
LA FIÀ 'I'REfVCAUA

BaÍ#Zneuse	 PAU GARGALLO



LA MA 1llE\CAftis
REVISTA QUINZENAL DE TOTES LES ARTS

Edicions Joan Merli	 Barcelono,24 de desembre de 1924
Ample, 53	 Any / = /vrrmero4

EL l)ESNÍT EN L'ESCULTURA
d' EH Pali tRar aI10

L'escultura en metall és la que, anib major

intensitat, ha donat a l'escultor Gargallo un

segell d'originalitat; perquè en el metall, so-

bretot en el plom, és on ell ha realitzat les més

arriscades recerques pels viaranys desconeguts

de la plástica moderna. Però al costat d'aques-

tes obres on l'esforç renovador de l'artista ha

realitzat les experiències més ardides, bo i for-

mant part de la seva producció darrera, una

série de desnús han anat recollint aquelles con-

questes, fora de l'acció violenta de la lluita, i

amb tota la gràcia reposada de la victòria.

Hi ha en aquests desnús una sensualitat

formidable que no neix de una excitació dels

sentits, sinó de la vitalitat profunda i plena

que contenen, transformada en qualitats plàsti-

ques. Hi ha en aquestes escultures el batec

d'una essència interior, viva i tranquilla com

el flam d'una llàntia, transparentant -se a

través de la prodigiosa harmonia deis volums.

1 totes aquestes qualitats, traduïdes en un

llenguatge rigurosament escultòric, que en tot

el procés de la seva producció l'artista no

abandona mai, des de que les seves mans es

posen sobre la massa caòtica fins que, amb la
darrera emprempta, llencen l'obra a viure de
la pròpia vitalitat.

L'anècdota desapareix sota la bellesa del
gest. No és la contorsió el que caracteritza

l'obra, sinó l'esforç i la bellesa d'aquesta con-

torsió adquirint virtuts plástiques damunt la
gracia profunda del cos humà. Particularment

en l'estatueta "L'esclava" la part anecdòtica

s'esvaeix davant la expressió formidable del

que podriem dir-ne "moviment en repòs "; movi-

ment aturat per l'artista amb la seva creació,

sense caure en l'encarcarament de la mort,

sinó amb tota la vitalitat enorme i el batec

trèmol de les coses vives, àdhuc en llurs mo-

ments de immobilitat relativa.

La forma, nascuda d'una ponderació de

volums en harmoniós equilibri, realitza la mis-

sió escultòrica d'absorvir i expressar tots els

altres estats de la matèria i tots els altres sen-

timents de l'esperit, i és el producte de l'estudi

continuat i aprofondit cada vegada més en la

realitat, portat a terme per un artista cony

Pau Gargallo, d'una capacitat plástica poc



sovint igualada. Cap d'aquestes obres cau

en el recercament artificiós i amanerat de

poses més o menys naturalistes o clàssiques,

que sota l'apariéncia d'una nobilitat poética,

pretenen dissimular llur inconsisténcia plàs-

tica. Cap d'aquests desnús fa precisa, per

ésser comprés, la evocació del passat; en te-

nen prou amb mostrar-se, per qué, per elis

mateixos, totes les belleses del cos humà —del

cos humà deis nostres dies— sien compreses i

estimades, amb aquell encís persuassiu amb

qué s'infiltren al nostre esperit les obres d'art

quan són creades amb amor i amb competéncia
i porten projectada en els seus trets l'ombra

paternal d'una personalitat tan vigorosa i tan
definida com la de Pau Gargallo.

A través d'un rigurós exàmen estètic,

aquestes obres queden situades en el plà de
l'escultura veritable, en tant alt grau, que 1^,
sensibilitat artística de l'espectador pot mzsu-

rar -se per la seva major o menor comprensió
de les valors escultòriques d'aquesta obra, que
en el procés de la seva creació ha anat tra-
duïnt en expressions plàstiques tots els atri

-buts de la seva vitalitat.

Les excepcionals condicions de l'escultor
Gargallo, han trobat en aquests desnús 1'opor-
tunitat i els elements per manifestar-se: la seva
modernitat tan incisiva; l'agilitat amb qué es
produeix en l'expressió del seu art; la força i
la capacitat per transfondre a les seves obres
la vida real; la precisió i l'equilibri entre la
concepció i la realització; la seva contenció

normal dins els Límits de la plasticitat; el seu

amor a l'ofici transformat en aptitut insupera-
ble; totes aquestes qualitats creen la bellesa

sensual i consistent de les seves escultures, i
verteixen damunt d'elles la gràcia resistent

i profunda d'una excepcional comprensió i
d'una aguda sensibilitat.

J. LLORENS AR'I IGAS

SONET DE LES MIL I UNA NITS
Si la espera feu diàfan
el cos d'ella, sota els dits,

quan els braços d'ell l'agafen,
fulguren totes les nits.

Claros nits, temps sense pressa
que l'abraçada desfés.

Rusc d'estrelles, niel que vessa
del cel clar dintre del bes.

Besades d'enamorat

com abelles del silenci,
abellar d'oci i repòs,

on fan igual claredat,
sense parament que agenci,
els llavis, la nit i el cos,

J. M. LPFZ-P!t t
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K4kiilica a Eselasans

Esclasans, que en pocs mesos ha tingut la
gràcia d'aconseguir un bell renovi de crític icono-
clasta, eni va dedicar no fa gaire una llarga al . lu-
sió damruit aquestes mateixes planes. Una al•lusió
que tant sembla respondre a un desig de suscitar
el diàleg covi a la necessitat de fixar la seva posi-
ció davant els meus assaigs literaris.

No tinc costum de fer l'orni. El Sr. Esclasans
em demana una opinió? Jo li en donarè tres. Faré,
en la mesura de les nieves forces, i aprofitant el
seu preciòs aussili, una provatura d'auto- crítica.
En acabat, responent a la seva interpel-lació con-
creta, diré el que penso de l'avantguardisme, i, fi-
nalment, per torna, declararé el que ara cony ¿ira
penso del Sr. Esclaeans.

Diu Esclasans : «En Soldevila és, desterrat
I'Ors, un dels nostres prosistes que té més el tò de
«chroniqueur•, de «diarista», frívol, lleuger, adés
superficial, adés reflexiu, però sempre sense pro-
funditzar gaire, el tò que Inés agrada a la nostra
gent que té el diari per únic nodriment intel . lec-
tual».

Nego nrnjorem. Assimilar la nieva tasca perio-
dística a la del Xenius del Glossari, atribuïnt-nos
una comuna intenció frívola, és absolutament in-
just. injust per a I'Ors. en la glossa d'aspecte més
superficial, I'Ors de la bona època conc el d'ara,
pretén amagar una intenció filosòfica i encara
amagar-la de manera que tothom se n'adongui.
L'Ors sostenia explícitament un sistema (l'home
que treballa i que juga); si algún cop jugava, no
ho feia perquè si, ho feia per provar el seu siste-
nta. Volia influir en les noves promocions literà-
ries i, diguem-ho tot, influïa.

No sé l'edat d'Esclasans; crec tanmateix
que ha pogut verificar aquestes observacions que
qualsevol home de trenta anys pot haver fet sense
gaire esforç.

Jo, periodista, quan jugo ho faig sense segona
intenció. Soc moltes estones un arnuseur; aquest
és el vint. L'ofici de divertir un públic pot ésser
malvist per Fsclasans. Jo tampoc l'aprecio gaire i,
potser deixaria en absolut d'exercir-lo si no fos
(ai de mi!) que m'agrada. Si, estimat Esclasans:
en general i fins a l'hora present, gaudeixo d'un
bon humor remarcable i no eni dol de fer-ne par-
ticipar els meus lectors de «La Publicitat»

Altrament, després de nuu anys d'article diari,
tinc el meu concepte del periodisme. Penso que
el periodista, si no vol estafar l'empresa i — cosa
més greu — trair la seva professió, ha d'assegurar
l'atenció deis lectors. Per a conseguir -ho ha de
dossificar la reflexió i l'amenitat en forma que no
els esquivi. En un niot, no ha de deixar -se classi-
ficar cony un llururo.

Un llauna. Aquesta paraula inipura tant pot
designar un geni excels col li un pobre honre: Eins-
tein, Kant, Hegel no menys que... deixem-ho correr;
no vui ofendre innecessariament a ningú.

Aquell qui sent la noble pruïja d'arribar a un
nivell niés pregón que el suportable al lector-lipu
o que no posseeix o que no vol posseïr els mitjans
necessaris per arrocegar-lo niés enllà del seu ni-
vell, té el deure de refugiar-se a les revistes espe-
cialilzades o d'escriure llibres de tiratge limitat.
El que accepta el periodisme ha de fer de perio-
dis ta.

Vui dir amb tot això que visc dolçarnent per-
suadit d'ésser un periodista perfecte? Llegeixo
prou papers i soc prou discret per comprende que
la perfecció passas alguns quilòmetres per damunt
el nieu cap.

Es molt probable que en la majoria dels casos
que Esclasans jutja que no profunditzo gaire, real-
ment no sigui capaç de profunditzar niés. La part
de intel • ligència que eni fa el favor de suposar que
deixo inèdita per simple prurit d'elegància, és,
posat que existeixi, una quantitat negligible. La
sola cosa que sincerament puc declarar és que en
el descapdellament d'una idea o de un sentiment;
devegades no vaig fins on podria anar, sinó fins
allà on crec que el lector eni podrà seguir o, al-
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menys, fins allà on crec que podré mantenir des-
perta la seva curiositat.

Aquesta preocupació d'ésser llegit i entès per
una p;irt, si niés nó, del públic que compra el diari,
no interessa a Esclasans? Eh I diu que no. Però
ningú el creurà. (Les raons en la tercera part
d'aquest article).

Din també Esclasans: <En Soldevila és un
literat que quan escriu, soniriu. 1 hom diria que
l'interessa niés somriure que escriure ». Vetací la
millor observació del nieu crític. Ben dita, bonica
i, en bona part, certa.

Si. He estat sempre un home somrient. Més
d'un cop, en anar-me a afaitar, rn'he sorprès som-
rient a la meva pròpia imatge reflectida dins el
mirall. He passat engúnies, dolors, desesperacions
coto qualsevol altre, potser niés que qualsevol
altre; però els eclipsis de la nieva vocació d'hoste
sonirient han estat molt breus.

Es possible que aquesta vocaciò hagi crescut
i arrelat a mesura que he fet anys, però ha estat
vivacíssinta desde bon principi. Alguna vegada me
he arribat a preocupar i he sentit el daier d'alli-
berar-nt'en, de donar sortida a d'altres sentiments
que el cedaç del somriure sens dupte impedia de
passar. l-erò aquestes vel • leitals, ara cost ara, no
arriben a fer trontollar la nieva vocació.

Sense apagar el somriure he pogut dir toles
les coses que m'han passat pel cap i si no n'he dit
més, si no he estat niés pregón, cregui, Esclasans,
que no és culpa del sistema sinó culpa del treu
intel tecle.

De niés a niés, posat que el somriure sigui in-
compatible amb un rengle de sentiments; no ho
són aixintateix el sanglot, el gemec i l'esgarip en
tant que sistemes? Deu ésser una feblesa de sec

-tari, probablement ho és; però em fa l'efecte que,
comptat i debatut, no hi ha cap actitut tan com

-prensiva coni la de l'home que somriu.
Avui tinc una vocació irònica. Podrà interes-

sar o no interessar, però és la treva i mentre bu
serà, no deixaré de seguir-la. Si I'evoluci.ó del nieu
temperament ens comanda l'accés a d'altres vies,
no em resistiré pas. Desviar-me per complaure la
crítica, fóra una peguesa que la crítica mateixa
cuitaria a senyalar i a combatre.

Perque — i això serà un incís — veig atub
alarma que la majoria dels que es dediquen a la
crítica s'encomanen la mania de treure a tot

-hom, de lloc de senyalar a cada escriptor l'exer-
cici  de les qualitats que més palesament ti man-
quen. A l'home somrient li diuen plens d'un ro-

ma nticisnte desuet: .Ja esta bé aquest somriure;
però per què no us consagreu a I'exaltacíó del
dolor? Només ets qui es cargolen en les urpes
del dolor, mereixen la nostra estimació literària >.
Davant l'home tràgic exclamen: <Bé. Doneu amb
vigoria i veritat la nota tràgica; però en el món hi
ha alguna cosa niés. El cel no sempre és ombrívol;
la terra (le tant en tant s'encatifa de molça, etc.>

Fa pocs dies he trobat un exemple grotesc
d'aquesta tuania. Un crític novell, jutjant el darrer
llibre d'Ernest Martinez Fernando, que consolida
tota de les valors més pures i més noves de la
nostra prosa, el menysprea perquè no segueix la
petja... de Santiago Russinyol o d'Angel Guimerà.

Ah, tanmateix fóra diví que tots els escriptors
tinguessin la lira amb les set cordes. Hom es pia

-nyerà de que no les hi tinguin, però hort s'abstin-
drà d'exigir que fabriquin les que hi falten. Fóra
inútil —més que inútil: fóra perillós.

Els autors tenint l'obligació de llegir les críti-
ques; lots les llegim encara que alguns, per co-
queteria diguin que no les llegeixen. Les nerviosi-
tats, tristeses i irritacions que ens en poden per-
venir, poques vegades són infecundes. La crítica
pitjor, la menys raonable, pot, entre diverses em -

pentes d'aquesta siena que he tractat de definir,
revelar-nos una perspectiva oblidada o inconegu-
da, desvetllar una aptitut condormida, senyalar

-nos un esforç que només la peresa ens feia veure
coni impossible. Cal acceptar les perspectives,
però resistir bravament les empentes.

Vetací acabat el meu exercici d'auto- crítica;
si, en el fons, conté una dossi d'apologia, Esclr-
sans, decidit partidari del subjectivisme sense
màscara, no nt'en farà retret.

Diu Esclasans fent la crítica d'unes paraules
que vaig dedicar a Salvat -Papasseit datuuni les
planes dei <D'Ací i d'Allà>: <En Soldevila entre co-
mentaris intel -ligents esmenta les contbinacion,, ti-
pogiàfiques dels cal • ligrames d'En Salvat i anomeni
els tipus de ¡letra amb el nom que els donen els ini-
pressors, entretenint -se a escatir el grau de bellesa
o de delicadesa que puguin tenir per ells mateixos
aquells tipus de lletra. Es possible que En Solde-
vila, tant aivatent gairebé sempre, cregui sincera-
ntent que el joc deis cal-ligrames (del cal•ligranta
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d'En Salvat) obeeixi a una dèria o una pensada de
tipògraf estetitzant? No ha vist, encara, Irn Solde-
vila, tots els lligams espirituals que uneixen la raó
i la expressió en la poesía d'avantguarda, sense
recordar-se deIs tipògrafs ni de què al món siguin?
No ha descobert, encara, tota la correlació de je-
rarquies i de correspondències, esiríctament i se-
verament intel • lecturls, que Iii ha entre el t:rnrany
de les lletres i el tamany de les imatges i les idees?
1 no fia comprès, en fi, que l'avantguardisme ha
estat ('únic umovirnent —niés fort, niés comprensiu i
més intel • ligent que el mateix Renaixement italià

—que ha trobat l'encaix exacte que ha de dur -nos
novament a parar la boca sota el raig de l'aigua
fresca deIs dolls eterns de Ronca i d'Atenes, i que
aplicat i perfeccionat a Catalunya ha de punxar i
fer vibrar els nervis més amagats de la catalanitat.
en la nostra poesia? Si Eu Carles Soldevila hi vist,
realment, tot això, li agrairia que ens en digués
quelcom, perquè, conc diu la gent, hi veuen nués
quatre ulls que dos, i a mi aquestes coses eni fan
rodar el cap de tal manera, que sempre vaig darre-
ra de les persones denrana:nt per l'amor de Déu que
m'expliquin el que en pensen >.

De grat diré a Esclasans tot el que penso del
c rl • ligrauta i de la poesia d'avantguarda.

En primer lloc, consti ben ciar que no soc jo,
sinó els avantguardistes, els que han volgut escatir
el grau de bellesa i de delicadesa que hi havia en la
tipografia. E'Is Iran estat els que ens han fet adonar
de l'existència de diversos tipus de lletra; ells són
els que han volgut elevar la tipografia a col . labo-
rar amb la poesia. 1 per fer-ho, no dupteu que han
hagut de devallar a aquestes nrinucies d'ofici que
he tractat de sugerir eu la meva nota del D'.4ci i
a'Allà. El nostre amic Salvat no ha tintat altre
remei sinó assistir a la impressió del sen <Irradia-
dor del Port> i senyalar: ' aquest vers anib lletra del
còs vuit, aquest altre anib lletra del còs deu; aquest
mot amb capitals, aquest altre anrb versaleies,etc.
etc.> No podia pas delegar eu el tipògraf aquesta
feina que, per obra i gràcia de la nova doctrina,
passava a ésser una feina substantiva.

Vol dir això que no hagi vist la tentpr,tiva
d'establir un lligam espiritual entre la poesia i la
seva expressió que implica el cal • ligrania d'Apol . li-
naire o de Salvat -Papasseit?

L'he vist, cregui Esclasans, que l'he vist. Era
evident i, per si no ho f,)s, els seus inventors no
han pas oblidat d'esbombar-bo. Pero una cosa és
ta temptativa i una altra la realització. Una cosa és
dir vui fer i una altra fer. 1, al nieu entendre, la tern-

ptativa que representa el cal • ligrama,d'un costat re-
sulta equivocada i de l'altre tímida. Expliquem -nos.

Equivocada; perquè l'expressió de la poesia
é^, per definició, el llenguatge, de la mateixa ma-
nera que l'expressió del s e ntiment musical és, per
definició, la vibració sonora. Un poema, balda-
ment no recital en veu alta, val pels atots que el
componen, no pas per la caligrafia o la tipografia
que, accidentalment, els registra. Els jocs de lletri s
sobre la plana del llibre, tenen, en la millor hipò-
tesi, una utilitat d'ordre semblant al de les indie?-
eions: Adagio, Aîidante, Alle[, ro, M,ie' to'o, etc.
que són inscrites a l'entorn (lel pentirgranra. Però
ni aquesta hipòtesi eni senib'a acceptable. La poe-
sia, àdhuc en els casos de ntàxirna divagació, té
un lligant lògic que no té la música: la prosòdia i
la sintaxi poden ésser niés o menys violentades,
però en general no obeeixen al capritx del poeta,
han d'obeïr a una II el comú. El marge d'albir en
la interpretació d'un poema enr sembla nto't nués
restringit que el marge d'albir en la interpretació
d'una simfonia; per tan y , les ¡ni] eacious o consells
nmirgivals, nioli niés superflu .

A niés a niés d'equivocad r, la teoria del cal . li-
grarna nr'h r sentbl,it sempre d'ura timidesa pueri'.
Si els cal • ligrauui^tes creuen que I,+ poesia por tro-
bar en els elements nt iteri + • s que ocasionalment
la re,,istren un aussili preció z , per qué s'aturen gai-
rebé sempre en la combinació tipo,,rffica emprant
uns signes tan rígids, tan poc flexib!e^, e nt es
tipus d'inrprempta tradicionals? Admesa en poesia
una correspondència essencial entre la renresen-
tació plàstica i la subitànci,r intima, calia anar
"tés enllà, molt rnés enllà... i acab,ir corn Maririeiii
fent poemes toclrls: una franj r de sed a, una de ve-
Ilut, una de paper de vidre.

Paul Valery en un dels seus assaigs ens expli-
ca amb una envejable finor critica conc el sinibo-
listtte ha estat fruit de <I'intention comunne a plu-
sieurs familles de poètes (d'ailteurs ennenries en-
tre elles) de <reprendie ri la Mi.,ique léur bita». Pa-
ral . lelament, cree que podrieni definir I'avantguar-
disnre conc l'intent comú a diverses families de
poetes de «reprendre a la Peinlure, leer bien. •

La pintura nioderna no menys que la musica
de Wagner, ha donat als poetes la sensació que
eren desposseits de llur privilegiada posició da-
vant l'Univers.

Es un fet que Apol • linaire teorilza a remolc de
Pic,isso í Bracque. I'erò qualsevol que sigui I'ori-
ginalitat de la seva terra, no eni sembla lícit de dir,
coeu fa Esclasans, que les relacions entre la tipo-
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grafia i la poesia que ha provat d'establir anrb
la invenció — ben relativa — del cal-ligr¿nta,
siguin d'ordre austerament i estrictament in-
tel.lectual.

Precisament, la primera falla que trobo en la
teoria avantguardista i, en concret, en la teoria
del cal ligrarna, és la d'esrablir relacions d'un ordre
que no és auster, ni estricte, ni gairebé intel•lectual.
En aquest aspecte, seurpre al nieu franc juí, els
cal • ligramistes han irritat niés la superficie que el
fons (le les novíssimes tendències dominants en les
altres aris. Picasso i Strawinsky han reaccionat
contra el romanticisme i han provat de crear un
art pictòric i un art musical purgat de tot element
que no fos essencialment pictòric i essencialinent
musical. Han tingut el propòsit de prescindir de la
emotivitat que pot derivar de la elecció del tenia
o del model.

Apol • linaire, Max Jacob, Cocteau, han aplicat
aquests principis a l'ordre poètic, han perseguit
aquesta austeritat de procediments, aquesta pu-
rificació duta als límits de I'inhumanilat pel pintor
espanyol i pel músic rus? Eni penso que, si era
aquesta llur intenció, moltes estones T'han oblidar.
1 cap oblit tan palès, tan sorollóz, tan esgarrifós
com el que representa la invenció del cal li¡ narra,
on sobre la complexa imatge suscitada per les pa-
raules, han volgut posar la miserable imatge defi-
nida per les diferències de lletres i llurs disposi-
cions damunt el paper.

Mentre que la pintura novíssima i la música
novíssiuia rebutjaven, per impures, les suggestions
d'ordre ¡iterar¡ i sentimental, els poetes avant

-guardistes s'escarraçaven a admetre suggestions
d'ordre gràfic; volent innovar, fet i fet, recullien
una tradició tan vella conc la deis llibres il•lustrats
o aplicaven el costum diarístic d'accenruargrolle-
rament la importància de les notícies, mitjan
çant un jòc de blancs i de titulars de diverses
niesures.

No, Esclasans. El cal • ligrama no ens ha revelat
cap món poèric nou. 1, per contra, ha servit (le
refugi — precari, és clar —a una colla de peresosos,
de trapacers o de fremistes.•A Catalunya només
Salvat, ha pogut conrear -lo de bona fè. Ni Folgue-
ra, ni Foix, ni Solé de Sojo, han fet altre cosa que
divertir- s'ixi.

Eliminada — provisionalment — la qüestió del
cal • ligrama, resta la de l'avantguardisme que ac-
cepta una tipografia si fa no fa normal. Crec que,
efectivament, Apol • linaire, Cocteau, Max Iacob,
Reverdy, representen valors respectables dins la

literatura francesa i cree que Marinr tti ha escrit
algiins deis millors poenies (le la moderna lírica
italiana. Crec, però, que cap d'ells ha complert
l'ambiciós propòsit «d'afegir nous dominis a les
llebes en general». La insur re cció contra la sensi-
bilitct o la ienrimentalitat que significa el cubisme,
fet i fet, qui encara el representa amb millors títols
és Henry Beyle, dit Stendhal.

Les innovacions efectives de l'avantguardisme
eni sembla que tot just afecten la mètrica i, super-
ficialnienr, la imatgeria.

Cap avantguardista averé pot comparar-se a
Baudelaire que, tal vegada va preocupar-se niés
d'esirenyer el camp de la poesia, que no d'eixani-
plar-lo, aconseguint així una de les originalitats
rnés remarcables del segle XIX.

La part d'Apol • linaire que té més probabilitats
de subsistir i que, facilíssintarnen', s'emporta els
meus sufragis és la que deriva de Ve] lame:

la rose flolte air fil de I'eau,
les masques ont pasé par hande,.
II tremble en moi connne un gr lot
ce lourd secret que tir queni,Inde:.

Es deliciós, qui ho nega? Però no és nou —
ni li cal ser -ho.

Voie Lictée o sœur luwnineuse
Des blancs rui:s aux de Cliauaart
Et des corps blancs des aruourt uses
Nageurs mortssuivrons —nous d'ati+n
Ton cours veis d'antres nehuleuses..

Això, ultra deliciós, té urp a suggestió enorme.
Però tampoc és nou, amic Esctasans. Cap con-
certe, cap imatge s'hi separa de la poètica
corrent.

Cal acabar aquest capítol, no per prurit d'ele-
gància, corn podria sospitar Esclasans, sinó per por
d'envaïr lot un número de <La Mà Trencada». Re-
sum: el cal • ligrarua,zero; l'avantguardisme, en tant
que descubridor d'ames Amériques ignotes, zero;
Apol • linaire i companys, con¡ apòstols d'un Evan-
geli nou, zero. A l'avantguardisme coni a escuma
d'una bullida literària, tota l'atenció que voldrà; a
Apol • linaire, Codean, Reveidy, etc, coni a poetes
post simbolistes, tots ets punts que voldrà; no
renyireni.
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Esclasans deu fer-se creus a llores d'ara (hi ha
motius per creure que s'en fa). Un any enrera tothom
invocava el crític anib el mateix fervor que posen
els serraïns a invocar Mafumet. Avui encara en
revistes i revísteles hi ha jovincels que li consagren
sacrificis. Apareix Esclasans. Té el convenciment
que és el Crític i no s'en amaga. Anib una inena
d'impaciència, talment cons aquell que dupta si
tindrà temps o corda per complir la seva nrissió,
comença a escriure llargs articles a <La Revista>,
a • La Veu> a ' La M't Trencada >. Les opinions i les
confessions s'hi mesclen formant un menjar ape-
titò;, sovint saborós. Esclasans no s'atura. Ataca
el poeta Carner, defensa el poeta Lopez-Picó(I),
és a dir, va contra el corrent ainb aquella gallardia
dels honres valents de mena. Té, de més a més,
un accent luessiànic.

Accent difícil! Nouié< el fet de veure'l adoptat
ja nt'in <pira una sincera admiració, perquè suposa
uns tresors de fè i d'assegurança que jo no he
tingui, ni espero tenir.

Aquest accent deu respondre serfs dupte al
tarannà crític d'Esclasans, però en bona part em
senibta provocat per I'espectaiiva solemne que he
descrit en conrenç.,r aquest capítol. Semblants es-
pectatives tenen sovint totes les característiques
d'un parany cruel: susciten un Messies i en acabat,
quan surt, el ne ,,uen, l'insulten i el lapiden.

Més o menys ens trobeni en aquest cas. El
crític, lot just Ita començat la seva tasca, sent
nombroses vells que criden: <agafeu -lot que pleguil
que es desi! > Caldria tota la divina paciència de

Jesucrist per suportar aquest ambient sense alte-
rar-se. D'ençít que el etílic s'hi troba, la seva genui-
na tasca de crític, vulgues no vulgues, esdevé coni-
plicada per una necessitat de defensa i de con-
traatac.

Llegiu, per exetuple, el seu article sobre la pin-
tura d'Aragay aparegut en <La Revista>, número
primer novembre:

«Nosaltres,els pedants, tenint el gran aventatge
damunt la gent discreta de no acontentar-nos mi-
rant les coses i enduent- nos-en la visió simple i
puta (d'això en dient objectivisme per entendre'ns)

sinó que ens cal veure les coses pels quatre costats,
per fora i per dintre, pel dessobre i pel dessota, i
encara cris en tic len int escorcollant la ruaièria i I'es-
perit per quedar ben segurs de què, una volta ben
sospesats i repicats amb l'ungla, no hi ha cap
dupte que ens privi de creure que no ens enga-
nyent (d'això, per entendre'ns, en diem subjecti

-visme)>.
Creieu que un honre intel • ligent com Esclasans,

sense la necessitat humaníssima de repel • lir les
agressions, voldria fer -nos acceptar la identificació
baldanrent nominal del subjectivisme amb la pen-
da n terra?

Honi pot perfectament fer totes aquestes ope-
racions que descriu Esclasans anrb una pintoresca
vèrbola pujoliana, sense incorrer en pedanteria, o
aliuenye,sense afegir res a la pedanteria substancial
que representa el fet d'escriure per h,I públic. Fins
i tor, m'inclino a creure que la falta de precauc.ó,
el proce ii rleni de plantar les afirmacions conc qui
planta una ban cera inviolable, el costum de pon-
tificar en p oni d'un sistema en calmosa gestació,
coses que en determinats gèneres literaris poden
constituir qualilals de primer ordre, susceptibles
de produïr obres excel • lents, en la crítica han de
constituir un entrebanc seriós.

Deixem la discuszió sobre la possibilitat o la
impossibilitat de l'objectivisme. Ens menaria a
una esfera típicament filosòfica: i ni jo ens trobo en
condicions d'en'rar -hi ni cree que Esclasans tingui
gaires esperances de sortir-ne.

B.ista al meu propòsit de senyalar que la crítica
literària tal conc Iba entès el segle XIX i ha seguit
enterieni-la el XX (Sainte-Beuve, Brandes, Vossler,
Thibaudet, Caries Riba, Jusep M. Capdevila) re-
presenia un esforç de comprensió, explicació i va-
loració de l'obra d'altri, mitjançant, és clar, el
contrast amb el prejudici estètic i social de cada
crític.

Els articles que fins ara coireixeni d'Esclasans,
poden inscriure's dins aquesta tradició? Entenc
que rió. No n'hi ha cap que manqui d'uns quants
judicis etílics d'incontestable clarividència, però el
conjunt de l'article nlai no representa una veritable
crítica. Honi endevina desseguida que Esclasans
reacciona massa violentament per poder acomplir
de cap a cap un conciençós programa crjtic. El

(1) Un fet estrany, l ara cono ara dificil d'analitzar ès que a Catalunya la uiajoria deis eSeriptors facin ets primers assaigs critica
Sota el signed'EnLopez -Picó. Esclasans no és un cas Cínic per bé que resulta el més significatiu. EH participa amb urea minuciositat curiosa

d: totes les filies i les fobies de Vil ustre autor d'E epfa i converteix explici l ament Ibbra d'aquest en base del seu Ststerna.
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xoc amb la primera satisfacció o amb la primera
contrarietat, és prou a engegar <el trasatlàntic de
la seva vehemència> Dirieu que és un caliu voraç
que amb el primer braçat de llenya s'abranda i
cuita a omplir -vos de llum i de fum en propor-
cions variables... (Cas típic: l'exaltació amb què
comenta uns quants versos cullits anib pinces
en el llibre del poeta Sancbez-Juan, infonent -los
una trascendència lírica que probablement no
tenen).

Els autors IloaIs o blasmats per Esclasans no
poden fer -se la il • lusió d'ésser altra cosa que el
combustible que ell utilitza per escalf.,r-se.

Subjectivisme, qui ho negarà? Però no en el
sentit de veure les coses pels quatre costats, per
sobre i per sota, conc ell ens diu, sinó com l'afany
insaciable de presentar-se ell mateix per tots els
caires. Aquest afany, alhora que el seu llenguatge,
viu, directe, popular a estones, m'inclina a acceptar

anib reserves el menyspreu del públic que Esclasans
ha proclamat no fa gaire.

Esclasans no té el desinterés i la paciència su-
ficients per ésser un bon crític. No és un crític.
Tampoc ho és l'escriptor basc Miguel d'Unamuno,
baldament algun cop consenti obres d'altri; tampoc
ho va ser Joan Maragall, tot i haver escrit molts
articles sobre autors antics i moderns.

Però això no és cap defecte. Ádhuc és possible
que sigui un gros mèrit. En definitiva, depen
d'Esclasans.

Les qualitats de bon gust i serf- control que ara
cons ara enyoren) en els seus escrits, no ens desa

-vesaran de llegir -lo. Convé que segueixi escrivint.
Si cada article seu promou un tunlulte, millor. El
nostre medi no és tan abundós de revulsius
perquè no poguem repetir el vers de Joan
Alcover:

Benhaja e! poeta qui ericé', el lumu'te!

GARLES SOLDEVILA

LI TERATITRA EXFRESSIONISTA

IJi^ 1'"IiATNI('llli
pie	 ®^^ flh.% NZ

Es provat, que l'assassinat suec. í de la se-
gilent manera:

Schmar, l'assassí, s'apostá, cap a les nou
dins la nit clara, en aquella cantonada per on,
Wese, la víctima, havia de tombar, del carrer
on era el seu despatx, cap aquell carrer on
vivia.

Aire de la nit fred, f.nt esgarrifar tothom.
Però Schmar només s'havia posat un vestit blau
prim; sobr., portava cordat el gaban_yet. No

- s--ntia gens de fred; després, contínuament es
movia. Tenia sempre empunyada, tota nua, l^.
seva arma assassina, mig baioneta, mig ganivet

de cuina. Consideró el ganivet contra el clar
de lluna; el tall llampeguejà; no era prou per a
Schmar; pegó cop contra les rajoles del pavi-
ment, talment que tragué espurnes; potser li
sabé greu; i per reparar el dany el fregà com
un arquet de violi per damunt la seva sola,
mentre, tenint -se sobra; un p,u, acotat, escol-
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tava adés el soroll del ganivet contra la sabata,
adés cap a la cantonada fatídica.

Per qué comporta tot això el particular
Pallas, que allá prop ho contemplà tot de la
seva finestra estant del segon pis? Enfondeix
la natura humana! Amb el coll aixecat, la bata
cenyida al voltant de l'ample cos, brandant el
cap, guaitava a baix.

I cinc cases més enllà, de biaix a ell en
front, la senyora \Vese, l'abric de pell de
guineu sobre la camisa de nit, esperava el seu
home, que avui trigava insòlitament.

A l'últim soni el timbre de la porta del des-
paxt de Wese, massa fort per a un timbre de
porta, per sobre la ciutat, cel amunt, i \Vese,
l'incansable treballador, surt de la casa, encara
invisible dins aquell carrer, només anunciat pel
senyal del timbre; ensems el pa%invent compta
les seves passes tranquil les.

Pallas s'aboca més; no pot deixar-se es-
capar res. La senyora Wese, tranquil•litzada
pel timbre, tanca la seva finestra amb un tre-
molor de vidres. Schmar s'agenolla; com de
moment no té cap altra nuditat estreny només
rostre i mans contra les pedres; quan tot está
glaçat, Schmar crema.

Justa la ratlla que separa els carrers, Wese
s'atura, només amb els bastó es recalca al ca-
rrer d'enllà. Un capritx. El cel nocturn l'ha
atret, el blau fosc i el daurat. Inconscient, s'ho
mira, inconscient s'afalaga els cabells, sota el
capell mig aixecat; res no es contreu allá dalt,
per anunciar-li el seu immediat esdevenidor; tot
resta en el seu insensat, inescrutable lloc. En
si, molt raonable que Wese vagi endavant,
però va cap al ganivet de Schmar.

"Wese!" crida Schmar, aixecant -se de pun-
tetes, el braç ests, el ganivet abaixat, agut,
"Wese! en va espera Júlia!" I Schmar clava
dins el colla l'esquerra, i dins el coll a la dreta,
per tercer cop dins el ventre pregonament. Les
rates d'aigua, estripades, fan un esgarip anàleg
al de Wese.

"Fet! ", diu Schmar, i llença el ganivet, el
supeflu last sagnós, contra la façana més prò-
xima. "Beatitud de l'assassinat! Alleujament,
creixença d'ales pel raig de la sang d'altri!
Wese, vella ombra nocturna, amic, company
de cervesa, t'escoles sobre l'obscur empedrat.
Per qué no ets simplement una bufeta plena de
sang, que jo te'm posés damunt i t'esva'fssis del
tot? No tot es compleix, no tots els sonmis en
flor maduren, la teva feixuga resta jeu ací, ja
inaccessible a tota passa. Qué vol dir la muda
pregunta que amb aiaiò fas?"

Pallas, ofegant dins el seu cos tot verí, és a
la porta de casa seva, entre els dos batnts,
que s'obren d'una revolada. "Schmar! Schmar!
s'ha vist tot, no ha passat per altres ".
Pallas i Schmar s'examinen l'un a l'altre, en-
dins. Això satisfà Pallas; Schmar no acaba
mai.

La senyora Wese amb una munió de gent a
cada costat, acud_ix amb una cara tota enve-
llida d'horror. L'abric de pell s'obre, ella es
llança sobre \Vese, el cos vestit amb la cami-
sa de nit pertany a ell, les pells que es clouen
sobre marit i muller com l'herbei d'una tomba,
pertanyen a la multitud.

Schmar, mossegant amb fatiga la darrera
náusea, estreny la boca contra l'espatlla del
policia, que se l'endú amb peu lleuger.

C. R. TRAD.
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IMÅT(ES
Botiga ¿i'antiquiari

En un carr_r5 he descobert una botiga
plena de velles endròmines. La llum del matí hi
entra poruga, com si un filat de terenyines l'a-
tur^s. En passar, s'hi lluquen miralls entelats

per la penombre, escultures de fusta acolorida
que semblen branques disperses d'un arbre, joies
esmortuides en les vitrines i velles pintures on

la carn nua s' ha cobert lentament amb la boi.-
rina del temps.

En l'agombol d'aquestes belles desterres s'o-
br-mn camins per qui sap trobar-los. No sé pas
on duen, en demig de marbres i de ferros florits.
Si m'arrisqués a entrar-hi, com no hi ha ningú

que es n-iogui en la botiga, sentiria la via que
fan els corcs en la fusta. Les lámpares de vidre

dringarien lleument, en empènyer la porta, i els

ulls verds d'un gat vigil • lant em seguirien des
de el seu recò.

Del carrer estant veig una calaixera de xi-

cranda. Em corpren, com si la tonada d'una

vella música dormís en els panys que la guar-

den. Sobre la pedra hi ha un rellotge daurat

amb les agulles retortes. L'instant que les atu-
rava era potser el mateix que desfeia el somriu-

re de la dama asseguda en el retrat de la vora,

una dama que té els ulls massa clars en el fosc

ensopiment de la botiga.

Avui m'he aturat una estona por mirar rera

els vidres la calaixera que us dic. 1 d'un bot,

tot d'una, el gat s'atansava i amb els ulls verds

plens de rencúnia, eni demanava qué hi feia jo,

davant l'escaparata. Porqué aquest gat s'a-

dorm cada nit aprop del rellotge per sentir en

el clau el refrec de les agulles torçades. Li sem-

bla que així el temps no camina com a fora,

en el carrer, amb els claps de sol.

No sé com ho he endevinat. Avui sé que

ei el primer calaix—tancat com la boca d'un

mart--.le la calaixera, hi dormen unes paraules

d'amor. Són unes paraules que encara alenen

en uns plecs de paper. Una cinta groga els

relliga. El temps s'hi aturá també fa molts

anys i el rovell del pany les ampara. Són l'àni-

ma desconeguda de la vella botiga.

La casa abandonada

La casa que te un 5 a la porta és buida i

esquerpa. En passar algú pel carrer, sembla

que ha d'estrènyer les baldes de les finestres

tancades. Mai cap llum s'hi encén en el vespre,

ni una fumerola l'anima, de dia.

De molt de temps que la casa és deserta.

Ningú sabria dir qui foren els darrers estadants,

ni ningú recorda ram eren. Cap fil de recança

no els lliga a la memòria vacil • lant del carrer,

com si fossin uns morts sense tomba.

A cada finestra hi ha una terenyina que el

vent no acaba d'endur-se Hi és arrapada com

l'eura. En les Frontices s'hi aferma el rovell,

guardiá del silenci. Si en raig del carrer s'acos-
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ta el so d'una rialla, cada finestra closa és tina
oïda que no el vol sentir.

De les cases voreres en pugen remors que
s'escampen per l'aire i en ésser al davant de la
casa deserta s'aturen de por i reculen abans

que no sien xuclades pel silenci dels morts. El
vent rellisca arran de paret i no gosa a 6car-
se per les esquerdes. Talment semi la que la
casa s'aguanti en el carrer Coin un n i iit d'ossos
sense ánima,

El desig

Recolzada en l'ampit de la finestra, una
donzella de boca vermella i humida, escolta
conc s'atarda el vent en les branques del seu
jardí. La barba rodona en el palmell de la má,
li tremola en sentir—no sap a on— el bregadiç
d'un plany. Potser fóra d'un ocell que s'envola.
Qui sap si una pedra que es mou en la sorra.

De sobtada, gira el cap enrera i els llavis
se Ii desclouen d'una frisança que li rellisca
pel cos. Com si volgués esvaïr-la, deixa la fi

-nestra i després, a saltirons, baixa els tres
graons de l'escala.

R,omarntieisnie

Si en el carrer hi hagués arbres, un ven-
tet suau en remouria les fulles primerenques,
però el carrer és nu de verdor. Rengles de fi

-nestres i cases, en l'estretor de l'aire, miren
el cel de març.

Vora la finestra més alta s'hi veu una noia
asseguda. Té un llibre a la falda i un somriure

Amb una vermellor roent- a les galtes i una
bunior fosa per dins, estira els braços i co-
mença a giravolt^.r pel pler de la fadiga. Els
cabells se li esbullen i ara gira sobre la punta
d'un peu, i ara sobre la punta de l'altre. Al
seu voltant roden les acác1 s.

Quan ja no pot sostenir -se i el respir se li
ennua en la gola, vol aturar-se brandant els
dos braços i la sacseja una darrera _-iragonça.
L'odor dels tarongers li penetra p C r la boca
desclosa. I aclucada d'ulls, mentres la fadiga
se li fon, espera en l'aire un bes que no vé.

vagarás a la boca. Amb els nlls ben oberts,
vol recordar un vers que li fuig de] pensa-'
ment.

El llibre tremola com les dues nans que
l'aguanten. Després, l'aire d'un sospir fa girar
un full i la noia s'entristeix per les llágrimes
que no li arriben als ulls,

ALEXANDRE PLANA
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EÁ 1. IPET IT HOIT IRA
(Continuació)

II

A I'endemá, però, Rovira acudí al circ a
l'hora fixada. El cavaller Giordano l'esperava
tot passejant per davant la porta del teatre,
vestit com la nit anterior: capell de feltre, ame-
ricana grisa, pantalon blanc i fent girar, verti-
ginosament la bengala flexible, mentre en l'altra
má retenia la burilla d'un cigar.

—Sou un home puntual—exclama l'acròbata
11 nçant el cigar i estenent la seva má vigorosa
amb els cinc dits ben apartats.

El petit Rovira saludà impertorbable:
—Bon dia, senyor... senyor com?
—Duran.
—Bon dia, senyor Duran—i al mateix temps

1'h.>,nenet llança sobre el cavaller Giordano
una mirada escrutadora, com cercant descobrir

-li a la llum del dia algun tret, algun detall,
que 1i hagués passat desapercebut la nit
anterior.

El cavaller Giordano l'introduí tot seguit a
Li sala d'espectacles, completament deserta en
aquella hora; una faixa de sol matinal que pe-
netrava por una finestra elevada la travessava
oblicuament, arrancant tènues lluentors dels
daurats deis trapecis i fent dansar nuvolets de
pols sobre la pista. Al bell mig d'aquesta hi
havia preparada una tauleta amb una ampolla
de Calisay i dues copes. Discretament apar-
tat de la taula, es trobava aquell petit moble
"ad hoc" que els artistes a la manera de Gior-
dano usen per treballar en l'especialitat; el mo-
ble era folrat de vellut vermell i ornat amb sar-
rells d'argent.

Entre pausats glopets de licor el senyor
Duran va parlar al nou amic sobre la completa
seguritat que oferia el seu art, del domini ab-

solut que en posse'ia i de les magnífiques condi-

cions que presentava "per tota mena de sugges-
tions d'ordre artístic". Al cavaller Giordano Ii
feia falta un home d_- poc pes (les criatures

sempre porten disgustos) _a fi de poder conju-

minar nous trucs sense haver de fer grans es-
forços de resistència i preocupar-se sols de
1'efecte.

Desitjant portar a Rovira un complet con-
venciment del que li deia, l'artista feu una de-
mostració práctica. Es col'locá a l'aparell amb
el cap a terra i els peus en l'aire, i començà a
fer rodar sobre aquests, primer amb lentitud,
després amb rapidesa vertiginosa, un tonell,
una escala de fusta, un dau de grans dimen-
sions, una voluminosa pilota de goma i finalment
la mateixa tauleta on s'havia servir el Calissay.
Tots els objectes giravoltaven per l'aire de mil
variados maneres i amb precisió extraordinària.
Quan el malabarista es va aixecar per veure
l'efecte que havia produït la seva destresa,
Rovira digué que n'estava veritablement ma

-ravellat.
—Un treball molt net i molt artístic —ma-

nifestá resumint la seva opinió.
Aquests elogis semblaren agradar al cava-

ller Giordano, el qual digué:
—Pel que es refereix a seguretat, gosaria

comparar-me amb els mateixos japonesos —i tot
seguit afegí, somrient capciós: Vol que intentem
un petit assaig, sois un petit assaig? Li asse-
guro que no corre cap perill la seva persona i
si no fos així jo seria el primer en negar-me a
una proposició d'aquesta naturalesa.

Rovira somrigué; miró al seu entorn: no hi
havia ningú; la sala continuava deserta. Teatre
endins s'oïen veus llunyanes barrejades amb un
constant bram de lleons. Era una bona avinen-
tesa. Timidament s'avançà al malabarista, posà

les mans sobre els peus voluminosos i resis

-tents, tornà a somriure... i a la fi, hi va seure

com per broma...
—Aquestes coses no es pensen tant, amic

meu—digué Giordano, impacient, i al mateix

temps donà una forta empenta a sos peus, llen-

çant per l'aire el petit Rovira, potser, potser,
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amb excesiva violéncia. Un crit ofegat, gairebé
un gemec, s'hi deixa sentir. L'homenet rodà per
l'ample espai de la sala com un titella, fent
una contorsió, de tan desesperada, grotesca;
peus i mans s'agitaven tot cercant en l'aire un
punt de seguretat. No obstant, res tràgic no
succeí. L'admirable destresa de] malabarista
Feu que el cos de Rovira anés a caure sense cap
novetat, no sobre els peus, sinó en els braços
segurs de l'expert cavaller Giordano. Un cop
va ésser a terra ferma, l'homenet, amb expres-
sió irritada, hostil, i al mateix temps que s'ar-
ranjava la corbata i els punys de la camisa i
el coll de l'americana, s'aparta de l'artista de
circ fins a l'extrem oposat de la pista, eom si
temés una nova escomesa a traidoria. Tot
allunyant-se semblava un eriçó.

— Es una broma pesada; deuríeu haver
avisat—digué rancuniós, p1! lid, anit la veu
alterada.

El cavaller Giordano, les mans sobre l'ab-
dòmen, llençava fortes riallades que ressonaven
per tota la des,rta sala d'esp_ctacles; fins li sur-
tien lligrimes als ulls. Quan comprengué, perd,
que la seva hilaritat augmentava la indignació
de l'homenet i que aquesta podia influir en el
fracàs dels seus projectes, contingué les incon-
venients ganes de riure que sentia i, molt cor

-tésment, invità Rovira a beure una altra copa
de deliciós Calisay. Després de les necessàries
paraules d'excusa per la seva evident inconve-
niència, reprengué en veu baixa i to convin-
cent els seus projectes pel futur, cas que la
col • laboració de l'amic Rovira arribés a ésser
un fet.

Molt afalagadores deurien ésser les propo-
sicions del malabarista, per tal com a la curta
estona l'homenet, tot decidit, es treia l'ameri-
cana, el coll i els punys de la camisa i s'oferia
a una nova provatura.

(Seguirà)

—Sobr_, tot=digué 'el' caacaller' Giordano
mentre es col • locava d_- nou a !'apare-ll—iplena
conúança en. mi. Peus i mans ben junts; penseu
un moment que sou un tonel!, una pilota, un
objecte qualsevol. ,Això no ofereix cap dificul-
tat... és a dir: em sembla.

Amb una marcada expressió de repugnàn-
cia, Rovira 's'abandona per. segona vegada ais
peus implacables del malabarista: Calia apro-
fitar l'ocasió • per veure si era possible una
entesa. O aquéll mati o mai.

Inesperadament, en aquest, segon cop la
cosa anà millor. E1 tercer fou d'un resultat ex-
cel . lent. Aviat Rovira comprengué que l'efecte
desfavorable de la primera impressió sols ha-
via estat culpa, . sense dupte, de l'escomesa
sobtada i imprudent de" l'artista. Al cap d'unes
quantes felices giravolte $ per l'aire, l'homenet
pogué constatar que el treball que se li propo-
sava era relativament fácil. Acabada la pro-
vatura Rovira resta pensivol. Acceptaria?

Quan ja passat el migdia el nostre home
sortí del teatre, la seva resolució era definitiva.
Allá al mig de la pista del circ havia deixat la
paraula d'honor i estava disposat a complir -la.
Es sotmetria a un aprenentatge; si donava re-
sultat, el cavaller Giordano podia comptar amb
un col'laborador. Esta ',a cansat d'ésser esclau
del seu germà. El seu geriná l'e.rplotava mise-
rablement; el seu germà (i això ho digué anib
to confidencial al malabarista) era un avar, un
ric pobre, una animeta... Quin gust poder dci-
xar l'obscur escriptori i anar-se'n a correr món!

El petit Rovira s'atura per encendre un
cigar. Un sol amable i tebi li llençà al seu da-
munt, sobre l'acera, conc per oferir-la a la seva
consideració, la minsa silueta del seu cos petit.
L'homenet l'esguarda anib atenció per primera
vegada a la seva vida.

—Noi, que soc petit! —murmuró.

ERNEST MARTINrZ FERRANDO
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S V 111-IIEMA
EXCLUSIVA DE VENDA
DELS RECEPTORS

B ELL
Casa que ha suministrat la central 	 / ^^\
emisora instal • lada al "Hotel Colón"	 `/

•11I

EXPOSICIÓ I VENDA

(. asa Suprema

'	 rVela i. i(i

Si voleu construir-vos
l'aparell receptor, denia-
neu el prospecte que re-
gala aquesta casa.
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