
MIRADOR INDISCRET
Xifres	 Un rumor corn una casa

Ara que s'acaba el bienni de les eleccions Es un rumor que comença a circular
de novembre de 1938 que varen donar el per Barcelona, segons el quad, en el llibre
triomf a les dretes com una reacció contra tot just aparegut del vigatà Dcncás, hauria
el desori del bienni deis partits d'esquerra, coldaborat, no se sap en quina mesura, el
val la pena de fer un resum de corn s'han no menys vigatà Manuel Brunet. IEIs que
format els governs de la República i corn ho fan córrer, perquè no se'ls digui que
han assegurat l'estabilitat ministerial per al 	 parlen per parlar, assenyalen coincidències,
major ordre de ]'administració. Heus ací el versemblances, imponderables, que recolzen
resum :	 Ilur afirmació,

TOTS SANTS
Però.., aíxò no és pas el pacte del Ritz, sinó el pacte del R. I. P.!
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A la pàg. 2: Guerra d'or sota un sol tropical. Amb la caravana de
municions, cap al front, per Ladislas Farago,

A la pàq. 3: Cues del 6 d'octubre. El llibre del [Sr. Dencàs,
per Fermi Verges.

A la pàg.4: Apreciacions que no voldríem veure confirmades,
per Caries Soldevila,

A la pàg. 6: Catalunya i Abissínia. Alfons IV i el Negus, per
Martí de Riquer,

politiques Blancs
Quan el Torrat pujava a la tartana, cada

migdia, per tal de conduir sis passatgers al
futur que l'espai en què fins a la data s'ha	 fioble veí, li semblava que sortia vers un
desenrotllat la nostra història ja no pot	 País de somni, perquè tots competien a pin-
encloure la humanitat moderna. tar-li les gestes meravelloses deis minyons

que havien fet el cop de cap d'anar-se'n a
terres antillanes : aquell manobre que tot
just guanyava sis rals aci, ja era soci allà
d'una tenda de queviures; el xaval que ar-
replegava ferns a la carretera havia escrit
que acabava de comprar un ingenio, i el fill
del taverner, que es mona de gana, donava
f eina a més de cent homes en una licorera.
De tornada, el Torrat desenganxava el ca-
vall i plantant-li una patacada a l'anca, li
deja : «Em sembla, Xato, que aviat et
deixaré.» Una tarda, la pagesa que anava
ger compres, l'encarregat de treure les cè-
dules i pagar les contribucions, l'herbolari
i venedor d'aiguanaf, el vinater, el registra

-dor de la propietat i el gitano esperaven
inútilment a la porta tancada de l'agència.
L'agutzil s'acostà al grup i explica que el
Torrat havia plegat el ram i que, aquelles
hores, ja vogava en un berganti-goleta i en-
nig de carregaments d'oli, ametlles, gar-
rofes, arròs, sabó, malvasia, aiguardent,
anisat doble, fulles de sabre de cavalleria i
d'espasa de tall. Durant els tres mesos i
escaig que trigà el fràgil bastiment a tocar
el port de la destinació, la imaginació del
Torrat recorregué totes les posibilitats d'en

-riquiment, i en desembarcar s'endinsà pd l
mont sense deixar rastre.

La familia demanava constantment a les
seves coneixences relacionades amb aquell
pals que procuressin indagar l'indret on havia
anat a parar el Torrat, pero passà molt temps
sense que ningú en sabés donar raó. Al cap
de quinze anys, un parent deis preguntats
escrivia : «Quan ja ni em recordava que al
món fos, he topat amb el Torrat, més ben
dit, l'he descobert, perquè ni els seus matei-
xos amics l'haurien reconegut. I el que
m'ha donat la clau de la seva personalitat
ha estat la seva indumentària : figureu-vos
que porta un vestit de saca en el qual en-
cara es poden llegir les lletres del nom de
la sucrera. Però el bo del cas és que tothom
diu que és tan sic. M'han contat que, pri-
merament, féu les jemes més baixes i di-
verses i que, tot d'una, visqué -mig retirat.
J1s Ans ú6rn en que aT"aedica a tura,prop
deis botïguers que, havent esgotat el crèdit
f er desbordar tres vegades els noranta dies,
no saben on agafar-se : els presta diner al

despr
és de la qual ajornava la religió pera	 cinquanta per cent i de mica en mica es vadesprés de fu mort, substituint així r somni	 fent comanditani d'infinitat de comer ços,re da vida futura pd la l'Estat futur; d'una	 quan no l'amo mateix. D'altres no sé quèrealització que sembla més pròxima.	 s'empesquen de tràfic de dones, però no ho

crec. Hi ha qui assegura que el Torrat fa

No anem as a educar els mostres fills en vida amb una mulata, per bé que es limita
p	 a passar-li un tant i encara l'ha obligadala creença que ales fronteres de] nostre	 a declarar en un document que no li podrà'país comença una selva verge.	 reclamar mai res.»

* * *	 Totes les boques del llogarret nadiu ana-

La religió és un poder internacional que	 ren repetint que el Torrat era tan sic, fins
u	 else, al cap de ci	 anys més, atret pqnc

qué
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laic 

po
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respectar,

un 
fet  almenys per-	 clams sentimentals deis seus familiars, hi

comparegué f er a passer-hi un parell de
•* * *	 mesos. La satisfacció dels nebots i cosins,

Aviï dia, e} secret de l'art de lá ,política	 demostrada dls ulls de la gent, es para en

potser consisteix' a renunciar a l'art. deis	 sec. A una a intimivinent un orratiar Ii
confessà en la intimitat: «El Torrat s'ha

La invenció més gram de Marx i deis es-
xiptors socialistes potser ha estat haver
creat una mística de la cobdícia, humanit-
sant amb això el sentiment religiós que ex-
perimenten els homes, ja que aquells han
tornat a dur a la terra l'esperança, la rea-

x * *	 tornat un home la mar d'estrany : al matí,
s'estira en una cadira, nu de pèl à pèl, i

La burgesia intellectual que fu la subs- vol que el regui durant mitja hora ; dina i
tituta de l'aristocràcia, en qualitat de classe sopa amb els peus ficats , dintre l'aigua i un
dirigent, veu corn darrera seu puja una nova dia per l'altre es fa aplicar pegats de fang
classe que es troba més sota la influència als ronyons. Si no fos un home tan ric corn
de la fàbrica que no pas de l'escola; i en la	 diuen, ja l'hauríem engegat q didal»
qual fan més efecte els problemes econò-	 El Torrat s'embarcà novament sense dir
mies que mo pas els politics, on anava. La idea d'heretar els béns del

Torrat creixé entre els nebots i cosins a me-
sura que la seva fama de milionari, •però

El que cal és no obligar aquesta darrera	 el Torrat llegà la quarta part de la seva for-
elasse a fer una revolució per assolir el seu	 tuna a un club espiritista i les tres quartes
hoc sota el sol.	 parts restants al mateix club amb ordre de

HENRY DE JOUVENEL guardar-les-hi per a quan ell torni. — S.
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Els Dijous

El text, la illetra, de la 'llei no ho és tot. secrets.
L'art d'aplicar-la, d'ajustar la rigidesa de la
llei a la varietat tan desimbolta i flexible de
la vida, això és precisament el que reforça
d'una manera especial les forces de la so-
cietat,

Mimes
Henry de Jouvenel, mort fa 15ocs dies,

entrà tard en la política. La idea tenia per
a ell més interès que el resultat, l'apassio-
nava més la discussió diríem acadèmica deis
problemes socials i oiítics que no ¢as la
huila de grups, mancat cona estava d'espe-
rit de partit. Fins a . 1921, quan ja tenia
quaranta-cinc anys, no fou elegit senador,
afiliat a l'esquerra democràtica.

L'any • següent fou ministre d''.Instrucció
pública del ministeri Poincaré; més tard ha-
via de tornar-ho a "ésser, de
les Colònies, del gabinet Da-
ladier. Entremig, fou delegat
diverses vegades a Ginebra.
En 1 925 anà a Siria, corn suc

-cessor de Sarrail, on desenrot-
llà en dos anys la tasca més
eficaç que hagi Jet mai França
en aquell pals del qual té el-
maandat. De gener a ]uliol
de 1933 ocupà l'ambaixada al
Quirinal i féu més que ningú
pel reacostament franco-italià.

A la mort, ara fa un any,
de Barthou, víctima, amb el rei
Alexandre de Iugoslàvia, de
l'atemptat de Marsella, Jouve-
nel el succeí en la presidència
de PAssociacié de Periodistes
Parisencs, i poc després la Casa
deis Periodistes, també de Pa-
rís, el cridava a la seva presi-
dència.

Periodista, Jouvenel fou l'au
-tor de la idea, llançada en un

article del Matin, d'honorar la
memòria del Soldat Descone-
gut. Més tard; per a reaccionar
contra el culte als morts, fun-
d'd la Revue des Vivants.

Deixa els següents llibres
Vie orageuse de Mirabeau,
Pourquoi je suis s_vndicaliste,
L'économie dirigée, La paix
française, Huit cents ans de
révolutio n française. En aques-
ta darrera obra estudia les
transformacions socials i la
progressió constant de les di-
verses revolucions ^'áccej tàde's o'
combatudes pels reis reforma-
dors, més atent a copsar la lò-
gica interior deis canvis aparents i llur línia
general, que no pas a descriure els fets ex-
terns corn coses sense lligam. .

Avui, en ocasió de la seva mort recent,
MinAnoR s'honora publicant un text del que
ha estat qualificat d'ambaixador de la intel-
ligència i d'ambaixador gentilhome, que no
serà publicat a França, formant part d'un
volum, fins l'any que ve.

La força del sistema parlamentani no des-
cansa sobretot en les lluites oratòries que es
descabdellen en l'interior deis Parlaments
s'exterioritza molt més en la influència que
el Parlament exerceix en la vida de fora d'ell,
la vida quotidiana del país.

*z•*

Les baralles polítiques tenen sempre 1'in-
convenient de crear màrtirs. I els màrtirs pre-
senten l'inconvenient de tenir dret a repa-
racions.. iEl problema de les reparacions sem-
pre és extremadament dificil de resoldre.

Quan un francès ingressa en una agru-
pació professional, no ho fa pas per a de-
fensar els seus interessos materials, siinó
pera defensar els anhels comuns de tots
els homes. Quan lluita, no ho fa pal seu
país, sinó per una qüestió de. principi. L'es-
tramger té tota la raó de considerar aquesta
actitud deis francesos corn un engany contra
ells mateixos. Sigui corn sigui, el nostre
caràcter nacional és així.

x• * x•

La vida econòmica moderna es troba, per
totes bàndes, voltada per les fronteres na-
cionals, 'El nostre temps no aconseguirà de
resoldre cap deis problemes amb els quals
s'ha d'encarar, si no es sotmet decidida-
ment al deure de la collaboració interna

-cional,
* ^x

Quantes sorpreses que ens dóna observar
que poc s'influeixen els pobles entre ells!
Són inútils els esforços d'acostar-los per
mitjó del talcègraf, del telèfon, del ferro-
carril, de la premsa! Cada poble manté la
saya fesomia pràpia, en el camp politic s'en-
tusiasma amb les idees de caràcter local,
sense ni preocupar-se del que pot fer o fa
el vet. No hi ha res més insensat, en política
estrangera, que les declaracions d'amor.

Perd, al cap i a la fi, tes declaracions
d'odi no tenen pas major força ni major
duració. Els pobles obliden tan de pressa !
S'enderroquen aliances, el remolí de les pas-
sions giravolta ; la història està plena de
reconciliacions i d'imprevistos canvis d es-
cena.

* *a

lEn comptes de tancar la nostra política
en el veil marc europeu dintre oil qual ca-
dascú no pensa — sia amb simpatia, sia
amb aversió — sinó en el que fa el seu vel
més pròxim, hauríem de reconèixer en el

Bienni d'abril 1931 a setembre 1933

Presidents: Alcalá-Zamora, Azaña. Aquest
va formar tres governs. 'E1 primer per di-
missió d'Alcalá-Zamora ; el segon, per l'elec-
ció del president de la República, i el dar

-rer per reforma de composició.
Ministres que van actuar durant el bienni,

comprenent ells dos presidents : r9, que són
.'lbornoz, Barns (Domingo), Carner, Casa-
res, Companys, De los Ríos, Domingo,
l ranchy Roca, Giral, Largo Caballero, Ler-
roux, Martínez Barrio, Maura, Nicolau,
Prieto, Viñuales i Zulueta.

Període de dissolució de les Constituents
setembre a novembre 1933

Presidents : Lerroux, Martínez Barrio.
Ministres nous que actuaren en aquest

període : r6, que junt amb els presidents
sumen : i8, que són : Barnés (Domingo), Ba-
te'lla Asensi, Del Río, Feced, Gómez Parat-
cha, Gordón, Guerra del Río, Iranzo, Lara,
Palomo, Pi i 'Sunyer, Rico Abello, Rocha,
Samper, Sánchez Albornoz i Santaló.

Bienni desembre 1933 a octubre 1935

Presidents : Lerroux (aquest ha format
cinc governs per reforma de composició),
Samper, Chapaprieta.

Ministres que han actuat procedents del
període anterior : g, que són : Del Río, Iran-
zo, Lara, Lerroux, Martínez Barrio, Rico
Abello, Rocha i Samper.

Ministres nous que han actuat juntament
amb els anteriors : 35, que són : Abad Can-
de, Aizpún, Alvarez Valdés, Anguera, Be-
nayas, Cantos, Casanueva, Cid, Chapaprie-
ta, De Pablo, Dualde, !Estadella, Gil Ro-
bles, Hidalgo, Jalón, Jiménez Fennández,
Lu~ia, Madariaga, Marraco, Martínez de
Velasco, Masquelet, Orozco, Pareja Vébe-
nes, Pita Romero, Portela, Prieto Bances,
Rahola, Royo Vi'llanova, Salas (almirall),
Salazar Alonso, Salmón, Vaquero, Velayos,
Villalobos i Zabala.

tin dibuix abissini

Què va passar amb La Veu de dimarts
de la setmana passada, que va desaparèixer
de pertot?

Senzillament, reproduïa un dibuix abissi-
ni; per a demostrar les brutalitats que
aquests bàrbars d'etíops cometrien amb els
italians que els caiguessin a les mans.

El dibuix precisava una brutalitat d'a-
questes, o, millar dit, tres brutalitat$ d'una
mateixa mena. Es tractava... (corn ho di-
rem?)... de la conversió de tres italians en
aptes per a cantar a la' Capella Sixtina.
En vulgueu de queixes!
Això és pitjar que presentar Lady Lou!

Cafe, copa i puro
Els ex-recents correligionaris de l'Angue-

ra, en lloc de doldre's de la baixa d'una per-
sonalitat tan rellevant, es dediquen a deni-
grar-Jlo i ara fan córrer que, de temps im-
memorial, es passa les nits tancat al seu
despatx amb una tassa de cafè darrera l'al-
tra, copetes de conyac i rosegament inaca-
bable de tatxes.

—Puede ustéd creerme : el alba le sor-
prende con la colilla en la boca!—assegu-
rava el senyor Rodrigo de Ema a un afiliat.

Presentació

Rodrigo de lEmo és un home gairebé inè-
dit a la voracitat política i això que ocupa
m bloc cimejador a A. P. C. Ves qui ho

dina : és el secretani general. Hi ha qui
afirma que la poca popularitat de Rodrigo
de Emo obeeix a la táctica que s'ha impo-
sat de passar desapercebut mentre s'encim-
bella i dls altres tot fressejant resten a l'es-
tacada :

—'No soy hombre de ajetreo ! —deixa anar
tot somrient i temorós d'empolsar-se.

Confessió de part

En efecte, són algunas les japs que han
assistit a les naces de l'ex-infant don Joan
amb Maria Mercedes, fila deis comtes de
Caserta, encara que s'han afanyat a adver-
tir que hi anaven amb carácter particular.
Una d'elles, però, ja entrada en anys, de-
ciará rodonamont :

—No decís que nuestro partido no es más
que un paréntesis? Pues rompo el parénte-

sis, y en paz!

Coma reaiisme
Al film documental sobre Abissínia que

projectaven al Savoy hi sortien uns poblets
emblanquinats i uns campanarets jolius que
trencaven el car a més d'un floralista i avi

-vaven la curiositat deis comarcalistes irre-
ductibles :

--Mira, tú : sembla Cala Fern!
—I aquell llogarret, Sant Pere de Ribes !
—Guaita, l'Arboç 1
En acabar, aparegué un etíop tocant la

gralla, amb tot d'etiopets saltant i ballant.
Joan Amades, més aviat contrariat, digué
—No sé ben bé si posar-me content...

Sempre kan objectius

El Debate té una manera de parlar de la
guerra feixista contra Abissínia que és la
mar d'original:

<cFuera de esto, hay el telegrama del Ne-
gus denunciando la violación de su territo-
rio por las tropas italianas en el monte Mus-
sa All, casi en la frontera de Somalia fran-
cesa. Es una montaña de cierto respeto que
debe de estar en territorio etíope, Porque el
Tratado de delimitación de fronteras de 1908
señala la línea fronteriza a sesenta kilóme-
tros del mar. Pero éste f ué uno de tantos
Tratados como no fué posible llevar a la
práctica... ))

I el dia que hagué de donar compte de la
votació a Ginebra de les sancions econamico-

UN INÉDIT D'HENRY DE'JOUVENEL

Resum de nombres	 El senyor Rodrigo acostuma a preguntar
a tots els que se Ii acosten

Bienni abril 1931 a setembre	 —Procede usted del campo monárquico,

x933 . • • • . • • • •	 r9 ministres	 verdad?

Període de dissolució Consti-	 Per un regular, la resposta és afirmativa,
tuents : set. a nov. . .	 i8	 »	 perd l'altre dia es trobà amb un ex-radical

Bienni desembre 1933 a oc-	 que, fora de si, Ii replicó
tubre 1935 	  44	 »	

--Qué se ha creído usted, so fino? Habla
	  usted con un republicano histórico!

8i ministres	 El senyor Rodrigo s'enrojolà corn una
magrana.

Per a la gent,aensatá, la que vol per da-
munt de tot l'ordre i la bona administració, Enfre l'espasa i la pareo
creu que el bienni catastròfic, del garbuix 	
i del no saber-se entendre, és el primer que, La senyora Camila Vigo de Delás, pre-
amb governs formats per tretze membres, sidenta de les japs, estava tota consirosa
va .assegurar la continuïtat de les funcions a la darrera reunió celebrada per a activar
governamentals amb el nombre total de la propaganda sobre el carnet electoral.
1 9 ministres. El període del bon ordre, de la —Qué le ocurre a usted, doña Camila?
regularitat, i sobretot, de l'estabilitat minis- —gosà a preguntar-li la gentilíssima senyo

-terral que és la primera garantia de bon ra de Coll.
govern, comença quan, per un gest heroic,	 —Nada, hija. Fa ves a qué nos conduce
la gent sensata va fer desaparèixer els ho- la política: estamos haciendo de electoreras
mes del terrible bienni. Em un període de cuando nuestro pensamiento está en Roma,
tres mesos, es varen assajar els mèrits de al lado de la marquesa de Montsolís I
r6 ministres nous, i en el segon bienni que	 --Diga porque ostenta usted un cargo;
va començar després d'aquest breu període de lo contrario...
i que ara acaba, han passat pel govern no-
més 44 ministres, deis quals 35 són nous de Tiranf al dret
trinca.

l



Acompanyo la columna inacabable a1 llarg
de la carretera de Jima. Hem deixat enrera
Addis, després Gibbi, la ciutat de l'empe-
rador. Passem per boscos d'eucaliptus, de
fascinador perfum, sense parar, en ritme
ràpid i accelerat. Davant, una columna de
tropa amb els blancs cascos c' lonials ; des-
prés, no menvs de vuit mil traginers, tot

En el tren de Djibuti a Addis Ahe.b
protegits per mosquïteres

um exèrcit de gent capaç de suportar qual-
sevol penalitat; per últim, ensopegant a
cada pas, les lentes camionetes de càrrega.
Tan-ca la caravana una fila de sdldats.

iEls traginers canten. No entenem ni pa-
raula de l'estranya melodia, que ens sembla
terriblement monótona. Però per aquesta
mala carretera, unes cançons tan senzilles
sonen corn romanços de guerra. Les altes
muntanyes fan eco al cant dels traginers.
En arribar a ciutat, encara ens ressona a
les orelles la monòtona melodia..•

LMMSLSS FARAGO

(Copyright by Ladislas Faragó)
La setmana vinent, un interviu amb

S. M. IHnile Selassie I.)

Els futuristes contra les
modes angleses

Comboi de municions sorltiut d'Addis Abe?a

Potser és arran d'aquesta feta que el na
gus ha decidit anar amb peus... de plom.

Poefes locals
A El Eco de Sitges es veu que hi són tole-

rades les expansions poètiques—és un dir
—més tràgicament amateurs. Heus adí el co-

mençament d'un cant a la Mediterrhnia inti-
tulat Mare nostrum publicat recentment a
primera pàgina

Boga, boga pensamiento
sobre las olas de azur,
boga, boga pensamiento.
Boga, hacia el cielo de luz
donde sonríe el perfil
de la luna virginal,
bajo el manto deslumbrante
del astro Rey, triunfante,
boga, boga pensamiento.

Els que afirmen que la Mediterránia mal
no s'havia vist tan compromesa, ja saben
per què ho diuen.

Guerrers abissinis del front sud

s
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financeres, els grans titulars de costum que
encapçalen la primera pàgina es limitaven
a anunciar precisament

((Austria y Hungría se han negado a vo-
tar la aplicación de las sanciones.»

L'ímprevísf
Bermúdez Cañete, enviat especial d'LEI

Debate a Addis Abeba, creu que ateniendo
en cuenta la cantidad de aviones con que
cuentan los italianos, y hasta la indumen-
tartia blanca—que tanto aumenta su visuu-
lidad!—de los abisinios, la actuación de pe

-queñas masas en escaramuzas guerrilleras
se hace muy difícil en la montaña...))

--Aquest Bermúdez no comptava que els
abissinis també saben illuitar nus de pèl a
pèl!—remarcà En Miquel Capdevila amb la
Informació de la reconquista d'Adua als dits.

Interessos confraposaís
Després de set ajornaments, 'En Cambó

s'ha decidit—per fi 1—a inaugurar el local
de da Lliga de Sitges, capaç per a no més
de cinquanta persones. En veure el temps
boirós, els directius posaven cara de prunes
agres, però el conserge no sabia amagar la
seva satisfacció i, a còpia de preguntes,
l'home s''explicà

—Corn que no em valeu pagar l'aigua,
m"he de zafar de l'aigua del cel!

Bloquísfes
Entre els que prometeren assistir a l'acte

Iliguer hi havia el conegut radical senyor
Miquel Teixidor, propietari de la casa on
s'estatja la Lliga sitgetana

--Ara, no cal que em pregueu ; a fi de
comptes, tots collaborem a l'obra del ga-
vern... I, a més, ja ha dit don Me que 'En
Cambó té un cor tan profund!

Els immortals

GUERRA D'OR SOTA UN EOL TROPICAL

Amb la caravana de municions, cap al front
Carcelera áe Jima.	 del tron i amb e'll tots els presents. Etiopia	 només en 'vénen ¡So, de manera que una

espera amb gran solemnitat l'arribada d'uns sola persona o un feble burret pugui trans-

	

El eel està cobert de núvols negres i fei- quants vagons d'armes de fóc i caixons de	 portar-la. Totes les caixes vénen ja prepa-
xucs ; d'un moment a l'altre esperem la fre- cartutxos.	 railes per al transport en caravana.
qüent pluja dels tròpics. Els nostres cavalls 	 A poc a poc, corn si estigués molt per da-	 Mossos d'andana, àrabs tots, descarre-
també senten que el temporal s'acosta i ens	 munt de la situació, entra el tren a l'andana.	 guen deis vagons unes caixes més grosses.
porten galopant a la pròxima duana. L'ho- 	 Els soldas corren d'un vagó a l'altre, els	 En cada una hi ha 25 màusers del calli -
ritzó és fose i amenaçador. El nostre ànim funcionaris de la duana van obrint les por- bre qfg. Molt de pressa en surten Soo deis

vagons. Etiopia acaba de rebre 20,000 fu-
sells de la fàbrica belga F. N.

Dos V:1GONS ÈSPECIALS

Hi ha dos vagons rodejats d'una guàrdia
especial. 'El ministre de la Guerra, Ded-
schasmatsch Mangasha, trenca personal-
ment el precinte metàllic d'un d'ells i sol-
dats sdleccionats es dediquen a descarregar
400 caixes de metralladores que v€nen de
Txecoslovàquia.

El ministre de Comerç, Ato Makonnen,
examina els documents i factures que acom-
pan}en la remesa i notifica a l'emperador
que tot ha arribat en perfecte ordre.

Etiopia, doncs, ha rebut 400 metrallado-
res, 20,000 fusells i 6 milions de cartutxos.
L'emperador sembla alleujat de profundes
preocupacions. Aquest transport ha tingut
m curs singularment accidentat des d'Eu-
ropa a Addis Abeba. Un vapor de la Hansa
alemanya, proveït d'impecables documents,
portà ell material fins a Djibuti. Però els
francesos posaren inconvenients i entretin-
gueren llarg temps la mercaderia. Per què?
Ningú no ho vol dir. Una raó més per a
desconfiar del veí francès que entreté la
tramesa llargues setmanes al port de Dji-
bud fins que prop del governador general
intervenen enèrgicament les fàbriques pro-
veïdores interessades. I encara hi ha expe-
dicions més importants interceptades a Dji-
buti, sense cap motiu, per les autoritats
franceses.

Els acadèmics de Belles Arts es solon
reunir .a casa llur president, el darrer plançó
deis Comillas i deis Güell. A la sentada dar-
rera Apelles Mestres percebé la veu del ca-
marada Bassegoda sense haver-ne percebut
d'entrada a la sala. Això és inconcebible per
a l'autor de Granizada ; tant, que un cop
finida la sessió el dibuixant .ancià es dirl-
geix a l'ancià arquitecte per tal d'increpar

-lo. I s'estableix aleshores el diàleg següent
--aBé..., home ! Has entrat sense dir-me

ase ni bèstia. Abans la gent tenia més edu-
cació...

—Ja veuràs : estava començada la sessió,
i per això no t'he dit res, a fi de no des-
torbar.. ,

—Bé.,., 'bé•..: a mi no em vinguis amb
argúcies..., entens ?..., no amb Arbúcies,
amb argúcies !

--Va..., va...: l'Arbúcies ets tu!
En aquest moment arriba el president a

descompartir els disputadors amb una ruti-	 Les portes de la delegació de duana, ober-
lant copa de xereç ; i la sang no arriba al	 tes de bat a bat, ens esperen. Tocant-se amb
SEPU.	 el cap, corn un ramat estrany, asseguts a

terra hi t'a soldats. La delegació a penes
«Commedia dell'arte»	 pot acollir tanta gentada. Alié, al fons, da; .

^^.^..

	

vent l'edifici de la direcció, seu en um tron	 ' ^	 • ^	 * , ,	 -^	 L'ácadèrnic d'Itàlia Filippo 1'ommaso

	

E] 1lamternista de La Veu és un impro- improvisat el mateix emperador; sabre el 	 Marinetti, fill d'Alexandria d'Egipte, crea-

	

visadór impagable : li donen el tema de la seu cap immbbil, e] paraigua vermell sím-	 V à	 V--	 a	 dor del futurisme, segon de la llista feixista
inexistència d'Acció Catalana Republicana	 bol de la seva sobirania ; a] seu costat, ell	 M	 x«	 ..	 en les

ni)
	 de Iglg (el primer era Mus-

i el .,minyó vinga inventar anècdotes i més	 ministre ele la Guerra, el del Comerç i el	 e	 1,.*	 20lí»í) cabdill de la cbatalla: de la Piazza •
anècdotes per tal d'explotar, corn e] xar-	 de la Familia reial.	 e^^ i:,,

 ' 

r ,	 r '	 l	 Vlercanti contra socialistes, comunistes i
latà, la credulitat pública.	 Qué haurà passat a Addis Abeba? A qui	 `w	 .1	 : 	 •. ,. ^i" s	 ._ `. .V	 anarquistes, que els feixistes tenen per llur

	

—Aquest noi em fa l'efecte deis venedors espera ]'emperador a l'estació, acompanyat	 primera victòria decisiva (IS d'abril de iglg),
	d'objectes de dublé!—exclamava un lector deis seus ministres? Per què hauran vingut	 Sokota, capitol de la provincia de Lasta	 ha publicat, encara, un altre manifest:

del vintè eco sobre el mateix assumpte.	 les tropes? Per què tanta excitació entre
els habitants?	 tius desconeguts. La policia intenta de con- blanques encara són les xammes deis ca-	 Si l'ona beata d'escuma no embriaga

Propaganda a la sítgefana	 Des de Djibuti han anunciat l'arribada tenir la multitud amb els seus fuets de pell màlics que ham vingut a encarregar-se del prou encara el vostre toast futurista, abo-
d'un tren de municions que potser serà la d'hipopòtam. iEls soldats proven de formar transport. Els obrers s'acosten en petits queu moscatel! de Lipari Pantelleria i Ca-

Diumenge passat, El Eco de Sitges obse-	 major tramesa que Abissínia n'hagi rebut ún cordó amb ajuda de llurs fusells ; al dar- grups a les caixes. Cada grup té el seu ca- luso ails mariners d'un veler prevemtiva-
quiava els seus lectors amb la següent joia mai. La presència personal del sobirà, la de cera d'ells, la gentada bada amb les opera- patàs i la seva escolta militar. L'emperador ment foradat perquè carregat de queviures,
poètico-publicitària :	 les tropes i tot l'aparat desplegat, tot és en	 clans de descàrrega,	 es passeja molt interessat davant els ren- begudes, costums i modes angleses, amb les

gles d'aquestes caixes perilloses. Mentres- quals horn s esforça de banalitzar la nostra

	

DE ETIOPÍA	 V	 	 -	 qV
	 tant han quedat carregats els primers car- orlginalíssima Península creadora

VV 	 V

	

ros. AI cap d'ells, hi ha l'automòbil negro	 I• 'El te, decocció que inunda els humors
Buenos dios Hallé Selassiés,t	 ;,gis	 r	 t 'V	 de S. M. Hiaile Selassie I hi puja i dóna de les solterones florides i dels professors
invicto y noble Emperador,	 v	 el senyal per a la sortida de la caravana.	 ressecats, i on naufraguen entre la ressaca
calzad vuestros imperiales pies	 I	 ?

	
V 	 Així ue l'em erador és fora les ordres de mermelada contra les dents d'or, uns

con borceguí marca Tractor.	 . `?,	 >,	 *,	 militarsges fan mks imperatives. Els grups enormes cakes i púdings, navilis de la vora-
formen una línia interminable. 'El ministre citat mecanitzada:

Asti, una buena mañana,	 -	 t s	 ,	 de la Guerra, muntat en un fogós cavall,	 z• El frac, uniforme deis esclaus de la
le decía su criado más fiel :	 `-may	 ; e-	 és el metteur en scène de la columna. Cada mundani+at cretina, refugi clarobscur dun
son fabricados en España,	 r	 - sry	 "	 t .	 Ji	 - -	 ,,	 individu té assignats un lloc i un paper,	 país descolorit i estrenyut per una mar tèr-
en la casa R. Termes Junyent.	 r•v p	 r	 bola	 mercantil submarí covard ue es-^	 fia,	 ''	 .	 previstos amb la major cura. Al cap de la	

ola 
i 

per la roa, s'enfonsa amb g la sevacolumna, el ministres alça sobre els estreps q	 P	 P
Gracias, mi fiel y leal servidor,	 WV	 _	 • ,,	 '	 V9 	 v V	 a	 amb el seu blanc bastó de comandament cua negra en la monotonia de les recepcions
dijo el Negus sonriente y feliz, 	 ,  	 t	 Obeint les seves ordres, els camàlics de la elegants;
Qrocúrate otro par, tipo Sport,	 caravana agafen les caixes i les aixequen.	 3. IEl barret de copa, calamitat de des-
para mi esposa la Emperatriz.	 ^  	 ^.°,• 	 ^	 ^- •n. ^	 Un .altre moviment de] bastó blanc, i ]a gràcia i fúnebre urna electoral per . a les

CASTELLNOe	 -`	 l

	

J.	 ^^^ 	 r	 ]larga filera es posa en marxa cap a la cendres de lla S. de les Ns
carretera de Jima.

	

	 4. L'esnobisme, aquest succedani afligi-
dor de tot valor autèntic i de tot esforç

SOBRIETAT A TOTA PROVA

	

	 humó, que fa l'elogi deis esperits més ta.
pats, impermeable a les idees i que canta

	

Seria interessant de pintar amb tot detall	 les lloances de la pietat ploranera envers els

	

aquests xicots que han de transportar les	 xinesos, abissinis, etc.
	caixes a una distància de 400 quilòmetres.	 s. IEl golf, embrutidor «podismen anti-

Interminable caminada! La marxa de la mediterrani per a ús deils esquelets standar-
caravama durará quatre setmanes, i estarà ditzats que, sota l'etern paraigua deis xàfecs
en moviment dia i nit, a fi que el material escocesos, busquen en les clarianes xopes el
arribi a mans de la tropa corn más aviat sol d'atzur del qual estem italianament vol -
mi'llor• Per això no s'ha vacillat a triar tats ; el golf, vàlvula de cupidons vermells
aquest mitjà de transport: l'home. Es que que porten un buirac de fletxes trencades

	

els homes d'-Etiopia tenen més resistència	 al hang deis verds pendents efeminats de les

	

a les fatigues corporals que els camells i les	 aristocràcies mortes;

	

mules. Aquests animals només podrien tre-	 6. La cara ben afaitada, succedània de
ballar de dia, i encara això durant només la personalitat;

	

honor del material de guerra que avui té	 UN EMBALATGE PERFECTE	 cinc hores. A la nit són del tot inutilitza-	 7• La pipa, succedánia del pensament ;

	

la més cabdal importància per al futur d'a-	 bles i durant la resta del dia han de pastu-	 8. El puritanisme, vestit emmidonat de
quest pats.	 En poc temps queden vuit mil caixes per- rar per a refer-se. Els homes, en canvi, plecs rígids de 1'alcohdlisme, de les degene-

	

fectament estibades. Vénen de Bèlgica. Cada se'n duen un grapat de pèsols, i ja els basta.	 rescències i de l'absència de geni

LA SOLEMNITAT >N oRRls

	

	 una d'elles conté qso cartutxos. Davant nos- Durant els tres primers dies no esperen ni	 g• La indiferencia envers lá dona, passa-
tre, hi ha prou municions per a sis milions beure aigua. Existòncia admirable, que so- port de les perversions sexuals

Arriben a nosaltres uns xiulets aguts i el de dispars de màuser. Cada caixa és una brepassa àdhuc la deis coolies xinesos!...	 lo. El bridge, complot solemne contra el
panteix de la locomotora. L'emperador s'alça veritable meravella d'embalatge, model pa-	 Un xicot abissini, de rostre noble i intel- deure humà d'inventar ;

	

tentat del comandant belga Poldt. Calia te- ligent, sua terriblement sota el pes de la	 li. El passatisme, adversari del nou i
rimi en compte les condicions peculiars del caixa de municions. Als llavis, sense amoï- retrògrad que, per respecte als costums i

	país per a aquesta remesa. Etiopia no. té nar-s'hi gens, un cigar encès ; aquí no hi	 tradicions, fossilitza Anglaterra, Londres
ferrocarrils ni carreteres viables. Tot ha de ha ningú que pugui protestar i privar-lo de comprès, on en els cinquanta darrers anys

S ocietat Espanyola de Carburs MetàIihcs
batalles.

transportar-se mitjae s m penoses marxes fumar. També hi ha vells i criatures en la ningú ne ha sabut renovar els carrers es-
de caravana, fins les municions perales immensa caravana, Up home molt sell, amb trets i les cases corcades i leproses.

	

 Es natural que en embalar una la cara arrugada i l'espatlla corbada, porta	 Italians, després d'haver ensorrat aquest

	

mercaderia tan perillosa hagi calgut tenir dues caixes. Cada dos vailets, en traginen	 veler de costums i d'habituds anglesos, en-
Correw: Apaztet 390 	 BARCELONA	 en compte aquest fet. Mentre que, per re- una. També hi ha dones, i també porten filats a la carlinga, des de dalt de l'avió,

Tele/.: "Carburo."	 Mallorca, 232	
,Tdèfon 73013	 gla general, es posen en cada caixa de càrrega. En aquest país no hi ha cap dite- distribuiu als anglesos, amb una empenta

	

1,500 a 2,000 cartutxos, en les caixes l'ar- réncia entre la població quan sona la crida	 mussoliniana, el nostre viril, fecue d, dur i
ribada de les quals acabem de presenciar de l'emperador.	 dinàmic sol italo-africà.

ILOREHI. • •.
PRESSUPOSTOS ESTUDIS CONSULTES I ASSAIGS GRATIS

està decaigut i laxe. Davant, darrera i al	 tes precintades amb plom i a . dintre els Va-
costat nostre, pertot arreu, marxen intermi- gens, en la penombra, apareixen les grans
nables columnes de saldats de tota classe.	 i pesades caixes.
De vegades, d'entre la multitud es destaca Ja no queda res de l'ordre tan penosament
Un oficial que amb els corresponents crits mantingut al principi. Tothom parla, tothom
i amenaces força la marxa dels seus homes. gesticula. Uns genets galopen cap a objec-

Matf d'excitacions ! En cotxe tancat i sen-
se placa de numeració, amb dos soldats, un
a cada estrep, passa l'emperador corn un
llampec seguit d'un esquadró de genets en
galop vertiginós. 'El terreny està vedat per
als espectadors indiferents, transeünts pací-
tics i simples tafaners.

EN HONOR DE LES MUNICIONS

IEL BASTÓ BLANC

Les blanques caixes reverberen als raigs
del sol, que sembla sorprès de vence tant
material de guerra en un pilot; però més

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN gg % DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fibri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces de seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIO INDUS-
TRIAL -de laboratoris i domèstica : : GENERADORS, BU
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la SOL-

DADURA AUTOGENA
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CUES DEL 6 D'OCTUBRE

El Ilibre del Sr. Dencàs
Des del nostre recó modest d'informadors

als centres oficials, havíem tingut ocasió
d'observar el conseller Dencàs, jove i enèr-
gic, adoptant voluntàriament un capteni-
ment miilitaritzat, sempre acompanyat de
fidels acòlits i acollint amb posat de menys-
preu la colla deis eterns aspirants a les
amabilitats del conseller. La seva persona-
litat—pe] que es deia—no deixava de pre-
sentar un cert interès. Es citaven els seus
plans personals dintre el partit
en qq militava, la constància
amb què, modest alt càrrec en
la Generalitat, havia sabut cap-
tar-se la confiança de Macià fins
a esdevenir un deis més escol-
tats consellers.

El canvi presidencial no influí,
ans al contrari, en la sort del
futur conseller de Governació.
Si, concretament, la seva obra
governamental no presentava
cap gros relleu, almenys la ca-
pacitat d'intriga i d'habilitat a
fer-se indispensable suplien mi-
Hors mèrits. El «cas Dencàs»,
poc més o menys, és aquest.
Abans del 6 d'octubre, la política
a Catalunya es trobava en una
fase d'evolució; entre les reali-
tats concretes i les aspiracions
sentimentals hi havia llac per • a
d'audàcia i el lirisme que recla-
mava ]'ambient. Dencàs va sa

-ber aprofitar els avantatges del
poder sense perdre la força de
]'oposició que neix, ineluctable-
ment, de ]a divergència entre la
idea i ]'acte. El catalanisme, que
ha creat, en cent anys d'oposi-
ció, un sentiment protestatari
inguarible, creava al poder, suc

-cessivament, l'atesquerra» de
l'IEsquerra. Dencàs n'era la sin-
tesi.

Però és un fet — que deurà
historiar-se — que Dencàs no es
limitava a seguir un corrent de-
terminat, sinó que el guiaven
mòbils secrets per a la consecu-
ció dels quals tenia els seus plans. Corn tots d'un «moviment» que no és el que recol-
els esper is primaris, havia estat incapaç de zaren i defensaren molts deis participants.
areal¡tzarn — corn es diu traduint la paraula Dencàs, dones, va participar en un movi-
anglesa — el seu catalanisme intransigent en ment en e1 qual no estava conforme i que,
fórmules polítiques. En el llibre de Ludwig, en tot a11ó que a ell fa referència, va orien-
El món tal corn ¿'he vist, explica l'autor que tar cap a finalitats diferents del que tenia
quan en la tardor de 1926 els alemanys de- inicialment.
gueren fer antesala a la Societat de Nacions,	 Tots els details del llibre demostren que
el] se'n mostró furiós, de la qual cosa s'assa-	 la part «técnica» del moviment anava di-
bentà Stresemann.	 rigida pel senyor Dencàs. Que la prepa-

--1 doncs—li digué el canceller—, sembla ració material era deficient, ens sembla que
que esteu furiós? Qué faríeu en aquesta hi estará conforme tothom. Però el senyor
situació?	 Dencàs, que es queixa tan amargament que

—Agafaria el tren.	 no se Ii donaren facilitats per a la prepa-
-Aixó em valdria un triomf fàcil a la ració del moviment, per què no ho féu veure

nieva arribada a Berlín. Pera aquest triomf quan era hora?
no em tempta.	 Ara ens adonem que la nostra cr;tica de

«Stresemann havia parlat—diu Ludwig— l'estratègia del senyor Dencàs és massa se-
corn un home politic i jo corn un cap ca- riosa i que no convé parlar-ne amb to so-
lent.»	 •	 lemnial. El senyor Dencàs és un general

Dencàs, sense reflexionar un minut en de tan bona fe que per defensar-se mamés
la significació i abast de la seva obra, co- se Ii acut de dir penjaments deis subalterns.
mençà una actuació governamental que ten- Si teníem dubtes sobre les capacitats mi-
dia, concretament i dlarament, al seu pre- litars del senyor Dencàs, aquest llibre ens
domini dintre la política catalana. Sota 1'a- treurà totes les illusions. Queda ben entes
parent innocència dels sistemes de fitxes, que el senyar Dencàs participà en un mo-
de la utilització personal de la policia, de vimemt en el qual no estava conforme i del
les necessitats de la documentació, Dencàs qual tenia personalment i absolutament la
anava bastint el que ell suposava un èxit direcció. L'actuació del comandant en cap
fàcil. Malauradament, el senyor Dencàs no- senyor Dencàs es reduí a treure gent al
més era un cap calent,	 carrer i distribuir-la estratègicament. El va-

La revolució que ell preparava havia d'és- lar d'aquesta distribució fou, corn se sap,
ser la «seva» revolució. Abans que res, encertadíssim. Quan a la Generalitat esti-
Dencàs volia el predomini absolut d'Estat gueren convençuts que el sen yor Dencós
Català i la política de torn amb la Lliga. no era home d'acció, el comandant en cap
Dencàs no fou mai un home de l'Esquerra es va treure l'uniforme i, abans que es
i possiblement aquest partit el molestava rendís la Generalitat, se'n va anar a través
físicament. Dencàs s'havia fet una idea d'obscurs camins.
absurda de la gent que el rodejava i potser Estem disposats a perdonar l'uniforme i
Un altre dia ens ocuparem amb atenció de la fugida al senyor DeneCs, recordant-li que
fins a quin punt la seva mentalitat—de for- els generals—no els poMtics, corn diu ell--
mació cientifista—l'induïa a errors d'apre- no deuen fugir sinó lluitar . Perd no podem
ciació, a menyspreus de caràcter fisiològic. 	 silenciar que en aquestes hores el senyor
Diem això perquè coneixem alguns judicis Dencàs continuï actuant de confusionista.
seus sobre les més altes personalitats amb	 Justificar el seu fracàs fent parallelismes a
qui ell compartia el poder. La seguretat, el base d'Irlanda, Polònia... i el To d'agost de
to caporalesc que utilitzava — pura fatxen- Sanjurjo ens sembla excessiu. Ha llegit al-
deria—procedien en gran part d'aquest ta- guna cosa el senyor Dencàs de Pilsudski
rannà de 'Dencàs.	 r els seus bojowecy? Coneix alguna gesta

de De Valera i els sinn-feiners? Evident-
ment, Dencàs és un militar format a l'es-

Les, consideracions que acabem de fer cola de ]'estratega alemany Clausewitz, no
predominaven en nosaltres quan vàrem co- pas a l'escola deis revolucionaris. 'Ell es va
mençar la lectura del llibre de Josep Den- posar un uniforme de generalíssim i va
càs, El sis d'octubre des del Palau de Go- fugir; Trotsky va muntar a cavall i, sota
vernació. No amaguem que el llibre de Den- , el foe de la metralla, aconseguí aturar la
eàs proporciona una excellent documentació desbandada de l'exèrcit roig que va vèncer
sobre el 6 d'octubre, Details que fins ara Vudenitch, després de quinze dies de lluita.
restaven obscurs, es coneixen molt millor	 Paró el general Dencàs, passant .altra
per apreciar-ne els matisos. Perd el llibre	 volta del militarisme a la política, diu
de Dencàs és un llibre de sinceració, per uL Estatut, sense una base econòmica, que
no dir d'apologia. No és, dones, des del	 no tenia, havia de fracassat verticalment.

Era, dones, preferible caure amb digni-
tat (sit) que no embolcallats en un fracàs
estrepitós.» Més avail es diu : «L'actitucl

Com
p
reu B R I S A S Revista il1ustracla adoptada pot ésser la poda dolorosa i sal-

vadora que faci possible l'eclosió d'una nova
Selecció d'Arf, Li4erafura,	 ¡ ufanosa florida».

Modes, De oració, EsporEe, efe, Aquest final, pie de lirisme bucòlic, ens
deixa endevinar que el senyor Dencàs, a
París, prepara futurs plans d'actuació po-
lítica. No, senyor Dencàs, no; us equivo-
queu. Des del 6 d'octubre ha canviat quel-
com a Catalunya. Si alguna cosa és rnne-
cessària són els que consideren que (mo hi
ha motiu plausible que obligui ni que jus-
tifiqui que els caps responsables d'un mo-
viment revolucionani no reeixit hagin de
lliurar-se voluntàriament a l'enemic». Heu
preferit, al piadós silenci, una justificació
pública que ningú no us demanava. L'ac-
titud de cada u ]a fa temps que l'opinió
l'ha jutjada. I també ha jutj at la política
que vós representeu. En aquests moments,
tan dolorosos, fóra ociós insistir. Però al-
menys que davant el vostre llibre es justi-
fiqui la incompatibilitat entre els seus con-
ceptes i el patriotisme veritable.

FERMI VERGES
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EL MILLOR ESPECTACLE DE L'ESTIU

En el hoc ms Típic, Fresc i Pintoresc de Barce!oiu

CURSES DE LLEBRERS
Cada nit. Dissabtes i diumenges, tarda i nit
Turc col'latiu i A0í06í1« lletra B	 de la PIç C+taloo.^	 C
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10.000.000 DE PAGESOS EN CRISI

El blat Irancès i M. Dorgères

El destí deis pobles

*•*
«Passi el que pass¡, m'heu de seguir. Ne-

LA MARXA DELS AGRARIS SOBRE PARIS

—Perdoneu, serrar baró, però la forca del senyor baró no cap a la maleta
del cotxe.

(Le Canard Enchainé, París)

tificar les decisions preses pel seu govern cessito el vostre jus-ament. Dintre Poe temps
Nit de noces	 per tal de defensar els petits agricultors.	 haurem de pendre decisions extralegals que

França, corn Espanya, té un problema portaran el desordre a tot el país. IEl mot
Alfred Vallette, director del Mercure de	 blader. Ací, resulta un xic difícil poder-ne d'ordre és la vaga de l'impost. Al mateix

France, mort recentment, es passejava, a	 parlar amb tota amplitud i detall. Els nos- temps, tots, tots junts, heu de retirar els
darreries del segle passat, el Bal Bullier,	 tres veins, corn que tenon més llibertat, po-	 vostres diners de les caixes de l'Estat...
en companyia del poeta simbolista Albert den dedicar-hi totes les fòbies i filies ima- »Hem d'anar lluny, molt lluny. Tan lluny
Sanzain. Vallette posà dificultats a ésser pre- gimables. !En canvi, nosaltres, corn que vivim que haurem d'afrontar situacions més greus
senat a Marguerite Eymery, que sota el en plena eufòria, hem de callar. La pacifi- que la presó i pendre els nostres fusells per
pseudònim de Rachilde ja havia publicat al- cació deis esperits i l'eixamplament de la a tirar sense contemplacions.»
guns llibres corn Histoires bêtes pour amuser 	 base se'n ressentirien, ivlentrestant, assis-	 D'on ha sortit un llenguatge semblant?
les petits enfants d'esprit i Monsieur Vénus,	 tim impàvids, espectadors obligats, a un duel D'un anarquista d'acció? D'un comunista

---No m'agrada gaire aquesta mena de ii- agrari -cedista.	 ortodox i recalcitrant? D'algun apóstol de
teratura — deia Vallette.	 A França, ara, hi ha un problema sera- la destrucció i de l'incendi? No, senyors.

Poc temps després, en 899, Vallette i blant. El camp travessa una situacïó crítica. Les violentes paraules que acabem de trans-
Rachilde es casaven. Els padrins d'ell eren	 El blat queda invenut. Els sindicats agríco- criure foren pronunciades per un amic de
Albert Samain i Laurent Tailhade, els d'ella les no poden collocar la collita. Els compra- l'ordre i deis bons costums, per un catòlic
Camille Flammarion i Lés Trezenik, direc- dors, agents deis grans negociants d'aquest militant, per un escriptor religiós. Es tracta
for de Lutèce.	 cereal, paguen la mercaderia a uns preus d'un fragment del discurs que féu a Rouen

Després de sopar, Albert Samain acompa-	 irrisoris. 'El venedor, desemparat, sense re- el líder visible del gran moviment reivimdi-
nvà els dos nou casats a casa. A les tres del cursos econòmics, dèbilment protegit per catiu camperol francés, o sigui el capda-
malí, marit i muller encara discutien de lite-	 l'Estat, no té altre remei, si vol viure, que vanter del Front Agrari, el demagog M. Dor-
ratura.	 acceptar 'les baixes gfertes dels adquirents.	 gères.

E1 govern de Flandin intentà posar fi a	 En 1925 un tad d'Alluin, d'origen flamenc,

lin sòsias	 , ., 	 aquesta escandalosa explotació agrària. Fixà entra a la redacció del Nouvelliste de Bre-
uns preus mínims. No obstant, el remei tagne, diari afecte a l'arquebisbat de Rouen.

Recordeu el film 'El Congrés es diverteix?	 aguditzà el mal. La confabulació d'indus- Durant tres anys .aprèn el difícil art de la
Quan el tsar absolut de totes les Rússies ha	 trials i d'acaparadors donà la batalla al go- intriga i de la dissimulació. La política lo-
de sortir a saludar al balcó, és un sòsias	 vern i sortí amb la seva.	 cal, política de sagristia, el porta als rengles
deli el que surt.	 * * s	 deis legitimistes francesos. La Bretanya és

Hitler en tindria també un?	 rabiosament monàrquica. Perdura l'esperit
Sembla que de vegades la presència del	 Aquesta iniqua explotació reportà a llurs de la v chouanerie», del bell La Rochejaoque-

Fúhrer ha estat assenyalada en dos liars al-	 autors quantiosos beneficis. Corn sempre, lín... Un sensible incident político-clerical
hora : rep els ex-combatents, mentre arenga «el peix gros es menja el petit, el gran entenebreix d'esdevenidor d'Alluiin. !En T928,
les joventuts en una 15oblació del Rin; inau- terratinent venia la mercaderia a uns preus esclata el cisma entre els homes de l'Acció
gura l'autopista Munic-Richenball, al mateix remuneradors. Si directament no feia el be- Francesa i l'Església..El jove redactor del
temps que assisteix a una cerimònia a Ma- nefici previst, el feia indirectament. Molts Nouvefliste ha de marxar. Un llarg parén-
chenfeld...	 d'ells són alhora fabricants, és a dir fan- tesi. Durant un temps, Alluin viu corn pot.
ÍSegons el Journal de Genève, que és deis naires.	 Finalment, reapareix, dirigint Le Pro grès

Inés seriosos d'Europa, aquest doble de Hit-	 J.-M. Thomas, diputat esquerrà, deia a Agricole de l'Ouest. IEI xicot ha reflexionat.
ler cobra 500,000 mares anuals i té una asse- la Cambra de Diputats : «En el departa- Cal evolucionar. Cal adaptar-se als temps
gurança de vida de 250,000 francs suïssos.	 mont del Saone-et-Loire (l'antiga Borgonya, actuals. Res d'Acció Francesa. Una espècie

feu de Schneider), durant la campanya 1933- de democràcia cristiana. Amistat amb els

Postals del Pol	 34t 50,000 explotacions agrícoles van vendre «humils» (cal fer-se popular), protecció i
prop d't.ioo,000 quintars de blat a un preu defensa deis pagesos i de ]'esperit camperol
mitjà de Too francs, ço que fa no milions deis bretons. Per afer-se més simpàtic a

El Pourquoi-Pas? ha tornat a Europa, amb de francs. ,Per altra part, es va consumir les masses, es canvia el nom. D'ara enda-
el professor Charcot i la missió Victor, pro- una quantitat de pa més o menys igual, la vant es dirà Dorgères.
cedent de Groenlàndia,	 qual fou venuda a T'8o francs el quilo.	 Els començaments són difícils. No obs-

Quan la primera expedició polar del cèlebre L'operació donà un resultat de t98 milions tant, aconsegueix fer un petit nucli de par-
explorador, uns quants amics anaren al Ha- de francs. Així, dones, les T,>oo indústries tidaris. Els grans terratinents bretons es
vre a acomiadar-lo. El vaixell ja salpava, de transformació (molturació, farineres) van fixen en Dorgères, né A'lluin. La política
quan Maurice Bertrand, notorietat de l'antic guanyar 88 millions de francs (contra un mi- costa diners i I'amp de Le Progrès no en té.
Boulevard, per a esvair l'angoixa dele amics lió rs ,coo per a 50,000 explotacions agríco- Fa una societat per accions i el due d'Har-
ds Charcot que emprenia la temerària oven- les), o sigui un benefici de 44 per roo.»	 court, un noble ultra-reaccionan, finança ge-
ura, cridd 	 «No s'acaba adí 1'escendol, afegia l'es- nerosament l'empresa. El moviment creix.

----Sobretot, envia'ns postals!	 mentat parlamentan. Els farimaires han let	 Dorgères puja, puja,,. Organitza el Front
dos beneficis. 'L'un escanyant el petit pro- Campero!. Fa . mítings. Corre d'ací d'allà.

L'esmerç de les peces de convicció	 ductor i l'altre estafant él consumidor. Hi Atia els pagesos contra els «polítics franc-
ha un altre aspecte : la barreja de farines. maçons i lliurepensadors». Defensa la reli-

Llegim en un diari francès que íes peces La llei tolera un 65 per roo. La majoria gió. S'erigeix en defensor (deis pagesos que
de convicció aportades als tribunals, després deis grans fabricants en varen fer cas omís sofreixen, deis comerciants abatuts fier la
d'un cert temps d'arxivades són venudes en augmentant-lo amb un q per moo o sigui crisi i dels obrers parats..,». IEl líder abusa
subhasta.	 el qa per Ion. Així, dones, el consumidor de la ignorància. Explota la credulitat corn

Així, fa pocs dies, a Dijon fou subhastat menja una qualitat de pa inferior a la que tots els demagogs...
Un taüt, en el qual s'havia exhibit un deju- eli fabricant té l'obligació de servir.»	 FJIs dirigents invisibles, les eminències gri-
nador estafador dit Galloni; s'adjudicà en	 La injusta explotació del petit cultivador ses del moviment, estan satisfets. Llur
trenta francs.	 ha creat en el camp un indiscutible males- home de palla treballa bé. Diuen que ha
Però el més curiós és el cas que ocorregué tar. Hi ha pagesos que encara tenen per a aconseguit neutralitzar al camp la perillosa

a Béziers, en la subhasta de peces de con- vendre la collita de 1933• Resisteixen algun influència de l'altre Front, el Front Roig...
vicció d'un procés ode costums» . Un hi corn- temps, però finalment no tener> més remei A més, l'amenaça d'u,na vaga de contri-
prà per pocs diners unes mitges de seda, que despendre's de la mercaderia encara que buents, amenaça real o hipotètica, ha inti-
mnb les quals, dos dies més tard, escanyà sigui a uns preus molt inferiors als que fi- midat el govern.
In seva amant.	 xen els organismes governamentals. !En	 Dan-era Dorgères hi ha persones influents
	  moltes ocasions, el comprador és el mateix i poderoses. Per exemple, el due d'Harcourt,

	 I	 propietari de la finca. Es a dir, que el mo- els comtes de la Bourdonnaye i d'Espel, de

dest colliter, si no disposa del capital netes- Kerouatz... Qui sap? M. de Kerouatz és

A Ia U. 11 • S • S •	

sari per a esperar temps millors i aprofitar el terratinent més important de la Bretanya.
una alga propícia per a vendre el blat a un D'Harcourt té quantiosos interessos i esté
preu remunerador, no té altra solució que relacionat amb grans fàbriques de produc-

	

Una setmana a	
cedir la mercaderia per a pagar ]'arrenda- tes químics. El diari de Dorgères porta
ment i els obrers que l'han ajudat durant grans anuncis de Saint-Gobain i de Pechi-
la sega i el batre. Per tant, durant un any mev, empreses dedicades a la fabricació d'a-

lll^sCOU )(•Leningrad	 hauré treballat per al fisc i per al propia- dobs i gasos tòxics...
tan. Sense crèdit, sense diners per a corn- 	 El defensor deis camperols francesos tam-
prar llavors, l'agricultor no té més remei bé treballa en bé deis pagesos. Actua corn

	amb motiu del	 que acceptar la interessada protecció deis a representant d'una forta companyia d'a-
grans especuladors.	 dobs — mercat segur ! —.

XVIII` aniversari de les	 La desvalorització del blat provocada pels	 No cal dir que entre els acompères» De
trusts omnipotents ha portat la misèria i la la Rocque, Daudet, Maurras, Taittinger,

Diades d'Octubre	 desesperació. ,Els io.000,000 de pagesos que Renaud i Dorgères hi ha la millor amistat
no poden vendre la collita a preus normals», del món. Al cap i a la fi tots defensen els

de 1917	 que «han d'esmorzar amb blat, dinar amb mateixos interessos ¡ les mateixes persones.
blat i sopar amb blab», reclamen constant- Reeixiran? De moment les amonaces no

1
.
2

05 pessetE8 tot comprès	 ment mesures proteccionistes. Però el temps s'han realitzat. Els «Croix-de-Feu» han tin-
passa i tot segueix igual. Les dretes s apro- gut emissions. La gent de Dorgères també.

27 octubre - 14 novembre 1935	 fiten d'aquesta anguniosa situació per a agl- Si les esquerres, cas d'arribar al Poder,
tar el camp contra la ciutat. Es valen de aconseguien reduir la plutocràcia agrària i

\	 •	 totes les ocasions per afer veure als agri- solucionaven els problemes rurals, el FrontV iatgcs Catalonia	 cultors que els únics causants de les saves Camperol es
i,

	 corn una bota de neu.
desgràcies són els governs d'esquerra i els Del contrari, el camp podria trobar un altre
parlamentaris. Els descontents van fundar Thiers que acabés violentment amb el París

Rambla Estudis, 12 - Telèfon 24774 	 €i Partit Agrari. Més tard sorgí el Front del Front Popular...
Agrari, el qual agrupa avui la major part
deis petits cultivadors francesos. El progra-	 FRANCESC MARGARIT

Canòdrom Guinardó

Tots cis dimarts i dijous a

les io de la nit, i dissabtes

i diumenges tarda i nit,

grans curses de llebrers

x^x

Punt de vista de la importància del detall
que devem parlar del llibre de Dencàs ; és
des del punt de vista de la veritat de la
seva actitud.

Dencàs és un separatista que collabora
en un govern de la Generalitat. Al senyor
I)encàs sembla que no se Ii ha acudit que
això és un detall gens negligible i que, a
ell personalment, ]i causarà molts d'enuigs.
En tractar de sincerar-se, Dencàs parla

[NNE

Miran
a ^o^•a

L'almirall Conduriotis, que morí encara
no, fa dos »,esos, deja :.

-La cosa més difícil per a un Qoble no
és pas seguir el seu destí, sinó saber quin
és aquest destí.

Profecia

Un d''aquests dies s'ha complert l'any de
l'assassinat del rei Alexandre de Iugoslàvia
i del politic i bibliòfil Louis Barthou.

Es curiós, a propòsit, que Barthou fou
el primer politic francès important que Mus-
solini volgué rebre. Això Qassava en 1925.
A un periodista que volgué intervivar-lo,
Barthou a penes va fer-li altra declaració
que aquesta:

—Si el feixisme s'aguanta, dintre deu anys
manifestarà la seva voluntat d'expansió.

Més que Lincoln

En el film Hallelujah de King Vidor, que
els nostres lectors segurament recordaran,
se'ns presentaven curiosos aspectes de la
mentalitat dels negres americans. Una es-
cena típica era, per exemple, el sermó del
protagonista, pie de símils ferroviaris. Un
sermó per l'estil és el que va pronunciar el
pastor de l'església negra de Detroit, en
tloanfa del negre loe Louis, vencedor de
Max Baer. En ell, el sacerdot negre, enmig
de l'entusiasme deis fidels també negres,
pronuncia frases corn aquesta, referents al
glorificat boxador:

—'Ha fet 'més per la nostra raça que Abra
-ham Lincoln.

«Es evident que les mesures governamen- ma és senzill : supressió del Parlament ;
tals han perjudicat determinats interessos vaga de eontribuents; ordre i treball; anti-
privats d'una part de la nostra classe agrí- marxisme; guerra als polítics, etc.
cola. Per això són molts els que protesten. Com veiem, es tracta d'un programa ne-
Les queixes eixorden el pals. Es compren- tament revolucionani i reaccionan, al mateix
sible. Hi ha farinaires i magatzemistes que temps indiscutiblement feixista. Ara parla

-compren blat a 6o francs i el revenen a rem dels salvadors visibles i invisibles del
ío8!!»	 pagès francès.

Així parlava, fa alguns mesos, l'ex-presi-
dent del Cnmell francès, Flandin, per a jus-
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«Rússia Revista 19.10» Clark Gable i Joan Crawford en ((Quail apareix el diable»

FEMINA. —'Els plens a vessar que s'han no és pas fàcil ! M.amoulian ho sap millor
registrat en aquest cinema demostren una que nosaltres. iEn el film Visquem de nou ha
vegada més que el sistema americà de les tractat més aviat d'utilitzar alguns elements
vedettes continua més fructífer que mai. de la novella per a embastar la pell(cula que,
Joan Crawford, Clark Gable i Robert Mont- després, ha cuinat a la seva manera. Una
gomery en un mateix film, Quan a¢areix gran manera, puix que el film és emotiu,
el diable, signat per S. W. Van Dyke.	 sobretot cap al final. Es una pel•llcula de gran

Uln Van Dyke de segon ordre, no pas tan ' categoria. Mamoulian ha hagut d'enfrontar
-bo corn El soar dels acusats, per bé que se amb el tema tan díficil del remordiment,

divertit i tallat amb aquella precisió pe-	 dificultat de la •qual ha reeixit amb força
culiar al gran director,	 decòrum.

WARNER B10S FI2ST NATIONAL e R E s EN rn:

COXTRA EL iMDRRIODEL

CRIME

Una lluita a mort entre

la llei i el delicte.
Al Tots els films anteriors

de «gangsters» són jocs
d'infants al costat
d'aquesta formi-
dable reacció con-
tra el gangsterisme

JAMES

Director: WILLIAM KEIGHLEY

AVIAT AL CAPITOL

F,cwrtca-io
MOLT AVIAT

Una producció mestra

de

Víctor Savi lle
amb l'actor insuperable

o

EL. CINEMA
Àprensions que novoldríem veure

Habitualment, el problema de les rcla- La vida és una exigència inapellable. Culti-MARYLAND. -.Nit d'amor no és sola-	
ue
CA'1ALUNYA	 Seria bo de saber elcions entre l'art ¿ la moral es planteja en var la illusió per la illusió, solament per-	 COn f ¡rmades	 mema un film divertit; r; sobretot un filfilm q	Florián Rey pensa deis elogis exor-e] terreny psieolbgic. Horn considera la mo- què és capaç d'abellir als sentits i de sa•	 interessant pel crític, puix que en ell un	 bitants que la  crítica» ha dedicat al seural corn 1.a codificació deis patrons de vida tisfer certs anhels de l''ónima a la recerca	 home que és eis -ms músic i director de film Nobleza baturra.que convenen més a la intensificació d'a- d'harmonies formals, significa girar -se d'es-	 cinema, Víctor Sehetzinger, éa iesolt el pro- 	 Trista ironia! L'artista conscient ea quiquella i horn es demarca fins a quin punt quena a allò que ha d'ésser per tots el	 Fan córrer que hi ha més de seixanta blema del film musical en una forma tan devem films tan remarcables corn La aldeales reaccions psicològiques que provoca una deure categòric. L'art ha de servir, i en pellícules espanyoles preparades per a l'es- enginyosa corn elegant. Elegant i precisa.	 maldita i Sierra de Ronda, dos fracassosobra són susceptibles d'entrar-hi en pugna. dir servir s'ha d'entendre en un sentit moral	 trena. Horn assegura que durant la tern-	 I és que en el Ions, si alguna vegada s'ha	 comercials, triomfa ara, davant el públic i...PerÒ, a propòsit d'aquest problema, és pos- i social.	 porada que comença seran elles les qui	 pogut parlar d'estructura simpàtica a pro-	 la «crítica,,, amb Nobleza baturra.

sible situar-se en una perspectiva més sub-	 Tempestat a ¡'Asia servia per desvetllar s'emportaran el públic. IEIs diaris, mig per	 pòsit d'un film, poques vegades això haurà
til i profunda. Es aquella perspectiva en la la consciència autóctona deis orientals, des- patriotisme, mig per conveniències adminis-	 estat més just que en el cas present.

tratives, no paren de publicar gasetilles que
celebren la pròxima victòria de la cinema-
tografia dita nacional,.. I jo, sense poder

-ho evitar, sento que m'envaeixen terribles
aprensions.

Serà, per ventura, que m'estimo més de
veure perpetuada la mostra submissió als
americans que de trobar-me amb una pro-
ducció forta i abundosa en espanyol? No,
de cap manera. No em considereu tan in-
sensat. Si no fas per altres consideracions
més elevades i més tendres, bastaria un bri
d'egoisme per alegrar-se de la oreixença
d'una indústria cinematogràfica espanyola,
on, al capdavall, els diners i l'art de Ca-
talunya poden jugar-hi un paper que no
pot pas jugar a Hollywood, a París o a
Berlín.

No. Les meves aprensions van per un
altre camí. Contra el que vàrem esperançar
en les époques d'esplendor del cinema mut,
el paladar de la massa no s'ha educat gens
ni mica. En el fons, continua essent tan
poc fi, tan priman, tan selvàtic, tan ingenu
corn en temps de la pantomima o del me-
lodrama. La seva adhesió i fins el seu en-
tusiasme davant determinades pel•Ifcules de
veritable qualitat ha tingut sempre raons
que no tenien res a veure amb huir mèrit
essencial. D'altra banda, una de les carac-
terístiques del cinema és precisament aques-
ta facilitat de domar gat per liebre o, per
dir-ho amb paraules de Léon Werth, «de
tornar tolerable l'intolerable». Mentre una

qual es movia Goethe, quan escrivia par- acreditar la política colonial que fins ara obra teatral a base d'un argument fals o
lant de la seva Ifigènia: «Aquí an ha ar- ha assegurat la puixança material d'Oçci- poca-solta arriba sovint a provocar la còlera
ribat el meu drama, es refusa a avançar, dent, i d'aquesta manera servia a debilitar del públic, l'obra cinematogràfica troba una
una maledicció pesa damunt seu, i és que l'Enemic.	 defensa prodigiosa en els seus valors se-
em cal fer parlar el rei de Tàurida, com si	 L'Exprés Blau servia contra el mite de cundaris—o que solem jutjar secundaris—.
no hi hagués a Apolda (localitat des d'on	 la distinció de classes, treballant a valorar La imatge adquireix un prestigi indepen-
escrivia) ni um sol teixidor que passés gana».	 la classe desvalorada i, recíprocament, des- dent de ]'argument, a part de la intenció

Un home del tremp de Goethe, a la llar- valorant la elasse privilegiada,	 o de la tendència. L'objectivitat que con-
ga, resol el problema afirmant que, a des- El Camí de la Vida servia per a acreditar fereix la fotografia a tot el que reprodueix,
grat deis teixidors que moren de lam, caV certs mètodes pedagògics, la fe en els quals àdhuc a les coses inanimades, els dóna una
que el rei de Tàurida parli corn ha de és una condició vital per a la societat so- solidesa que s'imposa ; quelcom que va més
parlar, perquè Goethe creu que és precisa- ' viética, que sembla recolzar-se, sense sa- enllà i tot de la versemblança, puix que
ment la cultura d'aquests valors inútils (des ber-ho, en una forma de roussonianisme.	 amb facilitat, amb excessiva facilitat, ar-
del punt de vista material) a!11ò que precisa-	 I així per l'estil.	 riba a la poesia. Quantes vegades sortim
ment assegura a la vida un sentit trans-	 Es per tot això que 1'attunci de Rússia- del cinema en aquesta tessitura especialfs-
cendental. Goethe creu en ]'autonomia de Revista ens va venir a dir que en aquell sima : sentim amb tota la intensitat de la
l'art.	 país les coses havien esdevingut ja prou	 nostra lógica que acabem d'assistir a un

A la U. R. S. S. creuen tot el contrari.	 normals perquè fos possible un film sense espectacle idiota, perd al mateix temps ens	 )	 "é " 
Des de l'esfera cinematogràfica, que és on segones intencions ; que anàvem a veure trobem seduïts, gairebé embriagats, per la
ens pertoca a nosaltres mstallar-nos, així un divertiment, impossible de compendre impressió d'un seguit d'imatges delicioses !
s'ha vist sempre prou bé. No sembla sinó sense un minimum de tranquillitat d'espe- 	 Ara bé : la cinematografia espanyola, que
que el divertiment a l'estat pur sigui allí	 nit, de frivolitat, de lleugeresa.., 	 inevitablement serà finta deis elements que
considerat corn una cosa culpable. Mentre	 Ens erràvem. Rússia-Revista és un film tenim a la vista, tant artístics corn literaris,
hi ha fam ¿ set de justícia, totes les forces soviètic cent per cent. Es un espectacle que així industrials corn comercials, no sols no
de d'art han de treballar per la revolució.	 porta cua, ¿ per tant carregat de segones esmenarà aquesta falla pedagògica o for-

intencions . Es encara un film que serveix, mativa que és de mena intrínseca, sinó que
Serveix per a desacreditar certs diverti- l'agreujarà notablement. Notablement i im-

ments i normes de vida molt estimats en punement. IEIs èxits assolits fins ara per
des societats capitalistes. Es, simplement, les pellfcules espanyoles ens han demostrat
una mala mirada carregada d'ironia, mala amb la contundóncia deis fets que el públic
mirada que té la virtut de virar-ho tot en espanyol en general, deixant de banda una
ridícul. Càustic i mordaç, l'home que ha minoria selecta que no compta ni pot comp-

LES ÚLTIMES NOTICIES DEL MÓN fet el film ha tingut el gran mèrit de servir tar quan es tracta de negocis d'aquest vo-
PASSEIG DE GRACIA, 86.—Telèfon 76988 al mateix temps la causa del cinema, per- lum, pot prescindir d'una colla de refina

-Sessió continua des de les tres de la tarda què el film, al marge já de tota consldc- ments, delícies i perfeccions que li oferien
ració finalista, és una obra ben feta, im- les pell(cules estrangeres. Fins fa poc érem

a la una de la nit	 pecable de fotografia i de muntatge, i so- pensionistes dun formidable hotel que ser-
BUTACA, UNA PESSETA	 bretot prou enginyosa perquè sigui divertida. via a mig mod i que ddhuc perseguint el

NOTICIARIS	 No farem um catdleg de les atraccions negoci, pel joc de l'emulació 1 de l'abun-

	

LUCE FRANCE ACTUALITE5	 del film, que són innombrables ¿ delicioses dàncta, ens donava de tant en tant plats
— dintre llur malícia, Hem de suposar que tin- exquisits i gairebé sempre plats cars. El dia
FOX MIOVIETONE	 dreu la curiositat d'anar-lo a veure i que que s'afermi la victòria de la cinematogra-

	

DARRERES NOTICIES MUNDIALS	
sereu indulgents per alguns passatges pot- fia indígena, passarem del gran hotel cos-
ser massa desenvolupats i que us recor- mopolita a la modesta pensió de la Ronda

MADRID í SEVILLA; Informació deis «efe , ce- daran, sens dubte, el René Clair d'Entr'acte de Sant Antoni o a la casa de dispeses de
lebra£s amb mofi, de la FESTA DE LA RAÇA. ¿ el Buñuel de L'Age d'Or. Apreciareu, en la calle de la Montera,
GRECIA. Canvi de règim. Resfaureció de la canvi, sense recança, una manifestació molt	 Aquestes són les moves aprensions—apren-
mouerquia. Gran meeifesfació popular de esm- 	 interessant d'un singular estat d'esperit que sions d'allò més terribles i doloroses. Sí,
pafía al gene:el Coadylie. El govern dimífif. El

Cap de ]'Esta£ fe renuncia del eerree.	 avui allí es tracta de cultivar amb el màxim per un miracle, no es veuen confirmades,C 
NOTÍCIES D'ACTUALITAT	 de zel,	 seré el primer de felicitar-me'n. Ja que no

	

EMOCIONES DEL POLO (Eaporfiva)	 U'n deis episodis que agafa més impor- hem pogut-lli aquí ni a Madrid—posseir
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DIBU

EN

IXOS

COLORSS[M 

tància és la sàtira del jazz americà, episodi un teatre que pogués fer costat al de Ber-
al qual pertany la foto que donem amb 1ín, al de Nova York o al de Londres, al-
aquest article. Caldrà dir que aquesta sátira menys poguéssim produir mitja dotzena de

Un meravellós documeefal	 és bon xic simplista? Si la musica neces- pellícules l'any amb un mínimum de gràcia

9 T A M S II L	
sita ésser civilitzada, poques probabilitats 1 d'intelligèmcia. Tant de bol Tant de bo!	 NOTICIES CURTES	 —Cara Sue Collins, que féu de reina Cris-
hi ha que tants bons aires vinguin d'Orient.	 CARLES SOLDEVILA	 tina de Suècia menuda en el film de Greta

Realifzaf per Curf Couraaf	 Poca cosa sabem de la música soviética.	 Garbo, és la star de La Teranyina, un film
	 	 Amb tot, amb el perdó dells iconoclastes, 	 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli	 Leni Riefenstahl ha rebut, també aquest	 per a rodar el qual s'ha estipulat en el con-
	 direm que una cosa tan específicament so- =	 ,	 any, ]'encàrrec de realitzar el film de pro- tracte, a més a més d'una quantitat en

viètica com el moviment simfònic Fundició	 •(	 _ paganda del congrés nazi de Nuremberg.	 dòlars, la paga setmanal d una caixa de
d'acer, de Massolov, ens sembla una cosa	 t	 Í^	 _	 —En el film sobre l'aventura aràbi ga de bombons.
més difícil de digerir, per un home musical- •	 --•	 1	 r	 _ Lawrence, de realització bri tànica, el paper	 —Joan Bennett i Ronald Colman treba-
ment civilitzat, que no pas un fox d Arms- _- 	 del famós agitador anirà a càrrec de Walter liaran en el film de Stephen Robert, L'home

—	 e `^	 Ç Hudd, un actor ga¿rebé desconegut.	 que va fer saltar la banca de Monte-Carlo.

= n , _ r \ •
Josee PALAU

«Rússia Revista 1940» Aftres films estrenats

COLISEUM. — Traduir Tolstoi al cinema

SAVOY

Dant proveidor de Hollywood : d'un film sobre «L'Infern» (fa més de visit anys,
la «Divina Comèdia» ja fou filmada; qui se'n recorda ?)

Des del setembre,  compreu  el ag de cada mes
CINE - STAR

magazine cinematogràfic

^.1

E Paaaaip de Gràcia, 57, • Telèfon 79681 C

• Sessió confinua de 3 £6rda a 1 maflnada 	 E

E SEIENT UNA PESSETA	 E

• CURIOSIZATS MUNDIALS
E Interessants reportatges U. F. A. exclus.0	 —

LA DOBLE ALARMA	=
E Dtóurx de Popeye	 —

CAMPEROLS DE SCIIWALM E
=	 Documental 	 =

NOTICIARIS D'ACTUALITAZ -
• MUNDIAL segons visió PARAMOUNT
=	 i ECLAIR JOURNAL; exclusiu.	=

=-	 L'ILLA BLANCA (E;vrsSa)	 E
BelYrssim documental de Xavier God!	 ^p
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Vibrants i emotius

episodis de la història

de Dinamarca
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No pensem pas let cap gran descobriment

en constatar que els tres temes predilectes
al volt del quals cresqué, es nodrí i arribà
al seu capdamunt el teatre castellà del se-
gle xvii foren l'honor, la monarquia i la fe.
Uns més, altres menys, però sense cap que
hi fallés, els màxims corn a corifeus, els
menors corn a escolans, tots els autors d'a-
quella riqufssima època de Ves lletres caste-
llanes teixeixen les seves creacions, bastei-

del senyor, que s'admira i es mofa de la
pretensió del seus vasalls

¿ Vosotros honor tenéis?
¡ Qué frailes de Calatrava !

i corn a empar i garantia d'aquest honor,
la majestat real. Es per als reis que va la
invocació que surt deis llavis del poble de
Fuente Ovejuna quan s'amotina contra els

«Fuente Ovejunas presentada per la companyia Xirgu

xen les seves peripècies, rimen els seus ver-
sos i inflamen els seus conceptes per al culte
i exaltació d'aquestes tres idees bàsiques,
motors principals, per altra banda — al-
menys entre els confessables — de la so-
cietat del seu temps.

Art social per excellència el teatre castellà
del segle d'or, corn tot altre que compti per
alguna cosa, no podia desentendre's de les
idees dominants en el poble que el produïa,
I ha 'estat, potser, el que més compenetrat
s'hi ha trobat. La unitat de la corona en
tots els territoris espanyols, amb la liquida

-ció — per la necessitat primer d'acabar amb
l'anarquia en què es debaté el país durant
el segle xv, i sota l'impuls cesarista i absor-
bent, després, de la casa d'Austria — de gran
part deis furs i privilegis particulars i 1'es-
perança d'acabar amb els que quedaven en-
cara, el caliu, que continuava ben roent, de
les guerres de religió, implacables i durís-
simes — 'Espanya, defensora de la fe catò-
lica contra l'heretgia nòrdica — la hidalguia
o la cavalleria obsessió de tothom, cada es-
padatxí considerant-se tant o més moble que
els ducs més rancis i la preocupació de la
puresa de la sang, en totes les capes socials,
tot això combinat amb la maduresa a què
havia arribat ja la civilització general d'Eu-
ropa, amb la flexibilitat, l'aptesa i la fixació
que havia assolit el llenguatge i amb aquell
optimisme que, a desgrat deis escalabooia-
ments que havia començat a sofrir ja aquel!
vastfssim imperi gairebé tot just nat, un cop
engrescat no havia de trobar mai més atura

-dor ni un les catàstrofes més sorolloses, ha-
via de donar per força els magnífics fruits
que va donar en els dominis de les arts i
de les lletres.

Lope de Vega, corn Calderón, corn Tirso,
corn Guillem de Castro, corn tants d'altres
que podríem anomenar fins a fer aquesta
!lista inacabable, no podia pas escapar-se a
la llei general, i més essent corn era, segons
pròpia i reiterada confessió, tan decantat a
satisfer i complaure el gustos del seu públic,
amb el qua!, àdhuc a desgrat del seus fin-
gits menyspreus, tan agermanat es sentia.
Endetnés, ell era, de cap a peus, un es-
panyol del seu temps i era amb el sea
temps que el seu cor bategava i que el sea
cervell pensava.

En la comèdia de Fuente Ovejuna, una de
les més vigoroses i punyents del Fènix, ju-
guen els papers principals dos d'aquests te

-mes que hem assenyalat, el de l'honor i el
de la monarquia, en una convergència ben
pròpia de ]'època i ben d'acord amb les ne-
cessitata polítiques que la reglen. La reivim-
dicació de l'honor del terrassà, del ciutadà,
del menestral que treballa i que aguanta da-
rrunt de la seva soferta esquena tota la
construcció social, contra la impietat, el
desvergonyiment, els abusos i els afronts

tirans, quan mata el Comanador i la seva
gent ; és contra el senyor despòtic i civic
que s'alça i és sotá el poder reial que s'aixo-
pluga, esperança d'equitat i de justicia, i és
aquest, per bé que per sort de la impossibi-
litat en què es troba de castigar sense injus-
tícia, car si la seva prerrogativa és la gra-
cia, tan important corn aquesta és la del
càstig, i en la possibilitat de castigar, hauria
estat ineludible que ho fes.

Així Lope de Vega servia els ideals del
seu poble i del seu segle. Es guarda prou
bé de situar la seva acció en un temps mas

-sa immediat. Corn hauria pogut fer-ho si
aquell en què vivia tot eren flors i violes?
Porta l'aventura uns cent vint-i-civic anys
endarrera, cap aquells anys tan trasbalsats
en què es feia la unió de les dues corones,
quan la pobra reina Joana fugia cap a Por-
tugal amb el vil apellatiu damunt el seu
nom ; quan els camps de Castella eren es-
cenani de combats, intrigues i fellonies de
tota classe; quan els nobles i eclesiàstics es
vénien i es compraven, avui de l'un i demà
de l'altre. I corn era de rigor, morta i enter-
rada ja de qui sap quan tota oposició, però
ben sentida encara la necessitat de justificar,
d'honorar i d'exaltar el matrimoni de Ferran
amb Isabel — corn en trobem testimoni prou
sovint en la literatura i en el teatre del se-
gle xvii —, el vexador, el cruel, l'injust i el
malvat, és en tots els casos partidari de
donya Joana.

Però és tanta la força, és tanta la inten-
sitat, tanta la veritat humana que Lope va
saber infondre en aquesta seva creació, que,
per damunt del temps i a través de l'espai,
é; avui Fuente Ovejuna una cosa encara ben
viva i palpitant pertot arreu i per sempre.
El drama d'aquell poble atropellat i escarnit
trobarà perpetu ressò en el car de les mul-
tituds, es reclamin deis ideals que vulguin,
i arribarà a l'esperit de cada espectador que
el presenciï, per poc sensible que sigui.

Homenatge a la memòria de Lope de Vega
en el seu tercer centenari, aquesta comèdia
ens ha estat oforta per la companyia de
Margarida Xirgu al Teatre Barcelona el di-
mecres de la setmana passada. Ha estat
aquesta la celebració més digna, més encer-
tada i més bella que hem pogut veure, corn
ja ho fou abans La dama boba, arranjada
per García Lorca ; Joan Tomàs, des d'aquest
hoc mateix, es va ocupar ja de la tasca del
poeta, admirable, deixant que parlés més
García Lorca que ell (i).

Fuente Ovejuna, adaptada per Rivas Che
-rif, que ha sabut eliminar i accentuar tot el

que calia amb un tacte seguríssim, ha ob-
tingut per part de tota la formació una inter-
pretació immillorable. Des de l'estupenda ac-
tuació de la titular, per damunt de tot elogi,
fins a la de ]'intèrpret més insignificant —i
sota la direcció de Rivas Cherif no n'hi ha
cap de negligible —, tota la interpretació es
descabdella en una unitat, una comprensió
i una compenetració a eles quals (ens sembla
que no es la primera vegada que ho diem)
estem ben poc acostumats.

Seria qüestió d'abocar adjectius elogiosos
i no acabar mai, valer assenyalar tots els
elements que ha posat a contribució el direc-
tor per a l'execució d'aquesta obra. Decorats,
vestits, moviments, hum, músiques, dasises,
sorolls, tot és combinat per a obtenir un
resultat magnífic.

JOAN CORTES

(t) Vegi's MIRADOR, núm. 344, 19 de se-
tembre de 1935• Joan Tomàs : García Lorca
i el teatre clàssic espanyol.

TEATRE NOVETATS
(TEATRE CATALA)

Con,panyia: NICOLAU.MART091

TOTS ELS DIES GRAN EXIT
de la comèdia en 3 orles i ur epíleg

de Michel Duran

Llibertat provisional
Traducció de Domènec de Bellmunt

I Josep Bertrans

CAMISER
ESPECIALISTA

EXIT EN LA MIDA

JAUME I, H
Telèfon H655

LA JOVE GENERACIO
—De què està fet el nostre futur? D'im-

previst I I encara .no n'estem ben segurs..,
(Marianne, Paris)

—De veres el trobes bo?
—Sí, dona. Que no has vist la firma?

(Candide, Parfs)

—I si compréssim un altre llibre?

(The Passing Sho&, Londres)

—Hauriem de dun algun record per a
la mamà.

—Ja fi comprarem u1 tros de glaç a
París mateix...

(Rio et Rac, Paris)
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EL. TEATRE
AL TEATRE BARCELONA CIRC A L'OLYMPIA

Emocions curtes
i alegria allargassada

Per fi tenim, aquest hivern, temporada terme. He recordat els Varadis, d'una ma-
de circ a ]'Olympia. La cosa ha estat pen- nora especial, perquè, igual que els Tokays,
sala i feta, corn de costum, a darrera hora, anaven amb urn vestits estrafolaris, diguem-
i això ha influit molt, naturalment, en la ne típics, i ballaven en començar una czar-
confecció del programa inaugural. Us ado- da. Mare de Déu!
neu de seguida que tot ha anat cuita-cor-	 I passem a la part emocionant. La in-
rents ; en el circ, més que en cap altre es-	 tegren, a més deis perxistes Astonis i del
pectaole, la precipitació en preparar una trapezista Powell, ja esmentats, els ciclistes
temporada resulta sempre un handicap di- Willv-Jo. Els Astonis, dos homes i una xi-
fícil de dissimular i de vèncer.

Es un programa dolent?
No. Peró no és tampoc, ni
de hon tros, urn programa
excepcional. 'Es un progra
ma acceptable, amb el des-
avantatge d'ésser curt, o in-
complet, i potser, també, amb
el d'ésser poc viu, o poc mo-
gut. Els dos números ver-•
tablement remarcables que
hi figuren, que són el deis
perxistes hongaresos Astonis
i el del trapezista nordame-
ricà Albert Powell, no duren
més enllà de vuit minuts el
primer i de cinc el segon.
Ramper i Béby i els seus
companys es veuen obligats
a allargassar llur treball i a
insistir sobre efectes càmics
que haurien d'ésser ràpids,
i els óssos de l'aleman y se-
nyor Berg donen igualment
la impressió de desplaçar-se
amb més catxassa que mai.
D'altra banda, ni hi ha ca•
valls, tan tradicionals a una
pista, ni grans saltadors, tan
indispensables per a ani-
mar-la.

Ramper i Bébv, a estones
el contorsionista anglo-xinès
Chester Kingston i els set
Tokays, hongaresos corn els
Astonis, formen la part ale-
gre del repertori. Però a mi,
i a molta gent, Ramper i
Béby m'han produit, aques-
ta vegada, més aviat tristesa
que rialles ; Ramper al mig
de la pista esdevé, als meus
ulls, petit, petit a més no

poder, mentre que la pista es va eixamplant cota d'una gran simpatia, treballen a una
i fent-se immensa. Es el contrari del que perxa penjada sota la cópula del circ, a
em passa amb un Joe Jackson, amb um uns quinze metres. Llurs exercicis, que re-
Germain Aéros — el famós ¡Man.ol000! — quereixen una força, unes facultats acro-
o amb el mateix Béby ; per a aquests, la bàtiques, un sentit de l'equilibri i una pre-
pista sembla que es vagi reduint, i han de sència d'ànim gens corrents, es distingeixen
saltar o fugir al defora ; sempre els manca pel seu estil impecable i el seu ritme. Es
espai, A Madrid, en la tardor del 1929, un número magnífic, que si bé us posa
vaig veure Ramper al Cinc Price ; aleshores un nus al call, a causa de ]'alçària a qué
es limitava a presentar els números del pro- és executat, us dóna la impressió, molt
grama, integrats tots per dones, i estava agradable en números d'aquesta naturalesa,
al seu lloc ; ara, en canvi, pretén dun al	 d'ésser fet sense cap esforç, corn la cosa més
cinc el seu treball d'escenari, i s'equivoca. senzilla del món. Aquesta mateixa impres-
Ramper és un intermediani tan agut, tan sió, més accentuada, degut al balanceig del
personal i tan divertit corn vulgueu (i), però trapezi i a la circumstància de treballar
al cinc els millors intermediaris són, encara, amb les mans lliures, us la produeix també
els augustos. Una caiguda de Pepi, una Albert Powell, trapezista atrevidíssim que,
garrotada del veil Guerra o un salt mortal per ésser alhora un excellent contorsionista,
de Señalada distreuen i «omplen» més, molt pot oferir-nos l'emoció de llençar-se a l'es-
més, que un acudit de Ramper. pai, trobant-se recolzat en planxa sobre la

Quant a Béby, tot i trobar-lo cada dia barra del trapezi en llibertat, i restar sub-
més deliciosament còmic, tot i creure que jecte a aquesta per una cama doblegada
és un clown-august nature que no té avui a temps. La respiració se us trenca! Cap
rival, m'apesara que Armtonet, el seu inse- espectacle tan emocionant corn aquest. Cap
parable company, no estigui al seu costal. espectacle, tampoc, més bell. Perquè Albert
Pobre Antonet! No me'l puc treure del pen- Powell uneix en el seu treball, corn els
sament. Una greu malaltia està minant,	 Astonis, el perill a l'estil. Quan els reflec-
implacable, la seva vida—aqueixa vida de tors illuminen i projecten la seva silueta
l'Antonet tan assadollada de glòria, tan prò- mòbil, acusada sota el voleiar de la seva
diga en triomfs. Antonet i Béby es corn- ampla brusa de seda, la visió d'Albert
pletaven corn poques pat-elles de clowps Powell és la visió de quelcom d'immaterial
s'hagin, mai, avingut millor (a). Béby con- que us transporta, corn en un somni, fora
tierna essent el bon infant entremaliat, ma- de la realitat,
liciÒs i pintoresc la presència del qual, a	 Poca . cosa a dir deis ciclistes Willy-Jo
la pista i al carrer, constitueix per al pú- els seus equilibris en bicicleta dalt de dos
blic un motiu de joia inestroncable, però	 pedestals, a semblança d'aquell 'Eldid que
és, aquests dies, un infant perdut. El sea veiérem anys enrera al Tívoli (4), són molt
tarannà apacible, el seu esperit de contra-	 precisos i arriscats, però resulten de poc
dicció, la seva murrieria, necessiten topar	 lluïment i no arriben a impressionar massa.
amb ]'extraordinària vivacitat, amb l'aplom	 Els óssos de Berg ens són ja familiars. Els
i amb la bonhomia de l'Antonet. Porta Béby acròbates Christian i Fleurette no aporten
de company, en substitució d'aquest, l'antic a la pista res de nou, ni molt menys. En
filferrista Maïss (3), que és home del métier, canvi, els xinesos de la troupe Li Shan Gan,
vesteix d'enfarinat amb molta elegància i després d'executar, amb la seguretat i fan-
posa el màxim de bona voluntat no pre- tasca acostumades, uns tradicionals exercicis
cisament a huir-se e'll, sinó a donar tot d'acrobàcia, equilibri i malabarisme, pre-
el relleu possible a les facècies de Béby, senten la novetat d'una curiosíssima lluita
Un tercer company, que posseeix la facultat de dos maniquís els peus deis quals són
de cantar amb veu de contralt, s'ajunta els peus i les mans d'un deis xinesos que
amb Béby i Maïss per a les intervencions es belluga i corre a quatre grapes amb
musicals ; la veritat, sense ell també pas- més facilitat i lleugeresa que un gat.
saríem.	 Un aplaudiment, per acabar, als empre-

Chester Kingston i els Tokays no són saris senyors Gasa i De Carlos, per aquesta
números pròpiament còmics, però els he temporada de circ que han organitzat, i un
inclòs a la part alegre del programa perquè altre per a l'amic Willy Parish, que té cura
distreuen i no emocionen. Chester Kingston de la direcció de la pista de ]'Olympia amb
va causar sensació a Barcelona quan, per un zel i -un encert que fan honor al cog-
primera vegada, fa uns quinze anys, va nom que porta, prestigiós en la història del
actuar al Principal Palace. Artista la pre-	 cinc.
sentació del qual, transformat en xinès, és
reeixida de debò, Chester Kingston, que
practica diversos exercicis de contorslomsme
endavant i endarrera—el de deixar-se anar

i doblegar-se corn un ninot de drap dintre (r) Vegi's, sobre Ramper, l'article pu-
una caixa, és una meravella—, mereix elogi, blicat en • MIRADOR de 30 del mes de maig
sobretot, per la rapidesa i l'humor amb què d'enguany,
els executa; Chester Kingston gairebé con-	 (z) Vegi's MIRADOR de Tj de febrer
verteix en un plaer un espectacle que aros- de 1934•
turna a-ésser una cosa torturada i anguniosa,	 (3) Maiss debutà fa ja alguns anys, amb
i aquest és el seu mèrit principal. Els To- dues germanes seves, a ('Eldorado, amb un
kays, sis xicotes i un home, tenen muntat número de motociclisme sobre filferro. Pos-
un número de saltadors sobre catifa en, el teriorment ha actuat sol, presentant el ma-
qual l'escassa qualitat acrobàtica és corn- teix número, al Novetats i a 1 Olympia, en
pensada per un reglatge ben entès del con- diverses ocasions.

junt i un moviment que sedueix. El de-	 (4) Eldid treballava damunt un sol pe-
lacte més sobresortint d'aquest número és, destal, i a molta més alçària que els
potser, que les acrobàcies es produeixen Willy-Jo.

constantment arran de terra. Tot i això, vull
remarcar els salts en sou¢lesse, endavant
i sense mans, d'una de les xicotes, i un
twist — salt mortal endavant lent mitja pi-
rueta — que una altra xicota fa amb una
mà. M'he recordat deis dos joves Varadis,
també hongaresos, que han actuat al ma-
teix Olympia (octubre de 1 934), i d'aquelles
tres fantàstiques acròbates alemanyes del
trio Dorvils, que resten encara a primer

Un exercici deis Astonis

JOAN TOMAS

—La meya duna és un àngel!
—La meya encara no és al ce!...

(Humoristicke Listy, Praga)



VARIETATS
Un discurs de Romains

En ocasió del 33 e aniversari de la mort de
'Lola, el zg del mes passat tingué hoc l'acos-
tumat romiatge a Medan, on Jules Romains
pronuncià un discurs del qual reproduïm
aquests fragments

a0lnsevulla que posem els ulls, sia a dins
o a fora de les nostres fronteres nacionails,
cl que veiem al voltant nostre és l'exemple,
mil vegades repetit, de la defallença deis
intellectuals, de 'llur con formisme vertiginós,
de llur aptitud no solament a suportar (cosa
que seria humana i perdonable), sinó a ser-
vir i a saludar .no importa què, a llepar els
peus de no importa quin Idol, demanant-li
només que sigui fort i que faci por. Sí, ja
fa alguns anys que assistim a una Exposició
universal i permanent de la Covardia cívica.,,

aI això que, ho repeteixo, cap època de
la història humana no ha tingut com aques-
ta tanta necessitat del coratge deis intellec-
tuals, i sobretot deis grans intellectuals. Per-
qué mai cap altra .no ha tingut una neces-
sltat tan vital de veure-hi ciar, de veure des
de dalt i de veure lluny. Mai cap altra no
ha tingut una necessitat semblant d'ésser
protegida contra ha fascinació deis falsos
idols, o d'ésser guarida de llur embruixa

-ment. D'ençà d'alguns anys, tots anem per
malíssim camí, o per dir-ho millor, amb
dues rodes sobre la terra ferma i dues rodes
a la cuneta. Una mica més d'encegament,
una mica més de deliri collectiu, i ens esta-
vellarem on la pitjor catàstrofe. Però potser
bastaria una brusca despesa d'energia a les
ordres de la raó, perquè, d'un cop, el món
actuat es surti de l'espantosa esllavissada i,
girant del cantó del progrés, tal corn l'han
definit i designat els herois de l'esperit, les
forces de les quals són abundants, openi un
canvi sense precedents.»

Alfred Vallelte, per Félix Vallotton

-.-.___..._,
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ES LA CASA MS PERT I CCIONA-

DA EN LLIBRES RATLIATS, DE

LUXE I EN TOTA CL1 y l'. U'EN-

QIIADERNACIONS. - EI.Lfi,lNC1A
ECONOMIA EN ELS t:NCA-

RRECS. - EN CAS DE URCet NCIA
DEMANEU -LOS PP..L TILE:FON
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6DAGEES POTENCIALS DEL DRI SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la
Nutra gt^ÍÍ la, Impofencia (en totes lea seves mcnifeatedone),

mal da cap, canae.menf manfal, perdue de
memòria, verttgena,fedipa eorporal, fremolora, diapèpeie nervio

-ea, palpitacions, biteríame i fraaforns nerviosos en Qaneral de lee
donee I tota ele fraafoaa orpánío. que fintuin per causa o orinen esquía.
ment nerviós.

L.e Gragees potencials del Dr. Solvré,
mb qua un medicament eón un element eoencial del cervell, medulla i fet el siefema nerviba, cepana.
rent el vigsr cant propi de I'eds`, conservant la salud I prolongant la vida; indicad.. especialment ale capo.
fat. an la agre joventut par tota mana d'exce.eoe, ala que verifiquen treballs erceaaiva, tant física corn moral.
o Intellectual., eeporfistee, homo de dènciee, financiers, artistes, comerciants, industrials, penaedore, etc.,
aconseguint aempn, amb la Gnpeea potencials del Dr. Soivr6, tote eL eaforeoa o exercici. fàcilment
I disposant l'organisme per repeadra le eavint iamb el mdsin resultat, arribant a l'extrema vellen i aenn
violentar l`oIHaniame ami, encogí.. prdpiea de la joventut.

Baafa perdre un flaacb per convèncer-se'n

Ymda a 6'60 ptas. flascó, an Iotas las prloclpals iarmàcles d'Espanla, Portugal I Amàrlsa

NOTA. —DMlyln t-w, rramJtaa1 025 pu. se apr14 de acre.. per el /rmepwl/ e Ojleiur Laboratori. Sdka•
erg, carr•r del Ter, 16, Baroelone, ,brea yreH. oo lBin sy/k.He robe i•dpnr. bvnmf/,ment f tracto.

meet dqaert.r acalaitme

Els CIssics Catalans Modernitzats
De la COL LECCIÓ POPULAR BARCINO

I - Llibre d'Amic e Amat, de Ramon Llull . . í'5o Ptes.
a - El Desafiament de Bordeas, de Desclot , . i f-

3 - La Croada contra Catalunya, de Desclot. . i'— N

4 - Alliberament de Catalunya, de Desclot , . i f — u

Aquests volums i els altres de la "Col lecció Popular Barcino",
es venen a la:

Llibreria Catalònia g, Ronda de Sant Pere, 3

Eulàlia de Borbó i Antoni d'Orleans

e	 MIRALDR	
17-X-35

LE/ LLETRE/
CATALUNYA I ABISSINIA

Alfons IV i el Negus
rcA l'eminentíssim i invictíssim monarca, tica i familiar : aquella contra ]'Egipte,

senyor Isaac, fill de David, per la gràcia aquesta mitjançant els matrimonis del propi
de Déu Preste Joan de les Indies, senyor Negus amb una parenta d Alfons (Joana
de les Taules del Sinaí i del tron de David,	 d'Urgell fou la víctima escollida) i d'una
rei deis reis d'Etiopia.,.n Així ral nostre Al-	 princesa etiòpica amb l'infant Pere. Això
fons IV el Magnànim començava la seva s'esdevenia l'any 1428. Sabem que Alfons
lletra al negus d'Abissínia.	 havia tramé  els seus ambaixadors catalans

Convençut el món occidental que el re- al Negus Isaac, coneixem les instruccions
ialme, Ilunvá i misteriós, del Preste Joan detallades que duien, però sabem també que
de les Indies no es trobava a ]'Asia, corn cap deis projectes no va realitzar-se. Pelt
es venia creient des des mitjans del segle XII, volts del 1450 assistim a una represa d'a-
on saber que al mig d'Africa, voltat d'infi- questes relacions catalano-etiòpiques tan im-
dels hi havia un reialme cris-
tià, l'Etiopia, hi fou identifi-
cat amb una certa precisió.
Així, en un mapamundi ca-
talà de ]'época trobem aques-
ta llegenda, a Etiopia : ((En
esta provincia està lo gran
emperator Presta Joan, se-
nyor de les Indies, los quals
són negres per natura; al
vuitèn jonn de són nats se-
nyalen-ilos en tres hoes de la
cara e bategen-los en aigua,
a usança de Roman

Aquest costum a què es re-
fereix el cartògraf català era
molt conegut a l'Edat mit-
jana. Marco Polo en deia :
«Els cristians d'aquest país
porten tres senyals a la cara
un aV front, un altre a la mei-
tat del nas i un altre en una
gaita. Aquests senyals són
fets amb un ferro calent i
formen part de llurs bateigs»
(capítol XXXIV). • A això, en-
cara, es refereix Ariosto quan
diu, referint-se al negus:

Alfred Valleffe

VISIÓ D'UNA ÉPOCA

Les `Memòries" d'EuLi1ia de Borb6
deseiximent autèntics una campana bèl-lica
que tingué per escenari la nostra terra i en
la qual les escenes d'heroisme i de ferocitat
s'alternaren amb prou intensitat per a im-
pres s ionar pregonament els que en foren
testimonis. Recentment una germana d'Al-
fons XII, I'ex-infamtessa Pau, mig germa-
nitzada per la seva llarga estança a Baviera,
ha publicat un recull de records titulat Cua-
tro revoluciones e intermedios. Però l'èxit
de curiositat i de públic l'ha tingut aquest
volum de memòries de la seva germana,

l'ex-infantessa 'Eulàllia de
I	 Borbó, amb el seu prestigi

de dona rebel i democràtica,
de muller dissortada i escrip-
tora brillant i frustrada.

En aquest volum de 300 ph-
gines, que abracen del i864
al r931, hi ha tant de movi-
ment, taut de fets, tant de
personatges històrics, que no
hi queda pas gaire lloc per
a reflexions ni psicologies ni
panorames profunds de la
història contemporània euro-
pea. L'autora, fila d'aquella
reina «temperamental)> —corn
diuen els catàlegs de les ca-
ses cinematogràfiques en par-
lar de les estrelles més dota-
des de sex-appeal — que es
digué Isabel i d'aquell •curiós
exemplar de psíncep consort
que era el seu cosí Francesc
d'Assís, reflecteix amb una
certa objectivitat el que pre-
senoià i ens explica les seves
amistats amb tota la grana
de •prínceps barrejats amb in•
nombrables lligams de paren -
tiu, tots ells cosins i oncles
i nebots. La filla petita d'Isa-
bel II tingué un matrimoni
tan ma] ensopegat corn el de
la seva mare, però per raons
absolutament contràries. El
tau marit i cosí, Antoni d'Or -
leans, fou tot al revés d'un
model de fidelitat i de tempe-
rança, i rEulólia hagué de di-
vorciar-se. Naturalment, la
cosa no fou gaire ben vista
a la Cort d'Espanya, regida
per una dona tan severa i
eixuta corn Maria Cristina,

moviments reaccionaris, és inseparable de o per una fanàtica de l'etiqueta i de la mo-
la difusió extraordinària que el llibre, el narquia corn era la seva cunyada Isabel.
diari i el cinema han assolit en els darrers Aleshores, exiliada oficiosament de Madrid,
anys. IEl Memorial de Santa Helena hauria hagué de voltar tot Europa i entaulà conei-
estat el predecessor d'aquests llibres de me- xences variados i interessants. Es féu molt

	

mòries que tant sovintegen, sobretot d''ençà	 amiga de rGui'llem lI i la seva defensa del
que la gran guerra féu aquella escombrada Kaiser és vehement i convençuda, en el seu
decisiva de trons i dinasties, i que la vida (libre, així corn el retrat que fa del tsar
daurada de l'exili deixà d'ésser agradable -Nicolau i deis costums de d'aristocràcia rus

-per a tots els monarques bandejats i per a sa són una justificació implícita de la revo-

	

totes les Alteses eliminados de la llista civil.	 lució que capgirà el mecanisme estatal de
Napoleó, tanmateix, era un home fill del la gran nació eslava.
poble i que recolzà la seva força enorme Es -curiosa també 1'allusió que fa al gene-
damunt una nació tot just sortida d'un enor- ral Primo de Rivera, el darrer servidor efi-
me trasbals social i polític, dd qual ell havia caç de la monarquia espanyola, segons l'au-
cl'ésser consolidador i propagador a desgrat Cora, així corn les apreciacions que feia el
seu, interpretant fins a la fi el paper de borbonejat dictador en els seus darrers me-
gran home que el clestí i el seu geni Ii ha- sos. De tota aquella desfilada de personat-
vien adjudicat, havia d'adreçar a la poste- ges brillants i augustos, pocs s'han salvat
ritat un document on constessin les seves de l'ensulsiada generad de trons, i aquests
paraules i efts seus fets, i si ell no es decidia són, i l'anciana autora de les Memòries ho
afer-lo, el dictava o l'inspirava, corn els nos- reconeix, els sobirans que mal no s'han
tres reis conqueridors. Ara no, són els dar- apartat deis corrents democràtics i constitu-
rers rebrolls de les dinasties seculars, les ciomals, els reis-funcionaris, modestos i es-
figures ungides de dret diví amb una corona borradissos, deis països escandinaus, els reis
llampant que, encara esbalaïts del cop del populars de Bèlgica i Holanda, els reis an-
destí que ha volgut negar tota validesa a glesos, que encarnen la tradició i l'equilibri

	

llurs títols de sobirania, donen belligerància	 de les forces polítiques britàniques.
a l'opinió pública, de la qual mai no havien La vivacitat de ]'estil, l'enumeració de fi-
tingut esment, i s'afanyen a contar llurs gures històriques, la visió personal d'episo-
malaurances i l'exemplaritat de llur conduc- dis frescos a la memòria de tots, algunes
ta fins al moment fatídic de l'exili. Obres caricatures agudes de la cort espanyola i
desiguals, escrites sovint amb un partit pros, alguns details saborosos i desconeguts, fan,
peques vegades arriben a una frescor i una altrament, ben agradable la lectura d'un lli

-inspiració que horn troba en aquella Educa- bre que només té de massa un pròleg que
rió d'una princesa on la qual una Romanov no diu absolutament res ni serveix de res,
ens detalla els seus records d'inf.antesa, i escrit per un escriptor americà perfectament
que comentà fa algun temps J. Cabré i Oliva desconegut. En canvi les illustraclons, nom-
damunt aquestes pagines. La posa deguda broses, encara que nó ,gens sensacionals,
al hoc que ocupaven, la temença de divul- augmenten l'interès anecdòtic del volum.
gar secrets de família o de donar peu a

	indiscrecions que desprestigiarien la dinastia	 RArnel. TASIS i MARCA

I la causa de la restauració, donen moltes
vegades un dring de falsedat a aquestes
memòries.

En poc temps han sortit en castellà tres
volums d'aquesta mena d'obres, i, per una
coincidència significativa, tots tres són es-
crits per dones. Princeses espanyoles les tres,
han passat bona part de llur vida a l'exili
i han estat Poe deformades per la pressió
de la rutina de la Cort, Les Mesnòries de la
famosa Blanca de Borbón, oficialment Doña
María de las Nieves de Braganza y de Bor-
bún, muller de l'ancià pretendent de la co-
rena d'Espan a en la branca tradicionalista
a punt d'extingir-se, tenon per als catalans
l'interès de recordar amb una agilitat i un

r.	

Es urn fet relativament modern aquest de
d'aparició cn la literatura europea de llibres
de memòries deguts a plomes més o menys
augustes, que han viscut damunt el tron
o en les seves proximitats, i que senten l.a
necessitat insòlita de justificar-se davant del
món després d'una vida i una gestió des-
afortunades. Davallar dels núvols de la reia-
lesa per a adreçar-se al comú deis mortals
en una confessió, ja sia sincera o un punt
maquillada, és retre homenatgè a una demo-
cràcia envaïdora que, a despit de tots els

GUTENBERG, S. A.

Fàbrica de maquinària
per a les Arts Gràfiques
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SALA PARES
Dissabfe vinent

EXPOSICIÓ

DURAN = CAMPS
venda duna col'lecció

SALA GASPAR
Consell de Cenf, 323

(erre Ramó(a dr Calulunya 1 Balmer)

MARCS • GRAVATS • MIRALLS / MOTLLURES

EXPOSICIO COL'LECTIVA
DE PINTURA 1 ESCULTURA

de! 12 al 25 d'ocfubre

La Pinacoteca
MARCS I GRA VATS

Exposició de les Arts i els Arfis(es,
am/ molla de les noces de piafa

de la seva fundado.

Passeig de Gràcía, 34

PERE CRÉIRAMS

exposa 30 pinfures
del 19 d'octubre al 1.' de novembre

Passeig de Gràcia, 36

Bronze del Victoria & Albert Museum
(dinastia Xu)

l'Escola Francesa d'Extrem Orient revela
doncs una novetat en l'arqueologia tiampa.

Els holandesos acaben de len a Sumatra
una bona troballa, una veritable descoberta

feta en terres de les tribus Batacs. Es tracta
funs sarcòfags antropoides, de pedra, la
forma dels quals té molta semblança amb
la de certs recipients de bronze, de caràcter
ritual, que feren la fama artística de la
dinastia Txeu, de la Xina. Però aquesta di-
nastia data deis segles xtt a ni a, J. C.,
mentre que els sarcòfags de l'illa de Su-
matra sembla que es poden datar només
del segle iv d. J. C. Una particularitat
d'aquests sarcòfags imponents, particularitat
ben insòlita, és que el cap de la persona
eminent sebollida en els tals sarcòfags es
troba en edicul de pedra o fusta, també en

ornes, disposats a poca distància.
JOAN SACS

(Segueix a la pàgina 8)
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LES ARTS I ELS ARTISTES
El cartellista Enric Moneny

Aquests dies, el cartellista i decorador relacions i del do ut des i els crèdits s'obrenEnric Moneny té oberta una exposició de a aquell qui més sap fer-se escoltar, Enriccartells de turisme a l'Ateneu Popular de Moneny és conegut de poca gent i no comptaGràcia. amb aquella confraria d'addictes que tanNo és pas el nom d'Enric Moneny famós necessària arriba a ésser, la creació de laen excés en el nostre petit món ele les arts quail per a molts d'altres és prèvia a lade la propaganda i, no gens menys, no és producció de qualsevol obra.pas que no s'ho mereixi. Val a dir, per Es Moneny un artista d'un gust segur ialtra banda, que ell tampoc fa grans es- d'una excellent orientació. Els seus cartellsforços per assolir una popularitat que Ii i els seus pro ertes de conjunt són algunaseria més beneficiosa que perjudicial. Com- cosa en la qual, dintre els tòpics de laparteix les seves activitats entre el seu taller	 moda — corn podria evitar-los qui treballa,particular i eU que té installat a les oficines corn ell, dins l'estricta actualitat? —, han
estat salvaguardades les essències del bon
to i de la finesa. Moneny no cau mai en el
plagi insensible ni en la fàcil recepta a què
tan decapitats són la immensa majoria de
decoradors i cartellistes d'avui, improvisats
productors artístics sense més ni més, corn
tail que, tip de pintar portes i parets, s'ha
independitzat pdl cantó més adient al que

:.^ fins suara hàvia fet, o corn tal altre que,
després d'intentar obrir-se camí en cin-
quanta especialitats, ha plantat un estudi
d'art, tant aquell corn aquest seduïts per
la facilitat amb què se'ls mostrava la seva
nova professió ; tres o quatre revistes de
tant en tant per poder saquejar i la repe-
tició insensible de les fórmules més en yoga
feien el seu fet, iEs per això que, gràcies
als insensibles i als indocumentats, que és
en aquests temps _que s'han vist més amb
cor de tirar al dret per la simplicitat de
formes i la limitació de tipus marcats per
les noves tendències, hem vist tantes cala-
mitats de tot ordre. Des de les lletres ille-
gibles fins als conjunts més depauperats,
engiponats sense cap gust ni criteri i d'una
lletjor insuportable.

La formació de Moneny ha estat del tot
dfierent que la d'aquests desventurats que
no us sabran dibuixar una má, que no us
sabran delinear un alfabet, que mo us sabran
fer un conjunt que no sigui això d'ara.
Moneny ha tingut els seus estudis, i no
pas banals. Una bona disciplina artística
l'alliçonà durant ets anys de la seva primera
joventut i fou després, quan havia dibuixat

de la Federació de Turisme Catalano- Balear,	 qui-sap-lo, quan havia pintat moltes teles,
la direcció de la qual sabé adonar-se del quan havia vist molts museus, quan havia
gran partit que es podia treure del talent	 passat per un grapat de barraquetes, que
de Moneny. Aquest artista no és pas d'a- es va dedicar a la seva activitat actual.
quells que els trobeu pertot arreu, consti- IEs per aquestes raons que els cartells,
tuint penyes, acudint a reunions, actes pú- les composicions de propaganda, els projec-
bdics o privats, inauguracions i clausures i tes de stands d'Enric Moneny són d'una
que no podeu imaginar-vos quan deu ésser veritable bellesa i d'un sabor original. La
que treballen, tant de temps veieu que els	 simplificació de dibuix que exigeix la tèc-
queda per a esbargir -se, polemitzar i corn- pica cartellística, el despullament d'onna-
plir amb els deures socials. De Moneny, mentació que demanen les formes actuals
contràriament, si tenïu notícia de la seva de construcció mai no són, ací, en detri-
obra i de la feina que arriba a descabdellar ment d'un exacte coneixement dels volums
d'un cap de dia a l'altre, de la fixesa amb i de les masses ni d'una rigorosa comprensió
qué es compromet a lliurar-vos algun en- de la funció de cada element. Quan arribi
càrrec, un projecte o una realització i la l'hora de complicar el dibuix, quail arri

-puntualitat amb quò dóna compliment .al seo bi V 'hora d'enriquir l'ornamentació, Moneny
compromís, us arribareu a pensar que tre- sabrà sortir-se'n bé, corn se'm surt ara,
baila totes les vint-i-quatre hores, sense en-	 amb gust, encert i personalitat.
tretenir-se ni a menjar ni a dormir. Per
aixà, on les reputacions es fan a base de

Le exp@sdll@r
qual Guinart ha d'insistir per a fer encara
més valuosa la seva personal interpretació
paisatgística.

Francesc Gïmeno
Un considerable aplec de pintores i di-

buixos de Gimeno pertanyents a diverses
colleccions barcelonines ha servit perquè les
Galeries Syra inauguressin la temporada tot
sumant-se al moviment nacional de desgreu-
ge i de revalorització del yell pintor que
s'inicià pràcticament después de la publica-
ció del llibre de Mates.

Aquesta exposició, més que res, va diri-
gida ads que encara no s'han deixat con-
vèncer. 'En ella Gimeno apareix, amb una
bona sèrie de peces importants, corn el pin-
tor que molts han convingut d'anomenar
excepciona'..

No és el moment oportú per a repetir
j udicis sobre l'obra d'aquest Claustre amar-
gat que conegué tots els infortunis clàssics
de l'artista del seu temps.

Hb és, en canvi, per a meditar profunda-
ment davant les seves realitzacions i per a
procurar de corregir l'error general comès
amb ell.

Ultra les teles definitives, s'exposa a les
Galeries Syra un bon conjunt d'apurats del
mateix Gimeno i una gran quantitat d'auto-
retrats que són altres tants documents inte-
ressantissims.

Convinguem amb l'encert de portar a cap
aquesta manifestació útil en tots conceptes.

Ramon Casas
Ulna estupenda alenada de tgoo ha sortit

de la Pinacoteca amb e4 recull de pintores
de Casas. Alenada de i9oo i de pintura el
valor de la qual creix per moments. No
forma essencialment una antologia. Diver-
ses de les teles aplegades en conjunt no
responen a l'interès d'altres que les acom-
panyen, i d'altres que se n'haurien pogut
trobar cercant amb cura entre els possessors
d'obres del company del llegendari Rossinyol.

Ht m de creure, però, que la intenció, més
que demostrativa, ha estat evocativa i aixíla està bé.

Es molt remarcable i elogiable of fet que
en començar la temporada les galeries es
posin sota la devoció d'algun deis veils mes-
tres de casa nostra.

Per això estenem la felicitació a la direr-
ció de l'esmentada galeria barcelonina.

ENxtc F. GUA!.

Altar de sacrificis a l'illa de Samosir (Sumatra)

cobertes iranianes són de preu, són també la Xina, una missió de l'Acadèmia Sínica
de bona vàlua arqueológica : es tracta d'una sota la direcció del doctor Li Xi treballa
troballa feta en la terra de promissió de fructuosament des de cinc anys ençà. Les
1'arquedlogia iraniana, el Lurtstan, famós darreres campanyes han descobert un gran
pels seus bronzes preiranians; aquesta tro- hipogeo abundant on mobiliari funerari.
halla és un braçalet d'or mass's, l'estil del Aquest mausoleo, conegut ja a tot el món
qual revela influència marcada de l'art as- arqueològic amb el nom de tomba de l'ele-
siri. A la província Mazanderan ha estat fant, ha estat batejat així a causa de les
descobert un cap de cavall d'estil aquemè- incomptables representacions d'aquest pro-
nide, aplicat a un veire en forma de rhyton ; boscidi, adés en forma pictórica o escul-

tòrica, adés i principalment emprades corn
element de decoració. El mobiliari funerari
revela la gran antiguitat de la tomba en

^	 qüestió, El dit mobiliari consisteix princi-Graleries dAri palment en una enorme quantitat d'ossos
deis anomenats en aquella arqueologia ex-

__ .- tremoriental «ossos oraculars», probablement
els arxius de la cort en temps de la dinastia
Xang-Yin (1766-i122 a. C.) : el Iloc de
Hsiao-t'un sembla haver estat en aquella
reculada antiguitat la capital, 'Ells ossos ora-
culars ara retrobats estan coberts d'una es-

	

.. FINS AL 2 DE NOVEMBRE	 . .criptura. que encara no ha pogut ésser des-

	

PROPERES EXPOSICIONS	 xifrada. També s'hi ha trobat ceràmica de
tipos desconegut fins avui, ultra nombrosa

I. NAVARRO = RAP/ION	 escultura d'os, de jade, de voni i de pedra.
El' més impressionant de la descoberta és

¡	 la vaixella de bronze, en la qual s'admiren
ERNEST = CURIEL les formes i la decoració més arcaica en

aquests bronzes tan estimats pels colleccio-
ntstes.

L'arqueologia de la Indoxina és potser
una de les més divulgades de ]'Extrem
Orient, gràcies a la magnífica i perseverant.B l S ^ 

it .LE: 7- .5'
Qbor de l'Escoa Francesa d'Extrem Orient.

¡^/)	 vi no ha sentit parlar, qui no ha admircat,
mal sigui de passada, la grandiositat deis

7M 0	 T ^^	 temples cambodgians? Qui hi pot haver en
L	 una ciutat poc o molt civilitzada que no

OBIECTES DART 1 DE FANTASIA	
tingui idea més o e vs concreta del gran
art escultòric deis perkxles culminants de
la història antiga del Cambodge, de 1'An-
nam, del Tonquín? Els periòdics iflustrats
francesos, els ]libres, el cinema, ens han
familiaritzat gairebé amb aquelles merave-
lles de la un temps famosa península indo

-xinesa. I bé, tot això tan hiperbòlicament

Bronze del Museu Cernuschi (dinastia Txeu)

admirable no és sinó una petita part de la
grandesa arqueológica de la Indoxina des-
prés de les troballes sensacionals aconsegui-
des darrerament. Una missió de l'Escola
Francesa d'Extrem Orient, dirigida pel pro-
fessor O. Janse, ha excavat al Tonquín i

a l'Annam tines necròpolis de grans senyors

o de pr:nceps de l'antiguitat que us deixen
esbalaits. Del resultat de les tals excavacions
en pervé un nou capitol en l'arqueologia
indoxmesa. Fins ara sabíem dels temples
búdics de la Indoxina, vagament algun in-

dici de l'arquitectura palatina, però res de
la gran arquitectura funerària. Ara no sois
sabem el que podia ésser aquesta arquitec-
tura, sinó que ho sabem de l'arquitectura
civil indoxinesa ; i ho sabem pel que fa a
un tan llarg período corn el de tretze segles
seguits; porqué és el cas que les excava-
cioas recents de l'Escola Francesa d'Extrem

Orient han revelat tombes datables des del
segle i fins al xut.

En aquestes tombes i en el riqufssim mo-
biliari pòstum que inclouen es constaten

influències de l'art contemporani de ]'India,
de la Indonèsia i de la Xina. A remarcar

S 'AGARO

Cartell de IVloneny

ADAM COSCOLL

Alfred Sisquella
Per afer paladar tot esperant el proper

desembre, temps en què s'ha de portar a
cap una exposició d'obres actuals, la Sala
Parés ha exhibit les vint obres de Sisquella
de la collecció Barbey.

Aquestes teles, naturalment, no poden
constituir un argument de primera mà per
a la seva crítica. Gairebé totes les hem
anades coneixent a través de llambregades
fortuites fora de la sala d'exposicions, que
és ]'única manera de poder veure les pro-
duccions de Sisquella, i de vegades ens hi
hem referit en el seo moment.

Repetim que és un avant-gout que predis-
posa a l'esdeveniment i que certifica no ja
les esperances, que aquestes ja són depas-
sades, sinó la magnífica realitat del pintor
accidentalment sitgetà damunt el qual s'han
anat a dipositar • tots els requisits exigits per
la gran pintura.

Francesc Guinart
La Safa Busquets ha portat a cap la in-

auguració amb una exposició de Guinmt
sue constitueix una bona matèria per a ce-
lebrar l'esdeveniment anual.

L'aspecte general de l'exposició dóna una
gran nota d'optimisme respecte al pintor.
Guinart s'ha identificat molt més amb el
paisatge, fentsne una cosa més emocionada
que abans, més pròpia i més personal.

Celebrem força aquesta decisió que redun-
da en el let de no representar únicament
l'artista amb els seus temes tradicionals, els
aplecs i lles ballades a la placa del poble,
que potser ja tenien el perill d esdevenir
massa estereotipades.

Ma, amb un bon contingent paisatgístic,
Guinart ha aconseguit reeixir en les dues
versions de la seva pintura. L'anteriorment
expressada és una part anecdótica que dóna
vivor a l'exposició i demostra la continuïtat
de la traça. L'altre creiem que és la que
ha de donar la mesura exacta del seu valor
de pintor i la que per tant reforça aquella
impressió d'optimisme que retrèiem.

Guinart efectua un paisatge ciar, tocat
amb una gràcia especial que h dóna frescor
i agradabilitat, allunyant-lo de tota mena
de preocupacions comprometedores. Aquest
és el mèrit i el motiu que fa creure en la
properitat del gènere. Pintura abundant,
força diàfana i que aconsegueix el que segu-
rament reclama el pintor. Fer bonic hon-
radament amb la collaboració de la fluidesa
I del bon sentit. Es un programa sobre el
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iJarreres novetats arqucològiques
L'Iran...! Aquesta arttiquíssima terra deis és una pc;a de ' preciosissima orfÑreria, que les tombes descobertes són més impor-que modernament s'han anomenat perses ja repujada i cisellada en el ric aliatge anome- tants, ms espaioses, més ben construidesera una terra cultivadíssima molts segles nat electron ; els guarniments són d'or. 	 i de planta més complexa corn major és laabans d'anomenar-se Iran. Això és el sue	 Ambdues obres són insuperables en l'art Ilur antiguitat. Aquesta es revela en algunva descobrint-se en els nostres dies : això imperialista dels aqueméntdes,	 cas per la superposició de les unes damuntés el que va revelant-se davant els ulls	 També a la Xina l'arqueologia moderna les altres ; però és sobretot el material queatònits de l'arqueologia. No reportarem res ens revela valors nous d'altíssim interès.	 contenen allò que millor orienta la crono-aquesta vegada de les antiguitats de ]'Iran Prop de Han-Yang Hsien, al ford de la logia. Cal assenyalar el let important queprotohistóric, però sí d'un dels períodes província de Honan, en un poblet anomenat totes les susdites tombes sgiuin soterràaniesmés resplendents de l'Iran aquemèntde, de Hsiao=t'un, on des de l'any 1899 es ve des- i cobertes amb volta de cadeneta, la quadla fi del segle v a. J. C. Les darreres des- cobrint el bo i millor de l'art més antic de és adés molt pronunciada, exageradament

ametllada, adés abaixada fins a ccnfondre's
amb la de canó. Les cambres, enllosades,
es comuniquen per mitjà de portals, amet-
Ilats en les adjacents, per mitjà d'obertures
tan desmesurades, en les de l'eix central,
que es confonen les tals obertures amb fa
forma deis arcs torals. Les voltes són de
maó cuit, de vegades amb maons esmaltats
pol'croms i amb decoració escultòrica de
caràcter simbòlic, religiós, geomètric o bé
amb declarada epigrafia síntca ; 91ur cons-
trucció és de doble, triple i fins quàdruple
filada concèntrica de maons. Algunes de les
tombes més antigues tenon fins a deu cam-
bres ; d'aquestes n'hi ha que amiden sis
metres d'amplada o de llargada per tres
d'alçada. Els maons són tan ben fabricats
que el morter de les juntures no es percep
semblen muntats en sec.

Els objectes trobats en les susdites se-
pultures són des de tots els punts de vista
valuosíssims : desistim de fer-ne la descrip-
ció que es mereixen, per manca d'espai en
el periòdic. Limitem-nos a enumerar-ne la
condició : vaixella de gerreria i de pisa es-
maltada, casetes de ceràmica que repro-
dueixen tota mena d'edificis religiosos i pro-
fans de molts segles desapareguts i deis
quails ningú no tenia idea ; una luxosa llàn-
tia de suspensió, de bronze fos, decorada
amb ocells ; vaixella de bronze ; tambors de
bronze, armes de ferro i de bronze, joieria
d'or i de pedreria.

També a PAnnam ha estat descoberta una
important escultura de pedra que repre-
senta el drac Macara, obra d'art notable,
la qual es pot datar del segle ix o ni. Aques-
ta escultura és important, a part del seu
valor artístic, perquè fa seva cronologia la
colloca en un període anterior a la naixença
de l'art tiampa, ço és l'art nacional de
l'Annam : és una escultura l'estil de la
qual revela influència de l'art txeu de la
Xina. La troballa d'aquest drac Macara per



«SUITE » DE MÚSICA CONTEMPORANIA

Instantànies de Praga
Una de les intencions que la S. I. M. C. - pertorbables. Cicles d'idees s'obren i es

s'ha esforçat sempre de dur a la practica, clouen corn cercles màgics, dins una esfera
és la de conformar el caràcter deis Fes- de racionalitat transparent, d'una evidèn-
tivals—en tot al!b que sigui possible—a la cia estranya i fascinadora per a da intel-
psicologia especial de la nació on aquests ligència que segueix amb una mena de fer
han de tenir hoc.	 i desfer de les formes en moviments d'uu

En definitiva, qui fixa la fisonomia del imprevist total. I enmig de tot, sempre, corn
Festival és naturalment el Jurat que selec- un fil d'Ariana, la consciència patètica de
ciona els programes. I la presència, dins l'home, tot i que el seu llenguatge no tin-
aquest Jurat, d'un representant de la nació gui ja cap accent de joia ni de dolor i la
que invita respon encara, en
últim terme, a aquella in-
tenció.

A Praga a S. I. M. C. po-
dia sentir-se situada prdpia-
ment en un deis llocs estra-
tègics de la música moder-
na. Es d'anys ja que la mú-
sica moderna té a Praga
carta de naturalesa corn no
la té, potser, en cap més
ciutat d'iEuropa actualment.
Amb dir que más d'una de
les obres més importants deis
programes, primeres audi-
cions dins el marc de la so-
cietat, eren segones o terce-
res audicions per al públic
filharmònic de la capital txe-
coslovaca, ja esté dit tot.

'Perdó, no esté dit tot! Cal
afegir encara que Praga és
la pàtria de la música ba-
sada en el sistema de quarts
de to.

La música per quarts de
to, aquesta «planta grassa»
de la música moderna, té
a Praga el seu camp de
cultiu més important, una
veritable serre chaude dins
la qual treu una florida d'un
fantàstic i d'una delicadesa
inimaginables. El Conserva

-tori de l'Estat compta des de
l'any passat amb una classe
oficial de composició de mú-
sica per quarts de to. Fa deu
anys que la classe hi venia
funcionant extra.ofieialment,
perd .amb una subvenció di-
recta del ministeri d'Tnstruc-
ció Pública. Eli professor és
Alois Hàba, el creador de la
música per quarts de to i
el seu teoritzador més impor-
tant. La casa Forster—el
Pleyel txecoslovac—fa quinze
anys que construeix pianos especials per seva paraula us arribi corn la vibració d'una
a l'execució d'aquesta música. I artistes Hum freda i pura.
corn els del Quartet de Prcaga l'executen La música de Lulu, d'Alban Berg, al
amb els instruments de corda normals corn contrari, és d'un lirisme arravatat. La seva
la cosa més natural del mod. Això, per a orquestra sona d'una manera orgiàstica, lite-
donar idea de la mena de fonaments en ralment naudita. Les exigències més exor-
què descansa una empresa experimental bitants de la partitura revelen, a ]'audició,
d'un tipus que, segons on fos, seria incapaç ésser d'una eficàcia pràctica i d'una justesa
de produir alguna cosa més que un bre- i previsió desconcertants.
vísstm i general arrançament d'espatlles. Webern, en una obra de dimensions con-

Totes aquestes circumstàncies, era de pre- siderables, ha realitzat una transposició
veure, invitaven a donar al Festival de moderna del concerto pre-clàssic. !Els nou
Praga un caràcter «avançat . I així ha instruments estan tractats sovint d'una ma-
estat, efectivament. Sense exclusivisme, per nera semblant als tres grups del tercer Bram

-altra banda, ja que la S. I. M. C. no s'ha denburg, de Bach. L'escriptura sobrepassa,
identificat mai amb una tendència deter- si cap, la pura geometria de les variacions
minada • iHa cregut, senzillameint, haver de la Simfonia op, zi. Fa pensar en una
d'aprofitar aquesta vegada l'ocasió d'expo- mena de flors de neu o, millor encara, de
sar a Praga les posicions més avançades cristallografies musicals, plenes d'una bar-
d e la línia de la música moderna.	 reja única de flor i delicadesa, tot en pures

La tònica del Festival ha estat donada, arestes i facetes corn si es tractés del re-
dones—i sigui dit sense paradoxa—, per les sidu últim duna matèria exposada a l'acció
obres de l'escota dita ((atonal)). (Atonal, ex- del glaç o de la flama.

	pressió poç afortunada, vol dir entre altres	 Seria pueril mostrar-se sorprès de la des-
coses : abolició de la ectònica , corn a funció orientació més o menys total que obres corn
harmònica.)	 les esmentades — que han estat les més acla-

Les obres de Schonberg, Alban Berg i mades a Praga — poguessin produir en un
Anton Webern han estat, de molt, el més públic llatí, per exemple, i més encara si
important de tot el que s'ha fet sentir en afegim : escassament familiaritzat : des del
els quatre concerts oficials. Les Variacions punt de vista ja simplement auditiu, amb
per a orquestra, d'Arnold Schonberg, i la música moderna.
la suite de fragments simfònics de ]'ópera Però seria més pueril encara pretendre
Lulu, d'Alban Berg, eren ja conegudes a jutjar una música corn aquesta des dun
Praga ; el Concert Per a nou instruments, punt de vista purament hedonista, segons
d'Anton Webern, era una estrena.	 la major o menor quantitat d'emoció i de

En confrontar Schonberg, Berg i Webern goig immediat que produeix a la primera
amb obres tan representatives escoltades a audició. Hi ha una forta dosi de petu-
poques hores o pocs dies d'interval l'una de lància, probablement inconscient, en l'ama

-l'altra, dues coses significatives salten tot teur que reacciona amb violència davant
seguit a la consciència, perfectament clares. una música que comença per refusarali un

Aquestes tres obres, considerades des del cert plaer físic acostumat i per afegidura,
pmt de vista de les qüestions relatives als naturalment, se li escapa encara més imtel-
elements constitutius del llenguatge musi- lectualment. Aquí ve a tomb una anèc-
cal i als principis de composició, ofereixen dota que pot illustrar millor la situació
un aspecte manifest i evident d'absoluta S'estrenava a Viena una de les primeres
identitat estilística i formal. Aquesta irien- obres «atrevides» de Schonberg. Gustav
titat ha donat hoc a emprar amb tota pro- Mahler era a la sala. Acabada ('obra hi ha
pietat la paraula «escola» • Escola, evident- un gran avalot de demostracions a favor i en
mant, en el santit en què es pot veure em- contra. D'una butaca situada a la vora del
Prat aquest concepte en qualsevol manual seient de Mahler ix un xiulet estrident : un
d'Història de l'Art. Hi hauria considera- senyor congestionat bufava dins la clau del
tions- curioses a fer sobre la constatació de pis. Ed gran director l'increpa : «Qui sou
l'existència d'una c escola , d'aquesta «sèrie vòs per a comportar-vos d'aquesta manera ?»
de constants en la nostra época, precisa- «Sóc Tal !» (aquí el nom d'un conegut aris

-ment, entremig del jaspiat que fan damunt tbcrata vienés i famós filharmònic). «Doncs
del mapa de la música actual els giravolts jo sóc 'Gustav Mahler i vós aquí no hi
I les metamorfosis d'ismes i tendències. Dei- taqueu cap pito quan jo aplaudeixo!))

	

xo en aquesta cruilla un tema de veritable	 Mahler tenia raó, evidentment, encara
interés, em sembla. Penso donar-ii cita un que aquell senyor pogués no quedar del tot
altre dia.	 convençut, també ho admeto• Però aquí hi

En un segon aspecte, el de l'expressió i ha la dificultat, precisament ! El públic — i
el del contacte amb el món individuad de en rigor, el critic i tot — no estan obligats
l'artista, les tres obres de Schonberg, We- a comportar-se davant la música tal corn
bern i Berg .revelen tres fisonomies de la hi esté el músic. La regla de conducta del
més acusada diversitat, tres mons distints, públic és espontaneïtat i temperament. L'es

-en realitat. Les dues cares de la medalla candalós seria que xiulés el músic !

	

— identitat en l'aspecte formal ; indepen-	 Probablement hi ha incomprensions, si no
dència total, llibertat de la personalitat en definitives, ,almenys temporalment insupe-
l'aspecte expressiu — prenen tot seguit un rabies per a la gran massa ; tal corn hi ha
relleu extraordinari a la confrontació d'unes hagut èpoques frapades de total incompren-
obres amb altres. No és un descobrimont sió per altres èpoques. Tot el segle xtx no
d'ara, però m'interessa far constar la força ha sabut mai qué fer de ]'Edat mitjana.
d'una impressió recent.	 Avui, la música medieval, per exemple,

L'emoció que es desprèn de les Variacions torna a interessar corn interessen l'arqui
-de Schonberg és d'un ordre molt especial, tectura o les pintures romàniques. Es pos
-difícil de transcriure. El patètic d'aquesta sible que el públic que va al Museu Romà
-música no és menys intens pel fet, dina, nic de Montjuïc experimentï sensacions bas-

de no ferir cap corda física, ni produir ja tant inconfortables davant les pintures que
gairebé cap ressonància d'ordre sentimen- contempla. Una persona mitjanament in-
tal o sensual. Amb una sonoritat prodigio- formada, però, es guardará d'exterioritzar
sament desmaterialitzada les variacions pas- el seu disgust corn de fer u'i paper ridícul.
sen corn ells actes d'un drama que s'està Sap vagament que en certes esferes supe

-jugant en un lloc de calma i serenitat im- riors a la seva, aquest art torna a ésser

Alois Hàba
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URBANISME BARCELONÍ

El tutur "building" de la C. E. S. A.

	

L'tMpERI DE LA LLUM	 muntanyes de la nostra terra s'està lliurant	 ves fàbriques durant la guerra. L'anvuna batalla : ía batalla per la conquista deis	 1914, només Barcelona Traction subministràQuan dintre dos anys i mig o tres hagi salts d'aigua • Catalans, francesos, belgues,	 1 45 .04 1 ,533 kw • h. de fluid tèrmic i hi-estat construït a la Plaça de Catalun y a,	 suïssos, canadencs, afinen recursos, posen dràulic, que amb el de l'Energia Elèctricadavant de la Telefònica, el building de ]a en joc influències, planegen, calculen, in- de Catalunya i la Catalana de Gas i Elec-C. A. E. S. A. (rComparnyia d'Aplicacions triguen. Per damunt de tots, un home :	 tricitat no tan sois salvaren ]a nostra in-Elèctriques, S. A.), ens sera oferta una	 dústria, sinó que Ii feren conèixer un pe-nova demostració plástica urbana del que	 FRED STARK PEARSON	 node florentrepresenta l'electricitat a Catalunya. El ca-	 per arevolucionar-la després.
Mi] sis-cents vint-i-set milions de pessetessal de la C. A. E. S. A. será un edifici de	 Pearson és ]'home al qual no detura cap representen avui les societats hidroelèctri-grans dimensions, que tindrà per un costat dificultat. Si ell es convenç de la utilitat ques domiciliades a Barcelona, entre ac-fatxada a la Plaça de Catalunya, per l'altre	 d'un projecte, ni els obstaeles tècnics ni els	 cions i obligacions. (I vulgues, lector, ex-al Portal de ]'Angel, amb xamfrà enfron- problemes financers el faran recular. Co- cusar-me de la petita excursió al món detat a] carrer de Fontanella, i encara una neguts que són els seus plans a Barcelona,	 les xifres, més o menys atábaladores.)altra fatxada al carrer d?En Tripó,	 primer admiren ; després són objecte de pre-

L'edifici, construít en un terreny de 2,700 sagis signiicadament pessimistes. Però ell	 iEL RAsenCELs, LA MURALLA t Et, CENOBImetres quadrats, constará de dos soterra- segueix la seva via i la seva obra, i si no
nis, planta baixa i onze pisos. Del nivell dcl on té prou amb io,000 obrers per tal de	 La plasmació urbana de ]es idees, deis
sòl al cim de la cúpula uns seixanta metres.	 fer una construcció hidràulica gegantina 	 plans, si voleu deis somnis de Pearson,
Poc més o menys passarà	 crista•litzarà en el rascacels de la C. A. B.
uns tres pisos a l'edifici del	 ,._.	 S. A.: dinamisme, grandiositat, llum i tre-
Banc de Biscaia. L'immoble	 pidació de vida moderna. L'imponent edifici
es destina al servei de les	 estatjarà centenars de despatxos, hi treba-
companyies d'electricitat que	 j	 liaran milers de persones : la construcció
constitueixen el grup de la	 '1	 moderna, amb totes les seves complexitats
Unió  Eléctrica de Catalunya,	 r	 farà ombra a la bella església de Santa
que actualment tenen els dis-	 Anna, la del claustre poètic, que és corn
tints serveis comercials i tèc-	 -^	 i	 un recer o un oasi al mig de la ciutat so-
flies distribuïts entre diversos	 j	 rol]osa i vibrant. El rascacels serà corn
locals de la Plaça de Cata-	 un símbol de la vida actual en què el colos-
lunya, carrers de Girona,	 salisme té la pretensió d'aixafar-ho tot, ho-
Mata, Ramalleres i altres.	 mes i coses ; l'església, corn una amable
Quan les oficines que han	 supervivència d'altres temps en què el viure,
d'ocupar-lo hagin arribat al 	 fet i fet, potser era més plaent i bell que
sea màxim desenrotllament,y	 dl d'ara.
podrà donar cabuda a uns	 L'església, el que resta del vell cenobi
dos mi] empleats i caps de	 # ^''Í	 que començaren uns homes, mig religiosos
servei. Per a ús del públic	

^ ^ .	

mig guerrers, cap al goq, ha dialogat amb
i del personal seran instal-	 s	 .	 el futur rascacels per tal de dir-li que la
;ats deu ascensors, alguns de	 seva grandària no l'imposa i que més bé.molta capacitat i gran velo-	 • 

t	 j r	 voldria que es fes una mica enllà per no
•itat i una completa xarxa de	 ds	 t	 . 	 colgar-la amb els seus mur& de ferro i ci-
muntaeàrregues, tubs pmo-	 7	 !	 ment. I, efectivament, el rascacels, com-
màtics i central telefònica	 „ t F	 1^^ - ;	 prensiu, cap a la part posterior, deixarà
automàtica.	 J,. r	 que el •carrer d'En Trepó s'endinsi una mica

La construcció de l'edifici	 ' JA	 I	 áï	 a fi que restin al descobert una part dels
està -prcojectada amb estruc	 -	 murs de Santa Anna, una de les joies ar-

metàllica enterament re-' x• "	 quiteotóniques del tràinsit del romànic atura
coberta de formigó, caleu	 S.^C 	 l'ogival i un deis darrers monuments de
tant-se en tres mil tones el	 l'època comtal de Catalunya.
ferro que hi entraré. Les fat-	 El casal de l'electricitat ocuparà els ter-
xades corresponents als car-	 (nys que . havien sustentat les muralles,
rers adjacents i a la Plaça	 ap .a la Porta de ]'Angel i part també del
de Catalunya es construiran 	 hoc on havia estat ]a Collegiata o Noviciat
d'obra amb la cara vista dede Santa Anna.
pedra blanca i la socolada, o	 L'edifici projectat al xamfrà de la Plaça de Catalunya	 Primer desaparegué una part de la Col-
sigui la part corresponent a	 legiata, l'any 1835 ; més tard desaparegué
la planta baixa en tota la seva alçada, serà amb tres anys, n'hi posará 25,000, i el salt	 la muralla amb el seu passeig sobre éls
recoberta de granit pulimentat. El conjunt de Serós, efectivament, rendia, als tres anys	 camps ; i finalment, ,cap al 1857, els dar-
de les fatxades nobles farà uns set mil cinc- escassos, 5o,000 HP. a Barcelona.	 rers vestigis o runes de la Collegiata, i
cents metres quadrats. I hum, molta hum	 Pearson, que corn enginyer havia posat resté ]'església si fa no fa corn està avui.
arreu.	 la fita més illuminosa de la seva vida amb la	 Posteriorment, al xamfrà del Portal de

	

ENS VE DE LLUNY	 construcció de la resclosa, central genera- il'Ange( i Plaça de 'Catalunya, fou cons-
dora i desguàs per sota del Niàgara, de tru'ida una casa de lloguer a la qual més

No lluny del building de la C. A. E. S. A., ]'Electrical Development & Niagara Falls,	 tard foren superposats uns pisos, una cú-
un altre edifici avui ja jinsuficient ens parla N. Y., era un veritable capità d'indústria pula, unes columnes de ciment, conjunt
del poderiu de la hum. IEs el conegut edifici i potser, també, una mica somiador,	 d'una perfecta pretensió de non ric. Però

ele la Catalana de 'Gas i Electricitat.	 El dia a de juny de l'any igir, dalt del	 corn que prèviament no havien estat re-
Barcelona fou la primera ciutat que ins- cim del Tibidabo, davant la magnificència forçats fonaments i murs baixos, el «mo-

tal•]à a la Península la illumimació a gas. del dia, de la ciutat i a la vista de les nument», quan Ii mancà el suport de la
Això era l'any i843. I no contenta de te- terres provides de Catalunya, deia als seus casa del costat—la dea la Plaça de Cata-
oir-la a casa, la duia a Sevilla. Madrid acompanyants :	 lunya que havia pertan gut als Rosés—mancà
]'establia l'any i955, o sigui vint-i-dos anys	 —Accepto ele vostres plains, atinics meus,	 poc perquè no acabés amb una ensulsiada.
després. La Societat Catalana per a l'En-	 oreieu-me que dintre pocs anys haurem Calgué reforçar-la a corre-cuita amb tirants

llumenat :a Gas, però, no estava satisfeta,	 fet de Barcelona una ciutat quatre vegades de ferro, treure-li cúpula i pisos. Ara de

i en 1847, a través de la Central Catalana el que és avui. Demà a les deu del matí 1 edifici pretès monumental ja no en resta

d'E'lectricitat, donava a la ciutat l'ús del sortrrem cap a Londres per tal de dur a més que unes postals que, com tantes al-

fluid elèctric, amb prioritat, naturalmont,	 terme aquest projecte.	 tres, es reprodueixen amb una constància

sobre totes les poblacions de la resta de la	 Havia arribat el dia abans, és a dir, el	 exemplar.

Península. Uns quants anys després, en díá 1, i tanmateix el dia 3 tornava a mar-	 .^ #

1894, •una nova societat productora d'elec- xar. Les seves promeses es compliren par-

tricitat, la Companyia Barcelonesa d'Ejea cialment, !Es possible que haurien estat rea-	 Hens adí corn pel camí del futur
on	

rasca-

icitat, es sumava alls elements inicials,	 litzades totes si no hagués estat la guerra eels que darà caràcter i modernitat a latr 
Per ta] de fer.nos càrrec del camí fet i encara més si els alemanys no haguessin nostra Placa de Catalunya havem fet una

podem dir que el i.000,000 de kw, h. que enfonsat el Lusitana, en què viatjava camí	 breu excursió per la histària, Part i les

anualment consumia Catalunya cap al 19u, d Anglaterra per tal de completar els sons xifres que donen una idea, una idea més,

tot energia térmica, s'acosten ara a r,000 projectes financers. 	 del que fou, del que és i del que serà la

milions de kw• h., la major part producció	 Za seva labor fow ja definitiva. Si no ha- nostra Barcelona.

hidroalèctrica, si bé subsisteixen, amplia-	 gués estat per ell, Catalunya és possible

(les, ]es velles centrails tèrmiques, dues de q'ie hauria hagut de parar part de les se-	 PERE CASALS

les quals, la de ]a Catalana i la de l'Energia	 	
Elèctrica, :s poden veure prop del Besòs,
no lluny de la Unja deli litoral. Les centrals
tèrmiques esmentades i la popularíssima Darreres novetats arqueològiquesdel carrer de Mata i Parallel asseguren la
continuïtat del servei, contra els perills d'es-
tius massa eixuts que poguessin reduir ex-
traordináriament la capacitat deis salts (Ve de la pàgina q.)	 tes nombroses obres de jardineria i de co-
d'aigua i per tant la producció hidrotèrmica.	 municacions, la fortalesa en si mateixa és
Pot dir-se que l'any igir havia d'ésser un Les antiguitats precolombianes han donat la construcció menor, tot i ésser de bones
any decisiu per a l'electricitat i ]'economia recentment llur estimable contingent de no- dimensions i de composició complicada. Les
de Catalunya. Fa temps que pels rius i ]es vetats ,arqueològiques. El conegut arqueòleg muralles defensen, ultra la fortalesa, quan-

precolombià Luis Valcarcel retrobà l'any titat de temples i de sepultures de magnets
passat l'emplaçament de la ciutadella de inques. També enclouen les muralles una
Pisaj, gran i compllexa construcció inca que població que hagué el nom de Piquillajta.

U N A P R E C I S I Ó 	 la manigua havia absorbit del tot. El se- Les cases d'aquesta població eren de pedra
I amb el sostre !lleuger, probablement de
bruc. La composició d'aquesta població es
troba perfectament agençada, amb carrers

	

Aquests dies, e1 senyor Otto Mayer, que	 A w	 regulars. Totes les altres construccions sónk

ha deixat de pertànyer a la redacció de y	 de bona pedra admirablement esquadrada,

MIRADOR, s'ha apressat a fer-ho saber a	 ^^s	 : -	 si bé es nota corn la superposició en alguns
tothom que ha pogut em unes delicioses tar-	 • 	 ." ,	 " • '	 edificis d'aparell menys perfecte, segurament
ges color crew que reparteix a domicili.	 r 	 . 	 _ . 	 refeccions del temps de la decadència d'a-
Aixd ens podria estalviar la feina de fer~	 quella civilització. 'Els edificis es troben tots
aquesta nota si no los que ens interessa`l orientats i dominant-hi ]es línies verticals
precisar un , punt del redactat del senyor	 ^. /<	 -	 - o lleugerament trapezoidals, iEs una arqui-
Mayer. I és que no és ell que ha deixat	 g	 • . " l	 tectura molt salida, no sois per raó de la
de collaborar a MIRADOR per disorepàmcies	 '	 duresa i de la bona estereotomia, sinó tam-

	nosaltres (sinó nosaltres que ]i hem 	̂ 	 o	 bé per raó de la poca alçada dels edificis.amb 
(lit de deixar la seva collaboració per mo-	 ' }	 z,	 La part natural del turó, que és rocosa,
tius d'indelicadesa i de desconsideració per-	 3	 P	 '	 es troba aprofitada tenaçment per a obri^r-

sonal envers altres collaboradors de Mt-	 ?z:y	 r s . 	 °,	 hi galeries, túnels i carreteres. S'ha trobat
RADOU• , .' =	 }.',	

entre les ruïnes bona quantitat de material

	

Ara el senyor Mayer escriurd a la Revista	 y	 t	 • arqueològic mòbil, però el material que ha-

Ford. Li desitgem molta sort i esperem que	 c•	 !►s	 via d'ésser més important, el de les tombes
les seves cròniques siguin força apreciades 	 .	 ~	 principesques, aquest ja havia estat espoliat

pels lectors d'aquesta revista automobi-	 'r ' y^ , • , -,	 des de 1 antiguitat : les tombes han apa-
z	 regut saquejades. Els arqueòlegs suposen. t ' '.. '	 ^•.— .	 .	 .

que la fortalesa de Pisaj degué ésser, tant
corn ciutadella, temple o bé observatori so-
lar de caràcter religiós, perquè un deis edi-

estimat en tot el seu valor. I pressent, pot- , ficis més aiotables del conjunt amurallat és
ser, que aquesta intelligència arribarà a in-	 r :"^,	 . •	 una construcció de petites dimensions, de
filtrar-se pod a poc, corn tota cosa de cu]-	 planta circular, al centre de la qual hi ha
tura, per capes humanes cada vegada més	 un gnòmon.
extenses. Qui sap si e] seu fill arribará
«naturalment a posseir un gust i una sen-
sibilitat per a l'art romànic que, cinquanta
anys enrera no s'haurien pogut trobar sinó
rigorosament localitzats en un especialista.	 nyor Valcarcel ha netejat el bloc, que és	 	

La influència avui manifesta i creixent un turó en bona part artificial, construit
de l'escola de Schonberg damunt una série en forma de terrasses esgraoeades en Bi-
de compositors joves deis més diversos pal- verses direccions i amb edificacions en la La eol 'lecció eomplefa de
sos, suggereix la idea d'un procés semblant, majoria, arquitectures aixecades sovint d'a- 

MIRADOR po>^ eonsul4ar■Es això el que voldria examinar encara, plom sobre un vertiginós estimbat i barre-
en una altra crònica , en relació amb les lada l'arquitectura amb notòria jardineria
obres joves més importants deis programes les obres d'enginyeria per al regadiu i les se a 1 Arxiu Hisforie de la
de Praga,	 construccions pe tites, pròpies de la jardí -

RoBeRT GERHARD necia, ho testifiquen prou. AI costat d'aques- Ciui a4 (Casa de 1 Ardiaca)

IMPRESOS COSTA
NOU DE LA RAMBLA, 45

BARCELONA

Vas ritual en bronze, de l'època 1'xeu	 JOAN SACS
(Museu Cernuschi)
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