fou la causa de la detenció i ex-
pulsió de Casanova, a Barcelona? Fou de-
tingut amb el pretext de viatjar indocumen-
tat ; .però el comte de Miela l'havia rebut,
i (havia atès la recomanació que ell duia.
L'explicació que el comte de Ricla n'estigués
gelós és més plausible, encara que, donada
la credulitat de l' Ihome i la seva submissió
a la bailarina ; tenint present, a més, la cau-
tela del professional de l'aventura i la vida
grisa que dugué a la ciutat, trobem que no
és del tot satisfactòria. Casanova, escrivint
les seves Memòries se'n devia adonar, quan
cregué que havia d'insinuar que un vell ene-
mic seu, Passano, es trobava a Barcelona
aquells dies i, des de la torre de Sant Joan,
el veié rondar per la Ciutadella.. També
afegeix que els bandolers que l'empaitaren
ñus la frontera estaven a sou d'un diplo-
màtic venecià de Madrid que li tenia ran-
cúnia. Tot plegat resulta un garbuix de
pistes poc clares per trobar la veritat.

Per altra banda trobem que Casanova
vivia a costes de Nina Bergonzi, que ti pa-
gava l'hostal i jugava perdent sempre.

Nosaltres, a l'inrevés de molts casanovis-
tes, trobem en aquest fet l'explicació de la
famosa presó que el venecià experimentà a
Barcelona ; car si la gelosia o Tió qualsevol
sospita d'espionatge hagués obligat el comte
de Ricla a empresonar al cavaller d'indús-
tria, la correspondència que hauria anat ar.
ribant a nom d'ell, no hauria deixat d'estar
violada : ara 'bé, Casanova ens fa saber que
no hi hagué res d'això.

Què pensar, doncs? Donada la lleugeresa
de costums i de prilncipis de la formosa Nina
Bergonzi i el seu humor irregular, la cosa
més probable és que, passat e1 primer en-
grescament, s'hagués cansat d'aquell amarat
que li sortia car; i per una falsedat de doina
histèrica, a la vegada que el rebia i li de-
manava que la visités, també es planyés al
comte de Ricia d'aquells jocs de cartes en
els quals sempre era ella qui perdia.

Aleshores 1a detenció del cavalller no hau-
r ia estàt sinó una variant del tema que es
repetia a totes les ciutats .per on es preseln-
tava.

Aquesta hipòtesi ]liga més amb el carácter
de Nina Bergonzi, tal com l'hem descrit,
tret de les Memòries de Casanova, que no
pas el de suposar-]i aquella maldat tan dia-
bòlica i forta que cll li atorga, una mica per
ressentiment ; una dona lleugera, malcriada,
una mica cruel ; però sonso cap esperit de
càlcul..., massa dissoluta per a arribar a
ésser coqueta. Uma barreja, molt freqüent,
d'infelicitat i audàcia, tàt plegat afavorit per
un ban físic.

Heus aquí la nova teoria sobre l'estada
de Casanova a Barcelona i la seva presó,
que no dubtem que serà tirada a terra amb
molt bons arguments pels casanovistes, si
és que la volen tenir en compte.

Es clar que es basa en una mena de tirar
a endevinar ; però Ino hi podem fer més,
precisament penquè la seva concordància
amb altres passos similars de la vidu de
Casanova se'n duu totes les nostres prefe-
rències.
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drà el segon —, realitza davemt dels nos-
tres ulls astorats l'esdevenidor que ens es-
pera : la màquina haurà fet inútil l'home
i aquest per fi podrà dedicar-se a no fer res.
Jugar a bitlles, pescar amb canya, hallar
mentre la fàbrica tota sola fa la feina.

**x

Georges Auric ha escrit música per al
film. Encara que el film en conjunt sembla
haver estat establert amb anterioritat a la
seva musicalització, alguns passatges, en
canvi, semblen revelar una estreta collabo-
racióentre el músic i el cineasta. Ja és
hora que els compositors comencin a tre-
ballar pel cinema. Un camp enorme és da-
vant d'ells. Després de l'òpera, és a dir la
música per l'èscena, vingué el ballet, és
a dir la música animadora de formes coreo-
gràfiques. 'E1 cinema participa de l'escena
i de la dansa i ofereix al compositor um
camp fèrtil per a la inveinció musical. Geor-
ges Auric, que havia col•laborat amb Serge
Diaghilev, ha compost una músi;a simple,
que no vol dir pobre, en un esperit d'humor
que defuig tot excés, i que ha orquestrat
d'una maneraespiritual trehallant en pri-
mer terme am•b els instruments de vent que
entre ells rivalitzen en gràcia.

J. PALAU

J a ño 1ab^u...

—que en The champ, Wallace Berry tre-
balla junt amb Jackie Cooper? El film és
de King Vfdor.

--que a Budapest s'ha projectat el primer
film hangarès parlant i sonor, impressionat
a Hongria? Es titula L'ídol blau` i estú
completament influït per Hollywood.

--que Ramon Novarro anirà pròximament
a França per a rodar un film?

—que Paul Féjos, el conegut director de
Soledat, ha estat, un temps, actor de tea-
tre i psicoanalista?

"amigos del cine"

presentaran el divendres, dia 12,

a les 10 nif, al saló

Les darreres estrenes

L'arsenal humà és un film d'A. Room el Gran i la guerra dels Set Anys és immi-
que no cal confondre amib L'arsenal, una ment. Assumpte d'intrigues diplomàtiques,
obra de Dovjenko, l'autor de La Terra. Arri presentat amb una fastuositat exemplar. La
hem pogut veure el film d'A. Room que fotografia, clara dins aquella grisor caracte-
s'ha projectat a Barcelona amib el títol	 rística dels studios de la Ufa. !Els rostres,
d'Evasió.	 maquillats d'una forma que semblen adqui-

L'arsenál humà és el píèsidi, i, natural-	 rir la qualitat del bromze, sobretot el de
ment, aquesta forma de parlar dé Pes iens- l'emperador, que la iconografia ens ha fet
tilucions penitenciàries ha semblat irreve-	 tan popular. Els alemanys han tingut cura

«Concert històrico

rent al censor, el qual no ha autoritzat la
projecció sinó a canvi de modificar el tito!
del film.

Evasió és la història d'unhome que és
a presidi injustament. La soya simpatia per-
sonal i el seu tarannà poc diaposat a la re-
signació li valen 4'adhesió dels companys de
ca tiver^ els quals sato les • ,,p q seves instiga-
cions estam en revolta constant. Les auto-
ritats, per desempallegar-se d'un hoste tan
molest, amb el ,pretext d'un dia de permís,
es proposen anullar-lo mitjançant la llei de
fugues, propòsits que no reïxen, i, a la fi,
el pres ,pot evadir-se, no sense que la seva
evasió costi enviar a presitli una colla de
companys seus que faciliten la seva esca

-pada.
El film és una obra que desconcerta ún

xic. No demostra res ien clar. I aquesta re-
marea que podria semblar pueril feta a pro-
pòsit d'una producció corrent, aquí, trae-
tant-se d'un film soviètic, hom no pot menys
de formular-la. D'altra banda, de tots els
films soviètics que hem vist, és aquest el
menys verídic.

Un gran talent innegable de fotògraf.
Hom el veu el trdball, en aquelles bones
escenes del pri^nci;pi, a base d'un emfihla'll de
visions dels pous petrolífers i del presidi.
Més endavant, en uns quants exteriors, que,
pel motiu dramàtic que els anima, fan pen-
sar en Avaricia de Stroheim.

Concert històric és un boa film de la Ufa
tallat tot cll sota la cadència del minuet.
Som a Prússia sota el regnat de Frederic

1

de presentar-nos l'emperador sota uns trets
magnífics. E!Is americans ens •han desacre-
ditat tant, amlb les seves fantasies diguem

-ne històriques, tota classe de reis i empe-
radors, que hom no pot per menys de re-
calcar aquest tret. Un emperador serè, mag

-nánim,gran virtuós de la flauta, que en
ple concert filiharmànie concerta tota una
gran guerra, la famosa guerra dels Set
Anys.

El film, dintre un pla discret, fóra per-
fecte, de no ésser aquella desfilada de tro-
pes al final. Llarg, mòlt, massa llarg, aquest
episodi. Decididament, els autors dei film
no poden dissimular la flaca que senten da-
vant de tota ostentació militar. Els unifor-
mes els fan perdre la serenitat artística.

Chantage és un film de gangsters. Per cert
que ja que .parlem de gangsters no podem
menys de recomanar als inostres lectors Els
carrers de la ciutat. Un film formidable i
d'una perfecció que no •admet rèplica, Ja
ho vàrem dir així mateix al seu dia, però
ara, en ésser represa aquesta cinta en al-
guns cinemes, ens ha semblat oportú re-
petir-ho.

Chantage és un film sense novetats, perd
intelligemt i animat tot ell amb la bellesa
tènue i delicada de Joan Bennet.

Per fi, Quina vídua ! és un film l'assump-
te del qual es deixa preveure .pel títol. Un
vodevil distret, on Glòria Swanson ens sor-
prèn en una nova faceta del seu talent. Un
film d'Allan Dwan.

J. P.

CAPITOL

Un film de

King Vidor
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EL CINEMA
«±1 nous la lí r^'e » MIRADORbe presentara

A nous la liberté, de René Clair, és una lla ironia superior tan característica de 

^^ El eamf de la ui da"
apologia de la llibertat, de la vida simple,	 l'autor.
del Jleure, del ,pescar amb canya, i per tant	 La sátira és present en aquella critica
una formidable diatriba contra la mecanit- del sistema Tarlor, en aquella dona bellís-
zació progressiva de la vida,	 sima, però miop, en el cerimonial dels dis-	 dIIIUÍÍS dl^l 22 QIRené ^Clair .ha comprimit tot dl dilema cursos, en un i mil detalls que tothom hau-	 ,	 i
en aquella escena on veiem un dels prota- ra reparat, però sobretot en aquell final que	 1
gonietes ajaçat en un prat florit, de panxa es dóna com una superació del pla quin-	 cinema Fan   àsi0
al sol, sense altra preocuupaci6 que triar quenmlL Mentre la ideologia dels soviets

MuzAoR, en organitzar aquesta pròxima
sessió de cinema, ha cercat de situar-se

,',i;	 en el rengle en què el situiaren les pri-
i	 	̂ ^? t	 meres sessions de cinema triat que es pro-

I , y	 jactaren a Barcelona. La tradició de les ses-
sions MiRADoa pesa massa damunt dels or-

t  j^	 ganitzadors perquè la represa no hagi estat

ti
I 	 J	 ^f	 llargament •meditada. Així, ara, amb les-

	

1 •	 l k^ s 	 ^. '! 	 trená a iEspamya del primer film sonor so-
.P

	

e	 ` `	 ïiS	 viètic, El camí de la vida, que serà projec-

	

a	 ''lu ,^•	 v ^ `	 tat al cinema Fantàsio el propvinent dia zz
 de febrer.

s ^, ñ rot q El camí de la vida és un film d'educació
ciutadana. Un film d'alta pedagogia social!.
El judici que, damunt d'aquestes pàgines,
en féu el nostre crític cinematogràfic Josep

1r^	
rt

^	 ss,^^	 ,,	 Palau, ens ^ estalvia de reincidir en e] seu

	

^^ ,u j ^^ . —	 contingut. ut.,l 	 ^i l	 u^il ^^^

ká,^^ „€	 a  	 Cal dir, simplement, que si 1a finalitat
—	 .	pedagògica no justifiqués completament el

`^.^	 ^i	 film, una sèrie de virtuts cinematogràfiques
	x'  ^"	 es cuidarien de mantenir-lo en él primer

t '	 rengle. Assenyalem sobretot la valor docu-
°`	 f menta], que ens mostra, en un veritabler. 	 ^ reportatge, aspectes apassionants de la nova

organització soviètica, i a més a més la
 força dramàtica dels personatges, sobretot

  ^	 els minyons que constitueixen l'objecte del
¿,	 .	 film, i que lluny de ]'obsessió del divo, arri -

,	 -x	 ben a una interpretació justíssima de rado-
t	 i	 q	 lescéncia degenerada, que una urgent inter-

i	 vencióeducativa va cuitar a redimir
..	 Voldríem, i així ho esperem, que aquesta

nova sessió MIRADOR assolís el • mateix favor
((A nous la liberté)), de René Clar	 del pdblio i de la crítica que ajudà les nos-

tres sessions anteriors.
Com de costum, els mostres lectors podran

la flor més bella .per al trau de la seva	 exalta a ultrança la màquina ú vitupera el	 adquirir localitats, a partir de dilluns, en la
solapa, i al fons la fábrica, la més formi- treball com a consagració de l'home, René	 redacció de MIRADOR.
dable fàbrica de discos de gramola que mai	 Clair, més enllà dol primer i del segon pla
hagi existit.	 quinquennal — perquè després del primer vin-

Per emprar la termindlogia soviètica, Re-
né Clair vol fer veure que la fàbrica mo-
cierna, marxant sota el signe de Taylor, és
un arsenal humà ni pitjor mi anillor que
el presidi. La carretera 'lliure, el sol, la
pobresa que significa alliberació de tot l'es-
trèpit dels negocis, crida els herois d'aques-
ta deliciosa rondalla que René Clair ha sa-
but descórrer sota els nostres ulls, en una
.sèrie d'imatges vives i delicioses d'ironia.

El bagatge .artístic de René Clair és avui
ja copiós. Aquesta riquesa el porta de ve-
gades a repetir-se. I amb tot, la caracte-
rística fonamental del seu talent és anés
aviat la d'un investigador. Sempre cerca
coses noves, i perquè s'apassiona per la re-
cerca, és perquè no es reposa damunt la
perfecció.

Le million era una farsa cómica, a base
d'una dada insignificant. El resultat no per
això era menys admirable. Com a matèria
cómica, era d'una riquesa que no assoleix
pas A nous la liberté. Ací hi ha, sotto voce,
el sentiment persistent d'una actitud espi-
ritual, d'aquella actitud que hem apuntat
en començar. Es doncs una obra que ataca
més a fons el seu tema que Le million. No
hi ha potser aquell spring engrescador que
mantenia el ritme esbojarrat de l'obra an-
terior.iEn canvi, hi ha sempre present aque-

l'home més alegre del
mon

Maurice
Chevalier
També ho sereu vós quan
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Gustave Frélavtlle deja en 1922, parlant
de la dansa ñ claquettes: «Dos joves espa-
nvdls, els Titos, són mestres en aquest exer-
cici pueril, que comença a passar de moda,
i que no enyorem pasa D'aquests dos ger-
mans que, després d'actuar asnb èxit a
París, imtroduiren la dansa esmentada a
la Península, l'un — el gram — vingué l'any
passat a Barcelona amb la companyia de
la Gámez, en la qual muntava els ballables,

El Tito petit

1 1'a'ltre — el petit —, que ja havia actuat
al Principal Palace, s'ha presentat am al
Circ Barcelonés com intermediari.

El Tito menut s'ha compost una diver-
tida silueta, que recorda els personatges de
les velles pellícules Keystone. Sembla Ches-
ter Conklin, l'inefable Don José. Tito batia
bé. Ab ò ja :no cal dir-ho. I balla anJ una
virtuositat que no exclou la fantasia. I amb
sobrietat, sense forçar el joc. Amb simpli-
citat. I amb un humor de parodista que
revela un estil de còmic de classe. L'art del
Tito té un segell personalíssim. No s'assem-
bla a cap dels seus col-legues que s'imiten
els uns als altres amb convicció. I els seus
intermedis són breus, Qacònics. Concisió
que haurien d'imitar moltes cupletistes, que
ignoren la llei de la rapidesa que regeix el
music-hall, i que ens aclaparen amb can-
çons quilomètriques i soporíferes.

Com havíem anunciat, al Teatre Apolo
s'ha inaugurat una temporada de music-
hall. Mal negoci el music-hall al Para-le!.

Hi ha massa cafès-concerts a la popular
barriada. I un espectadle que en qualsevol
altre lloc seria actualment un bonnegoci,
allà ha d'ésser forçosament un fracàs.
A més, el programa no és res de ]'altre
món. I hi ha uns entreactes freqüents, im-
perdonables en un espectacle d'aquesta
mena.

Estrellita Castro és l'atracció més va-
luosa d'aquest programa inaugural. Aques-

ta artista és el prototipus de
la dona andalusa. Té, reuni-
des, totes les característiques
físiques i espirituals d'aques-
ta raça singular. IEl rostre
menudet, el llavi inferior que,
en cantar, esdevé prominent,
el somriure sevillà que infla
els pòmuls punxeguts, il'ar-
queig de celles característic,
els picaments de mans, pal-
mell contra palmell, els dits
separats. I la veu de múlti-
ples inflexions. I el moviment
ondulant de tot el cos. Tota
l'Andalusia...

Estréllita Castro té un brio
i una impetuositat de primer
ordre. Té uin magnífic ardor
d'analfabeta. I té aquall his-
terisme andalús que fa mar
bruscament, sense transició,
de la rialla cascabelera al plor
esqueixat. 'Engega el Manoli-
to Reyes amb un vigor i un
dramatisme que laCustodia
Romero no posava pas en
aquest cuplet, i canta amb
sentida emoció—plora i tot

—una varietat de Quiero ser to-
rero, el cuplet favorit de tots
els transformistes. Canta Jan-
danguillos, també. Ara que el
seu cante és fals, convencio-
nal, gens d'acord amb gla pura
ortodòxia del fondo. Així com
els seus vestits en els quals
predomina una fantasia mas-
sa modelo Conde del Asalto.
Es llàstima que Estrellita Cas-
tro no intenti sotmetre la seva
bravata, força inatural incon-
trolada, a un estil i a un bon
gust. •Can ara per ara el seu
art no és res més que una
Andalusia passada per Pes
varietés i feta per a enar-

dir un públic de cafè-concert del Paral-lel.
Abans d'Estrellita Castro, actuen al Tea-

tre Apolo algunes atraccions de qualitat di-
versa. Sepepe, que ha manllevat la dicció
a En Ranper i el gest a 1'Alady, que té
moviment !però desordenat, que obsequia el
públic amb uns intermedis ilarguísstms, és
bo per a entretenir un .públic que no miri
gaire prim. Victoria Pinillos, la germana
de la Laura, canta amb cert sentiment uns
tangos del film Luces de Buenos Aires,
que estan de moda en -el món de les va-
nietats, car no és ila primera vegada que
els sentim per aquests locals. John Lewls,
amb 1'esfonç exhibit impúdicament, no fa
més que demostrar el que costa arribar a
posseir la difícil facilitat en el ball dislocat.
1 Mary Palacios bailen la jota amb magní-
fica brutalitat.

Subratllem amb gust l'excellent tenue del
decorat d'aquest espectacle : ús exclusiu de
cortines.

SEBASTIÀ GASCH
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CHOFER
La més divertida de
totes les peliícules
realitzades per la
deliciosa nineta del
cinema europeu
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EL TEATRE
Una espanyolada Knock en català Elque ^ mes 	 a em. veien__

Heus ací que un bon dia el dramaturg	 — .
Maurice Rostand, que d'allò que feia el
geni del seu pare només n'ha sabut he-
retar els defectes sense poder arreplegar-me
cap qualitat — val a dir que aquestes no
eren pas gaire abundoses —, es va assaben-
tar que una sev.a besàvia havia estat an-
dalusa.

Un talent poètic com el del tendre Mau-
rice en el qual caigués una notícia tan pre-
ciosa, per força havia de re-
moure's profundament. Sota
l'encís de la descoberta, el
seu esperit començà a xarbo-
tar amb la inspiració més •au

-tèntica : el sol d'IEspanya, els
tarongers en flor, els toreros,
les manoles... tots els tòpics
de l'espanyolada es barreja-
ven en la imaginació del poe-
ta, damunt, davall i de tots
cantons.

Una besàvia andalusa! De
la terra del sol, de la patina
de l'art, de la ,passió, de
l'amor, etc. Ara quedava ben
clara i ben explicada l'estra-
nya vocació i l'admirable dis-
posició de la família Rostand
per a la poesia.

I, naturalment, aquella bu-
llida de l'esperit de Rostand
fill havia de traduir-se en al-
guna producció teatral que
tingués un bon èxit, ben llam-
pant, ben espanyola, en fa
qual el geni andalusíssim de
l'autor es pogués esplaiar amb
totallibertat, pogués donar de
si tot el fruit que d'aquell lle-
vat ancestral, tan ric en fer-
ments, podia esperar-se. Però
faltava alguna cosa. Faltava
alR que havia d'ésser l'alta-
veu de la sensibilitat deil poe-
ta : !'intèrp'ret idoni.

Faltava l'actor ; aquell ac-
tor l'anima del qual vibra sin-
crònicament amb la de l'au-
tor ; aquell .actor que és el re-
gistre sensi'bilíssim que ampli -
fica les emocions de l'escrip-
tor i tes transmet a la multi-
tud. On trdbarà Rostand ]'ánima andalusa
que bategui amb el mateix ritme que la seva
pròpia? Som tan lluny d'Andalusia, a les
ribes del Sena!

!Es veu, però, que els autors ea cerca
d'intèrprets tenen també la seva providèn-
cia. Rostand frll es trobà, a11à al bell mig
de París, una anima andalusa, apassionada
i artista : Raquel Meller.

A Raquel Meller, doncs, Maurice Ros-
tand dedicará la seva obra.

Es veritat que Raquel no ha representat
mai cap obra en francés. Però tot aixa és
ben fàcil d'arreglar : la farem einraonar tan
poc com sigui possible. Cantarà i ballarà.
I, de tant en tant, perquè no sigui dit, dei-
xarà anar dues o tres paraules.

Enllestida l'obra, ha estat estrenada a
París, al Teatre Sarah-Bernhardt, amb el
títol d'Une jeune filie espagnole. Aquesta
jove espanyola rés Raquel, a la qual hom
ha guarnit amb el sonor nom de Pomposa
que, com es pot veure, no pot ésser més
espanyol.

Ens trobem a casa d'una família de l'alta
burgesia de Marsella. Una família, el cap
de la qual és Mme. Fortunat, vídua d'un
riquíssim comerciant, persona greu i so-
lemne. Ara mateix acaba d'arribar d'hereu
de la casa, Alexis, d'un viatge per Espa-
nya, on s'ha casat amb Pomposa, que —
ara vegeu! — és fila d'una puntaire i d'un
torero, i no té ni cinc cèntims. IEs de
pensar la poca gràcia que aquest casament
fa als familiars d'Alexls.

A la família hi ha una tia — Caterina 
—amb 'manies de noblesa, que es fa dir Co-

risainda, i ei seu marit — Virgili —, un in-
feliç que parla amgRs tothora porqué no
se li conegui l'accent marsellès, el germà
d'Alexis — Esteve —, i l'oncle Silvestre,
bonhumorat i trapasser.

Pomposa, tot just arribada, vol fer co-
nèixer a la seva nova família les seves ha-
bilitats : fa desembarassar una taula, i al
seu damunt, els repica un fandango.

La desolació i la indignació envaeixen
la família. L'oncle Silvestre i ,Esteve, però,
no ho troben •tan malament com això. Sil-
vestre s'entusiasma i es posa a voltar la
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Raquel Meller

té de donar una ordre de venda de valors,
la dóna de compra, operació que porta un
gran trasbals a la família, car 1i ha fet
perdre un grapat de milions.

Ara veurem el furor de Mme. Fortunat
i la resta de la família contra Alexis i les
seves fetes, i assistim a un combat de la
burgesia contra els poetes. Alexis es declara
poeta i diu que no es vol cuidar més del
negoci. Però Pomposa, qusofreix de veu-
re's tan desconsiderada I que el seu amor
per culpa d'ella passi aquestes amargors,
decideix anar-se'n de la casa i se'n va tot
cantant una cançó tristíssima.

Mentrestant, tota la familia s'asseu a
taula. Després del primer •plat, Alexis, in-
quiet per l'absència de la seva esposa, pre-
gunta per ella ; ningú no en sap res. Surt
a mirar a1 camí i no la veu. I llavors
s'encara amb la seva mare, amb els seus
oncles i els increpa copiosament.

En el tercer acte som als corredors de
la plaça de braus de Sevilla. Allá ens as-
sabentem que l'estada de Pomposa en aque-
lla famólia va fer-hi 'brotar un grapat d'ac-
tivitats artístiques. L'oncle Silvestre es de-
dica a la pintura, Alexis a la poesia i Es-
teve a 1a composició musica]. Els dos ger-
mans han compost una òpera que els ha
reportat grans beneficis pecuniaris, l ln aque-
Ila plaça tenia de torejar Bombita, però
l'oncle Silvestre ha fet que el reemplacés
Alexis, car així atraurà Pomposa a la plaça,
que fins ara 'havia defugit de trobar-se amb
el seu espòs.

Els toreros estan intrigadíssims amb aquell
matador francés que ningú no coneix ni sap
d'on ha sortit. Arriba l'hora de matar.
Pomposa fa un xiscle d'esgarrifança da-
vant el perill en què està el seu amor.
Però Adexismata d'allò amés bé, i surt de
la .plaça .per abraçar -la seva esposa que no
ha deixat d'estimar-lo mai, mai.

Acaba l'acte amb el retonn a Marsella
del matrimoni. Tota la resistència de 1a
família s'ha dissipat completament. La in-
fluència de les victòries obtingudes pels dos
germans ha fet que tot allò que era ani-
madversió i odi es convertís en admiració i
amor. La comèdia acaba amb la «dansa
del retorni/, ballada per Pomposa al mig
de tota la família, que l'acompanya picant
amb els coberts en els plats i les a-mpolles.

1 podem contemplar amb satisfacció que
els sentiments burgesos han estat vençuts
pels encisos de l'art.

Quin espectacle anés reconfortant, aquest
del triomf de l'art sobre el mercantilisme !
és el que deu dir Rostand fil, tot .passant-se
la mà pels seus onduladíssims cabells, i
mirant de reüll la recaudació de la guixeta.

J. C. t V.



Maupassant

tual ; l'altre és el darrer representant de la
musa èpica. La novella, estudi d'homes i
dones, arribarà a prescindir totalment del
paisatge. La musa èpica o idíllica tractarà
gels personatges humans com un simple dIe-
ment .animat de la naturalesa, sotmès a les
mateixes lleis cegues i arbitràries que regei-
xen el curs dels dies i el pas de les esta-
cions.

I tot i admirant com cal i es mereix l'obra
serena i deliciosa de Mistral, dl nostre gust
d'homes moderns, criats potser a desgrat
nostre en les regles despietades del struggle
for life, se n'anirà cap .als personatges vils i
immorals de la novella, com ara aquest
Jordi Duroy del ,pobre Guy de Maupassamt,
perquè són molta prop nostre, perquè ll ui-
ten amb totes g es armes, i també probable-
ment perquè .són més divertits (de la mateixa
manera que el públic troba més apassionants
les gestes tèrboles dels gangsters que uin
recull admirable i exemplar de vides de
sants).

RAFAEL TASIS t MAP^f^

!
	1

LE/ LLETREð

servent fid 1 A 'b

VARIETATS

Universitaris i escríptors
Julien Benda, darrerament, en Les Nou-

A la nostra Península, les idees europees
acostumen arribar amb un cert retard. De-
més, fora de les .franceses, no és freqüent
rebre-les directament, sinó per tercers. Amb
tot, l'estudi de la forma en què ens arri-
ben té el major interès, car així sabrem
quines influències han intervingut en la for-
maeió mental dels ^peni^nsulars — i, per tant,
en là nostra, individual, encara que sigui
iroconscientment. ,Desgraciadament, aquest
gònere d'estudis, que exigeix una prepara-
ció llarga i acurada, car no es poden im-
provisar, és 'ben escàs en lestres llengües
literàries ;peninsulars. Això fa que si n'apa-
reix un, la seva importància correspongui a
I'escassedat que d'aquesta mena d'obres
patim.

Herna^ni Cidade, ca-tedràtic de la Facul-
tat de Lletres de Lisboa, ans dóna el resul-
tat de recerques conscieincioses en el seu
llibre A obra poe!ica do Dr. José Anastacio
da Cunha. Com um estudio sobre o anglo-
germanismo nos Qroto-romanticos portugue-
ses (Coimbra, Imprensa da Universidade,
1930, 8.°, 214 pàgs.). Hi trobem dos temes
tractats, temes que semblen diferents, però
que en realitat estan intimamont lligats
la •biografia del ,poeta José Anastacio da
Cunha i les influències anglo-germàniques a
Portugal en els primers anys del segle
passat.

Ja l'autor — especialista de la literatura
portuguesa del segle xviu i principis del
passat —havia fet quelcom semblant amb
el seu Ensaio sobre a crise mental no se-
culo XVIII, restringint-se després a da in-
dagació d'una de les figures més represen-
tatives, estudiada en la seva A Marquesa de
Alorna, !El mètode rés exeellent.

Ací ha seguit un sistema semblant. La
primera ;part del llibre està dedicada a l'es-
tudi general de la qüestió. Després ve el de
la personalitat i l'obra de José Anastacio
da Cunha.

A mitjans del segle xvttt la moda, a Por-
tugal, era el classicisme, sever, pompós, so-
lemnial... Però el classicisme que imitava
els antics, uunica fonte de que nascem boas
odes, boas tragedias e excellentes epopeias»,
deien aleshores... No el classicisme del se-
gle xvt ! Aquell i no aquest era el que agra-
dava al gust erudit dols lletrats contempo-
ranis.

Ja vers a4uella època s'inicia una evolu-
ció, que aviat serà una veritable revolució.
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La in fl uència ve de fora : d'Anglaterra, pri-
mer, i, després, d'Alemanya. Heena^ni Ci-
dade en fa primer l'estudi, ,per a facilitar la
comprensió dels capítols successius.

Anglaterra és a la moda. Diversos por-
tuguesos que vers la meitat del segle xvui
s'hi eduquen iniciaran la importació de les
noves orientacions angleses : principalment
Joáo Jacinto de Magal'háes, que en la seva
Philosophia Aristotelica Restituta (1744) in_
trodueix des teories 'newtonia^nes, i Luis Ain-
tonio Verney, esperit eclèctic i lliure (notem
de passada que ambdós eren sacerdots).
A poc a poc es van obrint camí les noves
idees. Citem el metge Henriques de Paiva
(1752-1822), catedràtic i escriptor, que des
del seu Jornal Enciclobedico vulgaritza les
teories poc cabMiques del filòsofs i enciclo-
pedistes francesos contemporanis.

A 1a fi del segle es fan traduccions de les
obres poètiques angleses (Milton, Pope,
You^ng) i ,alemanyes (Klgpstock). Les pri-
meres arriben ien general per l'eterna via
francesa — és a dir, que són retraduocions.
Algunes, iperÒ, es fan directament. A això
darrer contribueix poderosament la invasió
napoleònica. La colònia portuguesa emigra-
da a Londres és tan nombrosa que es pu-
bliquen a la capital d'Anglaterra diversos
periòdics lusitans que corresponen a les di-
verses tendències polítiques : 0 Investiga-
dor Portuguez (1811- 1819), moderat; O Por-
tuguez i el Correio Brasiliense (18o8-í822),
extremistes d'esquerra (de l'esquerra de ta
un segle) ; 0 Investigador Portuguez (1814-
1826), d'un liberalisme mitigat. Es comprèn
la influència que el medi britànic que habi-
taven 'havia de tenir en els emigrats.

Així entra a Portugal el nou eorreint
el sentiment de la mnaturalesa i l'evocació
melangiosa. Són els prolegòmens del romain-
ticisme que esclatarà unes dècades més tard.

José Anastacio da Cunha és un dels re-
presentants més qualificats de la nova ten-
dència. Matemàtic notable, és a més un
poeta precoç. Però dll no .ha estat a l'es-
tranger per a rebre la llavor de les noves
idees. Tinent d'artilleria a la guarnició de
Valença do Miniho, hi conviu amb alguns
dels oficials anglesos que en feien part i
que havien vingut .amb el comte de Lippe
quan es féu la reorganització de l'exèrcit
portuguès. Treballador infatigable, d'una
intelligència privilegiada, arribà a ésser ca-
tedràtic de la Universitat de Coimbra. Però
les seves idees lliures i la seva vasta cultu-
ra i, sobretot, la mpossessió de llibres estran-
gers prohibits a Portugal, feren que cai-
gués a les mans de la bnquisició. La con-
vivència amb els .protestants anglesos i te-
nir llibres de Hobbes, Voltaire, Rousseau,
etcétera, eren coses que no es .podien per-
donar... Finalment, en 1781 estava en Ib-
bertat, passats alguns anys de presó, i morí
poc després. Aleshores tothom reconegué el
molt que valia : «La seva mort ha estat
lamentada i plorada a Lisboa. Fins al Pa-
lau era un home incomparable després que
el veieren mosto, diu un amic seu. Això no
pot ésser més peninsular!...

Hernani Cidade estudia l'obra poètica de
José Anastacio, el primer que camntá a Por-
tugal, amb la febril vehemència dels romàn-
tics, una passió amorosa. IEl llibre acaba
amb les poesies de l'autorestudiat, que en
conjunt ocupen més de la meitat del volum.

'Em resum : un estudi ;penetrant, erudit
i conscienciás, ple d'interès, no sols per a
la literatura portuguesa, ans bé arar a 1'es-
tudi dels corrents d'idees i de l'evolució de
la literatura peninsular en general.

GONÇAL DE REPARAZ (FILL)

L'atzar una mica caòtic de 'les meves lee-
tures m'ha fet sim'u!tanejar dos llibres, dues
traduccions : Bell Amic, de Guy de Mau-
passant, traduït per D. Guansé i editat per
Proa, i Memòries i Contarelles, de Frederic
Mistral, traducció de Guillem Colom, el pri-
mer volum de les quals ha aparegut a la
magnífica collecció Els Clàssics del Món, que

Mistral als 22 anys

edita amb tant d'encert l'Editorial Barcino.
No tinc pas la intenció de fer la crítica

d'aquests dos llibres, ni de descobrir llurs
autors. Altraanent, Mistral ha estat prou
afortunat amb els seus panegiristes catalans
perquè em calgui afegir la meva veu sense
cap autoritat al cor d'admiradors de la vasta
obra genial ddl poeta de Maiano. Tant amb
el prestigi dels traductors (Jacint Verdaguer,
Maria Antònia Salvà, etc.), com per Tes cor-
dials i admiratives amistats que Mistral des-
vetdlà, tota la seva llarga vida, entre els
intellectuals catalans, podem ben dir que
hem procurat com iplir amb tots els honors
envers l'home que, com a patriarca d'una
]lengua germana, i comí a geni universal, els
mereixia amb escreix. Cas ben curiós; 'tan-
mateix, el d'aquest idioma provençal, d'una
tan llarga tradició cultural i política, i que
malgrat l'esforç incomparable del geni poè-
tic i filosòfic de Mistral, roman, després de
la mort del seu patriarca, en un estat pa-
rell de depressió i de floralisme eixorc ! Pot-
ser serà 1'emorme influència entre els resul-
tats de la renaixença catalana i la proven-
çal ! I això que la categoria dels primers
apòstols del Fellbrige hauria justificat totes
les esperances. Sembla que ara els occita-
nistes han girat novament els u11s envers
Barcelona. Tant de bo el nostre exemple
cultural i polític tingui un relleu prou meri-
tori per a arrossegar en umn moviment de
saludable emulació els amics de Provença,
Llenguadoc i Gasconrya!

Tanquem aquesta disgressió i tornem al
llibre que ha traduït Guillem Colom. Es,
potser, la clau de tota l'obra mistraliana. IEn
ella ens descriu amb una perfecta simplici-
tat, tota amarada de poesia, les seves me-
mòries de joventut, i de tant en tant deixa
que el geni popular intervingui amb alguna
de les saboroses narracions creades anòni-
mament i repetides de 1'wna a l'altra gene-
ració. Admirable pàgina, harmoniosa, com
un .poema i plana com un apòleg, aquella de
les flors del gladiol ! I ]'evocació del primer
plantié, amb aquella fantàstica caivalcada a
dins de 1a bóta, agafat a la cua del llop!

Si després d'aquesta frescor ingènua i cor-
dial us introduïu en l'atmosfera espessa i
realista del Bell Amic, de Maupassant, el
contrast us sobtarà tant i tant que us sem-
blarà  que entreu en un nou món, carregat
de vicis i de misèria, i en e1 qual són im-
possibles aquells sentiments simples i cor-
dials, aquelles escenes gairebé bíbliques que
us cncisaven en les pàgines de Mistral. Dues
obres gairebé contenporánies, filles d'una
mateixa època, i que responen a una tan
marcada diferència ien la visió del món i dels
homes! Davant d'aquell donjoa^nesc Jordi
Duroy, seductor sense sentiments i arribista
sense mèrits; que en mig d'una societat feta
de convencions i falsedats, d'intrigues i
adulteris, aconsegueix de fer-se una carrera
política i una posició social, enyorareu aque-
lles escenes de pau en els masos de Pro-
vença, aquells amos patriarcals i aquells
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LECTURES

El contrast essencial
s	 e s.	 rn oreu a establir, per la

deumilionésiana vegada, tirant curt, el dog-
velles	Littéraires,	 ha	 publicat	 un	 arti-

m.a de la superioritat moral del camp da-
ele molt ponderat sota	 el	 títol d'Universi-
taires	 et	 littérateurs	 que és	 una	 mise-au-munt les ciutats, de la naturalesa angèlica poro/ perfecta d'un problema llargament de-dels homes rurals, corrompuda amb el con- 1 batut. E1 prol'lema, en poques paraules, éstacte pervertidor de les urbs frenètiques. Es

això, .aquesta puresa camperola, la que ex-
aquest :	existeix,	 de	 sempre,	 una	 cordial

plica tot el cantr.ast de conductes i de nio-
antipatia entre universitaris i escriptor.. .\n-
tipatia	 neix	 d'una	 amena	 do	 rivalitat.rals, que dreça al costat d'un Mistral, joiós

que
A	 'l'universitari,	 culleccionador	 de	 fitxes,

• aestudiant	 Avinyó, el Jordi	 Duroy soute- prudent en les conclusions, treballador afer-neur i xamtagista, periodista sense escrdpols rissat però aviat esterilitzat per una miòpiani talent,	 i que només assoleix urna corta que no veu més enllà del detall erudit, es
grandesa en dur als darrers extrems el seu contraposa l'escriptor ábandonat a la sevacinisme i la seva mama absoluta de moral i^otúïció segura, capaç de visions sintètiques,per tal de donar satisfacció a la seva amin- a. qui interessa molt més el joc àgil de lació sense fre? Zola, .amb	 La Terra,	 arnb 'visió que la càrrega feixuga de la prova.Germinal,	s'encarregarà ben	 aviat de des- Els	 universitaris	 acusen	 als	 escriptors	 detruir aquesta falsa idea. No : els camperols n finca de preparació i de consciència ; d'unaalmenys per als novel-listes de l'escola natu- audàcia que arriba a 'la impudicicia. I Els es-ralista,	 són tan plens de passions,	 tan un- . eriptors consideren els univzrsitaris com una
morals i cruels com els homes de les grans mona de treballadors de feines	 inferiors	 i
ciutats. Què motiva, doncs, .aquest contrast elementals,	 damunt	 la	 qual	 les	 fantasies
essencial de' concepció de la vida.,	 .aquesta dels escriptors poden apuntalar-se.	 El pro-
di^ferència tan gran en ila visió de la husma- !lema, inaturalment, s'aguditza per la ni to -
nitat entre un Mistral i un Maupassant? 1 ca d'homes que puguin tenir la constància
no és pas que els herois del poeta proven- en ]a preparació d'un universitari, i Pagili-
çal	 no	 11uitin mi	 pateixin,	 però quina	 lis- tat de visió d'un escriptor, o més aviat d'un
tància hi ha entre els malastres de la pobra poeta, (Quan neix un home d'aquesta mena
M ¡rejo	 i	 les	 contrarietats	 de	 la	 vida	 de es diu Spe^ngler o \V -lis.) De fet, nota Ben -
Magdalena Forestkr, o les angúnies de Bola da, 'el divorci entre els dos estaments s'ac-
de Seu !	 I per .altra banda cus personatges centua cada dia. Si hom compara una tesi
de l'escola naturalista assoleixen tamlbé nio- doctrinal de r86o amb urna de c932, el pri-
ments de plena felicitat (dels quals és mag- mer que notarà serà un rigor científic molt
nífic exemple aquelles senyoretes de La Casa més accentuat en aquesta darrera. Tot el
Tellier,	 tornant de la primera comunió de qc, ( 	no sigui dada segura, instrument pre-

'fotm la mneinda de la mestressa).	 depèn, doncs cís,	 cal bandejar-ho inexoraiblomont. 	 A les
del	 temperament	 de	 l'autor :	 Maupassant tesis	 de	 l'any	 i86o	 encara	 s'hi	 podia	 fer
veu només brètols i adúlteres en homes i retórica !
dones ; Mistral hi veu ,personatges idíllics o La tasca universitària es fa cada dia més
épics. L'un s'entrebanca massa amb la fisio- humil	 però	 més	 segura.	 Beoda	 justifica
logia i l'altre no vol ni tan sals entrar .pels aquesta ,actitud transformada en pedagogia,
camins de la psicologia. Però tots dos ropre-, El professor deu dir al deixeble :	 «Si vós
senten una posició típica i clàssica. L'un és teniu la possibilitat d'ajuntar a la rigor del
la novella picaresca, transformada pels temps mètode el do de les grans síntesis i el talent
i rebent to}es les influències de la vida ac- literari, jo no us vull pas impedir que feu

història com un	 Lavisse o un Sorel, 	 i jo

• 	
)t' Y ^^ g 	q me'n faig una satisfacció; però,	 com que

}=;3Yh. no	 és	 gaire	 prdbarble que	 sigueu	 afavorit
h+'I' pels déus fins aquest punt, jo rem crec més

en el meu lloc ensenyant -vos a desxifrar un
petit recó del passat o a bastir una biblio-

,ñw - grafia que podrà fer un servei, que a enea
ratjar-vos a escriure uns paràgrafs eloqüent
que no tindran cap base segura.»

»Aquesta modèstia — acaba Benda —, em
)	 ^^ sembla d'una prudència exquisida. Però l'es-

'n criptor no en fa cas. I sort en tenim. Quan-
1 tes pdgines belles haurien perdut, diu Re-

nam, si Chateaubriand hagués estat un home
naodest.n

L3if on SErachey

No fa pas massa temps que MIRADOR
s'ocupava de literatura biogràfica i concre-
tament de Lytton Strachey. La seva figura
esprimatxada i estranya, que fa pensar, en

l'aspecte extravagant de 1'escri'ptor easteilà
Ramón del Valle-Indlan, decorà les nostres
pàgiines.
Ara ens arriba la notícia que Lytton

Strachey és mort. Lytton Strachey era fill
de Riohard Straohey, administrador a les
colònies angleses de l'India. iEstudià a Cam-
bridge, des de 1899, on deixà per sempre
un imborrable record. IEl seu primer llibre
fou publicat en igiz; és un llibre d'assaigs
sobre la literatura francesa. En 1 9 1 8 inicià
la seva 'tasca de biògraf publicant la pri-
mera sèrie de personatges de l'època victo-
riana. L'obra es titulà Els grans victorians.
En 1921 publicà La reina Victòria. En 1922,
Homes i lletres, i en 1925, Elisabet i Essex.
Heus ací les fites anés destacades de 1a seva
obra.

Obra d'artista i d'home d'esperit, obra
punvent, penetrant i irònica, bé assegurat
l'èxit per molt de temps. Ha provocat,
també, apassionants polèmiques. Però aques-
ta circumstància corrobora la força del seu
prestigi.

Els millors escriptors d'iEuropa han dedi-
cat elogis a Lryttan Strachey. A 'Espanya,
la figura del gran ibiògraf anglès fou intro-
duïda per Antonio Marieha'tar, el gran es-
tudiós de Joyce, que publicà a 'la Revista
de Occidente un assaig molt interessant
acompanyant la traducció d'uns capítols de
La mort del general Gordon.
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En el número xjq d'aquest setmanari par-
làvem de les meravelles de la fotografia
moderna, particularment de 1'essencialmemt
realista, la de tipus .anomenat documental
i parlàvem també de la comprensió entu-
siasta que havia provocat acjuesta nova art
fotogràfica en un sector d'artistes i escrip-
tors d'avançada que propugnaven per una
estètica precisament irrealista (sobrerealis-
me, suridealisme, etc.) (i). 1 ens pregun-
tàvem si per cas aquests artistes antirea-

listes no haurien gustat per equivocació, per
raó d'algun malentès o desviament, el film
i la fotografia documentals.

Ara és ocasió de respondre més o menys
resoludament que no; que, ,per bé que con-
tradictoris, els dos termes d'aquest equívoc
dels artistes dits d'avançada tenen una ex-
.plicació que és la que ara ens disposem a
explanar.

El Realisme perdé la confiança dels espe-
rits més ambiciosos (si bé no pas éls més
desperts) quan en començar el segle xx, es-
gotats i sense successió els grans mestres
realistes, la notorietat i el favor públic es
distribuïren entre els artistes que, tot i tro-
bar-se exhaustos, eren els més hàbits o ha-
bilidosas. Morta irremissiblement la pintura
d'història i impossibilitats els pintors d'aini-
mar 1a pintura de cavallet (posem per cas,
per tal de limitar-nos a l'art més suscep-
tible i eficient : la pintura), el realisme de
cavallet, si així fos permès de parlar, els
pintors no tingueren altra sortida que 8a
d'em,pescar-se un realisme camuflat que, tot
engrescant el públic, el qual també havia
baixat de nivell, -no exigís tant rom e' Rea-
lisme autèntic, I aleshores recorregueren a
l'art folldorístic dels vestits i costums exò-
tics o anacrhnics, al composicionisme i al
color de la pintura de museu, al preciosis-
me, al .pseudo-refimamenít deliqüesoemtista, al
pintoresc, al retigiosisme que regalimava
del neo-escolasticisme i d'altres tendències
literàries prolegoimenadores de la gran pe-
danteria feixista.

Una tal pintura, que entusiasmava deli-
rantment el rastacuerisme internacional in-
fús àdhuc en la més rància societat aristo-
cràtica, era per a fastiguejar els esperits
fins. 1 així fou : molts alnye abans d'acabar
el segle xix ja eren nomibrosos arreu aquests

0
La decoració de !a casa denota el gust del propie#ari
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LES ARTS I ELS ARTISTES
Més sobre la fotografia moderna I Els hotels de turisme

el cinema que començava mecànicament
aquella reconstrucció del Realisme que la
revolució esteticista i artística, brava i tità

-nica però pueril, no sols no havia sabut en-
focar i encarrilar, sinó que havia retardat
amib un encegament molt comprometedor,
amb un notori sabotatge.

Per raons d'astúcia, d'experimentació i
d'atzar, la fotografia aconseguí més metò-
dicament que els bàrbars i titànics esteti-
cistes, anar demostrant la grandesa de la
Realitat immediata, que és l'única realitat
admissible per a les arts plàstiques, i que
solament per obra i gràcia d'aquestes arts
pot revelar la seva transcendència.

En una remota antiguitat, que per aques-
tes coses no data sinó d'uns quinze anys
enllà, era dogma incontrovertit que la foto-
grafia no podia expressar res de vivent ni
d'essencial o transcendent: era considerada
com un procediment mecànic i per tant es
concloïa que no podia rendir sinó fantasmes
o cadàvers de representació. Tothom ho
creia així i tothom cloïa de bon grat els
ulls davant dels casos contradictoris, per-
qué la sensibilitat de la gent no era prou
madura per aquestes coses que tenen apa-
rença d'inertes i que són en veritat gairebé
tan vives i punyents com l'obra d'art mes-
tra . No és pas que 1'apareil fotogràfic sigui
més intelligent avui que ahir, ni que l'època
dels avions i dels transatlàntics sigui més
plàsticament interessant que l'època dels
llums d'oli. 'Es que els fotògrafs i el públic
d'avui es troben més treballats , per aquestes
fam i sedor de coneixement que són implí-
cites en lla recerca. L'esperit recerca seríse
treva; la intelligència de milions d'humans
na cessa ni per un segon d'experimentar
el desig especula constantment ; la curiosi-
tat ho explora tot.

Perd, per què aquesta retrobada grandesa,
aquesta admirabilitat de tot el món exte-
rior, que la fotografia ens demostra avui
dia més sovint que ahir, per què no reïx a
revelar-nos-la sempre? Es que cal un cert
estat de gràcia que està Inés aviat en el
fotògraf i en el públic que no pas en i'apa-
rell ; estat 'de gràcia que es constata àdhuc
en l'artista més gran i pur, tota vagada
que no totes les obres de l'artista genial
són genials ; que es constata en el públic,
ja que l'espectador o ]'auditor no sempre
es troben en el mijlor estat de receptivi tat,
i ja que, fins les collectivitats, ]'humanitat
tota, .passen períodes de veritable eclipsi de
la sensibilitat ; que el trobem, en fi, en el
mateix apareill fotogràfic, tota vegada que
un mateix objecte fotografiat diverses vega-
des en el mateix lloc, en les mateixes con-
dicions de llum, per un mateix aparell, no
dóna els clixés tots iguals : l'aparell foto-
gràfic també sembla defa1lir, també sembla
tantejar, com el mateix borne, fotògraf o
simple contemplador de fotografies.

Illustren aquestes ratlles dues fotografies
emocionants, una de les quals és reproduc-
ció d'un fotogravat. No se fins a quin punt
les desfigurarà el .nou fotogravat que ara
les ofereix als lectors de MIRADOR, però són
tan colpidores que probablement conserva-
ran encara quelcom de llur pregon garlar.
L'una d'elles representa la concessió d'una
medaila ,per mèrits de guerra en l'exèrcit
francés. L'escena passa a la vora ddl mar.
Es una meravella de composició, tot i que
res no hi ha de premeditadament artístic
en aquesta fotografia, ja que fou presa en-
tre dos focs en les cruentes 9luites del front
de Flandes al començ de la guerra gran.
Altrament, iprou es veu que tot •és atzar en
aquest drama colpidor. L'altre gravat és
reproducció d'un gravat que es troba en
un tractat anglès de cacera 'd'animalons
vius ; forma part d'una sèrie d'exemples de-
mostratius de la •manera com cal usar de
les mans per tal de no matar ni de fer patir
la presa. Si aquella fotografia és colpidora,
aquesta, més humil, ho és encara més. Ho
és no se sap per què. Potser només perquè
l'aparell fotogràfic tingué un moment feliç,
com el tenen els homes, els pintors i els
escultors.

Que no s'esverin massa els detractors es-
teticistes a la moda sublim que li sortiren
quinze o trenta anys enrera a lla fotografia.
El gram artista podrà anar més enllà que
la millor reeixida de les fotografies perquè
pot, a consciència, accentuar més o .menys
ací o allà, suprimir, afegir o deformar per
a millor expressar; mentre que la fotogra-
fia està subjecta a una immutaible escala de
valors correlatius, en virtut de la qual, do-
nats un to, una línia, un límit (blanc o un
límit inegre, tots els altres valors formals
es coordinaran disciplinàriament i sempre
amb un 'mateix ritme d'impassibilitat, que
és com si diguéssim de passivitat. Sols s'ex-
ceptuaran d'aquesta llei que mitiga l'expres-
sió plàstica, com mitiguen fundes i vels les
formes corpòries, .aquelles fotografies que
reprodueixen obres d'art, perquè en 1'ob-
jecte fotogràfic l'artista ja ha marcat els
accents que l'aparell no pot donar i que
poden fer molt discrepants l'abjecte artis-
tat i e7 mateix abjecte fotografiat.

Es que el món és molt divers, complex
i canviant, i tots els aparells fotogràfics i
tots els artistes posats alhora a dir i pedir
un sol objecte no arribarien pas .a esgotar
mai les seves facetes, de pregona rea-
litat.

Per raó de la recerca d'aquesta pregona
realitat, tan patética, els antirealistes rene-
garen del fals realisme i volgueren sobre-
passar-lo (sabrerealisme). I també ,per raó
d'aquest recòndit anhel de Realitat profunda
els artistes dits d'avançada no divaguen gens
ara que retroben la grandesa del real em el
món exterior i en la vida quotidiana.

•	 JOAN SACS

(i) IEn el nostre escrit del número rg¡
de MIRADOR es llegia : «els artistes... sobre-
realistes, subidealistes i autorealistes tots
sán...>>, i calia corregir l'error de caixa en
aquesta forma : «rels artistes.., sobrerealis-
tes, suridealistes i tots gels antirealistes...n.

També s'hi llegia : ((El cinema rus i la
seva escola el germánic...n en lloc de: «El
cinema rus, i a la seva escola el germà

-mc...>

Invitat el Gatcpac per aquest setmanari
a exposar el seu punt de vista respecte allò
que haurien d'ésser els nostres hote's de
turisme, ha redactat les ratlles que seguei-
xen, amb el ben entès que es tracta sim-
plement d'un recull d'idees que podran ésser
la base d'estudis posteriors més complets.

L'èxit d'una explotació d'hotels de tu-
risme està provat que augmenta en pro-

-1---
	

" s. 	 :	 2,	 ^ 9nvu

i.. k..--.-^-.{•{ µH....	
4Y

-: ^H F	 j
..l 

. - 

h^—^ i}V Y	 c M	 '.

Planta d'hot

porció al nombre d'hotels ; és un criteri
equivocat la por a la competència. Una
xarxa d'hotels ben emplaçats atreu el tu-
rista. La construcció d'hotels de turisme en-
tenem que ha de fer-se d'acord amb un
pla de conjunt preconcebut. Per bé que els
hotels han d'ésser diferents- en la seva dis-
posició en adaptar-los a l'emplaçament cor-
responent, cal que tinguin el màxim pos-
sible de característiques comunes, especial-
ment pel que fa referència a les construc-
tives, puix aquesta és l'única manera de
poder dotar-los de tots els perfeccionaments
de les installacions modernes amb pressu-

postos inclosos entre els límits d'una expia
tació segura.

Com a condicions bàsiques i comunes
per a tots els hotels, hom de considerar
les següents

1• Importància de l'emplaçament dos
del punt de vista pintoresc. Un hotel de
turisme és un lloc de distracció i repòs en
contrast amb la vida de la gran ciutat. Per
això han d'estar a una distància dels pobles
que permeti el màxim contacte amb la na-
turalesa, sense arribar a un punt que faci
]'accés i el proveïment excessivament gra

-vosos.
z." Tipus d'habitacions ben escollits per

cada cas. L^habitació és la cèllula de 1'ho-
tel i ens ha d'indicar, fins en els més ín-
fims detalls, el tipus d'hotel del qual forma
part. Una habitació d'hotel de pas serà
essencialment diferent d'una habitació d'ho-
tel de temporada ; amb freqüència caldrà
poder disposar de tots dos tipus d'3abitació
en un mateix hotel. (El Gatopac ha pu-
blicat ja un estudi sobre habitacions.*)

g, a Protecció de les habitacions contra
els sorolls. Per a això han d'emprar-se les
solucions constructives més noves i anés
perfectes. Pot separarse una habitació de
la veïna amb paret maó buit de 15 cm.
com a mínimum ; amb doble embà omplint
la cambra d'aire de sorra o suro ; o amlb
un emba senzill revestit per les dues cares
de suro o d'un altre material àfon. Cal
adoptar sempre la porta doble.

4. a Installacions. Installació completa de
sanitaris per cada dormitori o, almenys,
per cada dos. Com a mínimum s'ha de
poder disposar d'una dutxa. El bany ge-
neral és inadmissible en hotels de turisme.
Es interessant de fer notar la importància
que té que les tuiberies siguin del diàmetre
necessari perquè s'omplin i es buidin rà-
pidament els lavabos, els banys, etc. Això,
que sembia tan elemental, és oblidat gai-
rebé sempre al nostre pafs. Es indispen-
sable que les installacions siguin registra-
bles, ja que en un hotel la quantitat que
anualment s'inverteix en reparacions repre-
senta una càrrega enorme. 'Es per aquest
motiu que les installacions d'aigua freda i
calenta, així com la de calefacció, no 'han
de fer-se empotrades ; si es volen deixar
ocultes, s'han de ferpassar les tuberies per
galeries registrables.

5." Servei de restaurant, cuina, etc. Es
un dels més complexos i més interessants
des del punt de vista del rendiment. D'una

.-

raspalls per a tots els usos

articles de neteja — objectes per a presents

rambla de Catalunya, 40

encertada disposició i proporció de les di-
verses dependències en depèn moltes vega-
des l'èxit econòmic de l'explotació. IEl cap
de cuina ha de tenir un lloc des del qual
puguin dominar tots els serveis que de-
penen d'ell. Com a indispensables citarem
els següents : cooperativa, celler, cambra fri-
gorífica, quarto fred, preparació de peix,
preparació de carns, preparació de llegums,
cuina, rebosteria, cafeteria, office, taula ca-
lenta, aigüeres, armaris per a pisa, cristall

el ((standard

i argenteria. Aquestes dependències han
d'estar distribuïdes de tal forma que na
permetin l'encreuament de serveis. Cal que
estiguin com més prop possible del men-
jador, i no obstant l'aïllament d'olors i
sorolls ha d'ésser absolut.

6, a Habitacions per al personal másculf
i femení, amb lavabos, dutxes, etc., apartats
de la cuina.

7. a Safareigs, màquines de rentar, asse-
cadors, planxadors, repàs de la roba, rober,
etcètera.

Com a serveis complementaris ha d'h?-
ver-hi a cada pis un office pel desdejuni i

servei de restaurant, amb muntaplats. Quar
-to de roba de llit i d'habitació, quarto de

neteja, quadro de timbres i una habitació
per al servei.

A aquestes condicions generals comunes
a tots els hotels de turisme cal afegir les
particulars de cada tipus. A Catalunya po-
dríem classificar els laotels de turisme en
tres grups:

A) — Hotels emplaçats vora el mar, Cos-
ta Brava i platges principals.

B) — Hotels de muntanya. ;Pireneu,
Montseny, etc.

C) — Hotels emplaçats en llocs d'interès
arqueolbgic.

Reservant per a una altra ocasió un es-
tudi anés aprofundit, farem unes considera-
cions respecte els hotels de platja, que són
potser els de rendiment econòmic màxim.

Aquests hotels aniran desterrant de mica
en mica la clàssica ((torreta)) dels nostres
pobles de la costa. Es absurd que en temps
com els actuals, en els quals les preocupa-
cions econòmiques afecten a tothom, es
tingui una casa per habitarla només un
o dos mesos l'any, sovint arrancada del con-
fort indispensable.

Falten hotels en es puguin passar les
vacances curtes o llargues, si convé amb
tota la família.

Cal que 'hi hagi diversitat de tipus d'ha-
bitació dintre 1'estendardització dels ele-
ments. Amb aquesta consideració general,
concloem, mancats de més e spai per precisar
les condicions que han de posseir els hotels
de turisme.

GATCPAC

(r ) Núm. i de 1 931 de la revista AC..

VISITEU
a les

Galeries
Laietanes
l'exposició de carfells de la casa

Carbons
Permanyer
Del 6 al 19 de febrer de 1932

Perfil del mateix. hotel



cions sempre responen al gust de llur pro-
pietari i per això no hi .poden haver les
imposicions d'un gènere determinat.

D'altra part tots els mitjans tenen un
element que els és ben comú, i aquest és
el disc. La radiació de discos, que ha arri

-bat a ésser unproblema per als venedors
detallistes, no és difícil de resoldre regla-
mentant-la, i així ta venda fins i tot es po-
dria incrementar. La .utilització de discos
també amb els aparells de rádio és una nova
sortida per als discos. Avui tots els recep-
tors porten 1'anomeinada «amplificació gra

-mofònioaa, i aix8, que només és una possi-
bilitat amb poc valor en els aparcils modes-
ts, és una realitat utilitzada en les ràdio

-gramoles, encara que s'ha de confessar que
per avui aquests aparells només són possi-
bles amb un preu llevat. Dèiem que l'am-
plificació gramofònica no era • és que urna
possi,bilit.at, ja que actualment constitueix
un reclam comercial que poc s'utilitza, puix
la sonoritat a través del procés Qick-u,
aparcll, alt-parlant, demés d'ésser i^ncòmo-
da d'obtenir, no és tan perfecta com I"o'b-
tinguda directament amb el portàtil gra-
mofònic.

La rodio, però, cal reconèixer que té en-
cara un ample camp d'experimentacions en
el qual sempre són ipossiibles les sorpreses,
per a obtenir no sols noves apgicacions d'au-
dició, sinó també perfeccions quant a l'ob-
tenció d'aparells que permetien comercial-
ment introduir-se al mercat a un preu rela-
tivament modest. Sempre hi haurà, perd,
aquells aparells modestos de preu inferior
fins al de l'utensili més senzill de la casa,
que amb uiaa galena permeti seguir de casa
estant els esdeveniments que presenta 1'•aa
tualitat diària i contribuir a l'esplai de Eles .
llars humils amb un .pressupost limitat.

J. G.

^I

—aQue és estrany ! Havia encarregat unes
camises per tu, i 'm'envien aquest barret
tan bonic.

(Ric et Rac, París)

--Que t'has tornat boig?
—Es que ano m'he récoeat de sacsejar la

medicina abans de pemdre-la.
(Il Travasso, Roma)

_r

—1 com van e1s acgocis?
—Si em dones paraula de no demanar--me

res, et diré que van bé.
(Jugend, Munic)

r

—Ah ! Vostè és el director del •presidi?
I potser ha anatpujant des de simpbe pre-
sidari ?

(l'he Passing Show, Londres)

u

I lú'	 1

Hi ha menys accidents de ferrocarril que
d'auto perqué el maquinista ino abraça mai
el fogainer.

(The Passing Show, Londres)

A .L'EDAT DE LA PEDRA

—Tot s'ha acabat entre nosaltres! Aquí
tens les teves cartes !

(Ric et Rac, París)

—Aquesta és l'actriu Doris de Rio.
—Ah, sí? Oin surt?
—Sobretot a les púgines d'anuncis de sa

-bons i cremes de bellesa.

(The Bystander, Londres)

—Vaig venir a aquest hotel perquè ene'i
va recomanar un amic, però I''h.a bitació és
dolentissima i el menjar insuportable !

--I a mi què m'explica! Queixi's al seu
amic.

(The Passing Show, Londres)

L'encantador de serps a Itàlia
(Simplicissimus, Munic)

■

Ràdio, gramòfon i discos

en receptors

Heus ací dos sistemes d'aparells, la ràdio ' perfeccionant,	 no	 solament	 els	 òrgans	 in-
i el gramòfon, que des de fa uns anys al- I tenns,	 motor i	 principalment el diafragma,
temen en el servei de música i animadors 1 situó també tenint els aparells formes més
de les ]Fars, racionals i confortables. Al costal d'aquesta

Fins fa uns quants anys, obtenir música senzillesa dels gramòfons, hi havia la com-
de casa estant només era possible o bé a
les persones amb certa educació •musical per I

plicació dels equips receptors de ràdio, que
comptaven sempre amb éls accessoris enut-

.	 a fer sanar un piano, que ha estat sempre josos de bateries que s'havien de reposar i
l'instrument	 domèstic	 per	 excelléncia	 per vàlvules	 que	 es	 fonien	 sovint,	 esdevenint
ésser	 el	 més	 complet	 actuant	 individual- il•lusori	 l'estalvi	 que	 semblava	 comportar
meint, o bé a les que no toni'nt-la gaudien l'aparell sobre el gramòfon.
dels	 mitjans	 economies	 suficients	 per	 .ad- Els perfeccianaments	 posteriors situen la
quirir una .pianola. No cal parlar de la mú- ràdio i	 I gramòfon en formes que es po-
sica	 obtinguda	 amb	 els	 primitius	 gramó- den considerar gairebé com a dofinitives, en
fons amb	 trompa,	 no sols	 per 1'amtiestétic les quals només són possibles els perfeccio-
emba9um	 de	 ]'artefacte,	 sinó	 per	 la	 seva naments de detall.	 Els	 aparells de ràdio,
deficient sonoritat i més encara per la pes- compactes, és a dir, d'un sol bloc, al qual
sima qualitat dels discos impressionats. només és	 necessúria una senzilla	 connexió

Després	 de	 l'aparició dels	 primers	 «pot'- a	 la	 xarxa de	 la	 illuminació.	 Els	 gramò-
tàtils»	 va	 venir	 la ràdio	 envaint totes les fons amb una senzilla caixa de petites di-
llars. Cal reconèixer que al principi hi	 po- mensions a la qual	 es pot	 aplicar els dis-
dia més la novetat de l'invent que la qua- cos,
litat de la música que servia, perú així i tot Ara bé, de casa estant, quins .ava:ntatges
es va estendre .amb una forma insospitada hi ha utilitzant l'un o l'altr'e mitjà? La res-
i arriat les	 anteines i	 xarxes més o menys posta	 de la qüestió així formulada és di^fí-
cientffi^ques	 van	 envair	 terrats	 i	celoberts, cil per la raó senzilla	 que	 tots dos respo-
La ciutat de Barcelona va ésser un dels (llocs neon	 a	 utilitats	 diferents.
d'Europa	 on va arrelar més.	 Les	 emisso- La	 ràdio, demés de música,	 serveix	 (o
res d'ací aviat vam comptar amb més de hauria	 de	 servir)	 a	 qui	 l'escolta,	 l'actua-
deu mil abanats, i això en aquest país no litat.	 Uin	 altre dia parlarem	 de	 les	 activi -
es pot negar que és un esdeveniment, tenint tats de les emissores, encara que, dit sigui
en compte que	 les quotes són	 voluntàries. I de	 passada,	 no hi	 ha	 .per	 què	 criticar-les

De	 totes formes	 l'afició .minvà	 en pocs com es fa tan sovint. Es veritat que la qua-
anys. Aquest descrèdit fou produït molt per litat de la música servida i fins en l'orien-
la	 qualitat	 de l'emissió,	 però	 més	 per	 la tació	 general	 hi	 sha	 molt	 a	 dir,	 però	 cal
desillusió produïda en el propietari de ]'apa- reconèixer el servei que han estat prestant
rell quan va desaparèixer l'encís de la no- principalment amb	 els	 esdeveniments	 polí-
vetat	 i	 es va convertir	 en	 uin	 instrument tics darrers.	 El gramòfon en canvi només
reproductor,	 o millor,	 transmissor de sons, serveix música,	 ,però	 hi	 ha	 la	 facilitat	 de
superior als .altres instruments. triar l'audició,	 facilitat	 limitada	 per	 l'abast

Simultàniament	 la	 fabricació	 de	 «portà- de	 la	 discoteca	 particular.	 Reconeixent	 la
tuls gramofònicsn	 es va	 anar desenrotllant, limitació aquesta, 	 val	 a dir que les collec-

Lcr úlíimci
paraula

dies de carnaval!
T_____^:f . 	 .V ,

Compri avuínous
discosí escolleíxi'ls
entre aquests èxits
que li o f ereíj,c avui
LaVoz de Su Amo

FEODOR CHALIAPINE
(BAIX)

Poder hosfíl (Sieroff) "El alegre Carnaval". = Trepak
(Moussorgsky) "Caníos y danzas de la Muerfe". D13=1511

ORQUESTRA SIMFONICA DE FILADÉLFIA
(MESTRE STOKOWSKY)

Finlandia (Síbelius) Poema simfònic I i II pares.	 DB=1584

LAS LEANDRAS (MARY ISAURA 1 COP)

"El Pichi", Chofís. = "Las viudas". = "Pasodoble"
"Canción canaria". 	 AE=3830 i AE=3831

ORQUESTRA JACK HYLTON
La llegada del circo, Foxfrof. = Canción alegre, Foxfrof.

AE_3846
ORQUESTRA DEMON'S JAll
El gallinero, Xofís corejaf, Dale de befún, Vals=jofa
corejat.	 AE=3852

ORQUESTRA MAREK WEBfR
EI trío de la bencina. = Un buen amigo, One=sfep.
Darling, FoxfroL	 AE=3682

TANII ZERJA (Ac. de guifarras por HERMANOS RICARDO)

Tango amigo. = Mejor no recordar.	 AE=3826

NIÑO DE LA ROSA FINA DE CASARES
Fandangos, "Suspiraba un peregrino". = Tarantas,
"Qué bien 4e lo agradecería" 	 Aß=3814

Modern receptor llençat al mercat per

P HILIPS RADIO
compendi de 1a ècníca de ràdío

mai cap aparell ha assolís tal grau
de perfecció i selecfivítat

"La Voz de
su Amo"

Dolceria LATORRA

Munfaner, 18	 Telèfon 35116

930 A = Corrent altern
930 C = Corrent confínu	 FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

RADIO
	

Unió de Fotogravadors
Casanova, 160-162 : Telèfon 77406
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	 PROPAGANDA TURÍSTICALa Costa Brava

L'exemple d'AlemanyaSi les prediccions que es fan sobre el tu-
risme català es compleixen, d'aquí pocs anys
podrem veure la nostra Costa Brava conver-
tida en un gran centre d'afluència de viat-
gers. Tot és qüestió que no ens limitem a
pregonar, com hem fet fins ara, les excellèn-
cies d'aquest tros privilegiat del nostre país,
tot esperant que per ell sol i per la seva

Sant Feliu de Guíxols

bellesa excepcional acoinsegueixi atreure 1'a-
tenció del turista. Els catalans, quan parlem
dels encisos de la nostra terra i per tant de
la Costa Brava, caldria que ho féssim amb
menys vanitat i •penséssim, en canvi, que
sense esforç tots els atractius del país res-
taran gairebé ignorats i al marge dels cor-
rents turístics. Convé dir, una vegada més,
que els catalans amb prou feines si conei-
xen el seu país. I si això és així, ja pot cor

-pemdre's que som encara molt lluny del mo-
ment en què els no catalans sentin admira-
ció per .aquestes platges, aquestes muntanyes
i aquests monuments que són el vostre or-
gull.

Sense un esforç decidit i continuat, Cata-
lunya seguirà essent un pafs poc visitat.
Pensem que fora de la nostra hi ha altres
terres magnífiques i positivament interes-
sants, els habitants de les quals cerquen en
el treball i en l'organització la manera d'a-
treure el foraster. Hi ha en el que podríem
dir-ne mercat turístic una concurrència di-
fícil, i en aquesta concurrència Catalunya
no ha tingut fins ara cap mena de paper.
Malgrat tenir una situació d'avantatge, no
s'ha preocupat mai d'aprofitar -La. Ha deixat
sempre el camp lliure a tots els competidores.

Endarrerits i tot, bé caldrà que un dia o
altre ens decidim a començar . I un dels ob-
jectius que ofereixen el camí anés planer per
aquest començament, no hi h.a cap •dubte
que és el de la valorització turística de la
Costa Brava. Des d'ara hauríem de pensar
que aquesta obra no pot ésser simplement
el resuiltat de la iniciativa individual, sinó
que ha d'obeir a un veritable pla de con-
junt, en el qual tots hem de posar l'atenció.
Gal ert primer lloc que els Municipis i altres
sectors interessats en la prosperitat de la
Costa Brava s'uneixin per a iniciar la tasca
però cal també que Barcelona es senti una
vegada més capital de Catalunya, ajudant ï
orientant aquesta empresa. Alltrament, hem
de tenir en compte que e) nostre país no
és pas tan extens — i amb els nous mitjans
de viatge, amb més motiu — perquè no pu-
guem dir que els llocs principals no es troben
gairebé a les portes de Barcelona.

Reconegut doncs l'interès nacional que té
l'explotació turística de la Costa Brava, cal
preveure el moment en què aquest lloc hau-
rà de ,poblar-se d'lrotels, balnearis'i nuclis
d'urbanització. Cal estar alerta per quan
arribi aquesta hora, pensant en les innom-
brables calamitats que han caigut sobre la
major part dels municipis de Catalunya a

conseqüència de les
--___._____^	 genialitats dels arqui -•

tectes i constructors i
de ales manies dels pro-
pietaris. L'estranger
observador en tindrl
prou amb contemplar
les manifestacions de
la nostra arquitectura,
les erupcions i protu-
beràncies de pedra i de
ciment que hem inven-
tat .per a bastir o or-
namentar les nostres
cases, sense cap res-
pecte per a l'harmonia
civil, per adonar-se que
es troba en un país
d'un llevat individua-
lista i anàrquic on
l'autoritat i la discipli-
na no tenen cap pres-
tigi. Un país o:n la
gent fa el que vol.

Mentre els nostres poetes i els nostres ar-
tistes s'han dedicat a enaltir el nostre pai-
satge, l'egoisme desenfrenat i la incultura
d'una gran part de la nostra • burgesia ha
destruït els nostres boscos i ha fet malbé els
recons .més bells del nostre litoral. IEl pretext
més .arbitrari i més allunyat del que pot
significar una peremptòria necessitat econò-
mica ha portat més d'un propietari a rea-
litzar actes que podríem qualificar de ,barbà-
rie si no l'excusés la seva total ignorancia.
Per simple gasiveria, fou destruïda, no fa
pas molts anys, una de les més belles pine-
des de la nostra costa de Llevant. Després
d'això, si en el nostre poble ha d'haver-hi
un mínimum d'autoritat que garantitzi la
permanència del que és patrimoni de tots,
bé caldrà exigir que no continui aquesta
obra de devastació que amenaça convertir
la nostra terra en l'ermot més desolat.

Si tractem ara d'empendre l'explotació tu-
rística de la Costa Brava, no hi haurà més
remei que .procedir amb un criteri rigorosís-
sim en tot el que faci referència a la conser-
vació dels seus atractius naturals. Com a
primera providència, s'imposa que el poder
públic delimiti la zona que podríem qualifi-
car turística i la declari d'interès general.
I ,seguidament caldrà , pÍiçar a . ,totes jes.ut
banitzacions que projectin ò les que convin-
gui rectificar en els termes municipals de
la Costa Brava, així com també al seu ré-
gim forestal, normes anàlogues a les que re-
geixen per als Parcs Nacionals.

En defensar aquest oriteri, no és que obli-
dem l'encert d'alguna de les urbanitzacions
més recents d'aquella regió. Però per trac

-tar-'se precisame:nt d'un fet excepcional, tot
el zel que posem per evitar d'abús de 1 a pro-
pietat en benefici d'un pla de conjúnt, serà
poc per arribar al nostre objecte, que no pot
ésser altre que el d'arribar que la Costa
Brava tingui, a casa nostra i a .ora, tot
aquell prestigi necessari per a ésser cons
derada com una veritable zona turística, i,
per tant, com una solidíssima base de u -
quesa per aquell tros de Catalunya.

1. M.

—La meitat dels consellers són uns idio-
tes!

El president.—Rectifiqui immediatarnont
aquestes paraules

—Volia dir que la meitat dels consellers
no són idiotes.

(Le Rire, París)

II
La senyora. —Maria, he trobat un franc

sota la taula.
La minyona.—Li vaig posar expressament

per veure si la senyora és honrada.
(Pagel gaies, Yverdon)

—Però, aquesta aigua no deu ser pas
bona pels peixos?

—Què diu ara I Si ni un sol rem vol sortirv.

ÍLustige Kiste, Lei,psic)

Agència exclusiva per a la venda de

MII^ ADOIR
Societat General Espanyola de llibreria

Barbarà,16	 Telèfon 17z18

En disposar-se Catalunya a iniciar la seva
política turística, no deixa d'ésser força in-
teressamt conèixer i examinar detinguda-
ment els procediments que utilitzen, per a
la propaganda de seu país, aquelles nacions
que han comprès la importancia que pot

tenir per a llur economia tractar i atendre
convenientment el problema turístic.

No som gens partidaris en aquesta ni en
cap altra de les noves activitats a les quals
s'haurà de lliurar Catalunya, de fixar l'a-
tenció únicament en el que facin els altres,
per copiar-ho servilment i adaptar-ho des-
prés a la finalitat que hom es iproposi. Nos-
altres, que ens sentim orgullosos de tenir
una personalitat ben definida, hem de ten
dir en aquest aspecte, com en tants d'altres,
a crear uns procediments autòctons, en els
quals es remarquin aquelles condicions d'o-
riginalitat que puguin fer-los inconfusibles.

Es indispensable, però, conéixer al dia
tot el que es faci en matèria de propaganda
turística, així com els resultats que se n'ob-
tenen,.per tal d'estar degudament documen-
tats i preparats abans d'establir el pla de
propaganda turística que encaminarà a un-
citar el desig de visitar i conèixer el nostre
país.

Un dels esforços més formidables , i en-
certats que s'hagin realitzat darrerament en
matèria de propaganda turística correspon
indubtablement a Alemanya. Hom pot ben
afirmar que abans de la Gran Guerra aques-
ta inació no havia pensat seriosament en els
beneficis que li podia oferir l'explotació del
turisme. Ha estat en aquests darrers anys
que Alemanya s'ha llençat, .amb una em-
penta i una organització exemplars, a la
difusió de tot el que constitueix el qàe
podríem dir-ne el seu patrimoni turístic.
Tots els centres i llocs d'afluència de viat-
gers són inundats de material de propa-
ganda gràfica, cartells i fotografies amb el
fi de canalitzar cap a Alemanya els corrents

del turisme internacional. Deixant a part
la magnífica tasca que realitzen les empre-
ses de caràcter privat, cal fixar-se en la
gran abra que porta a terme l'organisme
creat .per aquest objecte sota la dependència
de ila Direcció dels Ferrocarrils de l'Estat

alemany. Personal expertíssim, que disposa.
de cabals considerables, ha muntat un ser-.
vei de propaganda turística no superat per
ningú. El seu arxiu de fotografies, clixés,
estereoscòpies, pellícules i exemplars posi-
tius és d'una varietat i riquesa sense com -;
paració possiibe • iEn aquesta mateixa plana'
en reproduïm una mostra. La prodigalitats

,amb què es distribueix per tot el món aquest
material respon al millor criteri que pot.
tenir-se sobre aquesta mena de publicitat.,

Parallelament a aquesta acció Vri ha es-
tablert un servei de noves destinades a la'
premsa de tots els països, que són trameses;
.als periòdics en la 'llengua en què están
redactats. No cal dir que sota l'aparença:
d'una nova d'interès general hom remarca
una .propaganda a favor d'Alemanya.

^Emr constatar els resultats que ha ola
tingut aquell país amb aquests procedi-
ments en tan poc temps, hom no pot subs-
treure's de comparar-ho amib l'actuació apa

-ratosa i plenament ineficaç ddl nostre «Pa-
tronato Nacional de Turismo», reduït ara
a una existència molt feble.

Catalunya, en enfocar el seu pla d'acció
turística en vistes a l'estranger, cal que-
tingui present els diferents camins que han'
seguit els altres, per tal de no fer cap mar-
rada i obtenir el màxim rendiment en ^'ob
jectiu que persegueixi.

Els primers passos donats amb la fun-
dació de la Federació de Turisme de Cata-
luinya i Balears, sota el patronatge de 1a
Generalitat, iens fa esperançar que s'inicia
una bona orientació en la política turística
de Catalunya.

M.

Regates prop de Berlín. (Foto del servei de propaganda dels ferrocarrils alemanys) 

Quan viagi

aprofífi els avaniai ges de la nostra cadena d'hotelsL

;ts: H1IIISL :
LA MAJOR ORGANITZACIO HOTELERA D'ESPANYA

A Barcelona	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 , Hotel Oriení	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 250 habitacions 100 banys
A Barcelona	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Hofel d'Espanya	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 150 habitacions 50 banys
.A	 Bilbao .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Hotel Carlfon	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 • 200 habitacions 200 banys
A València .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ,	 . Husa, Hofel Vicfòrla	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 100 habitacions 50 banys
A Tarragona	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ,	 . Hofel Europa	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 75 habitacions 30 banys
A Alacan4	 ,	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 , HoEel Palace	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 80 habifacions 50 banys
A	 Càdiz	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 •	 .	 . Hofel de la Playa (femporada 1 de juliol 30 sefembre). 150 habitacions 100 banys
A Alcalà de Guadaira (Sevilla). Hofel Otomana	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 30 habifacíons 25 banys
A Sant Sebasfià,	 . Hotel	 Crisfína .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 200 habifacíons 200 banys
A	 Sevilla ,	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Hotel Madrid	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . l00 habífacíons 60 banys

En tots aquests hotels trobarà especial acollida, estada confortable, cuina de qualitat í preus moderats

RUSA segueíx augmenfant la seva cadena d'hoíels per tof Espanya, fins que la seva organífzació abasti les ciutats més ímpor^anfs d'Espanya



L'HOME
D'AFERS....

Avui mes que mai ve obligat a
defensar el seu cervell d'aquesta
escomesa evolucionista que ac-
tua l ment I'está esgotant. Que
pensi tan sols que un xoc nerviós
pot posar en greu risc la seva
vida i salut. Templi els seus ner-
vis, vigoritzant-los. Regeneri el
seu fósfor que ara a mans plenes
está gastant; vulgui esser fort i
sa per no defallir i esser vencut.

E1 fill. —Quant temps fa que ets casat,
papà?

El pare.— Quinze anys .
El fill.—I quant temps te'n queda?

(The Pa.ssing Show, Londres)

TOHIC
NERVIOS(roSroR ESTRIGNINA 1 hIPOFOSMTS

^^	 Y

-	 )a.D 7

--Quin temps més ximple !
—Jo vaig tenir sort. El dia que vam en-

terrar la meva dona feia un temps es-
pl idid.

(Le f ou.nuii Aniusant, París)

Sempre el primer en l'escola
dels Tonics nerviosos a travers
de tots els temps i de totes les

generacions médiques.

Venda farmacies.

1A80 R AT 0 RI S	 CERA, 5. A

Vlco, 18	 Coperrnco, 35 al 39.	 Barcelona

-Qué et semlbla? M'està Ibé?

(London Opinion, Londres)

1 à t1, /

—Sábretot, eo es descuidi de rasprullar -li
Les dents

(Judge, Nova York)

—Ahir no vàreu venir al despatx dient
que estàveu malalt i a la tarda us vaig veu

-re en bicicleta.
—Devia ser quan anava corrents á cal

metge.

—TAL, veus, aquest ha arribat a centenari.
—sí, però el temps que li ha costat!

(Ric et Rac, París)

Le serfa a Vd, agradable
poder tomar un purgante de
aceite de Ricino, si éste tu-
viera el gusto de un buen ja-
rabe de naranja?

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

—Ja ha canviat l'aigua deis poixos?
—No, senyora; encara no s'han begut

la d'ahir.
(Everybody's, Londres)
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AGULLES
=GIOCONDA_

Si voleu obtenir el màxim so del
E disc i el mínim desgast, useu
= sempre agulles G 1 0 0 0 N DA.

Cada agulla porta el nom gravat
Capsa de 200 agulles 250 ptes,

Venda a l'engròs:

A. GUARRO
RAMBLA CATALUNYA, 7
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AIGUA
DE ROCALLAURA

^o MÉS RICA oELMON

Si vosEíè paEeíx d'Albuminúria,
Lifiasi úrica (mal de pedra),
Bronqui4is parenquímaíoses
Nefritis crònica, es curarà ra•

dicalmenf amb

AIGUA DE ROCALIAURA
S'expèn en ampolles de lífre i mig

i en garrafons de vuiE lires

Dlstrlbuldore ®enerale

FORTUNY, S. A.
Carrer Hospital, 82 I Salmeron, 133

(The Passing .',homo, Londres)

CollseY! la pell saca, asta, jove, fresca i gamada

Åfå!ti' s depressa, amh h!!dlle, simplem2al

Societat Espanyola de Carburs MetàI'Iics
Correus Apartat 190 	 BARCELONA	Telèfon 73013Tdeg.l'Carburos' 	 Mallorca, 432

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-bion (Corunya) :: OXIGEN 99 e /e DE PURESA, Fàbriques aBarcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-GAN1 S i FERRO SILICI :: SOCÀRRIMAT i SECAT defils i peces seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUS-TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS,  BU-FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per laSOLDADURA AUTOGENA
PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

ANUNCIANTS...!
Una moderníssima organització completa en publicitat

IJeI'lícules de díbuíxos animats
mudesmudes i sonores - patent núm. 121288 - aplicades al

servei de la tècnica publicitària, us l'ofereix:

"Agencia General de Anunclos"

Vostres productes poden ésser propagats amb èxit segur
per tota la Regió Catalana i Illes Balears

200 cinemes en cuitats 1 poblacions
de categoría

fontanella, 10, 1. r, 21a 1 -Tel, 16606
BARCELONA

°°^,
ÄÁA	 Avinguda Menendez Felayo, 8J, 1er

ß4V1	 MADRID

Els millors materials
per a la construcció

BARCELONA
Plaça d'Antoni López, 15

Telèfon 16556
IMPRESOS COSTAAselto, 45.-Bercelona
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