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presenta demà, a I'Urquinaona,
el film «AI'leluia», que no
ha estat reprès des de la
seva estrena.
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De Dijous .. - ► MIRADOR_INDISCRET
— a Dijous'

ci ítadà, estranyat davant aquella emis-

El senyor Durán i Guàrdia en funcions al despatx de l'alcaldia

dada pel senyo Vilalta és fet arrió uaa cruel- satànica. eSr te'l mengaas . de via err:,,vxr.w
tat refinada. Com a víctima risible hi ha digué al pobre — és teva la vaca.» E1 pobre
l'alcalde senyor Aguadé. Però el tret és també - què ha de fer el pobre? — va començar
contra tota_ l'Esquerra.;-I val i a dir qu;e, en de devorar el gripaau amb tots els 'fàstics. El
aquest aspecte, els opirdonards	 com uns llui- gripau cruixia sinistrament entre les dents
tadors japonesos, han fet una clan a llurs del pobre pagès	 Fi sir' estava, darmat i ja
contraris es veia sense v ea	 Fünalmeit, quan ]l'altre

'C :a,	 si	 fan	 int, possible la . vida de l'actual era .l ,mig , grrpuu, va fer-li : «Si em mengo
Ajuntament, posen-9'Esquerra en una situa- l'altra !meitat,	 cm	perdonaràs- la	 vaca?»
ció sense eixida. Perquè, d'una part, no sa- «Fet!», respongué l'altre. Llavors el ric s'a-
bria atrevir -se a nomenar una comissió ges- cab'à el gripau, i ambdós continuaren cami-

tora sense veure's lliurada .a la impopularitat nant, si,enciosos, cap al ,poble, ells i vaca.
més cridanera, i, d'altra part, tenint encara De sobte, el pagès pobre va recargolar un

la llei electoral per"apróvar,'no pot convocar rérfec, es va deturar un moment i va dir al

unes eleccions gaire de pressa, company
Voler fer-ho i dur ràpidament la llei elec- uVo;dria	 saber	 per qu	 ben hagut de

toral	 al Parlament,	 té dos	 inconvenients: menjar gripau!»
primer, que estPonca il'estudi4e les lleis dels Veritablement, el doctor Aguadé, de tor-

• onflictès del camp ï prepara una inova iote- nada de Madrid, s'ha vist obligat a devorar

rinitat	 per	 aquest estiu que np	afavoreix el gripau de la dimissió. Quina en fóra, que

gaire l'Esquerra. Car ja se sap que, compost èls	 seus	 adversaris	 no hagin	 de	 pendre'n

de'rabassaires tarot com de propietaris, aquest també el seu boci? Aquesta, crisi ano tindria

partit es desgasta molt amb la prolongació ap resultat -que no s'hagués .pogut obtenir

de l'actual •èstat,de coses. d'altra	 manera.	 I. només	 haurien	 de de-

El segon inconvenient és que tot seguit plorar entre tots haver hagut de menjar cosa

que un projecte de llei electoral anés al Par- tan poc apetitosa.

lament en aquestes circumstàncies, la Lliga Però,	 de	 totes	 maneres, el que està fet

i la Unió Socialista de Catalunya no es dei- està	 fet.	 I	 el	 gripau	 és	 menja	 indigesta.

xarien passar una magnífica ocasió de retar- Quan un partit ha menjat gripau, acostuma

dar les solucions, presentant totes les esmenes a no trobar-se gaire bé.

que calguessin.
L'Esquerra es, troba, dunes, en un carrer

sense sortida, rte..
x s ^--

I:ot això no tindria cap gravetat si no fos

que l'Esquerra és un partit que actualment
té abassegats tots els càrrecs de govern de

Catalunya i que, moguda principalment pel
sector que ara se li regira en contra, t:

trencades les relacions amb totes les forces

republicanes i catalanistes restants.
Aquesta manca d'esperit de cordialitat i de

comprensió porta l'Esquerra al périll de no
sobreviure a una desfeta, esmicolada parqué
no podrà trobar una successió fàcil el dia que
es senti desgastada, i s'haurà d'estar clavada
al seu lloc fins que, materialment, caigui a

trossos.
I això, per al país, també és temible. Po-

dria ben bé esdevenir-se que, si tots els ca-
talans republicans no hi posen els cinc

sentits, aquesta catàstrofe que avui es veu
fatal, allunyés el govern de Catalunya de
titans republicanes i el dugués, per reacció
ja ni tan sols a la Lliga, partit poc enèrgic,
sinó, el que és pitjor, a un feixisme de dreta,
dob:en;ent perillós per a la República i per
•a l'autonomia.

Això esdevindria, fatalment, si totes les
persones que tenen interès a defensar el, bé

ry de Catalunya i la República no es preocupen
ja de cercar amb quina força republicana i
catalana substituiran l'actual partit de go-
vern, el qual, pels seus pecats, avui es veu
malalt de la malaltia que l'ha de dur al se-
pulcre.

Caidria,	 servint -s e d"uno infornuuió deia-
El millor de la crisi	 imunicipal fou, el pos-llada, basada en dades. com més completes sat dissabte,	 a presa de	 ió de f a 

i exactes millor, establir. el balanç del que s'ha I dia pel senyor Duran i Guàrdia,
fet en la tasca de catalanització d'ençà que Quan, trobant-se present el secret
a

ri acci-
vivim sota el rè

g

im vepublicà, amb les possi-

El fràmif, sobretot!	 t	 Un

fe.	

-

dental, senyor Conde, En Vilalta digué a En
bilita.ts que aquest ha aportat reconeixent la Duran i Guàrdía que des d'aquell moment
personalitat de Catalunya. Des del decret de quedava ungit amb la més alta representació
Mareelli Domingo a la implantació definitiva de la ciutat, el senyor Conde, tímidament,
de l'Estatut, pròxima a realitzar-se amb l'a- exposà que ell, a causa del tràmit,. no en

caba m ent del traspàs de serveis en curs. donarp odia
—Vostè hauria d'absentar-se oficialment o

Aiaá permetria de saber ben bé el que en- i bé demanar llicènciá	 digué al senyor Vi-a

q

u

est
cara queda per fer en aquea qüestió que és

Indubtableme

n

t que s'ha: fet molt, però és

]alta.
d'una necessitat imperiosa.. — Home ! — exclamà	 —. Ara fa poc

vaig anar-me'n un dia i mig, i quan, en més
igualment indubtable que encara queda molt d'una ocasió, el senyor Aguadé també se n'ha
per fer. No parlem de tot allò que cau dintre I anat, i només s'ha fet que traspassar la vara,,
l'esfera dels organismes oficials catalans, on	I sense cap tramitació prèvia, com és que de
la tasca de catalanització — com no podia secretaris no s'ha objectat res?

deixar d'ésser — ha estat	s rtada f orça enllà -Oh	 Un maces en aquests casos ens ha
comúnicatel traspàs ì ñó ens liem detúr_at a

i segurament no s'aturarà„on es troba ara, fer averiguaeions.
sinó que prosseguirà fins iilà ori calgui.

fet l

a

seva feina en aquesta obra, i moltes

,Perfectament. Que vingui el maeei en

E1 mac

e

r es presentà.
Moltes altres entitats no oficials també han qüestió.

grans empreses, entre elles les de transports —Miri — li digué En Vilalta — : acabo de
urbans, han contribuït a la catalanització, traspassar :la vara al senyor Duran.

Però encara queden molles coses . a fer, i . —Molt bé, senyor Vilalta.
—Comuniqui-ho al secretari.

Cot i ésser dels que sabem que les coses no —Moltt bé	 seiayor Vilalta,.
es	 an en un dia i no volem demanar mira-f El maces s adreçà a4 senyar Conde
eles ni impossibles, bé podem dir que en al- De part del senyor Vilalta, li comunico
guns aspectes la catalanització es porta a una que ha traspassat l'alcaldia al senyor Duran
marxa excessivament lenta. i Guàrdia.

Cam a més vistent, hi ha la petita qüestió E1 senyor Vilalta al senyor Conde
de la retolació dels carrers, en lá qual a penes --Està conforme així?
s'ha fet gran cosa, fins a l'extrem que en —Vol callar!

moltes cantonades no sols hi ha encara el
danys í perjudíeisrèto!	 en	 castellà,	 sinó,	el	 que	 és	 i5itjor,	 la

meitat d'aquella placa 'que abans del baró de I)urant el poc temps que IEn Duran i Guàr-
Viver retolava els carrers en català i en cas- dia ha gaudit de ]'alcaldia, ha pogut esbrinar,
tellà i que l'Ajuntament dictatorial féu serrar entre altres coses, que ell va davant de 1'^Es-

Un

pel niig conservant solament la part coste-

i totlaorn sap que'te altres feines més urgent

s

co£et, en ordre die tinéncies d'alcaldia, i que

regi

d

or dea Lliga, al qual En Duran

liana. per tant aquest, quan ha estat alcalde acci-
Tgthom diu que l'Ajuntament no té diners dental, ha usurpat un dret que li pertocava

a ell, a En Duran.

que aquesta que indiquen. Però ningú no i Guàrdia contava la descoberta	 1i digué,
s'ho crea ni ningú no sap veure la urgència seriós :
ni la conveniència de rne	 de la mèittvt de —Jo; al lloc de vostè, demanaria danys i
coses en ,les quals els regidors esmercen llur perjudicis.
terrali3, tau'prec ós cona el rtosfre per`q°tiiéi'!d t-

d'.Esq

u

erra Republicana.

bé ens costa els nostres diners. Telegrama apòcrif
Demés de la inicïa:tiva pública,	hi ha la.

L	 sensaoianal de dissabte la constituí.nataprivada;'. que enlloc corn act	 on mai ningú a dimissió dels seus càrrecs deis- regidors
no s'ha:reftiat massa dels poders públics, po-
deia fer•	 tantes- coses -útils;- suplint sobretot ]Els que estavan al corrent de la qüestió,
les corporacions oficials en aquelles qüestions no deixaven	 de	 comentar	 el	 disgust	 del
en què elles no es poden irrrrúscuir. doctor Aguadé quan rebria la ,notícia a Ma-

En efecte,	la feina de catalanització	que drid. Per això va fer molta gràcia un tele-
en podriem dir privada difícilment pot ésser grama que feren circular durant un àpat de

Galimafias

f

inalitat

obra de les corporacions oficials. E1 que cal commemoració que tingué lloc dissabte al

és acréixez l'esperit de catalanització, i per migdia. El telegrama redactat deia ; «Ayun-

a això convé una propaganda intensa.
tamiento de Barcelona.	 No cambien tercio.
Falta una vara. Aguadé.n

Ja tenim noticia de l'existència d'un co-
mitè	 que. es	 25roposa aquesta indispensable

i fins potser hagi aconseguit resul-
tats,apreciables.. IEIs de L'Opinió feren dissabte u,n dinar i

Ara que, f rancament, ens han passat per 'l'endemà un '.número extraordinari de no sa-
l,es mans circulars i gasetilles d'aquest corni- beco quantes planes. Els que es varen entre-

rant tota lá s

e

tmana els havia fet treballar

tè	 escrites	 amb	 unes	 fals impropietats	 de tenir, a fullejar-lo, acabaren de mala manera.
llest uat fe	 i	 fartes	 altés	 sinlàcti ces,	 orto-

g	 ^	 f	 q
perquè èomençava per la página número 76,
seguida de la 8z i acabava .amb la qg!

gràfiques i de redacció, que ens hem esverat Aquest imbroglio es diu que fou una broma
una mica, fiem temut qne la catalanització del personal d'impremta que valgueren pen-
duta per aquest camí, no fos més que afa- dre'represàiies d'En Fernàndez Puig, que du-
vorir la formació d'un idioma inferior al del
Rector de Vallfogona. com a negres, i del diari en general perquè
I amb això sí que cal anar amb èomf te. el dinar de dissabte no fou del seu gust.

A hores d'ara la boro voluntat nq és una.
Insídies inconscieníscircumstància prou disculpados. Cal catala-

rritzar, però de debò, és a dir arnb correcció. Dijous de la setmana passada, al vespre,
Si no, niés val no posar-s'hi. I, tal com es- va funcionar el ventall de reflectors del Pa-
tan les coses, ja no és cap miracle saber ca- laà Nacional de l'Exposició, en virtut, creiem,
talà i saber-lo bé. Es una obligació.—(C. R. de la VI. a Fira de l'Automòbil.

sro de I um en un dta no assenyalat, pre-
guntava a un altre per quin sant hom havia
engegat els raigs lluminosos•

-'No ho sé — va respondre 1'interpellat —.
Potser va afegir amb tota naturalitat —
deu ésser el sant de la muller de l'alcalde.

Erudició
Diumcnge a la nit el Comitè Organitza-

dor de l'IExposició de i'Automóbil donà un
banquet a les autoritats. A l'hora de les pos-
tres, el president senyor Guanyabens féu un
discursàs com una casa, dient, entre al tres
coses, que la indústria de l'automòbil era la
«fregonau, frase que va entusiasmar l'audi-
tori.

Després, perquè el símil quedés més rodó,
etzibà entre cap i coll dels concurrents una
anècdota atribuïda a Talleyrand i gue havia
publicat La Noche feia pocs dies. El deves-
sall d'erudicció del senyor Guanyabens acabà
per enternir els concurrents, que l'ovacionaren
anib. entusiasme.

6i una altra vegada vol quedar millor,
sense necessitat de recórrer a La Noche, pot
adquiiir el llibre d"Oteyza, Frases históricas,

i tindrà tema per setanta-set discursos més.

EI que va del dia a la nio
A la ciutat de Reus s'ha celebrat durant

els dies 3, 4 i 5 del que som, el IX Congrés
de la, Federació de la Premsa Catalano-Ba-
lear. Enarribar a l'estació de l'esmentada
ciutat, els representats d''una Associació Bar-
celonina, no trobant quipogués donar-los raó
del lloc on havien d'adreçar -se, demanaran
a un taxista que els portés al domicili social
dels seus collegues reusencs,

Però no hi hagué manera d'entendre''s.
Preguntat sobre el particular una autoritat
que manà parar ell cotxe perquè anava contra
una direcció vachieritzada, va respondre
—Perdó, senyor, perdó. Jo sóc guàrdia ur-

bà i per tant hauria de saber-ho tot. Però
faig el torn de nit, i no sé res d'això.

Hosfes indesifjables

Els congressistes efectuaren entre altres
una visita a l'Institut Pere Mata. Després
d haver resseguit un gran nombre de llepen.
dóncies del 'nanicomi t d haver-se familiarit-
zat amb els malalts, el senyor Burgada,
President de la. Federació de la Premsa Ca-
talano-Balear, va embalar-se en un discurs
luan hem entrat a l'Institut, acabàvem

de visitar el Centre de Lectura de Reus, re-
sidència dels savis intellectuals...

En acomiadar-se dels pseudo-periodistes de
la Federació, el doctor Briansó, de l'esmen-
tat Institut, va dir

—H'an pres possessió de casa de vostès.

Compfes clars
Un dels moments emocionants del Con-

grés foia Faprovació de l'estat de comptes.
EI tresorer de la Federació va donar lectura
d'una partida de dues centes vint-i-curt pes-
setes, la qual havia quedat en descobert.

Sembla que el sen yor Ribera Rovira, du-
rant la. • seva fecunda presidència, va encar-
regar-se de cobrar un compte de l'Associació
de I i Premsa de la qual també ell era pre-
sident.

Va dir-se que requerit ]'esmentat senyor a
efectuar e4 pagament, va acceptar unes lle-
tres, que naturalment foren protestades en
el seu dia,

Alguns congressistes s'escridassaren
—;I per què serveixen 'els tribunals de Jus-

tícia?
Naturalment, la seva set de justicia no

serví de res.

La campana dels geganfs
Amb motiu de la inauguració de ]es Expo-

sicions de Reus, el Conseller primer ahà a
la ciutat d'En Prim en representació de l'Ho-
norable President de la Generalitat per tal
de donar solemnitat als dits certàmens.

Abans, com no podia menys d'esdevenir,
visità el Centre de Lectura acompanyat del
Comissari de la Generalitat a Tarragona i
d'altres amics polítics. Com que el millor de
Reus és el Centre de Lectura i el millor del
Centre la «Peixeran, el senyor Pi i Sunyer
fou invitat a descansar uns moments en
aquell amable recó de la casa.

•Mentrestant, aproximant-se l'hora de la
festa, del vell cloquer pacti un tritlleig típic i
inconfusible. El senyor Comissari, extremant
l'amabilitat amb el Conseller primer, digué
en sentir-lo

—Repiquen per vas...
Però un diputat de 1'Esquera allí present,

fill i veí de Reus i prou jove encara per mos
-trar-se se•nsible a certs repics, va exclamar,

ingenu :
—Si és la campana dels gegants !
El greu del cas és que el Comissari també

a de Reus i .no hi hagué excusa possible.

Revolucionarisme seràfic
Els separatistes comunitzants de 1'^Estat

Catal^ Partit Proletari celebraren la setmana
passada una reunió al seu local per tal de
pendre acords sobre l'actitud a adoptar da-
vant els feixismes hitlerià i dels escamots de
1 "Esquerra.

Mentre tots els assistents que demanaren
la paraula s'expressaven en termes de gran
violència i propugnaven a cada moment una
marxa sobre la Generalitat amb les banderes
barrada i vermella al davant, una jove i assí-
dua militant de la secció femenina veia trans-
córrer les hores de la reunió tot fent-se una
manteleta de punt de ganxet.

Dient-ho tot, però, no oblidem de dir que
el color del fil de llana era, naturalment,
d'un roig així com de III Internacional.

RES DE NOU..,

La feblesa de tots plegats
. La còlera de'I senyor Lluhí, semblant a la I De moment, les coses s'adobaran, és clar,
d'Aquilles, segueix donant fruits de dolor per •l, només a la superfície. Però, qualsevulla que
a i'Esquerra Republicana de Catalunya. Re- sigui el resultat d'aquesta crisi, és de tota
tirat a les seves naus, voltat del, seus amics,	 evidència que ano respon a res. I això ens
no es limita, però, a l'abstenció com el jove	 recorda una història popular.
senyor dels Mirmidons • Cerca les ocasions	 Diu que anaven per un camí dos pagesos.
propicies a desarticular el seu propi partit, L'un era ric i l'altre pobre. I el ric venia
aquest partit que persisteix en la impertinèn- de comprar una vaca. Quant al pobre, es
cia de no voler-lo reconèixer com a Suprem desfeia en elogis a la vaca del ric i la guai-
i Unic,	 tava amb ulls de cobejança. Era cap al tard

Ara l'ofensiva s'ha concentrat a ]'Ajunta- i, com salen fer, a tal hora, un gripau saltà
ment. Tot el planeig de la maniobra secun- pel corriol. I el pagès ric tingué una idea

LA VELI DE LA FAMA
No us hi amoïneu... Tol s'arreglarà...



Un aspecte de Ciutadella

prés d'urna hora de pols automobilística per bada de segar. Quan el sol •comença a pintar
L na carretera que té ni enents i emocions per ; les teulades — decorades amb fantasies de
a tots els gustos. A cada banda d'aquesta calç —, en tots els claus de tes parets d'.-
\—carretera  veieu uns marges atrevits i 11an- layor veureu penjar una gàbia, amb la cor-
quíssims que ára s'enfilon muntanya amunt, responent perdiu ensopida a dintre. La gent
ara empresonen un arbre, ara guarden un surt a	 treballar,	 les dones	 van	 a	 la	 plaça,
corno); uns riiarges que, per dir-ho en una s'obren les fàbriques de calçat	 1'ú^nica 1 u-
pan aul'a, s'esbargeixein. Dins les petites ona- destria del país —, e, sent tocar a .missa,
des de verd que fa el vent en acariciar les
bit es dels camps, veieu pasturar xais, uns
potquets negres que forn míting amb e1 mor-
ret de cap per ,avall i unes vaques inandroses r
que quan els sembla es situen al bell mig , t	 a	 ty
de la carretera en	 una	 actitud de	 filos sht eá	 t, €
atracador. 'Els arbres de la carretera i	 ai-g r	 at	 sy^^^	 ^	 ^	 t
rebé tots els altres, de tanta fricció despie- ú	 ^,át	 ;t	 ?	 (a	 a	„

^ `tala dr	 vent nord, es crien esquenuts, ra- );ls"	 ,^	 o tes ^fr
quítics i aparatosament lecant,u . cap a una ,	 "	 ,t	 I	 Iji^,
banda. L'agricultura és magreta, i només hi
creuon els ramats i quatre pagesos de bona
fe ..\'. meu entendre el paisatge menorquí es r	 w ' a	+
d'allò de passar-la tan magra,

)

Quan fa una estona que heu deixat els l(-
earrers de Vlahó,	 l'automòbil alenteix sob-
tadamant la marxa i el xofer comença a dia- J
logar amb uns sondats polsosos, 	 entafur.ats
dalt d'uq camió enorme de color de plom t
que maniobra damunt d'un quilòmetre escàs
de carretera.	 Darrera	 el	 camió es belluga
oto una cempanyia de soldats que van con-

néctant una mena'de vies movibles damunt
les quals un canó formidable, imponent, tot
¡a i•ìt II 	 de ¢olor de car])assa, espera pacient -
ment la cobejada embranzida. Aquesta em -
1ranzida de vegades tarda un mesa .arribar,
f	 ' 	 t t	 ene	 et	 vuit set	 ] -

tirar-la al primer reconet urbà que se us
presenta.

A Ciutadella hi ha hin petit port de mar.
Si no us ho diguessin, però, us passaria
per alt ; és molt probable que si no us el
trobàveu al capdavall d'un carrer, .aquell port,
tot adormit, amb unes quantes veles podriint-
se'ls les tord-es i l'alegria d'aquelbes bar-
quetes blanques dels que surten a pescar per
distreur• 's durant els ocis dominicals, tor-
naríeu a agafar el vaixell a Mahó i vindríeu
a Barcelona coinvençuts de no haver-vos dei-
xat perdre ni un detall, ini un sal indret
digne d'ésser admirat.

t;l port de Ciutadella, ensorrat uns dotze
in•etres del nivell general de les cases, té
aquella captivant intimitat dels petits ports
de la nostra Costa Brava. L'aigua del mar,',
abans d'arribar a convertir-se en aigua de-
port, passa a frec del far de 'Ciutadella i res-
segueix 1a hnia sinuosa de les cales per om
pastaren els ànecs salvatges (dits també corbs
marins) fiins arribar .arran de les, cases de
Ciutadella on desemboca una riera sense suc
ni bruc.

A l'altra banda del .port i formant pl.at-
xeriosa romeria, ham constata una munió
de pefites cases. blanques, que s'escampen
discretament sota l'u11 vigilant i solemnè del
far. Són les cases d'estiueig de les bones
famílies de la localitat, les quals, en la im-
possibilitat" de traslladar-se uns quilòmetres
més enllà on el clima acusi una variació i
mant balneari actuï de sedant infal•lible de
determinades malalties, en la impossibilitat
de tot això, dèiem, i com que la concepció
de ]''estiueig en la majoria dels casos obeeix
a una simple illusió cerebral, els ciutadellencs
han optat un sistema amarat de sentit comú
i sana filosofia : han resolt el problema de
l'estiueig installant-se a ]'.altra banda de
port, ni més ni menys com aquells barce-
lonins que es muden de pis per a gaudir
de les delícies — almenys imaginades — de
la casa del davant.

El .port de Ciutadella és de poc calat.
Això vol dir que, a part d'uns quants velers
que fan transport en competència a la com

-panyia dels vaixells de vapor, algunabarca
escadussera i el Ciudadela, ben poques sán
les novetats d'entrada que registra el port
de Ciutadella. Del Ciudadela, el vaporet que
fa él servei Alcúdia-Ciutadella, val la pena
de parlarne si més no per la 'manifesta irre-
gularitat d'horari, la qual li ha bastit, a
l'entorn de les seves arribades, un moviment
de legítima curiositat. Si demaneu detalls
d;aquest recorregut insignificant entre Ma-
Ilorca , i . Menorca,. teniu moltes possibilitats
d'obtenir aquesta resposta

--iDepén de moltes coses : de la càrrega
que porti, del temps, de l'humor del capità...
Si hi pugeu, 'el millor que podeu fer és no
encaparrar-vos-hi.

L'observació final és•justíssima, car el Ciu-
dadela tan aviat bat el seu propi rècord, com
se l'ensorra d'una manera insòlita i lamen-
table. Com que la gent això ho sap, només
!li confien els paquets i la correspondència.
Una correspondència que mai no va conde-

msi o u ss o
fet és que un dia o aitne arriba 'que la	 El port de Ciutadella

companyia té ocasió de manifestar-se amb
una tenacitat que honora i perfila la rectitud arriba l'autòmnibus de Mahó a la fonda
d'aquels que la comaudon. Algun viatger afi- comencen a coure costelles a ila brasa, uns
cionat a les matemàtiques ha tractat de treu- quants viatjants corren pel poble optimistes,
re conclusions concretes sobre el temps que actius, amb l'activitat del que ha de resoldre
aquest canó tardarà a arribar a la fita que en poques hores el problema d'infinites vi-
hom li ha assiginat, i sembla que la xitra- 	 sites i amicals encaixades.
clou és de le. més aclapacants que es puguin	 També, dedicant unes ratlles que facin re-
escriure. Aixoplluguemanos em la conclusió,	 ferència al folk-lore memonquí, hom pot es-
tanmateix d'un sabor pacifista insupenabie, criure d'Alayor que és el puint de, Menorca
que si tot el transport de material bèllic es on es troben éls millors glossadors'; els més
mobilitzés amb' una parsimònia taro tnerave- reeixits en aquesta poètica manifestació de
llosa, amb una economia de dinamisme tan U improvisado satírica. Ens explicàrem : du-
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de Menorca)
Álayor és el primer poble que es troba

sortint de Mahó, en direcció a Ciutadella.
La blancor — clàssica blancor menorquina —
més desesperada infiltra a la petita població
un segell de sòbria polidesa. !Els carrers lleu

-gerament costeruts són, a les primeres hores
del matí, tots poblats de modestes cavalle-
ri	 m 'e sàrries regalimantes a b i s s	 s 	 d 'herba ca-ar

rant les nits d'hivern, en alguna taverna
d'Alayor o bé en manta casa particular, hom
decideix donar unes quantes hores de glos-
ses. A tal fi es contracten dos glossadors de
punta, els quals, per mitjà de petits versets
improvisats, enceten i mantenen un tema de-
terminat, una xafarderia local, per exemple,
en constant actualitat durant hores i hores.
Un tercer, amb el cap caigut, la guitarra a
les mans, va fent una tonada d'acompanya-
ment molt grisa i molt de malenconia de
gitano. Això pot durar hores i hores. De
vegades els glossadors es piquen de l'amor
propi, les apostes comencen a fer bonic, el
públic s'engresca mig per l'entusiasme de la
lluita mig per l'alcohol de la beguda, i les
glosses duren urna pila de nits fins que un
dels dos glossadors acaba els arguments i
((abandona)), amb la gargamella desfeta- Pel
turista, les glosses son un plat fort de primer
ordre.

La primera impressió visual de Ciutadella
és de les més agradables. Com que veniu
d'una ciutat com Mahó, pròdiga en carrers
costeruts i - sacsejats, trobeu que Ciutadeila,
que s'aguanta sobre un terreny pla i sense
complicacions, .és. d'una majestat, d'una cal-
ma paradisíaca. Quan fa estona que heu
deixat les maletes a la fonda i heu badat
Lina mica etc cada encís arquitectònic que se
us ha posat al davant, la impressió favo-
rable d'aquest país menorquí no sois per-
sisteix, siinó que cada vegada se us va ar-
rapant amb major comve!nciment. la pulcri-
ud menorquina, ja prou remarcada en el

primer reportatge, a Ciutadella és quelcom
que arriba a desconcertar-vos : els infants
no omplen la paret amb pegats de fang ni
l'embruten de ninots i gargots de carbó, les
persianes no ostenten mi urna simple barnilla
destenyida, les voreres són pi-ntades assídua-
ment amb una barreja de color d'argila i
carmí, i les parets, copiosament emblanqui-
nades, semblen eternament sotmeses a les
pràctiques domèstiques de la bugada i la
planxa elèctrica. Quan la cigarreta que fa
poc heu començat toca a la seva fi, teniu

- de vèncer una mena d'especial pudícia per

corada amb segells d'urgència. El ciutade-
llene no és amic de paradoxes.

L'única fonda de Ciutadella és a can Fe-
liciano. Com de la cuina de can Bustamante
de Mahó, abans d'embarcar-vos de Barcelona
n'heu escoltat elogis de totes menes i per a
tots eis gustos. Hi ha xicots esportius i ele-
gantíssims que us conten, fent una rialla de
gigolo que ha descobert una' carícia nova,
que a can Feliciano els deixen pelar patates

Molí de Ciutadella	 -
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Ronda de Sant Pere, z4, pral.

ILtI'ERI'IlY
F Sobre la crueltat. — Aquests dies s'ha
produït a Barcelona un espectacle d'allò més
repugnant : tots els diaris m'han parlat. Al
teatre Olympia, unpobre home anorrienat
Taimú s'ha deixat clavar en una creu ; sem-
bla que 1i varen cita v ar de debò, que patia
intensament i que a les vint-i-quatre hores del
suplici se li havia infectat un peu, i unes per-
sones anaren a demanar al governador que
el desclavessin i que suspengués l'espectacle.
Durant ti'estona que e1 suposat faquir ha es-
tat crucificat al teatre Olympia, sembla que
no hi ha acudit tot el públic que ambicionava
l'empresa. La crucifixió de l'infeliç Taimú
no ha estat un bon negoci. Els falsos faquirs
són vell s a les sales d'espectacle, i a mi, en
e1 cas concret, él que trobo més repugnant
i més canalla és el caràcter científic i la
serietat amb la qual es vol cobrir la inde_
cència de l'espectacle. 'En aquest cas, com
en els casos semblants, mo es tracta de res
més que de la imaginació que desvetlla la
gana, i els trucs de què és capaç un home
per guanyar-se la vida quan es veu acorra-
lat. Jo penso fins a quin punt aniria a la
deriva aquest pobre Taimú quan va descobrir
la crucifixió com a negoci. M'imagino quina
mena de personatge deu ésser la dona que
acompanya Taimú, quan per amenitzar l'es-
pectacle li posa una cigarreta a la boca i li
encén mentre el crucificat procura dissimular
les ganyotes de dolor intens. En aquest cas,
com en tots els casos semblants, no es tracta
d'altra cosa que d'explotar la nostra més
baixa crueltat amb la mentida d'un espec_
tacle curiós i excepcional, i l'home — l'em-
presari, vull dir — que es dedica a aquesta
explotació, jo creo que si hi hagués una mica
de justícia a1 món se l'hauria de condemnar
a cadena perpètua.

Aquest fet actual ein fa pensar en altres
espectacles, en els" quals s'ha "explotat la
crueltat humana. Hi ha qui creu que , aquesta
crueltat és morbosa i que no és d'homes sans
i normals. Jo, desgraciadament, cree el con-
trari; crec que aquest gust per les esgarri-
foses truculències és més natural del que
sembla; i que tot és avesar-s'hi i crear una
mentalitat que les faci tolerables. Quan jo
tot just acabava de sortir .del copegi, recordo
que en un teatre del Parallel projectaven un
film que tenia per tema u'ná execució capital
a la Xina, i el mèrit del film consistia en él
fet que no era trucat," sinó que tenia , el valor
de un documental autèntic. El governador
va prohibir a ]'endemà la projecció del film,
perqué a la porta hi havia garrotades per
entrar-hi. Jo i altres companys " meus — te-
níem quinze o, setze anys — hi vàrem .amar
amb d'estómac arronçat i fent e1 cor fort;
l'espectacle era tan cafre -com vulgueu, però
la curiositat del públic era, més cafre que
l'espectacle.

No són del meu record les execudomns pú-
bliques, pecó he sentit explicar el que pas

-sava a Barcelona en aquests casos, per testi-
monis de vista, i set bla que mai la voracitat
dels ulls i les empentes na s'han fet tan
expressives com aleshores. Sempre que aquí
s'ha anunciat urna cosa truculent que inclinés
l'espectador a la brutalitat, l'èxit ha estat
segur. Si la crucifixió de l'Olympia no ha
donat les pessetes esperades, serà degut a
la p!luja, a la crisi o que la propagainda no
ha estat prou i mntelligent.

Entre el públic que va a veure .aquestes
coses, més que degenerats i casos patològics,
s'hi acostuma a trobar el badoc ingenu i
primari, l'home absolutament normal capaç
d'ésser a4lò que se'n diu un bon pare de fa-
mfHa. Els boas pares de família en totes les
èpoques han estat partidaris de l'-aplicació de
les lleis penals amb totes les conseqüències.
Si a 'Europa s'hain anat suprimint les tor-
tures, els suplicis lents i tota .mena d'atroci-
tats, no ha estat precisament perquè en pro-
testessin els -pares de familia, ni els bons
comerciants, Ini les persones més normals i
més sanes, sinó per influència dels mora-
listes, dels teòlegs ó dels homes de ciència,
considerats i perseguits moltes vegades com
a folls o com enemics de la societat.

No hi ha cap argument que , em demostri
que la gent d'ara és més sensible, més pia

-dosa o anés tendra que els ciutadans de París
del segle xvit que contemplaren el suplici de
Ravailhac, que com a suplici sembla que va
ésser de les coses mes horripilants que, s'han
produït en la història. Entre els jutges i els
espectadors hi havia la gent més delicada de
França ; ',a mateixa gent que després escol-
taria els sermons de Bossuet i les tragèdies
'de Cornei^lle.

A mi em diran que en els moments ac-
tuals coses com aquesta no és possible que
passiin. Que la sensibilitat de la gent avui
reaccionaria en un altre sentit. Jo cree tot
el contrari ; crec que la crueltat humaina és
exactament la mateixa ara que fa tres-gents
anys. Són molts els que diuen que els toros
és un espectacle salvatge i immoral, i de
passada tenen tota la raó, però ,nosaltres
anem tranquil-lament als toros. Jo em consi-
dero incapaç de matar una mosca o de fer
patir a qui sigui, però jo sé per experiència
pròpia que en una plaça de toros aguanto
visions que potser en un altre lloc els meus
nervis no les tolerarien.

L'horror a la crueltat i als espectacles in-
humans no ha vingut mai de sobte, ni ha
estat imposat per la massa primària i nor-
mal • de la gent, sinó que ha estat sempre
imposat des de dalt i predicat per homes
d'excepció. Que les persones s'humanitzin i
es tornin piadoses i que avui dia el codi
penal sigui una cosa molt diferent de les
leis penals del segle xv>>, és purament i sim-
plement un triomf de la intelligència d'una
minoria selecta.
Es per totes aquestes consideracions que

jo trobo lamentabilíssim ' que a Barcelona
s'hagi permès aquesta desgraciada crucifixió
del teatre Olympia, com vaig trobar lamen-
tabilíssim aquell concurs de resistència de
ball, al qual 'aig assistir un dia i en vaig
sortir amb ]'estómac 'regirat. 'E1 públic no
en té cap culpa d'anar a aquesta mena d'es-
pectacles, perquè hi va conduït per un ins-
tint natura a• l'home, i que molts anys d'e-
ducació i de raonaments han anat atenuant,
però que no tardaria gens a produir-se amb
tota la seva ferocitat si eles autoritats aflui-
xessin la corda.

Davant d'aquestes coses, jo em penso que

la persona que té a la seva mà la policia
d'un país deu ésser implacable i d'una abso-

1 luta intransigència. Amb això no es pot
jugar, no es pot ésser tolerant de cap ma-
nera, perquè si no tirarem per terra aquella
ficció que ens aguanta a tots i ens fa creure
que la societat humana tendeix naturalment
a millorar i a perfeccionar-se.

Joser MARt:5 oe SAGARRA

u viatge ci I'iFla(Acabament) 	 plena de matisos, fóra del tot inoportuna la
Conferència del Desarmament.

Arriba un moment que el paisatge de Mah í
us esdevé tan familiar i el cambrer us serveix
el cafè amb un aire d'haver-vos-en servit
tants mils, que forçosament us veieu pre-
cisats a acceptar la conveniència de fugir
uns quants quilòmetres més enllà i fer un
esmerç méa turístic de les hores que passen.

Acuesta decisió 0 o menar-vos	 altre1 n pot s a atr
Iloc que a Ciutadella, que és una població
lluminosa i endreçada que se us apareix des-

a la cuiina i' que hi ha dies que fan el so-
fregit ; altres — senyor amb reuma i, pre-
judicis — canten et plaer dels menjars na-
turals que són norma de la casa, i 'el de
més enQlà s'eñcisa del barroquisme culinari
d'aquesta fonda pn pularíssima. Deixant a
banda totes aquestes interpretacions perso-
nals més "o menys interessades, es pot dir
que ,a la fonda en qüestió s'hi distreu cons

-cienciosament la gana i que per un ,païdor
d'ex• ursionista els menús no poden pas ésser
més: reeixits : faves ofegades amb paiates
fregides, arròs .amb cigrons, peixos amb suc
i patates, crema i pa de pessic, etc., etc.

Cüm que a can Feliçiano no existeixen
petites taules individuals, us veieu obligats
a menjar en una mena de taula familiar,
que equival a_ dir que entre plat; i plat us
veureu obligats a escoltar, a part dels xistos
picants de consuetud, el viatge novellese d'un
passatger del Ciudadela que ha aprofitat el
pròleg per a fer .promesa de no pujar-hi mai
més, els èxits d'un grup de viatjants que
cerquen automòbil per a tornar a Mahó i
el castellà abonyegat "d'un representant ale-.
-many de xarols americans. La proximitat
amb un des cafès de la població (n'hi ha.
dos, segons m'informen) us evita el suplici
d'un sobretaula inacabable o la invitació,
sempre difícil de defugir, de fer unes quan-
ts partides de dòmino. Un cop fet el nus,'
més o menys artístic, del tovalló, tothom s'a-
boca al carner amb el cigarret a la bóca,
mentre a la cuina ja comencen a pelar lliures
de pèsols i patates per a l'hora, una mica
llunyana, del sopar.

***

El ciutade'llenc es honrat, pacífic, casolà
i no li agrada embrancar-se. Té urna fabrica
de calçat endreçada i silenciosa (hom ha de
advertir que de Ciutadella en surten els caQ-
çats manuals més perfectes i de més cachet,
de tot (Espanya), dins l'escri,ptoriet de la'
qual estudia les seves creacions, escriu als'
clients i espera l'arribada del carter — els
dies que hi ha correu — per tal de -constatar
l'éxit dels seus models i ]'importància del s .
pedits, per dir-ho en argot mallorquí. Si la
correspondència no satisfà les mbdestes aspi-
racions del fabricant ciutadelleroc, o ni tan
sols li dóna motius per a decidir-ho, penja
el guardapols, ajusta la porta de la fábrica
i se'n baixa al port per anar a pescar amb
j Larca.

Una resignació franciscana elevada al súm-
mura presideix totes les decisions, tots els
actes de la vida del ciutadellenc. Per e11 la
vida avança a1 ritme d'un pèndol, implaca-
ble, contra el qual no valen lluites, ni crims,
ni desesperacions ni, melodrames.

L' lla menorquina estimula als qui l'ha
-hilen en elnoble exercici de la filosofia.

1 és que per ostentar amb una certa dig-
nitat el microbi de la calma que jo m'imagino
que deu flotar per sobre les roques de totes
files illes del món, la cosa més petita que
hom pot fer ós constituir-se en filòsof ama-
teur, encara que .només sigui a estones per-
dudes.

MANUEL. AMAT



No és un tema nou. Se n'ha parlat moltes
vegades i, quin dubte hi ha !, n'ha parlat
gent molt més autoritzada que un servidor
de vostès. Ara que, passa una cosa. La gent
autoritzada a què jo em refereixo, i tots
m'enténdreu, acostumen viure a Barcekma.
Per tant, se n'ha parlat molt i molt bé, però
gairébé sempre des de Barcelona. I encara no
és ben bé això e que jo vull dir, perquè na-
turalment que els que s'han proposat de
tractar aquest problema és segur que no ho
hauran fet així a la babalà, sinó que abans

planer. L'ambient rural convida molt, mas-
sa!, al dolce far riente.

On é's; doncs, el remei? Ací el teniu : fer
que la resta de Catalunya frueixi d'una di-
versitat de coses — arts, ciències, cultura, en
general... — avui dia reservades gairebé amb
caràcter d'exclusivitat als barcélonins. Potser,
lector, els teus llavis hauran dibuixat un mig
somriure davant d'aquesta solució meya. I
és que cal posar les coses en clar. Jo no pre-
tenc pas que si ve a Barcelona, per exemple,
Paul Valérv a donar unes conferències, els

Altura: 650 metres sobre el nivell del mar

Temporada oficial: 1 5 de juny al 30 setembre

00
Prodigioses aigües, les més nitroge-

nades i arsenicals d'Espanya.

Malalties dels bronquis, pell,
budells, neurosis i diabetis.
Estació ideal dels infants.

Situació meravellosa, clima sec, esta-
bliment rodejat de bosc.

Pensió completa des de 1 5 pessetes.
Habitacions des de 4 pessetes.

Xalets per a famílies.

00
REFERÈNCIES:

S. Samsó, Petxina, 3, pral. - Telèfon 15235
Farmacia Garreta, Rambla Catalunya, 89

A PROPOSIT D'UN TRICENTENARI

Inés. Nosaltres visitem` i venerem Versaill'es.
Però sabem que Lluís XIV ha construït un
conjunt encara més 'grandiós, tali lògic, més
puixant, gairebé tan bell? Aquest admirable
conjuint, sostret a la nostra vista per la seva
mateixa immensitat, és la frontera de la vella
França, és aquesta . científica i subtil xarxa
de places fortes, de planures inundables, de
bateries, de carnals ; aquesta cuirassa de pe-
dra, d'aigua, de terra, de focs creuats, que
ha dibuixat la França i la dibuixa encara
avui dia.e
Vauban era mat el 1 5 de maig de 1633 en

una caseta que subsisteix encara a Saint
-Léger-de-Fougeret, municipi :de Qvarré-les-

Tombes, districte d'Avallon, departament del

Vauban (boix d'Achille Ouvré)

Yonne. Gairebé tots els grans generals de
l'ancien régime francès eren aristòcrates.
Vauban forma amb Faber i Catinat el nom

-bre reduït dels procedents del poble. Orfe de
pare i mare, recollit i educat pel rector dol
seu llogarret, sentó plaça als disset anys, i
ràpidament es donà a conèixer com un engi-
nyer militar instintiu, desenrotllant tot sol
les poques matemàtiques apreses durant la
infantesa.

El regnat de Lluís XIV és creuat per dos
corrents, oposats a' voltes, però sovint pa-
rallels. L'un era empès per Colbert, geni de
l'economia que feia rajar diners abundosos
i en vetllava la distribució amb probitat i
anergia; l'altre, presidit per Louvois, minis-
tre de la Guerra, tenia cura de gastar els
di ners amb campanyes imperialistes a honor
i glòria dél Rei Sol.

Vauban fou protegit per Louvois, el qual
va endevinàr el geni militar que hi havia en
aquell jove, obscur, inelegant, eixut de pa-
raules afalagadores i sovint emportat per la
passió de la justícia que fa dir la veritat
sense miraments, oportune et importune.

La carrera de Vauban fou ràpida, ja que
l'any 1670 era el director suprem dels sitis
que posava l'exèrcit francès. Corrien els
grans temps del regnat de Lluís XIV i Fran-
ça s'eixamplava contínuament per obra de
la tàctica i l'estratègia de Turena, Condé,
La Ferté i altres servits pels artillers i els
minadors ensenyats i dirigits per Vauban,
el qual fou assenyalat com celui qui prend
les villes.

Abans de Vauban, la presa d'un castell o
d'una ciutat era una carnisseria desesperada
que de vegades omplia les (ossades de morts
r ferits. Vauban regulà científicament totes
les fases d'un setge, estalviant les vides dels
soldats, als quals prohibia exposar-se teme-
ràriament. En canvi; ell s'arriscava tant que
Lluís XIV, hagué de fer-li la mateixa pro-
hibició que ell imposava als soldats.

Un setge dirigit per Vauban -- en dirigí
cinquanta-tres i es trobà en cent quaranta
accions de guerra — era una cosa ràpida i
econòmica. Voltava la ciutat de trinxeres i
d'espones darrera les quals abrigava els sol-
dats i els canons i els sitiats es retien de
pressa. Places fortes com Luxemburg, judi-
cada irnprenable, queien al cap de quinze dies
de' començat el. setge.

Però la fortuna, enamorada de la joventut
de Lluís XIV, va començar a ésser-li in-
fidel així que S'atansà la vellesa. Els exèr-
cits de la França imperialista vacillaren i
cediren, replegaht-se cap a l'interior -de la
metrópolis, .cercant terrenys més propicis.
Aleshores, Vauban es transformà en cons

-tractor de castells, reductes i ciutadelles. Sdtá

EIs ¡mit a Catalunya
Fa deu anys, Daniel Halévy, en l'obra que

va consagrar a la vida de Vauban, inserí
una expressió venturosa que remarca bé l'o-
bra de l'insigne constructor de fortaleses.

Després de ponderar la bellesa de Versail-
les, obra definitiva del regnat de Lluís XIV,
escriu les frases següents que, ben medita-
des, no resulten pas hiperbòliques, com po-
drien semblar,ho escrites ara, a la calor del
centenari : rVersailles, tot concentrat, visi-
ble, és un espectacle esplendorós per sempre

aquest aspecte, que diu que és l'inferior de
la seva vàlua, el coneixem avui, ja que han
restat moltes de les seves obres.

Va modificar tres-centes places de guerra
antigues i en va construir trenta-tres de no-
ves, estenent per totes les fronteres de la
França el cinturó de pedra contra el qual
fracassaren les invasions, començant per les
de gairebé tota l'Europa en l'època republi-
cana deia Revolució. Alguns d'aquests camps
atrinxerats han servit encara en x91 4. E1 jac

de camails i comportes que v.a projectar com
a- complement de les fortificacions de Dun-
kerque, varen funcionar encara davant la
iri'vasió alemanya:. `	 '

La pau dels Pirineus en 1659 havia con-
vertit el Rosselló en província francesa i els
disturbis inherents a. la oentralitzac'ió d'un
pafs de fisonomia ben =determinada, mogueren
Lluís XIV a fortificar la regió llunyana i or-
gullosa. Per altra part, els espanyols que
havien dominat l'alçament de 'Catalunya no
renunciaven a recuperar el Rosselló, com ho
demostrà en 1674 e! general San Germà;
prenent Bellegarde i dirigint-se cap al Bola

Ceret.
Vauban féu els seus estudis, adreçà en 1679

all rei una Memòria detallant e1 que pensava
fer i posà mans à l'obra. Va reconstruir el
castell de Bellegarde que domina el p'as del
Pertús i el de Colliure que és la clau dels
ports del seu nom i de Port-Vendres ; mo-
dificà les fortificaoiorrs de Vilafranca dél Con-
flent, bastí el Fort-la.iG.arde a Prats de Malló
i el Fort-les-Baims damunt d'Amélie, i creà
de bell nau en t68r la ciutat de Mant-Louis
dotant-la dunes muralles i d'una ciutadella
magnífiques per a servir de capital de la
Cerdanya francesa en oposició a Puigcerdà,
capital de la Cerdanya espanyola.

Quant a Perpinyà, la seva obra fou com
-plexa. Va sistematitzar i arrodonir les mu-

ralles, especialment a l'Est; bastint tot un
conjunt de fortificacions que 'enllaçava la vila
amb la ciutadella.

L'antic castell dels reis de Mallorca, aug-
mentat per les muralles de Carles V i Fe-
lip II, que e1 convertiren en un bell donjon;
es transformà, per obra de Vauban, en una
ciutadella que encara avui serveix de ca-
serna espaiosa als senegalesos 'que consti-
tueixen el nucli de la guarnició de Perpinyà.

Entre la ciutat i la ciutadella' restaven
grams esplanades que serviren de glacis i
camps de maniobres. Vauban tingué cura
que uns gratis murs unissin la ciutadella amb
la vila representada per' les portes de Canet
i de S,ant,Martí, que va transformar en pe-
tits castells.

A l'altra banda de la població, entre els
rius Tet i Bassa, creà lla Vila Nova; abri-
gada per llargues cortines de pedra.

L'obra de Vauban a Perpinyà — en la seva
major part demolida en tpo4 i en 1930 — va
ésser fatal a Barcelona, perquè Jordi Pròsper
de Verboom, format a l'escola de Vauban,
en construir la ciutadella amb què Felip V
volgué castigar la capital de Catalunya, va
inspirar-se en la de Perpin yà, bastint-la un
xic. separada de lla ciutat, però unint -1a a les
muralles pel cantó de fora i voltant-la, pel
cantó de dins, :amb fgssades i glacis molt
extensos.

Però a Perpinyà les esplanades ja exis-
tien, perquè la ciutadella era apartada dels
carrers i a Barcelona aquest espai obert fou
creat artificialment amb la demolició de
1,400 cases.

Una , i altra ciutadella tenien molta sem-
blança, encara que la de Barcelona era pen-
tagonal i la de Perpinyà tonia un baluard
més, que, per cert, no formava angle agut
com els altres,`sinó ben obtús...

Seria massa llarga una exposició dels sis-
temes defensius de Vauban, però, a tall de
síntesi, pot dir-se que, en contraposició a
les fortificacions antigues •consistents en altes
parets aplomades que, de tant en tant, eren
protegides per torres, les fortificacions de
Vauban, adaptades als accidents del lloc, eren
regularment pantàgons amb baluards ben sor-
tits i muralles ajegudes, menys altes que la
contraescarpa o mur exterior de la fossada
que descendia cobert d'herba cap al nivell
del país. D'aquesta manera, la veritable mu-
ralla que rebia les canonades dels sitiadora
era el talús exterior en qué les bombes es
clavaven sense fer mal a la fortalesa. Les
muralles no eren rectes, sinó que formaven
angles entrants i sortints i, de vegades, líen-1=
gües de serp. Un camí cobert seguia la mu-
ralla pel cantó -de dintre, permetent el tras-
llat dels defensors al lloc amenaçat, i una
gran plaça d'armes s'obria al centrè'delimi-
tada pér les casernes i magatzems, edificis
que eren protegits per les murallés com elles
eren protegides per la contraescarpa.

La història ha fet un monument a Vau
-ban, perquè les seves obres han resistit ¡'em-

penta dels segles, però ha cobert de ridtcul
els seus deixebles de Catalunya, porqué llurs
obres — la Ciutadella i Montjuïc de Barce-
lona, els castells de -Lleida, Figueres i altres
- no han resistit l'atac d'exèrcits regulars,
sinó que sols han servit de presoi s polítiques
abominables i de casernes insalubres.

MiQuFt, CAPDEVILA

Barcelona en ters¢s de la diútadella (a la dreta)
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VEUS DE FORA

Barcelona i el centralisme

fix. ' Litvinof, representant de la U.R.S.S. a Gi-
nebra, hi ha tingut un gran èxit i tothom
s'ha felicitat de la seva presència a la S. deity" les N., cosa que vol dir un canvi en l'actitud

v _ de Moscú quant a relacions exteriors.
Lritvinof,	 segons	 diuen,	 és	 trempat i	li

Això també és Catalunya agrada explicar històries. Després de la ses-
ssó de la Conferència del Desarmament en

hauran volgut cercar-ne la rel per a conèi- barcelonins tinguin l'obligació de fer-lo que-
què Anglaterra virà en rodó sobre la qüestió
de la seguretat, el delegat soviètic explicava

ser-ne ben bé la seva fisonomia.	 Però, fet dar un parell d'anys a	 Catalunya perquè una historieta.
i fet, i fins i tat tenint en compte aquesta vagi	 repetint .arreu	 les	 mateixes	 conferèn- Un condssa-ri del govern es dedicava a l'e-
circumstància, no s'hauran pogut desenten- cies... No; demanar coses .així seria ridícul, ducació marxista d'un naugic.
dre del seu barcelonisme,	 àdhuc comptant si no fos ja, en priincipi, dèries de boig.' —.Repartirem la terra entre vosaltres...
amb la més bona voluntat de' món. Parlem de la música, per començar per li explicava.

Permeteu, doncs, que jo, sense cap pres- una cosa e. altra. A Catalunya, les associa- Molt bé...
tigi ni cap autoritat, hi digui 'la meva, No- cions, encara que poques, han dut a terme —Les vaques..
més	 pretenc	 avalar	 aquestes	 observacions una tasca de divulgació importantíssima. Fa --Molt bé...
amb lag .meva condició de no barceloní. 'Els una colla d'anys que en algunes ciutats de —Els porcs...
qui com jo vivim lluny de la ciutat fabulosa Catalunya, els qui volen, poden escoltar mú- —Ah, no! —saltà decidst el naugic.
respirant cada dia l'aire tranquil d'una ciu- sica. No parlem de tangos Ini foxtrots ; par- —Cona que no? I per què?
tat o d'un poble més o menys importants, tem de Música amb majúscula. Però aques- —Perquè tinc un porc.
però al capdavall minúsculs al costat de Bar- tes associacions tenen de renunciar moltes I Látvinof completava
ce1ona, podem parlar d'aquest mal de Cata- vegades a sessions de gran volada per la —Igual fa Anglaerra. Que suprimeixin ol-
lunya, mal del qual .no es pot culpar ningú, manca de mitjans. Tenim l'Orquestra Pau redueixin tancs, artilleria pesada, etc:..., tant
si voleu, però mal al cap i a la fi, lEm ve Casals, que rarament ha estat possible d'es- se li'n dóna.	 Però quan es tra,cta dels vai-
a la memòria una imatge — no recordo d'on eoltar-la	 fora	 de	 Barcelona.	 Doncs	 bé,	 li- xells de guerra, ja és tota una altra cosa.
l'he treta —' que va com	 1 anell	 al' dit.	 Es mitant-nos	 ara,	 ja	 que	 l'hem	 alludida; , a
així : ((Catalunya és com un ésser diforme ; l Orquestra Pau Casails, no podria la Gene- una ratera	 a marxistesperla mida del cap no està en relació amb la ralit.at o bé,	 per dir-ho més propiament, el
resta del cos:	 Catalunya té el cap massa Departament de Cultura de la Generalitat, Deixeni la paraula al Vülkisoher Beobach-gros.»

Convé aclarir, abans de tirar endavant, que
subvencionar l'Orquestra a fi que almenys
un cop l'any donés un concert en alguna cm-

ter, òrgan oficial de Hitler, contant un fet
ocorregut dimnts de	 setmana passada.jo no pretenc tractar la qüestió des d'un punt tat de Catalunya que :prèviament ho hagués e

((Ell Dr. Remwrielé, ex-president del consellde vista merament objectiu, Encara que m'hi sollioitat? I, és clar, podria combinar-se de de Bade; l'ex-diputat Stenz ; el redactor deesforcés, tampoc en sortiria. Jo no em puc manera que cada any fos en urna comarca o l'òr an sopial-demòcr?ta de Karlsruh.e, Gru-pas	 situar en el mirador d'un	 observatori en un radi diferents. I com l'Orquestra Pau nebaum; Fur', ex-prefecte de policia; di-neutral de la mateixa manera que no pot Casals, il Orfeó Cataià, la Banda Municipal, versos caps de la Bandera de l'Imperi, delfer-ho el yué viu a Barcelona. ('Opera Juniors i tants altres. Front de Ferro .i del partit socialista, forenQuant durant el període post-aprovació de I com la música, la pintura amb exposi- transportats en cotxe descobert de la presól'Estatut, Acció Catalana organitzà arreu de dcions ambulants, per exemple. I tantes al- a la prefectura de policia, a través d'una sé-Catalunya una croada en favor d 	 plebiscit tres coses que no cal detallar, ric de carrers, i després confinats al camp depopular, jo també hi vaig aportar, urna mica, Potser algú em dirà — o bé ho pensará, conceni:ració de Kieslau. 	 Una multitud tim-el meu concurs, i voltant per aquests mons que pel cas és el mateix — que si s'intentés mensa, congregada davant de la presó, acollíde Déu, vaig observar que, sobretot els que ` posar en pràctica aquesta mena de programa Qls	 detinguts	 amb	 xiulets	 i	 frases	 hostils.passaven dels quaranta,	 acceptaven l'auto- de la participació de la resta de Catalunya en L'actitud del públic arribà, en certs moments,
nomia amb una mica de recel: «Fins ara en, !l'àpat de la cultura barcelonina, fracassaria. a impedir tota circulació.	 Durant el trans-
queixàvem del centralisme de Madrid. Veiam "nostra,1 fracassaria per culpa	 per culpa de curs, diversos individus que cridaren eRotsi .ara el patirem per partida doble; el de la gent de fora que nu està per músiques ni Front!» (Front roig) foren immediatament'deMadrid i el	 Barcelona.» - per pintures ni per trencar-se el cap amb es- detinguts i embarcats en un cotxe que anav

'es-Doncs 'bé, aquesta observació que vaig tudis més o menys complicats. Aquest perill darrera del dols presoners.,
coltar qui sap les vegades, en part, no està certament hi	 seria,	 perquè, mireu, a cada
pas mancada de raó, poble la gent que es preocupa d'aquestes

xeyserlÍng	 ParísEl centralisme de Barcelona és un fet evi- coses és una minaria, de la mateixa manera a
dent que no pot negar ningú. Demà, quan que és una minoria a Barcelona. Però ad- El nostre conegut filòsof, abans de venir aestigui definitivament en marxa tot 1'engra- metent	 i	 tot l'existència	 d'aquest	 risc,	 la Barcelona, ha parlat a lá Sá1a Pleyel de Pa-natge de la nostra autonomia, aquest centra-
1 • me,	 vulgui's	 no	 vulgui's,	 subsistirà	 i	és

prova	 es	 podria	 realitzar.	 Els	 resultats	 ja
cris dirien el què sobra l'eficàcia o la inutili- u on ha donat diverses conferències sobre

de témer que s'accentuï. tat d'aquesta iniciativa. Europa. Malgrat	 se us influència gairebé
Qui en té la culpa? Jo crec que, a fi de Ja s'entendrà amb tot 1'exposat que la so- magnètica	

el	
queels	 auditoris,sobre	 r n	 s

comptes, la cuilpa no la té ningú. lució no estriba solament a celebrar concerts aquesta vegada no ha satisfet gaire els pan
lenes i a les parisenques que anaren a oscoi-El	 centralisme 'barceloní	 ks	 una	 con e- i 	 fer radar per terres catalanes un camió lar-loqüència llastimosa .però lògica de la defor- carregat de pintures.	 Això 'no és l'essència ha parlat del dinamisme, el temible se-mitat de què parïàvem. Na hi ha manera del problema. El que cal és un .acostament,
dret del qual Alemanya posseeix, 	 que end'assolir un funcionament perfecte per aquest una major compenetració entre Barcelona i

cos tan desproporcionat.
^Ens ltavem de resignar, però, davaint d'a-

'Elsla resta de Catalunya.	 de ciutat, tenint
present en tot moment que Catalunya no
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questa realitat fatal, irremeiable? Jo em crec s'acaba .amb els suburbis de Barcelona, i els iots.' Cel tenir en com n , ara, li s es ((dei
saons cegues'» i les forces noves sorgides ((deisque no, de cap manera, puix si no és possi- de fora, esforçant-se cada dia més a com-

ble trobar la 'fórmula de l'harmonia perfee- pendre i estimar Barcelona com s'estima la Tos fons de l'esperit humàss
ta, la justa mesura que caldria, .bé podem, germana gran que guia i aconsella, iinteres- Tot això va fer pensar massa a l'auditori
uns i altres, fer més passadora la diferència. sant-se per totes les seves activitats intelec- en impulsió cega de les seccions d'assalthi	

ti els actes dels nazis sorgits delsEn parlar de centralisme jo na cm vull pas tuals, per totes les manifestacions de 1 espe-
referir al d'ordre burocràtic, posem per cas, nit, per totes aquestes coses, en fi, que molta baixos

	
i el públic esbaixos fans de l'esperit

puix si bé aquest aspecte té la seva impar- gent en diu falornies invtils, .però que són,
l 

envers+ postrà més aviat glacial envers el Savi de
tància cal confiar que la nova divisió terrtto- fet i fet, les úniques que fan o desfan el pres- Darmstadt.
rial de Catalunya i la manera d'organitzar tigi dels pobles.
tots els serveis, seran fetes amb mires d'asso- 5'*	 *	 1 —	 ---
tir el major grau de descentralització.	 Mentre escric aquestes ratlles, el marc de

E1 centralisme a què jo faig referència és	 la finestra m'ofereix la realitat d'una pintura
e1 que on podríem dir d'ordre espiritual.. Es viva. En primer terme unes teulades reve-
en aquest aspecte pel qual reclamo l'atenció. ludes pels anys i la verdor del fullatge d'uns
Barcelona ho abassega tot, ho té tot ; els I arbres ; més cap al lluny, iun xic difuses, les
pobles, mdlt noca cosa. El barceloní pot cada primeres muntanyes del nostre Pirineu i al
dia, segons les seves aficions, dedicar una	 damunt de tot un retallet de cel blau. I això,
estona a cultivar el seu esperit, sense gaire	 tot això, també és Catalunya.,.
esforç.. Els que -vivim :fora, no ho tenim 'tan I	 JosEP 'ELIES 1 VILES

Societat Espanyola de Carburs Metàl'Iîcs
Correus; apartat 190	 BARCELONA
Teleg.: "Carburos"	 Mallorca, 232	

Telèfon 730131

CARBUR DE CALC[; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 % DE PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri -
ques a Barcelona, Madrid, Va[ència i Còrdova :: FERRO MIAN-
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó i altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de laboratoris i domèstica : : GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la SOL-
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SSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS G
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Arsène d'Arsonval
I^ranfa ha festejat aquest home de labo-

ratori, deixeblé de Claude Bernard, el cèle-
bre fisiòleg, i mestre de Georges Claude, el
fisic que vol aQrofitar l'energia de l'aigua del
mar.

A D'Arsonval i Claude, cons és sabut, es
deuen importants treballs sobre la liquefacció
dels gasos i particularment la fabricació
d'aire líquid.

Quan aquest darrer producte, avui de tan-
tes aplicacions industrials,. era una raresa de
laboratori, D'Arsonval i Claude, que eren jo-
ves, s'entretenien esverant cambrers. Entra-
ven en un restaurant q dinar i demanaven
un filet ben terulre.

—Això és duríssim ! No es pot menjar!
—Impossible, senyor !
—Vós mateix... proveu de tallar.
I el cambrer, boig d'incomprensió, oscava

el ganivet sobre un bloc de carn que una
mica d'aire líquid, subreptíciament escampat,
havia endurit com pedra.

Per on es veu que els grans savis no són
pas sempre gent encarcarada i seriosa.

La repartidora

PRES RATIS
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MIRADOR
ha organifza1 per a demà, a les deu de la nít,
al cinema URQUJNAONA, una projecció

del film

AL•LELLIIA
de KING VIDOR

LES LOCALITATS ES DESPA'rxEN A LA TAQUILLA DEL CINEMA

Rambla Catawnya, 37 - Telèfon n701

PROGRAMA SETMANAL:

A Ü. E. Acfualifafs

• Aire lliure
ReporEe£ee de la vida a I'aire hiere.

• Franco Actualifés
Les últimes noticies mundials.

• Magazine Atlanfic
Curiosítafs i rareses mundials.

e Eclair Journal
Final del raid Aemen•ciel.
InsEal • lació del rellotge més gran del món a
la Torre Eiffel.

Programa de rigorosa exclusiva d'aquest Saló.

Aparells Western•Elécfxie

Sessió confines de 3 farda e 1 de le eiE
Enfreda única: l peesefa

1 s ^^^ 1

EL. CINEMA
UNA REPRESA EXCEPCIONAL

"AL' LILU
L'ACTUALITAT

LES ESTRENES

Per fi, després de més de dos anys d'ha-
ver-se estrenat, serà possible reveure Alleluia,
la més gran realització d'aqu'll director que
tots avui considerem com la més important
figura del cinema americà. Per una anomalia
com potser no en trobaríem una altra d'e-
quivalent enlloc, aquest film formidable, únic,
que constitueix una temptativa sense prece-
dents en el cinema, és un film condemnat
a restar abandonat en els prestatges d'una
casa de pellfcules, mentre tants centenars de

films sense substància, i sobretot sense ori
-ginalitat de cap .mena, tenen 1a fortuna de

passar per totes les pantalles de Barcelona.
Per reparar -parcialment aquesta injustícia,

per a satisfer tots aquells que enyoren aquest
film, que cap altre no ha ,pogut fer-los obli-
dar, per a oferir a tots aquells lectors de
MIRnn0R que no el coneixen encara il'avi-
nentesa de veure'l, hem organitzat la sessió
de demà. Al•leluia torna, torna per una sola
nit, que serà per tots una ocasió de remem-
brar-nos ]''èxit esclatant que tingué la seva
estrena davant del nombrós públic que em-
plenà de gom a gom el Fémina el dia z de
gener de.1931.

Després de I el ,móra marxa, King Vidor
ens oferí amb A•leluia el millor de la seva
gran sensibilitat d'artista i de la seva intel-
ligència de cineasta. La matèria per al seu
film, l'autor na anà a cercar-la lluny d'ell.
La vida dels negres americans l'havia cor

-près ja en els temps llunyans de la seva
infantesa. Portava a dins dl record viu d'a-
quelles esoenes, paisatges sentimentals i figu-
res atraients d'una raça primària i sensual,
trapella i infantívola alhora, que canta i
dansa sempre, que gesticula i crida, i do-
nada fàcilment a tota mena d'estremituds.
Amb el cinema sonor, King Vidor trobava
el llenguatge adequat que anava a perme-
tre-li realitzar el seu somini d'artista, ex-
pressar aquella vida prodigiosa amb una
exactitud que en conservés tota l'emoció ori

-ginal. Paraules, músiques, gestos, danses,
ritus, tot s'organitza aquí sota la regla d'una
gran ficció artística. Una ficció artística que
és com una variant de l'eterna paràbola del
fill pròdig. El pobre home que és el prota-
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gonista víctima d'ell mateix, errant i aven-
turer, fins a retornar a la casa dels pares.
Res no hi ha més emocionant com reveure,
a través dels ulls de Zeke, la fumerdla al
lluny, signe de la llar acollidora després de
totes les vicissituds tràgiques, de la història
del film.

King Vidor estima el seu assumpte, sense
oblidar-se d'ell mateix, de la probitat estric-
ta dei seu treball d'artista. L'estima per
compendre'l, però no per deixar-se agafar en

cii. King Vidor domina l'assumpte amb tota
la lucidesa d'un esperit enormement cultivat
i conscient. I domina també com ningú el
llenguatge del cinema. Del cinema estricte,
ja ho havia demostrat abans. Duel cinema so-
flor, AUeluia n'és un argument irrebatible.
Una escena com la del jubileu, on la proa
gressió sonora s'agermana tan bé amb 1'a pro-
gressió rítmica de les imatges ; una altra es-
cena com és la de la persecució finad, on el
sons juguen un rol tan important, i també
les cançons, la intervenció de les quals és tan
eficaç per crear l'atmosfera corresponent, pa-
lesen rns .a quin punt King Vido7 tingué tat
seguit la intuïció de l'equilihri que podia
aconseguir-se amb ingredients en principi tan
heterogenis.

Tanmateix, no som nosaltres eis que ara
hem de paular d'Al.leluia; parlar-ne fóra per
nosaltres repetir-nas. La història ens donarà
raó! Heus aquí— encara que pugui semblar
molt inmodest — el que no podem estar-nos
de dir, convençuts com estem que tot el que,
quan l'estrena i avui amb aquesta represa,
fem, no és massa, ni molt menys, per a una
obra tan significativa. 1 fins i tot, no ens
manquem esperances que a la llarga passarà
amb Alleluia el que •en menor escala passà
amb I el món marxa. Tard o d'hora serà un
film que el públic acceptarà i aplaudirà.

Demà King Vidor tindrà la paraula. El
negre dels sostres, el blainc del cotó i dels nú-
vols, l'emoció irresistible d'unes cançons pre-
nyades de melangia on tot un poble ha ex-
pressat la memòria de les seves menudes
james i grans infortunis, l'espectacle de les co-
ses més trivials  alhora més emotives de la
vida domèstica ; la vida, en un mot, vista sen-
se literatura, sense deformacions pictòriques,
transcrita pel cinema per un gran observa-
dor que sap triar i ordenar, accentuar i dis-
simular a temps, que posseeix el sentit pregon
del misteri humà i que té el do de fer-lo sen-
sible por obra i gràcia d'aquesta dialéctica
lluminosa d'ombres màgiques que és el cine-
ma, galerada d'imatges, elevada per King
Vidor a la categoria de poesia.

JosEh 'PALAU
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De les 3 tarda a la r matinada

Reportatges Cineae

El regne de les dínamos
(Documental)

Noticiari Fox Sonor
(Ultimes informacions mundials)

i la Catifa Mágica Foa

Les illes del llunyà Orient

Renaixença dels "western"

Els western són els films del Far West.
Qui no recorda la gran popularitat dels films
d'aquesta mana en els temps que ara ens
semblen llunyans del cinema mut? Era els
temps de Wtilliam S. Hart, de Tom Mix, de
Jack Holt. El gènere tenia els seus aficionats
decidits, molts dels quals encara :'enyoren.
I aquests aficionats no eren pas ànimes sen-
zilles, marrecs entusiastes fins a cridar da-
vant les galopades des bandits i les fili

-granes de punteria i de maneig del llaç de
l'heroi corrent a salivar una noia jove i rossa
víctima de malvades maquinacions. Persones
grans i serioses s'engrescaven igualment pels
paisatges de l'Oest, els ramats de búfals i
les gran batusses dels saloons enmig d'un
cercle d'espectadors que, molt esportivament,
no prenien mai cartes en il'assúmpte.

Quan vingué el parlant, començà per es-
talviar — si no suprimir — els grans exte-
riors, i sembrà condemnar definitivament els
western. No poguérem sinó plànyer de Cant
en tant llur desaparició.

Però vetaquí que es paella d'una resurrec-
ció del gènere la desaparició gairebé total
del .qual lamentàvem, millorat més que mai
gràcies als més perfeccionats mitjans de la
tècnica actual.

S'assenyalen, per ara,tres films ja enlles-
tits, trets d'altres tantes novelles de Zane
Grey, que ja havien estat rodats en temps
del mut, i que ara tornen, rodats de nou,
sonors, rejovenits, més vius i més captiva -
dors que .mai. iEl gram especialista de s-
tern John Athaway, ha estat el realitzador
d`aquests films de cow-boys que ens agraden
tant.

Un film de Mary Pickford

Des de feia uns quants mesos que es par-
lava de Secrets, film dirigit per Manan
Franees i interpretat per Mary Pickford, la
protagonista de tants de films cèlebres, la
nxicota dei mó:nn, com fou batejada en l'è-
poca de la seva màxima esplendor.

La premsa .americana ha assenyalat amb
entusiasme la creació que Mary Pickford fa
del paper de Mary Cariton, paper queevoca
tota la vida d'una dona. lEl film, en efecte,
mostra successivament la protagonista pri-
mer com una noia de setze anys, .ingènua i
tímida, després com jove muller que treballa
i lluita per la felicitat al costat d'un home
estimat, més tard com -mare de família, i
finalment àvia gastada pels sofriments.

Erich Pommer

Erich Poms ser tenia feina a la Ufa fins al
primer'd'octuhré, car abans d'aquesta data
havia d'acabar tres films, un d'ells una Odis-
sea adaptada per Erik Charell, Però Pom-
mer és austríac, i jueu, i Hugenberg, l'amo
de la Ufa, forma part del gabinet Hitler.
Per tant; Pommer ha deixat de pertànyer a
la Ufa i' se'in,va.a dirigir la producció euro-
pea de la Fox.

1Ie totes maneres, el Film-Kwrier, òrgan
oficial de la cinematografia alemanya, li ha
fet un bon comiat. Ha escrit que el cinema
alemany ino oblidarà mai tot el que deu a
Erich Pommer.

Pommer ha declarat que prosseguirà el seu
programa

—La idea directriu serà la que sempre ha
estat meva : crear una gran producció inter-
nacional, fer films amb un ban repartiment
i realitzats amb amplitud de mitjans. Al cos

-tat d'aquests films d'importància intennacio-
na1; peró; . també en faré de típicament na

-ciona]s
Parlant de la crisi, ha dit :
—Sóc optimista. Cree que es tracta sobre-

tat d'una crisi d'explotació, ano de producció.
Els grans films no s'improvisen, no se'n fan
pas gaires en un any. Però el públic vol
grams films, perqud ha après de triar, iEl que
ara passa és que es produeixen massa films,
i massa pocs bons films.

"Blutendes Deutsclaland"

Agència exclusiva per a la venda de

MIRADOR
Societat General Espanyola de llibreria
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D'ençà que els personatges parlen en el
cinema, els arguments dels films han esde-
vingut més complicats. El diàleg permet do-
nar explicacions que poden fàcilment tra-
duir-se en complicacions. Multiplicació dels
incidents que retarden la conclusió i concre-
ció de les circumstàncies anecdòtiques con-
tribueixen a crear scenarios atapeïts, i fixeu

-vos com aquesta complicació creixent respon
també a una necessitat de la producció. Efec-
tivament, cal pensar que els productors de
films s'han d'encarar cada da amb un pú-

Jcan Crawjord

blic més fatigat, i per tant més i més exi-
gent, iEs urna necessitat, doncs, confeccionar
el màximum d'ornaments, vestir en cert
sentit l'assumpte, a fi de dissimular-ne, da-
vant un públic assabentat, l'evident mono-
tonia.

Pensem en tot això en coinsiderar la feina
que tindríem si ara volguéssim explicar els
arguments del s films darrerament estrenats.
No ho intentarem, si més no perquè creiem
que en el cinema l'única narració és la vi-
sual. Les històries són taro consubstaincials
amb els personatges, decorats, emocions del
muntatge, que una narració verbal, per en-
ginyosa- i evocativa que sigui, no pot sinó
dibuixar la silueta d'un assumpte que inrporta
justament pel color, per• la tonalitat, pel, con-
tingut, en um mat.

1 hem pensat també, tot considerant que
en films com Cruel desengany, Llavis sege-
llats i Aquesta edat moderna !, el més im-
portant és allò que en dèiem ornaments, els
detalls, les situacions una per una, aparent

-ment versemblarots pel talent dels intèrprets
i l'enginy del director. Quant a la anécdota,
que manté 1a continuïtat, diguem que men-
tre es tracta de plaintej.ar el conflicte, ens
sembla meravellosa, palesant fins a quin punt
els .productors americans estan en contacte
amb la vida ; quan es tracta de -desenvolupar
el conflicte, ja comença la cosa a decaure i
adquirir um to previst i convencional, i per

fi, quan es tracta d'anar ràpidament — sa
bretot això, ràpidament!—al desenllaç, ales-
hores, francament, la història perd tota la
gràcia i la illusió inicial es desinfla totalment.

Es llàstima. Els productors no semblen cer-
car noves rutes i sortir-se de les ja massa
fressades ; però ara semblen esclaus de les se-
ves pròpies invencions. Han avesat els pú-
blics als finals feliços i no gosen contradir
aquest costum ensopit.

Que esplèndides són les primeres escenes
d'Aquesta edat moderna! També són ben

atraients les imatges primeres
de Llavis segellats. Aqu;ella
evocació del 14, aquelles no-
ces extravagants .a la taverna!
1 també els començaments de
Cruel desengany. Tot plegat
acaba en una competéncia en-
tre diverses persones, a veure
qui és més bo, qui va més
enllà, en el camí del sacrifici.
Quanta bondat s'exhibeix cn
aquestes històries! I després
diuen que el cinema és realis-
ta ! No sabem en quin ditxós
planeta viuen els que afirmen
semblant cosa.

Cruel dés,engany i Aquesta
edat moderna són obra de Ni-
colas Gande, un nom nou per
mnósaltres. Rbmarquem que,
particularment el segon, son
dos films fets amb traça.

Tots dos tenen bons mo-
ments de cinema. Hi ha Joan
Crawford que, rossa o more-
na, més que un moment, és
un continu bon cinema. Llavis
segellats és obra de Louis Gas-
aier. Hi ha Clive Brook. L'ac-
tor de , la màxima contenció,
l'actor més lacònic tant en el
diàleg com en el gest, era in-
dicat per a interpretar umn film
titulat, en la versió original,

Silente. No és precisament un gran rol .per
ell el d'aquest film, però l'actor sap sortir-se'n
amb dignitat.

EI film que succeeix a aquest, al Colli-
seum," Una dona cáprilxosa, és una obra de
la qual ja ens hem ocupat. iNo val la pena
de tornar-hi. Es molt divertida i res més: 'El
film que passa ara a l'Uirquinaona i que en-
cara no hem vist, és obra de Víctor Fleming,
un veterà del cinema. 'Caldrà, per tant, dir

-ne alguna cosa la setmana que ve.
Entre les petites coses vistes darrerament,

citem Cicló llunyà, uin film de cow-boys,
amb la mateixa factura de sempre. Es tracta
d'un gènere enquistat sense remei. Uns films
que tenen tanmateix un públic capaç d'una
dosi d'ingenuïtat a totalprov,a. Diguem que
els progressos de la fotografia i l'ajut del so
han revaloritzat un tipus de film que sembla
moure's en un cercle tanca't, no havent tro

-bat encara wn home•capaç d'animar-lo amb
una fórmula nova.

J. P.

s	 Lxit en la mida

Corbates inarrugables

'	 Pijames a bon preu
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Una sàtira superba del mateix
^.	 G	 Hollywood en sessi
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ES UN FILM UNIVERSAL

Com el feixisme, com els soviets, és a dir,
com les aFltres dictadures, els hitlerians han
decidit d'utilitzar el cinema per a la propa-
ganda nacionalista. El primer film rodat amb
la intenció declarada de glorificar el nou rè-
gim ja s'ha projectat a Ber;ín. Es titula Blu-
tendes Deutschland (Alemanya sagnant), Es
un film històric, el començ del qual és situat
abans de la guerra, als temps feliços, si hem
de creure el film, del regnat de Guillem II.
Després, la guerra, i sobretot l'acabament de
la guerra, presectat així : la marxa victoriosa
dels exèrcits alemanys és bruscament detu-
rada per la traïció dels revolucionaris, que a
Versai'lles,acaben de lliurar c2 país als aliats.
Sobre la pantalla apareix el mapa de l'Ale-
manya d'abans de la guerra ; després, de tots
cantons surten mans com urpes que n'arren-
quemn trossos. Segueix la visió dels alemanys
de l'Alta Si!èsia empaitats per uns polone-
sos armats de fusells, i una interminable des-
filada de senegalesos i de tancs al Ruhr. El
feble i petit exèrcit .alemany és oposat als .
exèrcits formidables i puixamts de les nacions
estrangeres. Finalment, la naixença del par-
tit hitlerià, :a constitució de les tropes d'as-
salt, parades, música, desfilades, la manifes-
tació de Harzburg, la dels Cascos d'Acer a
Tempelhof ]'.any passat, l'arribada de Hitler
al poder i, com a apoteosi, les eleccions del
y de març darrer.

Es diu que, des del punt de vista de la pro-
paganda, aquest . film, tendenciós de cap a
peus, és molt ben fet.



Bodas desangre"
	Pot dir -se que l'esperit andalús, agressiu i	 tendent de ruptura . de tradició, ni cap peo-

	

suggestiu, es polaritza en dues ciutats : Còr-	 sament de ruptura. Exaltació, dels grans te.

	

dova i Sevilla. En la primera, cristallització	 mes de la llegenda.

	

de l'època gloriosa d'Andalusia, tot hi floreix	 García Lorca ha agafat folk-lore i tradi-
vigorosament. La segona, fruit de decadència, tions andaluses. No sé si el tema de Bodas

	cedint' flonjament a l'atac del sol, s'adorm	 de sangre és un tema de folk-lore andalús,

	

voluptuosament i benignament, sense cap	 però en té totes les característiques. Són te-

	

concessió, però, quant a vivacitat, de l'es-	 mes vinguts d'Orient que, de vegades, fan
perit de la seva terra.	 pensar en Tagore. Noces a l'alba, i saluta-

Les coses d'Andalusia respondran sempre tions a la núvia (aquesta exaltació oriental
a aquesta distinció que establim com a pre- de la figura de la núvia).
missa : Sevilla i Còrdova.

	

Tot aquell que pretengui haver domat la	 Despierte la novia, despierte
	tònica andalusa en alguna de les seves obres	 la mañana de la boda...

Una escena de Judas d'Iscariotn

DEL 3 AL 18 DE JUNY 1933

PALAUS 1 i	 2 DE MONTJUÏC
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25 cèntims en tots els quioscos
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EL TEATRE

Moltes coses podrien ésser negades a l'au-
tor de Judas d'Iscariot, la darrera estrena
de Romea, però una sí que ui hauria d'ésser
reconeguda sense cap vacillació • L'origina-
litat. Una originalitat, val a dir, bastant
relativa. Ho és només per tal com repre-
senta la introducció dins la literatura teatral
catalana d'un tema determinat sota un as-
pecte que hi és totalment nou, 1 aquesta
originalitat, certament, és ben fàcil d'acon-
seguir en qualsevol - assumpte, i més pre-
nent-lo amb la lleugeresa i la manca de ve-

racitat amb .què ha pres Nicolau M. Rubió
el que suara ens ha presentat.

La interpretació de la figura de Jesús en
wn sentit completament humà, deslligat de
tota significació divina, és bon corrent — et
pour cause! — en la literatura jueva, tant
popular com culta, des que la religió cris-
tiana va començar a pesar alguna cosa dins
la civilització: Quant al caient social que.,
ondemés, 11 ha volgut donar Rubió, és ja
objecte d'un cultiu reiterat' de molts anys
ençà en tota la producció més o menys li

-terària del pseudo-intellectualisme anarquis-
ta o anarquitzant.

Esa dir que, per nosaltres, no calia °pas
anar a parrar de Bernard Shaw el nom
del qual ens sembla que ha estat citat una
mica irreflexivament a propòsit d'aquest fu-
das d'Isoariot —. N'hi hauria hagut ben bé
prou amb referir-se a qualsevol dels mil i
un fullets de propaganda anarquista que,
publicats sota unes cobertes engrescadora-
ment vermelles i amb títols més suggestius
els uns que els .altres, han estatescampats
i venuts a .preus ben - mòdics pertot arreu
per tal d'ajudar la mitja cultura dels dis-
cutidors de casi.net de barriada a demostrar
que Jesús no fou altra cosa qúe un agitador
social com tants d'altres n'hi ha hagut

Quant a Bernard Shaw, hom ha dit prou
vegades que molt més importants que les
seves obres teatrals són els pròlegs .amb qué
acostuma a presentar-les, amb els quals
aquelles prenon tota la significació i abasten
tot el contingut que l'autor hi vol donar i
sense els quals quedarien, en bona part, man-
cades de sentit. Per això — i per moltes al-
tres raons — el mirobolant escriptor irlandès
és ben Ilumv d'ésser un bon autor teatral.

I bé. Rubió ens ha donat la seva obra
sense pròleg — cosa ben natural i pertinent,

CONTINENTAL
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tractant-se de la seva representació i no de
la seva publicació —. En això ha estat va-
lent; ens ha volgut posar davant Judas d'Is-
cariot sense cap propaganda anterior que
l'abonés, sense cap justificant per recolzar
els seus punts de vista ; ens ha encarat amb
el seu tema, net i pelat, per tal que es de-
fensés ell sol, que es justifiqués per la seva
acció, pels seus pensaments, per les seves
idees.

Ha estat valent, però també ha estat pru-
dent. Seria capaç Rubió d'escriure un pròleg

per acompanyar c!1 seu Judas? Bé ; capaç
d'escriure'l, evidentment qua sí ; i fins un
epíleg i tot. Però si hem de jutjar el que
podria ésser el pròleg pel que del pensatent
de l'autor es reflecteix en l'obra, no podem
P° ésser massa optimistes. No creiem que
pogués ésser altra cosa que un - seguit de
consideracions gratuites sobre els conflictes
socials de tots els temps, barrejant lamenta-
biement les predicacions de Jesús, les idees
de Karl Marx i les .propagandes de Kro-
potkín amb tots els tòpics que corren pell
món avui dia sobre la qüestió social.

I és que Rubió s'ha encarat amb el tema
més per oa,pritxo que no per inspiració, amb
més lleugeresa que profunditat, amb més ga-
nes d'esbalair que de construir. Per això el
que n'ha resultat és una sèrie d'escenes més
o .menys enginyoses, més o menys divertides,
més o menys patètiques o més o menys es-
pirituals, però l'essència del seu assumpte se
li ha esbravat completament.

Si Rubió hagués pres tots aquests elements
de què s'ha servit i hagués sabut portar-los
a l'època actual, la meitat del galimatias
ideològic i sentimental que ens ofereix la
seva creació hauria desaparegut. Es clar que
per això calia urna habilitat mdlt més gran
que la que es necessita per limitar-se a fer
parlar la gent de Jerusalem de marxisme i
de fronts únics, però més d'un autor modern
ha sabut fer-ho amb temes semblants, i n'ha
sortit força més bé que no Nicolau M. Rabié
amb el seu Judas d'Iscariot.

La figura de Judas — servida exoellent-
ment per Daví, que la nit de l'estrena cele-
brava el seu benefici —, és, dintre el seu
convencionalisme, la que té més realitat de
totes les que desfilen pel drama. Totes les
altres — excepte, potser, la d'Anas —, són
simples ombres, desdibuixades i sense cap
consistència.

EI llenguatge de l'obra és bastant Iluny
d'ésser cap model de correcció, i moitíssim
de poder exhibir-se com a paradigma d'elo-
cució civil. Tot plegat, però, els estirabots
interjeccio•als que llueix l'obra i là platitud
del seu lèxic, resulta més ingenu que final
intencionat.

El decorat, de Batlle, sirnplíssim i adient.
Els efectes de llum, de bella visualitat. La
presentació general, per. bé que senzilla, força
correcta.

JOAN CORTES

DE PROXIMA APARICIÓ

Múrcia,
exportadora

d'homes
Reportatge de
CARLES SENTÍS
amb fotografies inèdites

Edicions MIRADOR

En morir Beethoven, el seu llegat restà
en la situació que el dret de Roma anome-
na hereditas iacens. Els simfonistes foren
usuaris de la cosa, però no foren els succes-
sors del músic. Seguint aquesta ficció, go-
saríem dir que l'herència acreixia constant

-ment amb el treball dels seus esclaus. Pot-
ser Schumann, d'amagat, portà la mà als
darrers quartets i en collí fruits ; potser tam-
bé Liszt, literràriament, per causa de Beetho-
ven, tingué com un illuminat, visions d'à-
nima collectiva. Brahms fou l'hereu cridat
però sembla com si volgués adquirir l'he-
rència pels seus mitjans, pels seus guanys, i
la seva austeritat i la seva constància auto-
ritzen a dir amb els seus estalvis; estalvis
d'obra propia en profit d'obra de revisió i
estudi. Paral•lelament als inicis de creador,
exercia Brahms una rigorosa crítica de tex-
tos antics, filològicament rigorosa, i abans
que ningú ho hagués pensat ni practicat en
la música, ell classificava ja les faltes que re-
celava en pacients comprovacions els manus-
crits. Així donava judicis de les faltes en
conscients, permeses, reprovables, a aquelles
que podien ésser atribuïdes a l'autor, i bas-
tia una mena de teoria psicològica del co-
pista. Amb aquests mètodes, fou editor d'o

-bres per a clevecí, i revelador de Cantates de
Bach. Mentre la seva obra pròpia assolia una
correcció sense esforç i es deslliurava en tex-
tos aliens de l'excessiu rigor crític. Tot això
reporta la seva biografia ; tot això, també,
pot interpretar-se en la seva obra. Paulati-
nament, .assegurava l'escritura i posseí un
pals més segur que el de Beethoven, i, tret
de Bach, el més segur de la música precedent.

Concretà la seva aspiració •ncommovibile
fixar la grandesa, colgar-la de la forma clàs-
sica, construir elementalment i expressar.
Però u 'n excés de cdrrega expressiva no podia
absorbir-lo la seva forma clàssica : suma en
la construcció; i aquella expressió no fixada
esdevenia en mans de l'intèrpret expressió ro-
màntica. Aquesta és precisament la virtut de
Brahms : per un defecte de consciidació, cons

-truir expressivament, romànticament, bastint
formes clàssiques.

Fer reviure aquest romanticisme, és en
Brahms obra d'intèrpret; per això a Brahms
la crítica li ha estat adversa i per això els
intèrprets; els honestos, han estat a desgrat
de la crítica els seus propagadors : arriba tan

Brafuris dirigint,
ser A •'illy von Reckerath

ernllà la passió d'interpretació en Brahms, que
els seus intèrprets són una mena de «pos-
seïtsn a la manera dels rapsodes homèrics
de Plató. Sembla, i gosaríem dir-ho, que la
realització d'obra a intèrpret s'estableix es-
sent l'intèrpret el qui resulta veritablement
interpretat.

Quan tot això manca, quan la docilitat de
l'instrument li és negada, aleshores produeix,
com en les seves simfonies, aquella especial
sensació de soledat, d'absència. Aquest olas-
sicisme refet i interpretat que ham descobreix
ei Brahms, pot imaginar-se en un parament
dels dits per la terminologia opus incertum
que servís per a bastir una construcció clàs-
sica. En aquest parament, cada polígon irre-
gular resol un problema d'equilibri, cada
aresta es resol en una nova expressió : un
instant d'interpretació revela vivament la for-
ça continguda.

Brahms heretà Beethoven i li encengué
un homenatge perdurable. Potser reconstruí
Beethoven abusivament, però hi ha hagut es-
perits que destruint Brahms han arribat al
concret de Beethoven.

RAMON BORRAS PRIM

The Majorca Sau
ano

(Bodas de -sang

no podrà pas oblidar cap dels dos aspectes.
Per això no són sinó sevillans els Quintero
com ho és Palacio Valdés. Per això Garcia
Lorca no és andalós, sinó per la part cor

-^•dovesa d'Andalusia.
Però García Lorca té l'enorme tacte de

defugir el localisme del qual no suben sortir,
entre d'altres, els noms que abans hem ano-
menat.

Té aquest enorme tacte o enorme capacitat
creadora.; endevinarem cordovesos els perso-
natges de les seves obres, per les caracterís-
tiques cordoveses que l'autor, inevitablement,
els dóna, però mai perquè un llenguatge lo-
cal o una geografia explícitament local ens
ho .demostrin.

x**

En Bodas desangre, la darrera obra dra-
màtica de García Lorca, estrenada ara a la
nostra ciutat, és on es veu més clarament
la- Situació geogràfica de l'obra. La terra
cordovesa ho lliga tot en 'l'obra i -n'és com
una mena de protagonista. 'EI sol crema la
terra resseca i els esperits de la gent. Tot
resulta bullent, gairebé salvatge. Passions
sense ordre, voluptuositat i tendència vers
el color roig pujat. Reyertas i crims que
vénen a ésser com el límit de la destrucció
que els bull a dintre les sangs. Tot això
engrandit fins a uns perfils de gegant per
la fantasia desbocada de l'autor. L'excitació
allunya els termes mitjans. I-a pena negra
racial, per ella sola, basteix figures poemà-
tiques. Pena negra de sacrilegis i de batecs
fisiològics. Es un pessimisme fort, però no
pas el pitjor pessimisme. Pessimisme, a fi
de comptes, voltat d'una fe de barbàrie, de
vegades d'una superstició de llegenda, sense
cap intromissió d'escepticisme ni de moder-
nisme que vénen a ésser la tràgica pena
negra dels altres dimes sense fe.
El protagonista de Bodas de sangre és

aquest duma de Còrdova. Clima bullent de
Còrdova que permet fer . una obra amb els
millors elements de les llegendes. Cap in-
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i tots els símbols emprats serven aquesta
mema d'o•rientalisme :

Cuando salgas de casa para la iglesia,
acuérdate que sales como una estrella...

Temes orientals, en un ambient voluptuós
i oriental de Còrdova. Sexualitat afinadís-
sim.a, però agressiva, de les noces. L'ero-
tisme intens i fluctuant de Bodas de sangre
fil d'aquell altre del Càntic dels Càntics
de Salomó. La Mare és un nom igualment
obsessionant eh Tagore i en García Lorca.
Es tot això que dóna a Bodas de sangre
qualitats de poema.

* 5•

Bodas de sangre és escrita fragmèntada-
ment, em vers i en prosa. El versés emprat
solament en els moments més lírics. La
prosa mai 'no baixa de to, però serveix, a
penes, per a deturar la fantasia i la -ver-
bositat natural i plena d'imatges del poeta.
Laprosa prepara els moments méslírics
que s'eleven a un to poc corrent. L'obra
no descendeix mai del to poemàtic i les fi-
gures aconsegueixen una categoria de sím-
bols (la figura de la Mare., singularment),
sense perdre mai, però, el seu valor humil.

Bodas de sangre vol dir, en e1 teatre cas
-tellà actual, dignificació i noblesa, iEl seu

autor ha sabut crear una obra no gens lo-
calista per a desmentir l'obra poca-salta i
reaccionària d'uns qúa!nts senyors reumàtics
per a ús d'unes quantes dames castellanes
massa crescudes per a ésser tan tocades del
bolet.

Poema dramàtic que recorda alguna obra
de. D'Annunzio i que pot comparar-se amb
ell=a és aquest admirable Bodas de sangre
que tan dignament ens ha donat a conèixer
la companyia Díaz de Artigas.

Iaxnst AGUSTI

Dimarts, 13, a les deu nit

GRAN FUNCIÓ

Columna de tres a cavall. = Sal-
tadors. , Voltejadors. - Clowns
Augustos.	 Malabaristes

ELS OLIVERES
Trapezistes i barristes

EI Programa més complet de
circ que s'ha donat a Barcelona

Encàrrecs de localitats : Prats; Fivaller
(Fernando), 2 9 . - Catalónia; Ronda Sant
Pere, 3 . - $yra; carrer Diputació, 2 62. -
"Mirador"; Corts Catalanes, núm. 589

LES ESTRENES

«Judas d'Iscariof»
LA MUSICA
Johannes Brahms (1833=1897)

CIRC FREDIANI
VIA AUGUSTA

tocant l'estació de Gràcia del tren elèctric de Sarrió
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Els predi
La descomposició idiomàtica per una ban-

da, l'abandó absolut pels esperits selectes de
la llengua catalana per l'altra i la poesia
popular adotzenada i grollera fila del vallfo-
gonisme, conreadors de la llengua catalana
en aquell moment abjecte, són tanmateix
dignes d'un record. Si els mancà consciència
se'ls endevina sinceritat que, en les primeres
dècades del sede xix, valora llur obra d'una
virtut magnífica i • escadussera. Les "preven-
cions s'estendran encara molt. Nou anys des-
prés de la famosa Oda de l'Aribau, Rubió,

QUATRE CENTS
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el més intencionat dels mostres renaixentis-
tes, haurà d'escoltar encara amb motiu del
C'erta'men de la Reial Acadèmia de Bones
Lletres, la ironia de Piferrer : «Certamen
programático-cortádico-académico •í>

La perspectiva de la literatura catalana en
els comença'm'ents" del segle xix és desola-
dora, malgrat que en aparença sigui perfecta.
La prosa tant se val el valor literari de
les mostres 'que en teinim-té conreadors. La
poesia, que alim'entant-se del vallf'ogoinisme
accelera la descomposició lingüística, té tam-
bé uns' quants versaires re'prcesentatius del
gènere. Adhuc la bronca de la filologia i les

i -r'eli i ses arrodo-

	

^obres drdàct co	 0abundoses	 g
neixen el panorama .bo i assenyalant que,
amb un esforç heroic, aquélla llengua menys

-preada tindrà la' necessària flexibillitat per a

fins que arriben a ésser uns home-
nets esplèndidament desenrotllats,

fornits i forts, és precís que en el
règim alimentici dels nens de totes

edats, hi figuri una bona racció de

FARINA LACTEADA

NESTLÉ
l'aliment integralment complert, ri-

quíssim en vitamines i sals mi-

nerals, que asseguri el creiximent,

calcifiqui el seu sistema ossi i els

protegeixi contra el raquitisme,

Demani avui mateix una
mostra de Farina Lactea-
da Nestlé i un exemplar
del folletó "Para fortale-
cer a la Infancia" a: So-
ciedad Nestlé A. E. P. A.	 ^I
( Secció	 B 32 ), Via
Laietana, 41 - Barcelona	 '
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Barcelona i la novella	 AL MARGE DE LA RENAIXENÇA , ,.

IV.— Possibilitats de la novel'la barcelonina
Barcelona, pedrera de novelles.. De no-

veMles,— ja ho hem vist d.' tota mena:i
de tots colors, blanques, verdes o vermelles.
L'amaot del pintoresc, del color local, de les
escenes de sainet, en trobarà de sobres i
podrà satisfer de sobres el seu afany de do-
cumentació. La nostra ciutat ens pot oferir
miraculosos saludadors i curanderes som

-nàmbules que viuen en un piset d'Hosta-
francs, curiosos esperitistes que es reuneixen
en urna rebotiga del Torrent de l'011a i ex-
traordmaris proferssors de ball espanyol o de
cuplets, picarescos :que exerceixen -llur mes-
tratge eIi.1'entresol d'una escaleta fosca del
carrer Nou de la Rambla. En les porteries
de 1'Eixample, en xafarderies de visites o de
penyes de cafè o d'Ateneu, en converses sen-
tides al tramvia podreu copsar cada dia a
dotzenes d'arguments de novelles. Els matei-
vos fets diversos dels diaris eros podrien dorrár
tema per a una copiosa colleeció de novelles
psicològiques o simplemente detectivesques.
No crec pas que ens manquessin els Ras-
kbinikov dl districte cinquè, i la crònica ju-
dicial dels nostres dies ha ressenyat més d'un
argument d'un gidisme tan autèntic, que hau-
ria permès a un bon novellista català donar-
nos unes planes modèliques que ultrapasses-
sin Les caves del Vaticà o La porte étroite.

Vivim en una ciutat d'un milió llarg d'ha-
bitats que, encara que no tingui una llarga
tradició de cosmopolitisme, un perfurd de
cultura i de responsabilitat secular, sap'amolt
sovint posar-se a1 capdamunt de tot movi-
ment alliberador i acceptar .amb entusiasme

re um-Haurà de ni	 artístiques.les innovac ansa	 q
ciar Bar'celona,'en canvi, a iposseir una no-
vella que reflecteixi tota l'extraordinària evo-

rimlució que 1a seta fesomia ha experimentat
en els darrers trenta anys?

Expressament he procurat esmentar tants
autors i tantos obres remarcables com he po-
güt. 'Encara que la llista sigui potser incom-
pleta, és prou representativa deis diversos as-
pectes novellables, r àdhuc posant-hi totes tes
novelles de tema barcèlotnf que han sortit en
els darrers trenta anys, no crec pas que hom
passés " gaire de la vint-i-cinquena. I encara
heu de pensar que ben pocs d'aquests títols
es salven de l'oblit lamentable que engoleix
els llibres catalans al ,cap de tres mesos d'e-
ditats. IEs evident, doncs, que hi ha una lla

-cuna imperdonable en la nostra literatura,
d'ençà de la Renaixença.

Encara us hauria pogut esmentar altres
noms i obres per a completar la llista :.podria
parlar del Tàntal, de Miquel Llor i de la pri-
merenca Paulina Buxareu, de Sagarra; de
les sàtires grasses, de filiació ra'belesiana, de
Joañ Santamaria amb els Quatre Titelles i
uti'Ninot i Là Tilfa de Tartarí, del camí em-
prés per Roig i Raventós amb la seva Flama
Vivent que tant d'èxit assolí, i que marca-
va; tot i les seves grans falles, una orientació
què; podia dsser la més adequada perquè l'au-
tor de Montnegre posés al servei de les se-
vés dots de iibvellista 'd'imaginació el seu co-
neixement dé 1a nostra 'burgu'esia ; dels tres
mil metres d'Un Film, de Víctor Català.
qué l'acreditaren de fulletonista plena de fan-
tasia .... ; però més m'estimo d'insistir que plà-
nyer-.me que la major part d'aquests noms al-
biradors no es iiencun amb la plenitud de llurs
facultats a la tasca apassiona'dora de fer la
novell? ciutadana ; a 'enyorar les novelles in-
cisives:que Josep Carner ens podria donar, i

qu'ea sna r'electura' de les Auques i Ventalls. o
de,IuaGreació.d'Eva em fa sempre confiar
que. ilgun dia assaborirem ; a imaginar-me
lesl>excellents novelles barcelonines que el
contacte amb la vida ciutadana inspirarà a
S. Jan Arbó i  Domènec Guansé; a'con-
fi*r,pnia vocació de C. A. Jordana, humo-
risingular; de Josep,Selva, creador d'om-
bnes iindicises i oaptivants.; dels. joves eserip-
tors que es diuen. Ignasi "Agustí —:1'anun'cia-
dá , U,iagónal del qual espero amb gran inte-
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rès —; Jeroni Morague , que amb l'imminent
Rubén ens pot donar el fruit ben barceloní
del seu talent, afuat per l'íntim contacte amb
l'obra exemplar de Mauriac ; del nou Fran-
cesc Trabal que ens descobreix la seva darre-
ra obra ; de Tomàs Roig, i Llop i .Salvador
Espriu, que ja ens ham demostrat una part
de les grans possibilitats creadores ,que po
den posar en joc, i del novellista ple d'hu-
mor i de poesia que el Ramon de Montjuïc
i algun altre dels capítols de novella publicats
per Josep Pla ens han fet esperar, endebades
fins aria'. 1 encara vull posar una- rofa7d{op•
timism.e al final d'aquesta mena de balariç.en
donar per segur que de l'etapa de mutisme
que sofreixen bona part - dels nostres millors
nov'ellistes ens ha de pervenir un guany in-
comparable en llurs obres futures... Penso en
les epopeies modernes que pot escriure Puig
i Ferreter, reprès per la literatura ; en les
planes suggestives que ens ha de donar Pru-
denci Bertrana quan e1 seu vigorós Innocen-
ci Aspriu prengui contacte amb Barcelona,
i en tes figures plenes de sensibilitat que ens
deuen Miquel Llor i Carles Soldevila. 1 vull,
sense témer d'insistir feixugament, demanar
a -tots els escriptors catalans l'esforç que cal
per a generar amb esforç i, apassionament, la
trama bategant d'una novella. Carles Riba
donava, fa uns quants anys, una conferèn-
cia amb el títol Una generació sense novella.
Fóra un senyal penosíssim que els .primers
ainys de recobrament d'una part del nostre
govern, que aquesta epoca de plenitud de
consciència nacional hagués de caracteritzar-
s	 er n minv a fin a la indigència de la,e i una	 a	 s1	 g
nostra producció literària. Una generació sen-
se novella, i també sense poesia, i sense as-
saigs, i sense teatre, no seria, evidentment,
una generació digna de dur el pes del propi
govern.

Barcelona necessita un estol de novellistes
que s'enamorin de la seva evolució, de la
seva grandesa i de la seva misèria. La histò-
^n..a interna de les societats, més viva i au

-tèntica que en ges cròniques 'oficials, es troba
en la 'novella, i per a conèixer-nos, per a 'cor

-regir el nostre orgull o per a frenar les nos-
tres errades, ens call'aqu'est espill idealitzat,
però tanmateix fidel. I jo gosaria dir que,
de cara als interessos culturals de Catalunya,
fa tanta falta una bona novella de psicolo-
gia, l'obra analítica 'i massissa d'un Joyce
o d'uin Proust, com el fulletonisme amb ri-
bets de sicalipsi d'un Dekobra o un Da Ve-
rona i els misteris i crims presentats per un
Walla•e o un Simenon. 'Eins cal aconseguir
un públic, vèncer l'allunyament dels catalans
envers del llibre, i si aspirem a emmotllar
un dia llurs gustos, no tenim m'és remei que
anar; primerament, a oferir-los llurs prefe-
rències.

RAFAEL TASIS 1 MARCA
(Aquesta séme d'articles, que avui acaba,

són el resum d'una conf erèncic organitzada
per l'Ocell de Paper.)

'C'@SSOYS a

incorporar-se de nou a la cultura del món.
Sense cap mena de vàlua literària, aquests
precedents de l'Oda, amarats de fervor po-
pular, són potser el motiu d'aquelles parau-
les de Menéndez y Pelayo adreçades a'la
llengua mostra : «Nada renace sino lo que
debe renacer; esto es, lo que solamente en"
apariencia estaba muerto.))

La presa, representada pels escriptors rdli-
giosos en els començaments del segle xix és
extensíssima. La senzillesa però - de l'estil,
àdhuc la canfessió d'algun (Tomàs Bou

1 Quatre converses entre dos 25ersonatges. Pre-
faci) descobreix no pas cap mona d'ambició
lingüística en llurs autors, sinó más bé 1a I
finalitat pràctica de trobar més lectors a les
comarques i a les viles, ari la llengua casto-
llana era difícil i no tenia — com no té en-
cara en molts poblles — fàcils interpretadors.

Francesc Rey, rector de Buccenit, autor del
llibre Plàtiques sobre los Avangelis ; Jaume
Pontí, amb Demostració de L'Avangeli, Igle-
sia de Cristho des d'Adam fins a nosaltres i
de diverses converses de, caire també religiós
Josep Roquer, autor de Senyarse ab seny,
Bona nit, Bon dia, Pare nostre explicat en
aro« converses ; Tomàs Bou, que, des de r82r
fins a 1830, publicà les converses entre Albert
y Pascual i en formà un volum : Quatre con-
versas entre dos personatges, editat a Barce-
lona en 1830 ; Narcís Silla, amb Plàticas so-
bre los Sagrats Evangelis, en són mostra.
Passem per alt les múltiples obres anònimes
que, en la forma usual de converses a ma-

à	 evocioera d diàleg, alosa)) la capacitat d	 -n	 e	 g, p	 p
nària .de la mostra llengua en els comença

-ments del seglé xix, si bé cal consignar en
mèrit 'a Il'ós del'català escrit, la reedició (1825)
dels quatre-cents Aforismes de Joan Carles
Amat, .metge que fou de Monistrol i que vi-
via pels volts de 1622. Anotem encara que
molts d'aquests diàlegs eren versificats en
dècimes.

*5*

De les tristes manifestacions, diguem-ne
poètiques, que agafen des de Simon Blanch
fins a Ramon Mrrns, passant por Juncosa,
Va'da i Torrent, hi ha tota la gamma versi-
ficadora de Vicenç Garcia, la influència del
qual és forta en els començaments del se-
gle xix i encara s'estendrà fins a Goday, el
fecund versaire de Canet de Mar, [es produc-
cions del qual no esmentarem perquè produí
des'pr'és de l'Oda. Pers i Ramona mateix, en
el seu llibre Historia de la Lengua y de la
Literatura Catalana (1857), no vacilla a do-
nar al Rector de Vallfogona els qualificatius
de oVirgilio de la literatura catalana» i de
divino vate. Una cosa cal consignar, i és

que aquests versaves de tradició vallfogonis-
ta, rrmo per llur escàs talent poètic empraren
el català ; innombrables exemples podríem

aadduir de conreadors de la llengua
 
u castellana c and

1 les produccions dels quals no són pas més

e 1	 da^^
d'estimár • ' Fulajant .les monografies de ciri-
tatx i viles de Cata1'unya, hom troba 'sávint
escriptors de vàlua loca: que, deixant-sé ar-
rossegar per la tendència erudita empré'ñ'
únicament la llengua espanyola.

Totés les poesies de'Simon Blanch i Cïb'at
Són del gènere fdstiu. Amb ribets de tiesv0i-=
goayiment_ i ànib éspútries de Qirisme, 'és "luir
fer0en't seguidor ife l'escola 5allfogonista•'Va
escriure Los funerals del' porc, La mort' de
la reina dé França, 'Los set pecats captitatS
i Lo robo de la parroquia de Vallfogona. Morí
l'any 1826 i no sabem cap edició de les seves
produccions; excepttmnt la de la darrers es-
mentada.

Vilanova i; Geltrú, tan afavorida de !fills
illüstres re¡aixentistes i pàtria del malagua-
nyat Cabanyes;' va tenir també un conreador
de la llengua en aquell moment de màxima
depressió. Fóri Josep Juncosa, i Mestre': IEl
seu compatriei Fers i Ramona-diu, en l'obra
ja citada, que Juncosa li regaló un volum de
poésies manuscrites que ignorem que s'hagin
editat.

Jaume Vada, escolapi barceloní, a més
d'una elegia en honor del Beat Josep Orioi
i d'u'na poesia bilingüe que dedicà a Wel-
lington, te en llengua catalana La fama en
lo Parnàs, que si bé no pertany al gènere fes-
tiu, acusa en canvi l'altre caire vallfogonista
la corrupció idiomàtica.

..Seran aquells antics que arremetian
Tiels als comtes hazanyas ja mai vistas...

E: monja v:gatà Marian Torrent i Vinyes
fou otser el versaire ue" acusa' m s a co-P	 q é ,
mençaments del segle xix, ja influència de
Garcia. Conreà el gènere festiu i totes les
sayos produccions assenyalen uta temperament
faceciós. Heus-en ací una mostra que, ultra
donar idea de l'abús que en català es ,féu de
1 c ta^fi, hom pot constatar-hi encararimis on
s'havia arribat en llicéncia poética. Torrent
va escriure l'epitafi que transerivim inspirant

-se en la por d'un frare que and a amagar-se
a Vic quan la invasió francesa.

Aquí jau un fraregà's
que fugint de l'enemic
vá refugiar-se a Vic
perquè allí no periltàs.
Mes veient no eslava pas
encara bé a la segura
afinà sa travessura
per fugir de tot esglai -
fer-se un bon amagatai
dins d'aquesta sepultura.

Torrent fou un versaire íntegrament català.
Enmig de tota la producció del 'barceloní

Ramon Mons i Berinyà es trua la poesia
festiva catalana La persecució dels porcs.
Muns fou un dels homes representatius del
moviment romàntic a Catalunya. Junt amb
Aribau Sant ans Martí Cortada i altres
funda la Sociedad Filosófica que havia de
désplegar activitats científiques i literàries.
Aribau, que havia co'ntr'et urna intima amis

-tat amb Muns, l'animava a emprar el català.
L'.any 18r7 '1i escrivia : «No abandone usted
a las Musas» i encara : «Yo tengo empezado
una composición en catalán....)) Basant-se en
aquesta carta que fou publicada per Eran-
cese Muns i Castellet, fi11 de Ramon Muns,
al Correo Catalán 8j2), el P. Blanco creu
que Aribau s'havia .assajat a escriure algu-
nes composicions catalanes abans de l'Oda.

Pau Ballet, amb la seva Gramática y Apo-
logia de la Llengua Cáthalana (18 14), és un
testimoni més de la vocació que en determi-
nat's cerilles hi havia encara per 1a nostra
llengua. Per bé que manca de valor filològic,
la gramàtica de Ballet és el primer pas pro-
cursor de la renaixença lingüística.

Fricara cal assenyalar el fragment del poe-
ma Lo Temple de la Glòria, que des de Ter-
res Amat que l'atribueix a Fontanella, fins
a Manuel de Montoliu que el creu d'Iginasi
Puig i Bllanch, hi ha Balaguer (Historia de
Cataluña i pròleg d'Esperances i Records)
que 'decididament assenyala Antoni Puig i
131anch, germà de l'anterior, com a autor del
poema, i Rubió i Ors, que atenent-se al catà-
leg de- les' obres editades,' mànuserites i 'en
projecfe , queféu inserir Antoni Puig i Blanch
al final d'.Opú3culos gramático-sgtiricos (1828)
i tánabé à l'examen dels seus: originals"realif-
zat per Menéndez -y Pelayo ;a la Biblioteca
Nacional de Madrid, nega a Antoni Puig.d
Blaneh la paternitat del poema."' Lo Temple
de 'la Glòria el donà a conèixer per primera
vegada, junt amb una traducció castellana,
Magí Pers i ,R.amona l'any 5842; "Un altre
frag'mènt d''nn poema encapçalat amb el títél
Les Coinunitats de .Castella, tothom coinci-
deix a atribuir-lo a Antoini Puig i Blanch.

Ambdós poemes no influïren en la renai-
xença. Balaguer, no obstant, fa arrencarala
de Lo Temple de la Glòria ; Rubió i Ors però,
objecta amb raó que malament' podia influir
hi havent-se publicat nou anys després de
l'Oda- de-l'Aribau. Modernament, Just Ca'bót
creu que si haguessin tingut influència amb-
dós poemes, més aviat hauria estat nociva.

Josep Robreño, amb els seus sainets bilin-
gües,- precursors del teatre nacional, arrodo-
neix la perspectiva externa dels diversos ma-
tisos conreats durant el segle xix i abans de
l'aparició de l' Oda.

Al marge de la vàlua literària, hem volgut
tenir un record por aquests conreadors de la
llengua nostra. Bé se'l mereixen, si més no
per haver impossibilitat l'estroncament del
català escrit que, a partir de l'Oda, tindrà
una força escalonada i magnífica de supera-
ció continuada.

J. M. MIQUEL I VERGES

GUTEMBERG, S. A.
Maquinària, Tipus, Filetatge de
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EXPOSICIÓ DE PRIMAVERA

Salo de Monf...
,1 l'igual que ef de Barcelona, la tònica ment es desprèn el cas, esplèndid que en lad'aquest Saló és d'una fluixesa general, més pintura assenyala el seu autor.acusada encara que la de l'any passat.	 Frapcesc Canyelles amb tres teles dónaEn els annals artístics catalans, l'Exposició 	 una gram simpatia al nano vestit de general,de Primadera actual no• posarà certament cap una do ça influència escenogràfica en un in-fita d'importància, solament hi entrarà par-	 tenor i una sensació de poca insistència eicialment.algun nom, i encara amb una no un nu.massa exagerada transcendència.	 E1 paisatge que exposa Manuel CapdevilaEl factor és. desconegut, però el cas és que és una vista d'Horta sense pena mi glòriacap artista no hi ha abocat res de definitiu, i o lla qual l'atzavara de primer terme ha dela qual cosa produeix el conjunt una mica 1 quedar profundament agraïda,

-	 Ricard Cabals. = «Ecuyèren

M1R4CmR

LES ARTS I ELS ARTISTES
L	 eXo©^Oci©rp	 ^

El circ en les ars plàsfiques

Bosch-Roger. —

desconcertant i ádhuc, pensaint el que repre-
senta una exhibició d'aquest .calibre, lamen-
table.

El resum dc!i valor queda reduït a detalls
aïllats, en moltes ocasions perjudicats per
veïnatges desastrosos uê desenfoquen un
mèrit de debò i que veurem en la recensió.

Es ja conegut el que donen de si aques-
tes eollectivitats en les quals ha de regnar la
mànega ampla i que origina uns enormes
abismes pictòrics que es presten a fer ballar
el cap més ban constituït, fatalitat que hem
d'acceptar .amb totes les conseqüènciés per
tal d'establir una equitat i una mena de sen-
timent d'emulació en l'ànimdels artistes que
a la pattpstra pública de l'exposició sols po-
den apórtar un entusiasme i un delit d'anar-
se supejant gràcies a les emanacions dels que
ja han trroin# t en tota la línia.

Lae Ull t&de,realrtaacians ens obliga a
ése Coricis" t•-sbtinetre'na al rigor terri
de l'alfabet.

Obre el catàleg def Saló de' Montjuïc el
nom d'Anna Aguilera amb una tela de re-
duïdes dimensions, que sembla denotar una
indiferèdcia pér-•- l'exposició i de la qual és
impòssi'ble`tre'uir deduccions ,.;momes dóna la
impressió d'uïla força que fa lamentar la seva
solifrjtl.

Emili Armengol, en Paisatge de Terrassa,
dóna á'1 Saló una nota de qualitat. Es una
tela volt per sobre de l'altra seva, que pro-
dueix la sensació d'haver agafat el tema, amb
un gran amor del qual ha sortit una excel-
lent interpretació en tots dls aspectes artís-
tics.

Antoni I3adrines exposa urna 'tela desmaia-
da, un paisatge on realment no hi passa res.

Rafael Benet, en el n.° 5, ens ha donat dels
milloi-s quadrosque s'han fet mirant a "l'ossa,
que és molt dir tenint en compte la produc-
ció que ha motivat el famós poble català en
aquest darrer temps. També té una altra
marina, molt de pintor, però .no tan reeixida
com l'anterior, i un cap de dona tractat amb
la consistència habitual en Benet.

Lees dues teies de Bosch-Roger san altres
tantes obres de la seva patent, de volada i
profundíssima vigorositat. Bosch-Roger, que
és un dels allicients de l'exposició, és un
artista que posa en la seva obra un comen-
tari real de supervisió que fa que en les seves
Coses sigui possible de veure-s'hi literatura i
un vague sentit apologètic que en les me-
Sures d'ell són dues qualitats 'que no sobre-
passen mai ni !la funció de la pintura ni el
bon gust.

L'única tela que exposa Campillo és una
mostra del que podria fer el seu autor si no
sofrís això que sembla un refredat pictòric
que l'aparta dels corrents d'aire de les sales.

Carn•ps-Ribera, en els números ii, 1 2 i i3,
treu a flor la seva vena vital de pintor. Té
Un bodegó .meravellós que li pot servir de
garantia arreu on vagi i del qua!1 particular-

Recó.'.del Club Nàu(ic

El Carboneg i que va pictòricament parlant
d'un extrem i l'altre .acompanyat de la seva
immanont distinció, ha penjat un cap classi-
citzat, d'una gran eloqüència italiana que
queda eposadíssim i dóna dret al seu autor
d'immiscuïr-se en certes recerques.

Carles s'ha limitat a les 'seves flors, Roses
i gerros, que tot 1 ésser molt bans són les
roses i els gerros de l'any passat i molt fàcil
que siguin els de l'any que ve.

La tela gir, batejada amb el- Obreres
de Sant Andreu, autor Gustave Cochet, no
respon a una idea tan pronunciadament in-
dígena per tai coro la fantasia de Coehet hi
ha posat un fons de !lirisme que no ens el
rnei fixem.

De les tres obres de Commeleran, assenya-
lem la 23 com de les més reeixides, no tan
sols de l:exposició, sinó de tota la seva pro-
ducció. Es una tela de bona pintura, que
deixa, veure unes ganes entusiastes d'honora-
cis Salons i que té un alt concepte artístic:
El paisatge Dia gras, també fet amb els cinc
sentits, expressa magníficament la _tristor
dels mostres carrers així que. el sol es pon.

Carme Cortès té al saló dues teles de figu-
ra que presenten uns caràcters lassos, una
mina flonjos i entumits per l'ekbessida dis-
crecióimperant.

Les pintures n.°.27'i' 28 de 'Ramon Cortès
són filles d'una pintura de recurs i assequible
-que es veuen diligentment.

Antoni Costa ponderant, un paisatged'A-
ragó, m.° 30, posa unagran emoció racial
a la tela, que té !la força de la cosa entesa
per tots els porus de la sensibilitat i que fa'
que les altres dues es vegin rebaixades per1 una concepció antipidïca i de fet renyida en
tesi amb l'anterior.

Causa una decepció Pere Créixams.' Ex-
posa un nu massa anclen régime, cursilejant.
L'acompanya una pintura d'Alger que tot i
ésser un punt dolç creiem que en altres oca-
sions l'hauria sobrepassada.

Les teles de Pere Daura, particularment
la n.° 36, són una expressió fantàstica de la
retina d'aquest pintor. Daura juga el color
noblement amb deixos •acaramelats i estirats
per un laminador •de nuclis sensibles que

j
deixa la seva obra en disposició de palade-
ar-hi un veritable regust d'art cent per cent.

Daura forma també un altre conjunt de con-
sideració dintre del recinte de primavera.

Díaz^Costa d'inquiet, que és un d'aquells
casos que exploten els dramaturgs quan ham
de fer sortir un personatge que pel seu joc in-
terior ho deixa tot de banda i s'èndinsa en
un paper amb tot un ciciopi ardor,. `Ï d dei-
xat al Saló de Montjuïc tres obres caracterís-
tiques. Dinamisme, violència, temerària
marxa .sobre dificultats. Les '.pintures amb
el _ resultat d'un aprenentatge se li han:
encarrilat per un camí més envennissat ; una
mostra la tela 37, on hi ha pàtina i princi-
pi de madurament i, on s'apaguen les seves
lluites descomuimis tttntetiors amb els tubs
i amb els pinzells. .

El nu de Domingo és el nu màxim de
l'exposició. Perfecte de línia i color, perfecte
de gust i de gràcia. Es la seva única tela,
però , suficient per aguantar el seu nom i
per a donar a l'exposició una nota de qua-
litat.
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Gaudí i el barroc

Al darrer número (32) de Formes, Jean
Cassou parla de Gaudí et le baroque. Uns
enginyosos paràgrafs sobre el modern style,
del qual a Barcelona hem tingut i tenim en-
cara mustre tan abundants i tan caracterís-
tiques, serveixen de preparació. 'Encara que
el modern style manllevà per a les seves for-
mes — diu Cassou — la mateixa deu dels
somnis, apareixerà més tard com l'art oficiad
i típic de l'era petit-burgesa. I afegeix

uHi ha un arquitecte que, sense manllevar
res a la mitologia contemporània i, perquè
tenia una ànima ingènua i original, ha pogut
jugar amb l'arquitectura com ho hauria fet
amb la música o la poesia, per a la sola exal-
tació del seu lirisme personal. Al mateix
temps, i encara que usés d'un d'aquests es-
tils que depassen la definició mateixa de les
arts i li ategeixen un esforç especulatiu —
en un mot, encara que fou un artista bar-.
roc —, sabé demostrar tant de respecte i d'a-
mor envers les lleis i 'els recursos del seu
art, que mereix d'ésser considerat amb aten-
ció, com un d'aquests casos excepcionals al.
voltant delís quals es concentren les discus-
sions, els bescanvis de punts de vista i les
dialèctiques.»

g
«Antoni Gaudí és un d'aquests persanat-

es excèntrics com Espanya es complau a.
produiran, com es complau á conservar -ne
la imatge en la seva literatura i que, .tal cam-
el Llicenciat Vidriera de Cervantes o el Doc-
tor Inversemblant de Ramón Gómez de !la
Serna, semblen, sobre els límits de lá follia
i de la raó, usar, en l'exercici de llur vida
i de llur professió, uns procediments màgics.
Estableixen un ordre diferent, tenen estra-
nyes simplificacions... Res no és absurd en,
les fantasies de Gaudí, sinó d'aquell absurd
superiorment fatal on gosem la follia de l'as

-senyat o el seny del folla
Cassou remarca que, com aquell altre mà-'

gic barroc, Wagmer, que trobà el seu protec-
tor en Lluís II, Gaudí el trobà en el comte
de Güell. Amb dades dels records del ves-
comte de Gü l'I (rttain divertits que són com
els que hauria pogut escriure un personatge;
de Proust que bagués estat espanyoln), i dels
estudis de Francesc de P. Quintana, Puig
Boada i J. F. Ràfols, explica les caracterís-
tiques de !l'art de Gaudí, i sobretot de 1a seva
obra cabdal, la Sagrada Família, «Un liris-
me teològic es barreja - .a les creacions de
Gaudi i no hi ha cap dels seus càlculs que
no estigui, al mateix temps, .prenyat d'una
intenció sentimental i simbòlica. Les seves
construccions són uns actes de fe.»

Però a Cassou l'encanten més algunes de
les casés de Gaudí que no pas la Sagrada
Família. Parla del dragó de la porta de can
Güell de Les Corts («pocs artistes han tre-
ballat tan puixantment com Gaudí el ferro
forjat») i de les cases del Passeig de Gràcia,
<(Es poden estimar uns moinstres .així? No
ós d'amor que s'ha de parlar, sinó d'un sen-
timent d'estupor i d'embriaguesa que passa
tots els límits i potser val més que les min

-ses i beates satisfaccions que ens procura el
born gust, Aquestes •construccions agitades de
tremolors appcalhptics, can Batlló, can Mita,
són cases? 'Se les pot anomenar casés? Són
bizarres fañtasies florals, visions de teatre
on creiem retrobar tal motiu que potser exis-
teix encara en l'acumulació de formes endor-
miscada al fons de la nostra memòria co•ec-
tiva, però talment ,deformada i talment insó-
lita, qué més aviat sembla anu^nci,ar el dec -
rat en el qual ens.trobárem bé quan haurèm
'abandonat la terra refredada per esta-blir-iios
sobre un altre planeta. La més sorprenent
és segurament la casa Milà, paquiderm tbr-
tuós... mena de cataclisme geològic, de ge-
gantina fusió sobtadament congelada, sem-
blant als roquissars éstranys i gairebé hu-
mans que, a pues quilòmetres d'allí, domi

-nen el. patètic paisatge de !l'abadia de Mont-
serrat.»

L'autor traba que l'art de Gaudí; com tot
art barroc, és a prop de la naturalesa, i prop,
també de la imaginació, sempre .a punt 'de
substituir fura per l'altra : «allà on s'atiira
el somni de l'esperit, intervé la naturalesa,
que també té els seus somnis i les "seves ex-
travagàncies)). L'emuilació més viva entre
aquests dos elements, naturalesa i imagina-
ció, esclata en el Parc Güell. «En tot aquest
dédal de trornpe-l'ail i de deliciosa mentida
que' constitueix, ordinàriament, 1 'arquitectu-
ra barroca, la singularitat de Gaudí consis-
teix al contrari a mostrar una lleialtat bru-
tal. Cap •esforç no és camuflat ni escamote-
jat. L'artdell gran català és un somni fdh-
tàstic, però somni que ha pres cos, cos' i
músculs de gegant.»

'Ldàstima que Formes, que d'altra banda
no plany les illustracions,'no hagi acompa-
nyat l'article de l'hispanòfil Jean Cassou atpb
unes quantes reproduccions.

Cautxú Català
t	 Corts Catalanes, 616

Renda Sant Pere, 12
Pas seig de fira cta,147 .

Gorres per al bany; selecció de mo- .
dels des d'una pesseta,

,Sabatilles de cautxú; models de
gran moda.

Joguines flotadors.
Salvavides «Flota».

Piragües de lona i cautxú.
Cèrcols de cautxú per al TEN1 C01 T

(joc de moda a les platges)

L'ambient de circ, que en literatura ha
caigut en una sèrie imponent de tòpics, no
ha estat per contra massa enfocat per les arts
plàstiques, ,i és pel mèrit de saber veure el
partit a treure'n i per la feina de l'organitza

-ció que hem de felicitar les Galeries Syra
que han reeixit en la seva intenció aplegant
unes quantes obres d'artistes catalans sobre
aquest tema de tanta plasticitat i tan agraït
als que el cultiven,

Cal dir que tot-el que es tracta de collecti-
vitat;en pintura  esborrona una mica ; és un

exercici, si no està tot molt ben controlat,
superior a !les forces dels visitants.

En aquesta ocasió, però, aquest temor ha
quedat esbandit. L'exposició està presidida
per un gran sentit eclèctic i s'empassa amb
entusiasme i amb facilitat.

Està, compost ;per obres moltes d'elles ja'
vistes en altres exposicions, - però que ara;
acompanyades del que se'n diu ambient, que-
den amb un interès renovellat i. autèntic que
ens obliga potser a parlar de coses d'autors
fa poc comentats.

En aquestaexposició hi ha el gran, valor
d'un promedi ideal que no admet cap monu-
mentalitat ; i sí detallis fragants que posen
en evidència unes notes optimistes pel nos-
tre art:

Un d'aquests detalls a què ens referim és,
per exemple, una tela de Prim que repre-
senta un arlequí. Prim, en aquesta obra, ens
atrevim a dir que dóna una gran injecció de
qualitat al conjunt i que és el primer punt
de partida del saló.

Molt de cara a la veritat; molt aferrat a
la humanitat i a la pintura, Prim,ha assolit
el resultat de l'absència total de 1 arlequí da-
ua t ei llet del món, que li dóna la substància
de la irrealitat i que queda , autèntic, amb
igual valor; a l'altre gram arlequí de la sala,
el de Pruna, amb tota la dòcil sensibilitat
de l'autor.	 '

Una altra cosa,a esmentar, tot i ésser molt '.
reduïda, és el dibuix que amb el número 35
exposa Josep Serrano. 'Es un dibuix que'
creiem fet als Ballets Russos. -Enorme con

-cepció, anàleg en essència als Picassos més
bons que hi ha penjats també a la Syra i
reflectint un nervi que no té res a envejar
de l'artista - malagueny.•

Una altra obra fnapanv és l'escena de circ
en funcions pintada per Albert -Junyent. Vis-
ta amb tremenda percepció, explicada amb
un entusiasme cognoscitiu de les petites eme-
tivitats dels trapezis i amb la punta endè-
mica que porta !l'argument, el còm.ico-tràgic.

Dos dibuixos d'Angel Ferrant, particular-
ment el gros; que són coses del circ vistes
amb estetoscopi i profunditzades amb un sen-
tit immens de psicologia. Dues pintures de
Grau-Sala on hi ha els aspectes roses de la
vida de la pista, tractats amb la poesia ama-
gada sota la tradició brutal estereotipada de
l'art del circ.

Diverses obres d'Alfred Opisso, amb pre-
ferència sobre totes un dibuix de malabaris-
tes, que, tanca l'emoció de l'especialitat; su-
perbament demostrada, i que és com un sím-

ból, amb tot el pes del sedentarisme de l'ofici.
Dibuixos de Ricard O^pisso amb la inten-

ció de sempre i amb la traça a què ens té
acostumats.

Una guaixa d'Evarist Mora, escena d'a-
cadèmia de bàll; amb la suggestió i gràcia
dels primers passos en la coreografia i que
encomana per la seva sensibilitat i llum l'a-
mable sensació de l'alegria de l'ambient.

La tela número 5, de Capmany, .és una
estampa en hi juga la comprensió objecti-
vista d'un grup a l'escena;, executada amb
un bon colorit i amb unes conviccions de pm-
tor profundes.

Carbonell hi té una pintura feta amb. una
uncié rellevant 'i pastada amb una disoipl,irya
d'elegància que li :treu un refinament agra

-dable entots sentits.
Un escorç de -Labarta, que si: no té molt

de circ té molt de la seva traça coneguda, i
una tela de Ricart massa retallada i aga-
fada pels cabells: Hi ha exposats així ma;,
teix gran profusió de dibuixos, dels quals
sobresurten els..d'Ynglada pel seu suntetis-
me, els de Junyer ,enfebrats por' un terror,
els de' Commeleran, de Canyelles, Montser-
rat Fargas i nins quants més.

En l'aspecte escultura, hi .ha molt poca
Cosa que se'n pugui-dir nova ; Un _baix relleu
i altres• í obres de Granyer, de les quals ,im-
pressiona una figura lacada que entre la ri-
quesa de matèria i el valor intrínsec de ,Pes-
culturaadquireix un pla molt important. Ros
s'administra una altra empenta. Presenta una
figura ert guix eminentment ben resolta i sen-
sible de dalt a baix. .

Paredes hi té una dona de circ d'una gran
gràcia ponderable.

g
El conjunt és igual a un resultat de cate-

oria, altament digerible i que té lla gran
qualitat d'haver-se''n- eliminat totahnent els
«raves» més o menys dissimulats que < tant
abunden 'en .les .exposicions colectivas í. que
passen entremaliadament entre els bons.

E. F. G.
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Lliura: Bitllets de ferrocarril i Passatges marítims i aeris; els Bitllets
qúi1omètrics èspanyols ` I'ac^e "fàctlit^rit'èñsèins á1 cltè it'' la fo-
tografia necessària. 

Reserva: Seients en els trens ràpids; Paces en Púllmans i cotxes -
llits, Habitacions 'én els 'millors hotels,' Autocars per a gran
turisme.	 , 	 ,f , .

Organitza: també: Viatgis irtdividuals a preu fet, Excursions,
Peregrinacions, Congressos, Creuers i molt especialment

Viatges de noces: a Roma utilitzant els bitllets reduits del
• 70 0/, que com Agència emissora dels ferrocarrils de l'Estat

Italià lliura a I'acïé a tot client al gual interessin.
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motor de gramòfon  Una tunció dB cîrc

Per bé que la funció del	 motor és	pura- I gla corda, i ve a ésser com un rellotge, però
ent mecànica, és molt important el sea de més dimensions, on	 l'extensió del res-
on funcionament, puix la seva uniformitat sort és el que fa moure originàriament tot

un dels elements més necessaris per a el sistema. Un regulador de boles del qual
ssolir la bona audició, i per poc que s'alteri van proveïts la majoria dels motors, produeix

velocitat,	 es	 produeixen, a4teracions	 en la uniformitat de moviment, d'altra manera
to, no assolible, ja que la força d'extensió varia
Diversos han estat els sistemes emprats segons la tensió i la temperatura. Amb 1a
Ir a accionar la rotació; un dels primers i introducció de rodes dentades helicoïdals, es
més estima-bles és el de contrapesos,	 utilit- dóna més, fermesa a la màquina i s'obté un
ats en	 es primitius	 fonògrafs	 de cilindre. funcionament silenciós. Actualment els res-
lalgrat,	 però,	 la	 regularitat	 que	 s'obté, sorts són diversos i van relligats l'un amb
embalum que comporta fa que no s'utilitzi. l'altre ; així es produeix un augment de 4 on-
vui, doncs, cal triar entre el motor mecànic gitud i,	 per tant, de durada de la rotació
e ressort,	 i l'elèctric aplicat directament al sense augmentar la força ; d'aquesta manera
lat. Darrerament; però, ha aparegut un sis- s'arriba a obtenir motors per a les dues cares
ema que participa d'ambdós i que podríem d'un disc de 30 centímetres. 'En general, però,
nomenar indirecte, i en e1 qual el motor només "n'hi ha per á una, no essent necessari
lèctric, molt petit, acciona la maneta del de donar corda durant l'audició,	 ja que això,
urda. Si més no, aquest motor té l'avantatge otra de dificultar el bon funcionament de la
eh	 seu reduït preu. màquina, altera la tonalitat, puix la velocitat
En general, els motors mecànics s'empren de la rotació s'altera sempre, per ben fet que

ctualment	 només	 quan	 l'amplificació	 és sigui el motor.
cústica. I aixa no és absolut, perquè aquest Avui la majoria dels discos són fabricats
notor de ressorts té, mitra l'economia, molts per a donar de 78 i 8o voltes per minut (ex-
vantatges, el principal dels quals és la faci- repte els de cinema sonor, que en donen 30),
tat d'adaptar-se a tots els mitjans prescin- però molts ja porten la indicació de la velo-
int del corrent i de les seves distintes ca- citat, encara que és preferible de no alterar
acterístiques, les quals, dissortadament, va- el regulador massa sovint.
len dins d'una mateixa ciutat i fins i tot a Cal parar compte en la conservació del
'interior d'una casa. En els darrers perfec- motor i en aquest sentit no convé descuidar
cionaments dels gramòfons acústics, els tipus la lubricació, procurant que	 l'oli sigui ben
dè mol-les més perfeccionats, hi ha també clar; sovint es produeixen acumulacions de
motor Nlèctrics. greix i pols als barrils de la corda, la qual

Ens ocuparem .ara del motor de ressorts, cosa ocasiona sorolls parasitaris i aleshores,
deixant per a un altre dia parlar de les carat- s'ha de fer la neteja amb petroli i s'ha de
erlstiques especials dels motors elèctrics em- substituir el greix. Es una bona mesura en
prats als discos. acabar l'audició i si ja no es vol posar més

Aquests motors varen ésser utilitzats per en funcionament la màquina, deixar-la sense
E. Johnson per primera vegada i, per tant, fre perquè lliurement resti sense corda ; aixi
per la Companyia del Gramòfon de la qual s'evita de . tenir els ressorts en tensió durant
tia ésser fundador. Essencialment estan cons- massa temps.
htuïts per un ressort d"aoer que constitueix J.	 G.

	

L'automobilista bonica. —.- Em sap molt	 —.

	

de greu haver mort aquesta pobra bèstia... 	 Ell. — Els policies já s'han endut el lladre.

	

—No s 11 .amoïni, seinyoieta... Puc invi-	 Ella. — Pobret; r tan amable 'que ha estat!
ter -la a mcnyir-nos-la junts .aquest vespre? No t'has fixat que t'ha pres , pel meu .pare-

	

-^.	 (Weekly Telegrruph) 	;:	 (.The' Hunaortst, Londres)
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Entre els aficionats ati 'circ ha desvètllat
Un gran interès la funció d'aquest espectacle
que s'anuncia per al dimarts vinent, dia 1 3,
en el circ alçat expressament a la Via Augus-
ta, tocant l'estació de Gràcia del tren elèctric
de Sarrià, a quatre passes de la Diagonal.

Els veritables gustadors d'aquest espectacle
prefereixen, en efecte, la tenda del circ; amb
les seves graderies de fusta i el seu bosc de
màstils i cordes, al mateix espectacle tenint
lloc en un local que pot ésser destinat a altres
funcions. Es sota la tela soferta de 1'en-
velat que l'espectacle de] circ adquireix tota
1a seva gràcia t tot el seu sabor.

A més a més d'aquesta condició, l'espec-
tacle que serà donat en el circ gtie actual-
ment s'està installant, serà de primera qua-
litat. El nudli principal dels números és cons.
tituït per la família Frediani, que no cal pre-
sentar als lectors de MIRADOR. Ja saben ells
que aquesta nombrosa família, d'un historial
tan remarcable en la vida del circ, és capaç
ella sola d'omplir un complet i bon programa.

Però, en el desig de donar un espectacle
de circ com més nodrit i e•oellent millor, els
organitzadors s'han assegurat uns quarts
números notables més, entre ells els barristes
i trapezistes Oliveres.

Com a clausura de l'exposició del Circ en
les Arts pldstiques que ha tiingut llac aquests
dies, res de millor unia funció com l'anun-
ciada, que ha cridat (l'atenció de totes les
persones que s'interessen per aquest espec-
tacle.
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El patró. — Què són aquestes tres ,hores
extraordinàries que reclameu?

L'empleal. — Són del vespre que em va
invitar a sonar al club.

Everybody's II'eekly, Londres)

—Cervesa... !
(Gringoire, París)

°° .	 - -

—Huuriem de parlar , uu moment a soles.

(The. Humorist, Londres)

L'eficàcia de la publící^a 1  en el F. C. ME=

TROPOLITA de Barcelona, la demosfra
el fel que és el mífjà de propaganda
u^íli^za per les Cases més ímpor^ants

de os els rams.

1 Ii 11
La masía catalana

D'acord amb el Ceno	 Excisrsionista " de és sinún aficïóñat o una persona completa- 	 ` m
Catalunya,	 la Fundació Concepció Rabell ment impreparada. 'Es clar que aquesta apor-

I
h

que tan , bones	 obres	 porta fetes,	 instituí	 i tachó d'alluvió és molt d'agrair i té un valor és
dotà un organisme dedicat a l'estudi exten- immens quan les missions de la Fundacio a
sament • intensament monogràfic de la ma- no poden en absolut anar a aquell lloc • i no la
sia catalana. Aquest orga nisme ja fa anys és menys cert que uña investigació perfecta cl
que actua : són molts els talents i les ener- ha de resultar molt dispendiosa ; però, si, po-
gies que sota eil guiatge de l'admirable Ra- sats a fer les coses ben fetes, es podia acon- l
fael	 Patxot	 s'esmercen en	 aquesta	 feina ; seguir l'exploració científica i per peces me-
molts són també els cabals que a hores d'ara nudes, el resultat seria definitiu, z'
e1 Centre Excursionista de Catalunya ha des- La mar com més té més brama : posats
pés, pel vehicle de Rafael Patxot, en la sus- deuran cr no ens aturarem gas ací. Emp,c- '1'
dita empresa, la qual, donada A
la perfecció amh què és. me-
nada,	 resulta	 duna	 vastitud P
imponent. Es tracta de reunir t
lots	 €-ls materials de	 caràcter a
artístic,	 arqueològic,	 etnogrà- e
fic,	 etc.,	 d'analitzar-los	 i	 de c
fer-ne	 1a	 síntesi ;	 per	 fi,	 es d
tracta de publïcar aquesta im-
partant monografia de la ma- a
sia catalana .amb "la riquesa i a
l'encert a què ens tenen ave-
sades les institucions que ge- a
reix ]'impecable mecenas. i

Ara, després d'uns sis o set tI
anys de recerques, de viatge, r," ° . r
d'estudis i de quamtioses des-
peses, la Fundació Rabe11 i el
Centre 'Excursionista de	 Ca- s
tallunya exhibiesen al nou lo-
cal de l'Institut Agrícola	 Ca-
talà de Sant Isidre una bona
part del material gràfic i de
la seva sistematització científi- t
ca.	 Aquesta	 exposició és	 en
tots	 conceptes	 Una	 merave-
Ila : interessa tothom ; caldria
dancs que tothom	 la	 visités
i que la premsa s'hi interes-
sés excepctanahnent, perquè ( s
en ella mateixa i el que re-
presenta un esdeveniment ex-
cepcional.	 Sobre 1a importàn-
cia de ]a susdita exposició ja
he cridat l'atenció dels nostres
conciutadans des de les planes
de La Publicitat ; no cal doncs
insistir-hi. Cal però parlar del
que ela representa t del seu
transcendentalisme.

L'exposició en gtiestió com-
Aleix en primer llac la missió	 El Callls; a ,Sant Salvada de Pia^rrya
de contrar l'atenció de la nos-
tra gent, sobretot l'atenció de
la gent intellectual, sobre un dels problemes sa l'obra d' -x pioració de la .masia amb tot

fanamentals de lla nostra raó d'ésser naeioal LI, e1 rigor científic, amb tuna o unes quantes

i la d'acostumae-nos a acarar-nos ales coses missions circulant	 constantment,	 seria	 11m-

bàsiques : això sal ja ve a ésser una cura rle perdanabl' destinar una orga^niGzacio tan cos-

banalitat i un deseiximent de provinci anis- tosa	 a	 l'exclusiva	 exploració de	 la	 masia.

me. Avesar-nos a Considerar i a estudiar a Ania la mateixa despesa, amb el mateix es-

fons les cases fonamentals val dir encari- Torç i gairebé amb el mateix temps és po-

nar-nas cap a vies d'originalitat i ti eficiència aria aconseguir l'inventari de tota altra ar-

no solament nacional sinó, a la curta o a la quitectura que no fos la masia ; la recopi]ació

llarga,	 intennaoionals i tot.	 Una actitud de de les incomptables meravelles d'arqurteotu-

les nostres seleccions així d'orientada és la ra civil no monumental dels interiors, mobi-

que caneé a tata societat qúe es respecti i Baris, utensilis, rúbes, impresos	 i altres ele-

que pensi cada dia, encara que sigui de ma- ments de la petita àrqueoQogia, la qual (ja

neva subconscient, en el . mantemment i en
Pel

es veuria) és sovint gran	 arqueolo.t ia . com
la dels edificis i obres monumentals; més1'emrobustiment de la seva autonamia.

que fa als cata)ans, gent novella en qüestions vivent 
•
 més variada arqueologia del que el

de	 responsabilitat •cbllectiva,	 '1'actitud d'en- nomú de... els .arqueòlegs es pensen. Peï re-

tenimenlació, de val Ir, cïó i de previsió què gla general 1'arqueologi 1 es limita a l'estudi

l'exposició de la Fundació Cancépoió Rabéll de les grans i excepcionals obres de caràe-

ens jodía a pondre és com de reacció a 1'11'- ter religiós o aristocràtic, les quals, per regla

1itud esnob que el segles de pt ovineianisme general; si bé són d'una màxima perfecció

ens br'indaven com 1'únioa o principal que i d'Ltna mcnumentalitat majors, en +avui sGn

esqueia a les nostres élites, d"una monotania desesperadora i no pas molt

I ara, un cop s'ntat això que precedeix, alliçonadora: Es clar que Parqueologia con-

voldr]ém píII iLr de les	 possibles	 1eficiè,1c-L' siderada de lla manera que propoeem llinda

de ]'obra monografista de la masia catalana, amb l'etnografia, leerO atio no ha d'ésser in-

I diem posi bles i ano pas ('ertes deficiències convenient " pe, r a,	 en	 tal nas, considerar-la.

porqué ens cònsta que el material exhibit	 LI'- No és etnogràfica la feina que per a l'estudi

tualment a l'Institut de Sant Isidre, tot i la de l.a masia s'imposa- la Fundació Rabell?

seva	 quantitat, no és sinó una.aclaparadora l)oncs digueu-li etnografia a l'escreix de fei-

part del. que fins ar.a s'ha recollit. 	 En 1'ac- na que li proposo, i no deixem de fer-la. 1'er-

1 
úa1 exposic ó traben en manca 1 "inventari què, si no 1a £em ni ara ni mai	 perdrem

dels grandiosos ]sovint sumptuosament	 II- tesors d'art,	 tresors de pü ¡llares' i d'etno-

safareigs que fan e1 principal en-quitecturats grafia, destruïts per la moda o per les ne-

cis de'les masies (II :determinades comarques cessitats dèls	 anys que s'estalonen ;	 i si	 el

els carruatges,, partieularment els	 de vela, dia de demà èms decidim a fer-ho ens tro-

amb llur divertit repertori de siluétats en ne- 1 aren, ultra que molts exemplars hauran des-

gre, retallats en cuiro de refús	 i que solien aparegut, que la feina ens costarà els ulls

decorLr la part centrLIl fle la cortina poste- de la cara que ara ens costa l'inventari sol

rior; les 'llars dt foc am'b llur additament de de la	 masia.	 A	 l'exposició de l'Institut de

clemàstecs,	 els	 gu arni•ments de Cavall ;	els ' i1 li	 Isidre ja hi ha alguna d'aquestes co-

cellers, de vegades 1 statjad (II s de bótes me- es enciseres ben enreg]strades : alguna ca SIL

dieva1,, com	 a Saates	 Creus ; els ventalls que ano és masia, algun vell carrer L 11:11111do-

11ecànics, alhora espantamosques, gue el çap
durant Ii'estiu sobte el di-

rainent	 Pitetic ;	 però	 això	 'enregistrat Com
per atzar, esporàdicament, sense Continuïtat.de casa pedabeja

oris i el sopar ; els bancs dels càntirs ;els re- Caldria done,	 impulsar l'inventari de tota

llotges de sol i tantes altres Coses signific i-
tives en els interiors de la masia catalana.

la nostra petita arqueologia, fins 11 final del
segle XI X, que el segle darrer -	 un del s:més

'J'inc entès yue bona part de la docume:1-
^L-

interessasits i un dels que,	 per raons de la
dcse-,tima, cisquen de deixar rastrepresenttació gràfica que informa aquest monog^

fisme de la masía catalana és d'ablu, vió o poc més insignifiCa^nt ; caldria així mateiX cQad-

menys : tal persona que s'escau .anar a 1.11^1 juvar a la fundació de nous museuets Ram

lloc no visitat per les missions doctes de 1'0- els de Rubí, Sabadell, 	 Ri1)o11, cte.

bra masia] de la Fundació Rabell és accep- 1 tota aquesta feina caldria fer-la sense sen-

tat sense altres dades que la fotografia .més timentalisme, zmb total exclusió de] coïtcep-

o menys reeixida o les dades verbals del bon
]es més de ]es vegades no

te de poesia, i àdhuc amb exclusió del con-
repte de pintoresc, sobretot amb exd usiá de

mediador, el qual
romantisisme ; ben al contrari, amb un sen-

-- tinent futurista, pensant en l'obligació que
Exit en la mida ens incúmbeix de saltar per als nostres ties -

tot	 dei	 espiritualcendents	 allí:	 ;nostre passatCorbatee insrru&ablee
que els avis no arribaren a destruir. El dea e

Piiame a bon Prea
u de les	 actuals	 generacions renaixcnts	 i, 11j

JAUME I, 1t berades es de no deixar interrompre el con=
lacte de les v enidores amb les pretèrites.

Telèfon ii655 J0.4N SACS

Suscrivru-vos a MIRADOR

Coros Catalanes, 589 • BARCELONA

EUTLLETI DE SUBSCRIPCIO

& Sr ........................................: 	 .........

que viu a ......_ ..............:..........:....................................._..............._._..............__.......-......_........_......

carrer.......................................................... n.°............ es subscriu a MIRADOR

ve! preu fixat de 3`50 píes. trimestre.

,......._ ...................._ de .-------------------------------------------------------de 193_...._
Signatura

Concessionària exclusiva:

(Secció Metro Transversal i enllaç Ferrocarril del Nord)

PeIaÍ, 62, 1 ,r,,2,a .îeIèfon 15300
	

Carrer de Tarragona,1, 2.

BARCELONA
	

MADRID

IMPRESOS COSTA
NOu de la Rambla, 45

BARCELONA


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

