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Aniversari ile la República 
Els 
	 Blancsl M

Previsió	 ,'	 •	 . sentà a la Paheria i així que 'li fou oberta
Ja fa un .any	 que tenim la	 República ; de	 Catalunya	 dins	 la	 resta d',Espanya, 	 i E 1 S e s  r a U U § Un ` amic nostre, per un afer professional,

lal^'porta del despatx de 1'alcalde, es preci-
i fixeu-vos que diem «tenim la Repúblican, aquest gran pas ens dóna esperança que on braços de lapité,	 emoció^nat,	 als	 primera
:1	 no 	 secament :	«tenim	 Repúbláca,^ ;	 per- vindran d'altres ; però, en canvi, amb 1'ex- f	 `'

a h a	 I S
visita al	 Banc	 de	 la	 Propietat,	 el	 senyor' autgntat:municipal. Passat el primer i efu-

li	 la	 iquè la República no representa per al país cusa de la legislació sociat, hom ha comès Antoni	 Miracle,	 després d	 llargaque,	 una siu moment,	 mirà	 cara	 veié, sorprès,
sim^plemeait un canvi de rètsim, sinó 1 assoli- treus atemptats cants el dret	 enuï de Ga- estona d avantsala, el rebé amb aquella ama-' que il alcalde que li havien, presentat el dia

bihtat caracteristca. e.n mig de la conversa abans no era la mateixa persona que, aca-
i com per a reparar el temps que 1i havia' bava d'abraçar.
fet perdre, el senyor Miracle obsequià el	 Després d''aixó, desistí d'emocionar-se•
visitant amb dos m.agnífi •cs havans. Maqui- x lassa visitant íes altees autoritats.
nalment, es fixà en la marca 1 amb la con-
següent sorpresa llegí : aRepublicans, Antoni Els disgustos fidel pxofocol
Miracle. Diputat.» A la mirada que, mig
perplex, mig somrient, li adreçà c1 nostre	 A la conferència que sabre Goethe domà
amic, acl'ni el senyor Miracle: el ,professor Karl Vossler a Lleida, es pre-

--Informat un amic tneu que em presen- semi un petit conflicte : 1'estrada presi-
tava per 'diputat, va voler obsequiar-me, bo deñcial no ,,podia coònténir totes les ,autori-
i pensant que em podrien ° servir, 1 'ja ho Mats. El president de l'Audiència no hi va
veu, el que rés ara, tinc' de_ fer los servir 'caber i hagué de pendre_seient en un!cadi-
d' incògnit .	ral j poc ` honorífic. Per ,acabar-ho d'adobar,

El que po4 una llefra

Reuno generad de Palestra. El secretani,
llegint la memòria, arribà a la 'secció de
l'agrupament femení. Atenció d'aquest, que,
nombrosament representat, assisteix a ta
reunió, i particularment de la senyoreta 'Es-
pinosa de los Monteros.

Diu el secretari : «...perquè les dones que
constitueixen ('agrupament femení, no valen
res. ..o Naturalmeat, això produeix confusió,
rialles, escàndol'.

El senyor Batista i Roca rectifica ......no
volen res més que...,,

Ah!

Les frases cèlebres

però, que no hagi eonegut adversitats. 1 e
7pat dir que les seves lluites ulteriors hain
estat més contra ads'er fitats' qur contra ve-
ritabïes adversaris: perquè, quins són 'els
enemics de la República, i amb quina força
seriosa compten? Cas que phi fos, amb un
any s'hauria revelat; i, de ,fet, gels entre-
bancs que han pogut posar alguns 'homes,
els uns a lla dreta, els altres a l'esquerra,
.però units .per l'odi comú al règim, han
estat, ja ho podem dir, efímers i ,grotescos
però els obstacles que signifiquen é1s proble-
mes, la resolució dels quals és la raó d'ésser
de la República, la qual ha vingut precisa-
ment per tallar tota aquella selva d'abusos
que feia de camouflage de l'antic règim i li
donava, externament, un semblant de nor-
malitat i d'ordre, són d'un ordre molt més
difícil de sobrepujar. IEn primer lloc, per
llur natura enverinada ; car aquell verí de
'desordre que va corsecar fila monarquia, peri-
Ilava, subsistint, de rosegar també la Re-
pública ; la química de les revolucions, per
evolutives i pacífiques que semblin, ens de-
mostra que es composen de la barreja de dos
ïingr-edieints : l'ànima de justícia i l'esperit
çle destrucció.

En segon lloc, .per l'enorme quantitat dels
problemes a resoldre i les injustícies a des-
fer ; car és impossible de redreçar-ho tat a
la vegada, i ningú no vol esperarse ; les
Plateixes persones que, desenganyades, s'iha-
vi,en tornat meselles sota la monarquia i,
#an bon punt establerta la República, s'o-
briren a l'esperança, i amb ella recobra-
reo llur sensibilitat ; perd també és ben
humà que niingú no s'avingués a esperar-se .
Heus aquí una de les adversitats més grans
que ha .trobat la República, i que ha calgut
que vencés; tota 'la seva tasca és d'anar-les
esvaint ; la dels adversaris, de valer-se'n.

Però la República segueix la seva ruta,
i, ara per ara, no ha trobat entrebanc que la
ffes trontollar, i quan a la .primeria, que és
llavors que són més grossos, no l'ha trobat,
¢s molt difícil, gosem dir impossible, que
en trobi.

Per primera vegada a dins Espanya, ham
ha posat la mà a l'obra gegantina de l'or

-denació del Poder, el qual només .pot ésser
exercit per ]'Estat, com a emanació del po-
iie, 1 a'Espanya, tradicionalment des de la

j'a1sa unitat dels Reis Catòlics existien tres
poders, cap legítim, que s'aplegaven i s'en-
torpien mutuament, amb l'excusa d'ajudar

-se : la Monarquia, ]''Església i l'IExércít. La
Monarquia governava absolutament, 1'Es-
g'lésia i l'Exèrcit la influïen, desorbitats de
llurs actuacions adequades; un dia aquesta
situació .arribà .al paroxisme, i llavors nasqué
•el famós lema de Dios, Patria y Rey, dins
el qual Dios no era Déu, sinó la clerecia
Patria volia dic l'exèrcit, i Rey era sinònim
de despotisme.

La República ro podia continuar .aquest
abús, que afeblia el principi de l'autoritat,
'que constituïa un anarquisme des de dalt
1 que, en darrer,. terme, desgovernava i cor

-rompia el poble. Ningú no ha posat en causa
d'Exèrcit ni el catolicisme ; però la llei de
Jurisdiccions ja no existeix, i la religió ha
tornat a les conciéncies. Finalment, a IEs-
panva no hi ha més que un .poder, el del
poble, i un òrgan : ]''Estat.

Evidentment, (l'obra del govern — enten-
gui's bé, no del règim — durant aquest
primer any de República, no està exempta
de crítiques. Ha estat una obra formidable,
tperb, no obstant, afinant molt, sempre es
poden trobar observacions a fer, de les
quals en triarem dues.

Ho diem, primerament, com a catalans
no neguem que s'ha donat un gran pas vers
1a resolució del problema de la convivència

Que l'amo d'un diari sigayi analfabet 
—de primer o segon grau --, potser no és un

gran mal, si és un analfabet discret. Però
quan Ii agafen ganes d'actuar i de firmar
articles, la cosa no té adob "I encana pitjor
si es creu investit d'una *fissió salvadora
providencial.

El conegut historiador Louis Gillet, de
l'Acadèmia Francesa, pot saber-ho fer ex-
periència. N'hi acaba de passar una de bona.
Havia cregut poder parlar , lliurement de
Goethe, en el suplement ¡iterani de Le Figa -
ro, i l'amo del diari, el célebre perfumista
feixislòfil Cot y, li ha demóç1rat que no era
aix4. Almenys calia, si Goethe era um geni,
comparar-lo amb ell.

Gillet, en, la com niem oro cid que 1'esmen-
tat diari féu del' poetn alemany, després de
recordar que Goethe havia esdevinat, des de
llurs comenÇos, Sainte-Beuve, Stendhal, Bal-
zac i, llerimée, que havria seguit la contro-
vèrsia entre .Cuvier i Geoffray Saint-  lila ive,
i que, des de la seva caseta de 11 unir, no
ignorava res del que passava' a França, aca-
bava Particle en aquests ternes

«Poguéssim trobar a ltoréss d'ara, en una
crisi més temible que aquella en què s'en-
sorrà el vell règim i en qué fou infantat el
segle XIX, un cap semblant a aquell, un
cervell capaç de pensar el que passa i de
servir als homes de far erttremig de les te-
nebres • els ¿'sentís.»

La resposta fou immeta, fulgurant. El
mateix diari la publicav en negretes i en
lloc visible, sota el tilo! l.. 	 de taup.

L'opulent i megalòman perfuanrista havia
fet publicar, a Jirimera pñgi'na i en caràcters
gegantins, una profecia: de Goethe, que li
servia fer citar-ne unas ase i comentar-la
així :° <.'i el grau falàs-hagués viscut en
la nostra època, hauria, ogut trobar, en els¢
sis articles revelad' 	 içoás ('o!' sobré
els amos mu ,' ,	 x tç	 ,dec-ger-
o?Cóno-amerácan.á, a! üña cosa auè illus-q
trar i precisar" el sea pensamment.1)

El collahorádor Lillet no s'havia adonat
que Cot)' és " el cervell la inexistència del
qual li feia .Cnyorar Goetlie. Coty, doncs, va
encarregar á algun dels seus secretaris una
resposta con,1undetnt. (El /arofiel barceloní,
en menor escala, és En Pich i Pon fent-se
escriure articles per qualsevol dels coneguts
Màrius, Ribera Rovira, Pérez de Rozas.) 1 el
secretari, fidel; ha comparat 1historiador
Gillet amb el tau

oUn escrtiptor;,nolt (acadèmic, que les seves
ocupacions poseñ.en condicions d'apreciar bes
campanyes de 'M. 1 ron çois Coty, deia re-
centment a'propòs't de Goethe, a ;la "elarivá-
dència, del qual retia homenatge (aquí re-
1roduïa les frases que heni citat més amunt,
i afegia) : Aquest autor tcreo que u,00zés
pensen els , ltiterais: com ei lo up, cegat per
la claror del dia, el seu judici s'enfosqueix
a la llum de 1'acció.o

Que vagi fent d'historiador, M. Louis
Gilet. Ouan s'escriu en diaris d'amos anal-
fabets que volen actuar i fer veure que es-
criueIi, s'ha d'estar disposat a creure que
Goethe havia previst que un dia o altre un
Coty sortiria a salvar el país.

Florefes del cens

Un amic .nostre, empleat en" les oficines
del cens electoral, pa de sorpresa en sor

-presa examinant les fulles que li han cor
-respost, pertanyents a liabitants del dis-

tri cte V.
En el capftol de les professions há tro-

bat, per exemple, un ciutadà qqe fa cons-
tar ambtota.franquesa: ratero. Immediata

-ment després, ún altre que es posa :, tres-
tidigitad,or, té tot l'aire de parlat amb eu-
femisme.

En canvi, a peñes usa cáP eufemisrrïé' en
la ciutadana que declara ll•eiálment exercir
la professió de carrerista.

Una parella, un home i una dona ajun-
tats en unió lliure, fan constar que tenen
un fill, i . aclareixen, (si és que. això és un
aclariment) : lè'gitimado al natural.

També deuen ésser naturalitats al natú-
ral tot de xinesos venedors de collarets i al-
tra quincalla, que .asseguren éss€r espa-
nyols, sense presentar-ne cap document
acreditatiu, i que han omplert les fulles del
cens de signes xinesos qué no ha entès
ningú.	 .

Els infe1'lecfuals al Fronfó

En Carpes Capdevila, En Solé de Sojo,
En Borr.aiileras i algun altre formen una
penya que gairebé cada nit es reuneix al
Frontó Novetats. Amb ells hi ha IEn Ri-
balta, que és una mena de doctor emn lleis
basques.
La penya, encara que només sigui per la

seva assiduïtat, té uin prestigi, i caixó fa
que de tant en tant algun conegut s'hi
acosti a demanar parer.

—Què us sembla aquest partit?
La penya reflexiona fins que és sollicitat

el concurs d' lEi Ribalta.
—JEs vermell—respon En Ribalta.
—'Bé--diu En Solé de Sojo aleshores—.

Jugueu blau i estigueu tranquil.
E1 visitant se'n va .satisfet l Eth Ribalta

rondina paraules inintelligibles.

Canos populars
La Quarta Simfonia de Mahler que l'al-

tre dia varen sentir els socis de Música «da
Camera», no és ,potsef "if úsioalment cap
prodigi. Ara que, al final, conté un cant,,
que pel que es veu és un cant popular i
que, almenys en la seva traducció catalana,
produeix un gran efecte. Comença aconse-.
Ilant que

Puix gaudim celestials de!itances
defugim les terrestres gaubances.

Segueixen unes consideracions d'ordre
moral, en què intervenen Sant Pere, Sant
Joan i Herodes i, després, la cançó ens
innova que

Sant Lluc féu del bou sacrifici
sens heure'n esment ni desfici,.

A continuació descriu la cuina vegetaria
-na celestial, tot insinuantla.possibilitat que

Santa Marta ))em sigui» cuinera i, .abans del
pinyol final, sabem per la cançó que

Cecília i els seus parents pròxims
al cel són músics dels més òptims.

Hem de dir que vàrem trobar que la mú-
:sica feia bastant jac amb la lletra.

Ei colom d'En Pallerola

En Pallerola, Domènec de Bellmunt en
el periodisme, per convèncer la seva nena
que prengués una medicina, es . veié obli-
gat a comprar un colom. Ja en possessió
del colom, agafà un taxi i es dirigí cap a
casa seva. Pel camí, perd, . el colom es va
esvalotar i fent un salt es situà damunt
de la gorra del xofer. Em Domènec de Bell

-munt, amatent, s'abraonà damunt del xo-
fer per abastar el colom.

—No es mogui!—cridà En Pallerola.
—Auxili ! —udolà el xofer.
Estava convençut que l'atracaven i per

poc el popular periodista no es veié detin_
gut.,

di d, aviat se'n seguirien desagradables con-
següències, car mo pot sortir res de bo de
dolar a a.n poble unes lleis civils pensades
per a un altre poble, i que són en desacord
amb la manera d'ésser de les persones da-
munt les quals ham vol implantar-les.

Respecte a les qüestions socials, al costat
de mesures •poc pràctiques i preses a corre-
cuita, hom ha deixat de banda punts essen-
cials : manca una illei d'associacioins obreres :
la força enorme que suposa una entitat obre-
ra, no té més reglamentació que una 14ei
vella, ,pensada per a casinos i sales de ball.
Les vagues, no hi ha cap disposició que
les situï dins 1a legalitat ; l'únic criteri exis-
tent és un projecte de llei die vagues, obra
d'Antoni Maura. L'absència de norma, tant
a l''ur com a 1'àltre cas, ha donat ocasió a
1'enverinamentde molts conflictes que s'hau-
ri en pogutestalviar i a la subsistència d'a-
questa anormalitat dels moviments obrers
que durara sempre, mentre llurs conflictes
no trobin camí legal de solucionar-se.

Això .vol dir que no tot es fa en un dia
i que no es passa de la manca més absoluta
de sentit polític a l'educació política impe-
cable en un any, ni en dos; però ja és prou
haver començat i haver sentat unes bases
sòlides de futures actuacions, damunt de
punts essencials; sobretot, d'haver inaugu-
rat la sobirania popular efectiva, i haver
donat al poble la única via d'atènyer la
majoria d'edat i la saQut moral: la plena
responsabilitat dels seus actes.

El senyor Alexandre Bulart i Rialp no
vol que li robin la lória. Així és que bell
punt deixa anar alguna idea lluminosa ho
fa constar perquè no passi per alt i ham es
recordi que és seva.

Conseqüència d'aquesta lloable vigilàn-
cia és la frase que escrivia el senyor Bu-
lart Q'altre dit .a La Veu de Catalunya:

«EI llibre de Francesc Tiffon m'ha fet
experimentar una sensació primaveral. 'Els
anys no passen en va — ho deia en el
meu parlament a l'acte inaugural, de 1'Ate.

?u Catalanistai del Distncte II'— ; :etc.o
í t'Fa molt bé l'autor d'aquest profund i
original pensament de reivindicar la seva
paternitat: Hr-ha' tants envejosDsx^al món
que qualsevol tdia un o` altre sis sortiria
amb .això que eis anys n'b passem en va com
a fruit del seu magí, quan no n'és ,de cap
altre que del senyor Alexandre Bulart i
Rialp, al gahl correspon tot D'honor de .la
seva creacic.

Querelles de savis

Aquell )(savi Lleonarda de qué. . parlòvem
al número passat ja toryiá ésser a 1Barce-
lona: No sabem si ha sanat a Madrid o qué
el cert és que en ésser-h mostrat per algú
-el que en dèiem 11 • setmana ' ,passada, va.
far; com a comentari

--No m'estranya. Això ho ha fet'publi
car e1 doctor Marañón.

"Canviasso" d'autor Pafs
No sabem si el que segueix serà també

atribuït al Dr, Marañón.°°.E1 -savi Lleonard
anà a Lleida; com dèiem La Vanguardia i
nosaltres, i fou rebut per uns quants llei

-datans de bon humor. El més decidit de
tots presentà e1 savi als seus companys,
fent passar aquests per les més altes auto-
ritats.	 '

L'e,ndema, el savi Lleonard, commogut
per aquesta atenció; decidí correspondre-hi
tornant la visita a les autoritats. Es pre-

,s'adonà que el delegat d'Hisenda seia a la
pnesidènçiu No es pogué estar ;de ^à0mem-
tpr-ho :

-A mf no em sap; greu per mi, sinó pel
carnee i per la broma .que hi, faran :els jut-
ges — deia.

En canvi, dl çoronel ele la guàrdia civil no
s'hi amoïnà gens. Se; n'anà :t nquilament

l
a, seure a la primera fila d' pectadors, i
encara, acabada la conferénct" anà a tro

-br à Vossler i el felicità efusi rient:
—a.y hago mías todas sus' palabras =

afegí ex abundantice cordis, corroborant la
felicitació.



1923
El cop d'Estat de Primo de Rivera fou 

-vostès no ho hauran oblidat - el rg de sc-
tembre de 1923. De totes maneres, I'Ajun-
tamont gairebé popular que en aquells mo-
ments també històrics presidia l'inefable mar-
qués d'Alella, no fou substituït fins el dia
primer d'octubre. 'En aquests divuit primers
dies de règim de dictadura militar, la vida
municipal de Barcelona va seguir t1 seu curs

Dos nous personatges entraren al despatx
de l'Alcaldia : els senyors Miquel Vidal i
Guardiola i Josep Maria Pi i Sunyer, els
quals s'uniren a les tasques de recerca i
d'anàlisi de l'alcalde accidental i company.
A l'últim, el senyor Pi i Sunyer es va donar
un cop al front, i va dir: «Ja ho tinc!„
- Aquesta convocatòria de vocals associats

- va explicar - deu ésser perquè volem arrul-
lar aquests concerts de fruites, verdures, ous
i volatería y caza que anem a fer...

Companys i els seus companys al balcó de l'Ajuntament (14 d'abnil de 1931)

Concert per la Banda Municipal, després de proclamada la República

tuaren dos guàrdies de	 seguretat,	 que no La setmana anterior a •les eleccions pre-
deixaven	 entrar	 ni	 sortir	 a	 ningú.	 Les i sentava el	 millor	 dels	 aspectes.
grdres, sobretot, eren rigoroses aperquè cap -'Què us sembla - preguntava el comte
paper no sortís de Casa la Ciutat», de Güell al senyor Ribé -, com anirà això?

A les 1I'40 entraven a la plaça de Sant Guanyarem?
Jaume tres camions plens de policia.	 M•ét -I és clar! Vostè es pensa que fa poc
policia, d'aquesta de cavall, ocupava el cen- efecte llegir a les candidatures : Joan Antoni

tre de la plaça.	 Tota aquesta parada era Güell, comte de Güell, marquès de Comi-
destináda a donar relleu a la solemne apa- llas?...
rició del govennad'or, 	 general Lossada. No -Això !	Això ! - assentia satisfet l'alcal-
es	 féu	 esperar ;	 pocs	 moments	 després, de, . cloent modestament els ulls.
arribava acompanyat del seu	 aju¿lant, del El dia de les dleccions,	 e1	 1 2	 d'abril,	 la
cap de policia senyor Hernández Malillos 1 Casa de la Ciutat presentava 1'.anim.ació del
d'alguns altres militars. càs. Les cares eren més aviat llargues. A les.

Pels amples corredors de Casa de la Cié= tres de la tarda, ja es va veure clar que
tat va passar aquella ventadacaracterística 1' IEsquerra guanyava,
que inaugura das temporals.., -No és estrany - deia el senyor Martí-

Les botes del general Lossada ressonaven
l'escala i	 instants	 tardper	 uns	 més	 entra-

1 nez Domingo -.	 No és estrany.	 Només
hem de fer	 mirar les llistes electorals,que

ven al despatx de l'Alcaldia, que es trobava Llegiu : Fulano de Tal, médico. I després
ple de	 gent.	 'E1 barbut general	 fou	 rebut Jornalero,	 jornalero,	 jornalero,	 jornalero...

per un silenci imposant. No s'oïa ,ni aquella Mitja	 pàgina	 més	 avall,	 trobeu :	 Zutano,
mosca d'aquests casos. Es va asseure; posé, abogado.	 I tornem-hi: Jornalero, jornabero,

pausadament,	 una	 cama	 sobre	 l'altra	 i, jornalero, jornalero !
allargant un paper al senyor Maimés, li va Arriba el sanyor Massot, l'home que ha-
dir : via profetitzat l'elecció segura de vint-i-ores

-El gobierno manda esto. regidors d'Acció Catalana.	 E1 senyor Mar-
El	 senyor	 Mainés,	 molt pàl.lid, va	 llegir tfnez Domingo se li va adreçar, somrient

l'ofici. I segons canta La Veu d'aquell ves- -A nosaltres, els homes de dreta, ja ens
pre (que, per cert, era el primer número que agrada el sufragi	 universal,	 perquè	 fa bo-
sortia	 amb el	 nou	 format	 gram)	 uva de- ric...	 Però quan	 ens toquen	 les	 de	 rebre,
cantar	 el cap	 amb	 senyal de resignación. no sé, què vol que li digui !...

Ningú dels .presents,	 llevat de l'alcalde i El dillun), dia 13, transcorregué tranquil.
de]	 general,	 no sabia què deia	 aquell pa- Les altes esferes de la Casa Gran conside-
per. iEl misteri continuava...	 El	 silenci	 fou rayen que sí, que havien guanyat els repu-
mterromput per la vcuassa d'En Lossada : blica;ns,	 però que	 no passaria	 res.,.	 L'his-

-Está bien.	 Vamos a la sesión. tòric dia 14 va començar apaciblemcmt, sen-
ya començar la sessió, presidida pel go- se que res fes preveure els grans esdeveni-

vernador.	 Ais	 escons,	 seron	 els	 regidors	 i ments que s'acostaven. L'alcalde en propie-
els vocals associats. A la taula de secretaris, tat, comte de Güell, com el marqués d'A•le-
seiem els senyors Planas i Pi i Sunyer.	 El lla	 l'any	 1923,	 també era	 a l'estranger,	 a
general .allargà un ofici al secretari I li va París,	 per més senyes.	 Què ho farà que
ordenar : els	 alcaldes	 sempre són	 fora en	 aquestes
-Lea. grans ocasions?

-Por orden del Gobierno de S. M. - El senyor Martínez Domingo, alcalde ac-
recità el senyor Planas - quedan disueltos cidental, fou previngut a mig matí que bot-
todos	 los	 Ayuntamientos, 	 que	 serán	 subs- ser passaria	 alguna cosa.
tituídos automáticamente por las Juntas de - tPrepari's - sembla que	 li van dir -.
Vocales Asociados. Prepari's a quedar bé...

I el general Lossada: Ningú	 no	 sabia	 res de	 cert,	 però	 pels
-Ya lo ven ustedes. han cesado en sus despatxos de la Casa Gran l'ambient que es

cargos de concejales.	 Pueden retirarse, respirava no era pas l'habitual. Hom pres-
1 els 'regidors, sense dir piu, abandonaren sentia que la diada no acabaria pas tranqui-

JosEe MARIA DE SAGARRA
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Els presents varen trobar que l'explicació
era magnífica i satisfactòria. De totes ma-
neres, enviarem al Govenn civil l'empleat
senyor Cuartero amb la missió d'olorar el
que passava. 'E1 senyor Cuartero obré abun-
dantmont i torné amb una explicació plausi-
ble

-Allà, no saben res. Sembla que sí, que
es tracta d'això dels concerts...

A •les onze començaren d'arribar a la
Casa Gran regidors i vocals associats. Per
què diantre era aquella convocatòria? A 'la
Diputació tampoc sabien res. A un quart
de dotze es presenté el coronel senyar Mar-
tínez i Martínez, el qual féu lliurament a
l'alcalde d'un ofici del general Lossada que
ordenava que fossin posades a disposició
de l'esmenta•t coronel totes les oficines mu-
nicipals. A la porta de cada oficina es si-

els escons, agafaren el barret, á marxaren
mansament escales avall. Només una veu,
la del senyor Antoni Prim, que assistia a
la sessió en qualitat de vocal de la Comissió
d'Eixampla, va remugar, baix baixet: ajo
OC) marxaria!» 1, amb un gest nerviós,
s'estirava les llargues patilles... (Unes set-
manes més tard, el senyor Prim s'havia
convertit en un frenètic defensar del Direc-
tori.)

Un cop sortits els regidors, el general
Lossada, adreçaant -se als secre-
taris, va demanar

-Veamos la lista de estos
señores vocales que quedan. El
alcalde tiene que ser el de más
cultura. A ver: ¿quién hay?

Li respongué 'En P'i i Su-
nyor :

--hay el señor Puigmarti, el
señor Banqué, pero ese es ca-
tedrático...

-i Pues éste !-féu, categòric,
el general.

1 el senyor Banqué fou ele-
git alcalde.

Acabada la sessió, un perio-
dista preguntà al general Los-
sada

-.i No se procederá a la de-
tención de los concejales que
han cesado?

-Esto dependerá del arqueo.
E1 dia següent, el senyar

Banqué, com alcalde, hagué de
fer el primer lliurament. (Era
de cent pessetes. iEl born home
hi oposà molts obstacles.

-Hem de fer estalvis, hem
de fer estalvis .... - deia, amb
una mansa tossuderia.

En sortir del despatx, el se-
nyor Claudi. Planas resumí la
situació amb la següent frase
«Estem ben fumuts !»

Quatre o cinc dies més tard,
el senyor Banqué rebia un anò-
nim que deia : Banqué, eres un
idiota. Puedes hacer jo que qi e-
ras, pero si te metes con los
funcionarios municipales, mori-
rás. Firmava : La Comisión.

El senyor Banqué s'esgarrifà.
Quinzè rinuts després entrava al Govern
civil i presen'ava la dimissió irrevocable
d'alcalde de Barcelona.

normal, i si .na haguessin estat les reticèn-
cies que el baró de Viver es permetia en les
darreres sessions, hom hauria cregut que la
vinguda de Primo de Rivera havia passat
desapercebuda a Casa de la Ciutat. De totes
maméres, val a dir que l'ambient municipal
d'aquells áies no dissimulava una febrosa un-
quietud. Hom tenia la impressió que allò nio
podia durap; que l'Ajuntament seria variat
en una forma o altra; però en quina?

La Veu de Cato1unya, en lla seva edició
del 30 de setembre, es preguntava, en un
titular a tota pàgina : Es promulgarà per
decret el projecte de règim municipal d'En
Maura? jnes hores més tard, els fets ha-
vien de desmentir aquesta esperança.

Unes hores més tard... L'alcalde de Bar-
oelona, senyor marquès d'Alella es trobava
casualment a l'estranger : era a Villa d'Esbe
(Itàlia). Interinament, doncs, ocupava l'a'.-
caldia el primer tinent, senyor Enric Mainés.

A les quatre de lla matinada del dia 1
d'octubre, el senyor Mainés dormia el son
dels justos en el seu pis del número 24 del
carrer de Balmes. llos minuts després, el
senyor Mainés ja nio dormia. Uns cops fu-
riosos a 'la porta havien desvetllat tota la
casa. Una criada, amb la veu alterada per
la por i per la som, deia a la porta de la
cambra de l'alcallde encara accidental aques-
tes paraules Singulars
-Senyoret!... La policia... La policia...
(Era, efectivament, la policia. Uns agents

que, amb els mals modos habituals, lliura-
ven a l'empijamat senyor Mainés um ofici
signat pel governador general Lossada, que
deia : Sírvase convocar para las doce en pun-
to la Junta Municipal de vocales Asociados,
para un asunto de su incumbencia.

Para un asunto de su incumbencia... Què
seria? De momont, al senyor Mainés Ii va
passar la son. Després, es penjà al telèfon i
parlà amb algú... A 'les sis del matí, els
urbans que hi havia a Casa de la Ciutat
presenciaven bocabadats la intempestiva arri-
bada del senyor Mainés, al qual acompanya-

-ven el secretari de l'Ajuntament, senyor Clau-
di Planas i el cap de cerimoniall senyor
Manuel Ribé. Els tres personatges s'instal-
laren al despatx de l'Alcaldia, i es disposa

-ren a resoldre el trencaclosques que els
havia ofert graciosament el general Lossada.
Quin propòsit s'amagaria darrera l'absurda
convocatòria dels vocals associats? Mirat des
de l'esglaó de la història que ocupem en
l'actualitat, aquesta desorientació dels tres
personatges municipals- eins sembla una mica
pueril. Telefonaren a alguns . Ajuntaments de
Catalunya per informar-se de si també ha-
vien rebut l'estranya convocatòria... Alguns,
contestancp que sí ; altres, que no.

Una «carrossa)) improvscJ4á

Una variant - molt variant - d'aquella
ventada de 1923 que abans hem intentat
descriure, va córrer de cap a cap dels am-
ples corredors... !El senyor M•artfnez Do-
mingo estava ocupat amb allò que en diuen
la firma. L'entrada d'un grup de quaranta
persones, que capitanejava 'En Lluís Com-
panys, li va interrompre la feina. (El grup
revolucionari el formaven solament uns
quinze ; das restants, eren empleats munici-
pals que s'hi afegiren, ja dins de la Casa
de la Ciutat.)

,S'ha proclamat la República - digué
En Companys - i venim a possessionar-nos
de l'Ajuntament.
-Espereu que acabi de firmar - contestà

l'alcalde.
Posà unes quantes signatures, d'un traç

no tan segur com les primeres, i després
digué:

-Bé : no tinc incostvenient a lliurar la
vara, si és que la República està legalment
constituïda. Però com que d'això no m'estic
segur, ni hi há cap ordre que m'no acrediti,
jo no els puc donar la vara ; en tot cas,
seran vostès que me la pendran.

Un empleat municipal , anomenat Orte-
ga, que assistia a la cerimònia, donava uns
grans cops de puny a la taula i, al mateix
temps, en fornia la següent satisfactòria
explicació

-Ha arribat l'hora de les violències!
El feren callar. Seguí un moment de

dubte. La vara jeia al mig de la taula, al
seu lloc de sempre. (Ara sembla que el
doctor Aguadé ha trencat amb aquesta tra-
dició . Serà una mesura de prudència ?) Fi-
nalment, l'Aragai es va decidir : agafa la
vara i la doné a iEn Companys.

-Té, Lluís : ja ets alcalde.
I ho era, efectivament 1
EI senyor Mainés, çl senyor Mainés dels

tristos destins, va tocar l'espatlla del senyor
Martínez Domingo

--Anem nos-en, don Antoni?
Varen marxar en mig de la naixent cri-

dòria republicana. Tot el que en I923 fou
silenci, por i ordre, en 1931 fou alegria,
xivarri i desordre. El poble s'apoderava ma-
terialment de la Casa de 'la Ciutat. Tot eren
abraçades, crits i cançons. Per tots els re-
cons florien escenes de patologia política.
Però una moble emoció ho embellia tot.

Amaren arribant els nous regidors. En
Casanoves féu dues hores tard per ésser
alcalde... En Companys domava ordres. I
tots els companys d'En Companys...

A les quatre de la tarda s'improvisà un
dinar al despatx de la Comissió de Fo-
ment. Presidia don Francesc Macià. Entre
plat i plat, quinze abraçades i vint ad^he-..
sions... Allà mateix es redacté el manifest ,
al poble de Barcelona. Havent dinat, es
constituïa d nou Ajuntament i era nomenat,
alcalde el doctor Aguadé.

Com en 1923, s'havia escollit la persona
de més cultura.

^Cap al tard, el senyor Ribé tingué un
tendre record per al comte de Güell.

--Què fem? L'avisem? - pregunté.
La resposta fou d'En Pi i Sunyer
-Posi-li un telegrama que digui : Pro-

clamada República. Regrese en tercera.
JOSEP MARIA PLANES

L.^I^EItITII
f,' Institut d' Estudis Catalans -- CRe-
cordo 'l'època heroica de l'Instilat, ara ';que
aquests dies hem parlat molt ar la anostra
acadèmia» amb motiu d'haver-'» ingressat
Carles Riba. L'època heroica de l'Institut,
quan el senyor Prat Ii va donar forma, i
quan En Josep Pijoan va anar a Itàlia
fugint de la seva ombra com els gats.
Aleshores 'la gran sala de la Biblioteca de
Catalunya. estava a mig .fer, i cada dia
arribaven carretades de llibres de les cinc
parts del mún. Hl havia quatre noies que
treballaven en el catàleg, i tot d'aficionats
i persones de bona de que es bellugaven per
Ics golfes i anaven bruts de pols bibliográ-
fica, que és la pols .més enquitranada i que
costa més de rentar, En Jordi Rubió cm
ponso que encara no era bibliotecari del tat,
però treballava com um nogle, iEn un des-
patx que semblava una capsa de cigars
havans, hi havia (Eugeni d'Ors, disfressat
ele Gavarni o de Dumas fill segons els dies,
amb un ram de roses damunt de la taula
i amb els espectres de la filosofia arrapats
a l'esquena. Eugeni d'Ors es passava els
dits per la cabellera i anava assajant i com

-plicant el seu posterior maquillatge. Jo anava
a l'hora de' plegar la feina a destorbar a
tothom úna mica, a fumar i festejar amb
ama veïna del carrer del Bisbe. Sortíem amb
'Eudald Duran Reynals, l'Agustí Calvet i
En Francesc Martorell, 'Ert Caivet, l'actual
Gaziel de La Vanguardia, aleshores va co-
mençar a usar aquest nom en unes cròniques
que va publicar des de París a La Veu de
Catalunya i que ens varen fer un efecte
fantàstic. En Calvet era un xicot d'uh bu-
mor que no s'acabava mai, t cmentairt ; totes
les coses que passaven en les diverses sec

-cions de l'Institut. Em petiso que és ell el
que va descobrir que en un berenar de tor-
tells i vi ranci i panellets del Forn de Sant
Jaume, ofert a, un savi aleman;v, 'el; doctor
Rubió i. Lluch, distret i .no veient-hi ;aire,
va manjar se ,un clavell de color dè. ros!a.

La Secció' Histórico-argueològicaï era la
més °pintoresca '; e1 senyor Miret 'i Sanis, que
duia les americanes més llargues , que ",s'han
tallat en , aquest país, i a més a més úio es
descuidava mai un bastó de bambú i una flor
al trau, donava a les reunions un aïra mun-
dà, que contrastava amb el del senyor Botet
i Sisó, que era menut, trist i ratat i tene-
brosament arqueològic. Don Antoni Rubió i
Lluch duia barret de mitja copa, i el senyor
Puig i Cadaïalch encara portava corbata
d'artista i es barallava una mica amb tots.

La Secció Filològica era la més olla ; la
presidia mossèn Antoni 1'Iaria Alcover, que
encara no s'havia barallat amb el país i en-
cara guardava aquella famosa «calaixera»
que va donar tant que parlar. Mossèn Al-
cover era un personatge popular, gras i ana-
crònic ; el seu cap - el! en deia ties carabas-
sot), - semblava que hagués madurat entre
les faves, els ametllers i les taronges. A 1a
Seeçió Filològica, Josep Carner i mossèn
Clascar hi donaven un gran to. Carner vivia
la seva i.ndumentária poètica més alarmant,
i l'època més fresca de facècies i acudits.
Mossèn Clascar, amb els seus maxillars ru-
rals i el nas una mica esclafat dintre del
qual s'avellutaven les sonoritats de la seva
veu, contestava amb un realisme bíblic les
agressions alambinades de Josep Carner. La
Secció Filològica tenia un aire clericalíssim,
de menjador de rector de fora ; Pompeu Fa-
bra era la mota més laica i més britànica del
conjunt. Les reunions sempre acabaven men-
jant llaminadures, i En Carner nio es treia
mai aquell gran purés de la boca, només
que per engolir un carquinyoli.

La Secció de Cióncirs era la més grisa i
la més desconcertant ; quan passava un se-
nyor que no sabíem qui era, amb mitenes o
amb coll de celluloide, fatalment pertanyia a
4.a Secció de Ciències. Els que remenaven
les cireres d'aquesta secció, eran Eugeni
d'Ors i el doctor Terrades. 'El doctor Terra

-des, havíem convingut que era l'home més
savi del país ; no deixava de somriure, però,
i de recitar de tant en tant un vers de Ra-
cine amb un cert caboti,natge que no Ii anava
gcns malament. A la Secció Filològica hi
havia també don Joan Maragall, que estava
molt delicat i es va morir quan tot just
començava a funcionar l'Institut. A don
Joan Maragall el vaig veure •pocs matins a
l'Institut; la darrera vegada que el vaig
saludar en aque lla casa, duia un barret
ample, de color de plom, i parlava amb una
veu feble, ja molt atacada per la malaltia.
I)on Enric Prat de la Riba venia molt so-
vint a donar -hi un cop d'ull. IEII estimava
l'Institut i en comprenia tota la importància.
Nosaltres saludàvem el senyor Prat amb un
gran respecte ; em panso que cap home d'a-
quest país no ens ha inspirat un respecte han
serè, tan amable i tan especial com el que
ens inspirava Prat de la Riba... I tot això
passava en l'època heroica de l'Institut d'iEs-
tudis Catalans.

1 D'OCTUBRE DE 1923 - 14 D'ABRIL DE 1931

Els dos assalts de 1'Ãjunfamenf

1931

Com s'ha vist, l'assalt de l'Ajuntament,
l'any 1923, va agafar desprevingut a tot

-hom. Ens será permès de dir que l'any pas-
sat va succeir si fa no fa el mateix?

Compañía General de Tranvías
Verificats en t del corrent mes els sorteigs per a

I'amortitzacïó de les Obligacions a1.4	 per cent
emeses	 per	 aquesta	 Companyia, han resultat
amortitzades les 490 Corrdsponents alb mate1%ds. i
qual numeració és la següent:
400 Obl gacions de rEmiesló del 30

d'abril de 1906 :: 26 sorteig

i6r a	 170 501 a	 510
511	 n	 520 881 »,	 Sgo

2,171	 1)	 2,180 2,951	 n	 2,960
3,141..0	 3,150 3,271	 n,	 3,280
3,831»	 3, 840 4,ó4 1 	 n '. 4,050
4, 05 1 	 0	 4,060 4,311	 n	 4,320
4,305 u . 4,810 4, 89 1 	 n	 -4,900 ..
5,111	 1l,	 5,120 5,411	 n	 5,420.
6,00i	 e	 6,oio	 . 6,041	 n	 6,o5o
6,071 0	 6,o8o 6,241	 u	 6,250
6, 3 51 a	 6,360 6,401	 ,i	 6,4io
6,881	 n.	 6,890 . 7,881 .a	 7,890
8,311	 1)	 8,320 8,851	 n	 8,600
9,411	 n	 9,410 11,121	 n	 11,130

a2,43r	 0	 12,440 12,601	 n	 tz,6ro
13,391	 n	 13,400 13,851	 u	 13,860
1 4,4 11 	 u	 14,420 14,481	 e	 14,490
14,811	 n	 14,820 1 5,431 »	 15,440
1 5,701 	n	 15,710 16,231	 0	 16,240
17,191	 »	 17,200 17,661	 n	 17,670

90 Obligacions de I'Emissf6 de 10 de Juliol
de 1909 a 23 sorteig

18 ,34 1 	a	 18,350 18,701	 a	 18,710
19,281 a	 19,290 1 9,421 	 a	19,430
19,961	 n	 19,970 20,051	 a 20,060
20,851 u 20,860 21,081	 rt 21,090
21,991 » 22,000
Des del dia 1 de maig propvinent se,à pegat el

capital de les dites Obligacions, a raó de 500 pesse-
tes cada una, deduint pessetes 2125 pels impostos
del Tresor. El paAament es farà a la S. A. Arnús-
Garí, Banca Arnfis y Crédit Lyonnais.

Barcelona, 5	 d'abril de 1932. - El	 Director,
ALFRED ARRUGA.

lament. Per això, quan cap allà a les onze
va arribar el senyor Mainés (altra vegada
el senyor Mainés!) i va dir, amb un aire
molt natural, a En Josep Maria Pi i Su-
nyer :«Pi, hem de tractar d'un assump-
te,..«, aquest Ii va respondre

-Em sembla que no valldrà 1a pena!
Poc després de les dotze, uns crits que

pujaven de la plaça es feren sentir al des-
patx de l'Alcaldia

-Ja vénen ! Ja vénen !

Víctimes dels nervis
Moltes persones no encerten a do-

minar-se i són víctimes de llurs ner-
vis.

La sang aviciada i el cos afeblit
per manca de rapés i excés de treball
san causa de la irritabilitat nerviosa
que tants mals engendra.

'Votes les persones tedioses i aba-
tudes poden recobrar llur vigor pre-
nent l'enèrgic reconstituent FOSFO-
GLICO-KOLA DOMIENECH.

Aquest producte, que recomanen els
metges per la seva científica fórmula,
dóna a l'organisme els element, ne-
cessaris per a una ràpida tonificació.



Una interrupció
A Frankfurt es celebra un míting en el

qual ha de parlar Hitler (això té lloc abans
de diumenge). El cap dels nazis engega el
seu discurs, parlant de les desgràcies que
ha patit Alemanya des del començament de
la guerra.

—I, a més a més, qui és responsable de
la guerra? — exclama patèticament, fa una
pausa i ell mateix respon a la pregunta—
Els jueus

Una veu s'alça al fons de la sala, que
diu clarament

—Jo trobo que són els ciclistes.
Tothom es gira cap a l'interruptor, i Hit-

ler, sorprès, pregunta
—Per què els ciclistes?
I l'interruptor respon
—I per què els jueus?
El més divertit és que la historieta és

autèntica.

El programa sexual de Hiíler
Hitler, previsor, ja ha establert un pro-

grama peer a la salvaguarda de la raça ger-
mànica, programa que es començarà a po-
sar en pràctica quan vingui el ((Tercer
Reich». Iin tal Darré, home de raça vaga-
ment gerrnànica, té una collaboració impor-
tant en l'establiment d'aquest programa, un
resum del qual donem a continuació.

Es crearà un Institut encarregat d'exa-
minar l'ascendència de les xicotes que s'ha

-gin de casar. Només tenen dret a casar-se
amb homes alemanys les domes en les quals
els metges constatin prou sang germànica
per reproduir fills ben alemanys. Segons
Darré, un important tant per cent de dones
alemanyes tenen ((mala sang eslava» a les
venes i, per tant, no poden procrear ale-
manys purs.

El ((Tercer Reicho vol establir quatre
classes de dones. La primera comprèn el
ID per loo de la població femenina; les do-
nes Qertanyents a aquesta classe sén de
pura sang germànica i formen la «noblesa
aIemanya». I.a segona classe és formada per
dones de sang lleugerament barrejada; po-
den casar-se, però no amb un home de la
<noblesa,>. Les dones de la tercera classe,
de sang ja més impura, poden casar-se, però
no reproduir-se, condició a la qual s'obli-
guen, mitjançant compromís formal i sig-
nat, abans del matrimoni. La quarta classe
comprèn dones de sang declaradament es-
trangera, que no tenen ni el dret de casar-
se amb un alemany.

El més probable és, però, que totes aques-
tes disposicions del legislador Hitler no tin-
guin cap compliment en la realitat.

E1 comte Czernin
El comte Czernin, que ha mort fa pocs

dies ú là's'éva propteúst de Moràvia, havia
estat un dels negociadors de Brest-Litovsk.
S'hi mostràà d'un perfecte desdeny envers
els representants dels soviets, sobretot en-
vers Trotski, a qui solia anomenar «aquest
jueu místic». Un dia Trotski exclamà

-,Per més que feu, la veritat regnarà en
el món.

—Quina veritat ?—l'interrompé Czerntin—.
La d'avui o la de demà?

—La que ofegàveu ahir, que sorgeix avui
i que triomfarà demà— fou la rèplica de
Trotski.

Mandra
Darrerament, el cèlebre Tristan Bernard

assistia a una amistosa discussió, entre gent
de teatre, sobre els procediments d'execu-
ció capital en diferents països. Bernard ca-
llava, ensorrat en una confortable butaca
de cuiro. Urt dels presents va demanar-li la
seva opinió.

—El que jo prefereixo ?—va fer amb in-
dolència—. Déu meu, quines preguntes ! Em
sembla que la cadira elèctrica dels ameri-
cans.

—I per què?
—Perquè s'hi està assegut.
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PARAULES TRgNSCENOENTALS

El fons económie de la llibertat
Pere Coromines ens ha facilitat algunes I serveis de carácter local. Aquí el que hemdades per a millor compemdre els Informes volgut ens ho hem fet i ens ho hem pagat.

A , i B de la Ponència Econòmica de ]'Esta- Però pendre al peu de la - lletra els resul-
tut de Catalunya. Creiem que en gels mo- tats en diners de la present situació per a
ments actuals les	 paraules	 de l'illustre di- acceptar-los com	 a	 liquidació definitiva,	 és
putat, que junt amb Rafael Campalams i cometre contra Catalunya una injustícia que
Guillem Virgili han representat Catalunya no podrem acceptar.
en la Comissió, tenen un maxim interès i —0 sigui que el diner FIO sempre és una
actualitat. bona base de pagament.

—Essomcialment tot el que jo pugui dir- —,A'íxb	 és.	 Per	 això considero	 indispon-
vos está comprès en l'Informe B de la Po- sable que no se'ns pagui en diners sinó en
mència ien aquella part de l'Informe A que, matèria imposable, prou elàstica perquè en
com es diu en el primer dels dits informes,
nosaltres	 podrfem	 subscriure. Els resultats
són els mateixos a fi de comptes. IEl pri- é!frip	 s"^	 ^;	 '
mer punt de discrepància és però essencial. ror
En l'Informe A s'ha pres com a terme de
comparació les dades de l'any	 1930	i no, Ÿ
com creiem més lògic,	 les dades compa-rK
ratives	 d'un	 termini	 de	 quatre	 anys	 per f'
exemple. 'Es clar que contra aquest criteri
es	 pot	 dir	 que	 d'augment	 successiu	 d'in-
gressos i despeses duria a conclusions con- r
tradictòrn s	 i	 irreals.	 Però	 en	 aqucst	 cas, s	 i n
era molt més lògic pendre com a terme de
comparació l'any 1931, les dades relatives °'?
al qual han estat ja publicades per la Ien-
tervenció	 General	 de	 l'Administració	 de
1'Estat,

^((Un altre punt essencial de disconforini-
tat està en l'apreciació de les despeses que
hauran d'ésser a càrrec de la Generalitat.
Cal ('oml)endre entre aquestes no solament
les que es deriven del comès que lï confe-
reix	 l'article	 13	 de	 l'Estatut,	 sinó,	 demés,
les que	 s'han	 de derivar de les funcionis
determinades en	 l'article	 tr,	 ja que no es
comprèn, per exemple, que les Corts Espa-
nvoles fessin una liquidació especial pèr la Pere Corominespart que correspongui a Catalunya ien les
despeses de l'aplicació d'una llei general de
tot el	 pàjs.	 Però	 tot això	 són detalls que el'temps'a venir i amb el nostreesforç la
no ens ham de fer apartar la vista de la puguem	 fer	 base d'una nova justícia.	 Si
qüestió principal, sis 134 milions de pessetes que demanem

«No podem acceptar l'estat actual com a por	 apagar	 les	 despeses	 actual s	 ens	 Des
base perpètua d'una liquidació. Podem ad- paguen en pessetes, tindrem una vida local
metre que 	 'al alunva paguï, el 20 per too de país pobre pagada .a preu de país ric.
de tot el que paga !Eepanya en aqueixes Les	 ((ostres	 condicions	 socials,	 els	 'preus
contribucions que d'Estatut reserva a la nos- deis 'Iloguers i dels salaris i de les coses no
tra hisenda,	 perquè ara,	 cn al dia d'avui, ens permetkn d'organitzar ni	 unes	 escoles
tal	 vegada	 sigui	 veritat que .aquesta si uui m una justicia mi un ordre • públie ni unes
la proporció de la nostra riquesa. Podem obres públiques .amb la xifra miserable que
reconèixer que també en el dia d'avui, i per avui destina l'Estat a Catalunya. La nos-
la mateixa raó, l'Estat ens dediqui el vuit tra	 única esperança	 d'europeïtzació	 coInsis-
per o0nt del que gasta en tot Espanya en teix en la possibilitat de constituir una hi-
els serveis que l'Estatut reclama .per a Ca- senda .pròpia que ens permeti de pagar els
tálunya. Però no podem admetre que aques- catedràtics,	 els" jutges	 t	 ells	 serves	 sanita-
ta sigui una base justa per a una liquida- ris i els d'ordre públic, a preus que s'adi-
ció duradora,	 i	l'Estatut que anem a fer, guiri amb la mostra vida econòmica,
si no és etern, és per un temps indefinit. —Però bes contribucions que ens cedeix

—Així el fons de la qüestió esta en la cl dictamen...
disparitat de la situació çconòmica cata'la;na —El dictamen de la Comissió econòmica -
amb la de la resta d'Espanya? ment és inacceptable. Ens cedeix la contri-
- Exacte. El mal ens ve del delicte d'és- bució	 territorial i	 la contribució	 industrial.

ser un poble, comparativament amb altres 1 això fa una massa elàstica de 89.000,000

regions espanyoles,	 massa ric. IEn	 el pres- de pessetes.	 Però cal tenir present que els
supost .actual	 molts dels	 serveis d'Estat	 a 47 inilio;ns de la contribució industrial aquest
Catalunya són pagats per les Diputacions any mateix es reduiran notallement perquè
i pels Ajuntaments, al revés del que passa una grossa part de lla massa imposabte pas-
en altres .parts d',Espanya, on l'Estat manté sarà	 a	 l'impost	 d'utilitats.	 Si	 cns	 resten

6o milions de pessetes (sense comptar que
]a resta de 'la contribució industrial un dia
o altre haurà de desaparèixer perquè es con-
t'vnuará t s'ampliarà la reduccto que ja so-
freix aquest any), encara que per una més i

	FOMENTO DE OBRASO	 bona administració doblez» el producte tri-

	

u t1.!	 butari d'aquesta massa imposable, no arri -

	

Y CONSTRUCCIONES	
barem més que a izo milions de pessetes.
I amb això ni aquí ni enlloc del món es

Societat Anònima)

	

	
paguen els serveis de cultura, de sanitat,
d'ordre públic i d'administració de justicia

	S'assabenta a tots els senyors arrio- 	 d'un poble europeu de tres milions
tants.	

d'habi-

	

»lates d'aquesta societat que dea del dia	 —Resta la caritat de 'l'impost del timbre,

	

11 al 20 d'abrd del corrent any, ambdós	 —Sí, ja ho sé que ens volen dar un tant

	

inclusiu, i en el successiu els dijous de	 per cent del producte del timbre. Pero aquest

	

cada setmana no festius, d'onze a dotze, a	 impost no dependrà mai de la nostra bona

	

la Caixa d'aquesta societat (carrer de	
o dolenta organització. De més a més el

xa timbre és un procediment de cobrament i

	

Balmes, 36) i a casa dels banquers senyors	 no un imipost. 1 .aquest procediment pot

	

Fills d ^ F. Mas Sardo (Rambla del Mig, t)	 variar de tantes maneres que no solament

	

i Soler i Torra Germans (Rambla dels	 perdi en el futur tota elasticitat, sinó que

	Estudis, 13) tots els dies laborables, es	
es precipiti en franca decadència. En efecte,
no té cap salta que dem el nom d'impost

	

farà el pagament, contra el cupó núme-	 del timbre al producte del monopoli de les

	

ro 58, del saldo de trenta pessetes per	 cartes de joc; ningú no ens pot assegurar

	

acció, lliures d'impostos, que amb les tren-	 tampoc que les llicències i les operacions
de borsa i 1a introducció de tabacs estran-

	

ta lliurades a compte, lliures també, fan	 gers ni aquests nou milions de pessetes que

	

el dividend del 12 per cent acordat repartir	 es cobren a Catalunya en diners (no en

	

en la Junta general celebrada el dia de	 timbres, en diners) seguiran gaire temps
rebent el nom de timbre. La conducta que

la data.	 l'Estat segueix amb les Províncies Basques,
Barcelona, 29 de març de 1932	 an ha desnaturalitzat del tot 1 impost d uti-

ElSecreteri,	 iitats per a sostreure a aquelles províncies

	

TOMÀS RIERA I SANS	 el seu cobrament, ens aconsella no adme-
tre quantitats que ens hagi de liquidar

_ cada any una Administració central que no
podem esperar que sigui ahib nosaltres més
amable.

--Així si el criteri de la Comissió pre-

	

sociedad Tranvia de Barcelona 	
a—res...

	

1	 —,Call que els homes que dirigeixen Papi-

	

p	 p	 nió a Catalunya es capacitin d'això. Avui
Ensanche y Bracia

	

	 l'Estatut ja és a la Constitució. Si no 1'ob-
tenim ara, 1a Constitució fa possible que

	

Emissió de 18 d'abril de 1913	 el guanyem un altre dia. 'E1 desastre que

19.è sorteig

	

	
representaria aquesta suspensió, per gran
que fos, nio ho fóra tant com ]''acceptació

—"	 per Catalunya d'un Estatut estrangulat,

	

En el sorteig del t del corrent mes han	 d'una hisenda que deixaria morir en les
	resultat amortitzades les 80 Obligacions	 nostres mans això que ens ha costat tants

dolors. Això fóra tant com convertir en

	

4 per cent següents:	 nova causa de lluites i de revoltes l'instru-

	

26 a	 30	 2.711 a z.715	 ment que no podem admetre si no serveix

	

156 »	 160	 2.976 » 2.980	 per la 'nostra llibertat.

	

566 »	 570	 3.811 » 3.815	 Tota la freda emoció dels números ha
desaparegut. Pere Coromines ens parla ara

	

1.011 » t.o15	 3.9+t » 3.995	 amb la cara aflamarada dels seus millors

	

1.941 » 1.945	 4.681	 4.685	 temps de joventut. La seva emoció se'sis

	

1.971 » 1.975	 4.956 • 4.960	 encomana i ens fa compendre tota la trans-

	

» 2.oto	 5.036 • 5.040	 cendémcia de les paraules que segueixen.2.006 —E1 riiateix que vaig a dir-vos ho he dit

	

2.131 » 2.135	 5.471 • 5.475	 a Bello, president de la Comissió, a Ler-
Els interessats podran cobrar l'import	 roux, als ministres, al mateix Azáña. Cal

	

de les dites Obligacions, o sigui la quanti-	 que .aquí i allí tinguem present que cada

	tat de 500 pessetes per cada una deduint	 cop que Catalunya .demani demanaré i de-
manarà més, jo no voldria que els meus

	

17'25 per impostos del Tresor, des del	 judicis deixessin una ombra de dubte. Jo
	dia 1 de maig propvinent a les següents	 no aconsello a Catalunya que accepti 1'Es-

	

cases de banca: BANCA ARNt[S, S. A.;	 tatut si no té una base ecorsòmica més am-

S. A. ARNÚS GARt i CRÉDIT

	

	 pla que ta del dictamen de la Comissió. No
vull que temps a venir el meu país em

LYONNAIS, mitjançant lliurament dels	 pugui retreure que no he parlat prou clar.
títols.	 Arribo fins al punt de dir que jo no accep-

	

Barcelona, 5 d'abril de 1932	 tara cap responsabilitat política en una
a	 L'AdmioistradorDelegat, 	 situació que no es basés en una liquidació

ALFRED ARRUGA

	

	 més justa de les facultats contributives de
Catalunya,

J. F. VIDAL JOVER

Intentaré d'arrenglerar uns records so- ningú no volia abandonar la insígnia enar-
bre la proclamació de la República a Ma- horada. Davant de Palau un piquet de la
drid. La perspectiva d'un a.ny asserena les guérdia civil simulava càrregues, perquè la
coses, i allò que fou viscut caòticament gent no assaltés el Palau. L'atemcióde la
pren una voluntat de perspectiva. Amb tat, . gent, però, es ,polanitzava a la Puerta del
no sé estar-me de reveure aquelles escenes Sol. L'drttusiasme esdevenia un paroxisme
com un film frenètic, difícil de concretar,	 indescriptible. Els soldats s'arrencaven les

Recordaré que a dos quarts de quatre corones dels uniformes, i un camió immens,
sortia de casa meva per anar al meu cafè ple de gent, travessava els carrers, encim-
del passeig de Recoletos. (Perquè a Madrid I bellat per un soldat d'infanteria, un avia-
hom ha de sotmetre's al jou del cafè si no dar, un mariner i un oficial, enarborant
vol viure sol. 'El cafè — millor dit, la tau- 1 una immensa bandera republicana. S'anava

la del cafè - esdevé una neceésitat abso- fet	 fosc; i	 una	 cridòria	 'intensissima	 ho
luta.	 En .passar ; per davant de ` là redác- g , envaïa'  tot. 'Els guàrdies saludaven, treien( -
ció id'El Sol, • cmi sorprengué una gentada; se ei' casc, la nova bandera i la gent abra-
eren' els`olfrers	 dels	 tallers	 'que	 sortien	 1 ,çava emocionada els homes qué fins alesha=
carrer amb grans mostres' d'alegria, res`th.ria vist carn el seu instrument de re-r

- .Diuen que ham proclamat a República! pressió. 	 !°Una ornada	 de confraternitat	 ho
Perd estava l'aire tan tivaht de rumoYs ii>úmc ^a' tat.	 Començaven les facècies ; les

sensacrd'üàls	 gkte i tot	 allá' que ' succeïa	 el caricatures dels hornos del règim caigut. La
feta ( enriara "més teus, - però,vSense llevar al .ea'itarella repetida milions de vegades
nou! succés • ot' l'aire de -rumor màgic' i' im- No se ha ido, le hemos echao !
precís.	 Per' bé	 que	 hom	 mastegava lite- " `La Puerta del Sol era un poble en ebu-
ralment la	 República en l'ambient polític, lució quan arribà el Govern Provisional al
havia de tenir sempre l'aire d'una cosa ex- MiinisGeri de Governació. Entrà per la por-
plosiva, i per tant, inesperada. ta dei darrera, oberta després d'uns cops

1 fou en enfocar Recoletos, de cara a la enèrgics.	 La	 guàrdia ciyil, de	 servei,	 in-
Cibeles,	 quan vaig veure la primera ban- tentà, vaci•lant,	 oposar-se .a l'entrada d'a-
d^er.a republicana hissada en un edifici ofi- quell grup d'homes decidits. 	 Fou aleshores
cial. IEra la bandera que havien posat els j qual» Miguel Mauna donà el crit de
empleats de correus i telègrafs al Palau de '	 -Paso al Gobierno de la República!
Comunicacions.	 Arremgberats	 a	 la	 porta, I	 .E1 piquet presentà armes.	 La revolució,
una quarantena de guàrdies civils a cavall I havia	 triomfat.	 Els	 fanals	 s'encenien, so-
es captenien en una actitud pacífica. boa els milers i	 milers • de rostres e,çaltats.

La	 noticia	 circulava	 ràpidament.	 Ben No es sabia el que passava a Palau	 Es te-
aviat la ciutat s'inundà de gent. Taxíme- :	 nia una idea clara que la victòria era .arri-
eres i cotxes particulars s'ompliren de niu 1- 7	 rèt	 mòbils	 lluminosos	 de la.bada,	 Els	 e ois
titud bulliciosa	 agitant	 banderes —	 aque- I Puerta del	 Sol	 feien	 rodar	 una	 cinta de
Lles banderes	 improvisades amb	 bastons	 i bombetes elèctriques om es llegia• centenars
xals de' noia !" Una gentada "immensa en- de vegades_el'visen al nou règim. Passaven
vaïa C s carrers presa d'un nerviosisme ju- les hores i el poble reolamava a crits	 la
bilós. No es sabia ben bé e1 què passava. presència	 del	 Govern	 Provisional.	 Hi	 ha-
Per instint hom es dirigia a la Puerta del . via una impaciència frenètica per veure els
Sol, clau i cor de la ciutat. Allà hi havia cabdills.	 Perd' l'hora era difícil i carregada
una generació immensa, àvida i expectant. d'urgències. Finalment, va aparèixer el nou

A les quatre La	 Voz publicà una edició Govern: Els crits ofegaven les paraules dels
extraordinària	 que	 fou	 arrabassada	 mate- seus components. Alcalá-Zamora ressaltava
rialment de les mans dels venedors. A la el seu gest de patriarca. Miguel Mavra ex-
primera .pàgina hi havia un rètol amb Ile- tenia 1a' seva ma llarga sobre la multitud,
tres de pam: «DEBE CUMP ILIRS'E LI —Permaneced vigilantes!
VOLUNTAD POPULAR, Y PRONTO». El rei, efectivament, no era fora. La vic-

Aleshores	 la	 gentada	 es	 dirigí	 vers	 e> tòria podia transformar-se en derrota.	 Les
Palau d'Orient.	 Els carrers Arenal	 i	 Ma- veus,	 però, li feien una muralla de tenaci-
yor palpitaven de crits i de banderes.	 La tat magnífica. 1 ]'endemà, sota un cel ra-
gent vitorejava fins a esgarga-mellar-se. Uin diant, els guàrdies cívics ordenaven un poble
capellà fou conduït ren hombros» en besar presidit	 per un	 seny magnífic.	 L'entustas-
una bandera republicana. Hom feia penons me popular es destriava en cançons.	 Els
amb els retrats dels capitans 'Galán t Gar- tramvies s'enguirla'ndaven de banderes i de
cía Hernández.	 Em arribar a la plaça d'I- multitud.	 Els	 marrecs	 feien	 etenn 1'humii
sabel II, el diputat Ovejero aturava els au- sonsonet de la victòria
tomòbils demanant una bandera republica- —No se ha ido, le hemos echao !
na	 per a	 hissar-la	 a	 la	 Diputació.	 Però G. D. P.

ARA FA UN ANY
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El. CINEMA
EL CINEMA A LA UNIVERSITAT

Els darrers films

un curs
La idea d'introduir•el einema, cum a fet

artístic i documentad i cum a teoria estè-
tica a laniversitad	 tá	 ui lemU ,por G I Díaz
['laja a presentar a] Congrés Hispanoame-
rkà de Cincmatografia, una panéncia en la,
qual, reproduint n part una nota apare-
guda ací mateix amb oI tito! El cinema i la
Universitat, exposava aquest desig, ensems
de realitzar aquesta articulació del cinema
dins el .funcionamont de les as-
siginatures universitàries.,

No, ''creiem necessari .insistir	 ¡,r
sobre la 'importància d'aquest
tema. L'enorme transcendéncia	 _
social del cinema, el seu valor
com , a instrument pedagògic, la
seva maduresa actual que 'invi-
ta a pendr`e'l en consicleració en
la teoria de l'art, són fets 'tan
evidents que cal més aviat sor-
pemdee's de la lentitud amb qué
els centres docents en prenen
consci@mcia.

A fi de passár'de les paraules
als fets i de donar tot seguit
una sensació clara de la possi-
bilitat de'l seu projecte, hem vist
4 uillem Díaz Plaja organitzar "
un aut ntic curs de cinema a l'a.
Facultat de Filosofia i Lletres
de Barcelona. Un cicle d'onze
comferències que dissabte va
clausurar-se. .1 el que .és simp-
tomàtic és 1'éxit aconseguit per
aquest projecte. Veiem com la
primera sessid cal tancar la ma-
trícula, perquè el mimbre dels
inscrits excedeix de la cabuda
del local. Diem . simptomàkic
perquè aquest fel significa .com
La idea respon a una necessitat,
com el cinema , és cosa seriosa
per un nucli nombrós de per-
sanes; capaces d'adoptar davant
d'el l . l'actitud científica més ri-
gorosa.

Els assistents al curs han po-
gut veure , la paret blanca del	 L'aula
fans de l'aula , convertida en pan-
talla i els aparells cinematogrà-
fics funcionar per primera volta en una aula
universitaria. Allí e1 Prof. Apráiz, Jeroni
Moragues, el que subscriu aquestes ratlles,
María Luz Morales, Lluís Montanya, Ros-
send IJlates, Angel Valbuena 1 Prat i , Car

-ner-Ribalta hazt desenvolupat ' temes sobre
i entorn del cinema. 'Els estudis podríem
dir-ne d'estèca comparada han estat par-
ticularment atesos.

Tot i la independència de cada conferen-
ciant, sense voler pretendre que el <cinema
ha estat exarninát sots tots els aspectes,
ningú no podrá negar una voluntat collec-
tiva en l'organització d'agtlest curs, i és
que sota aquesta collectivitdt hi havia l'or-
ganitzador; Guillem Díaz Plaje, que amb
perspicàcia havia sabut distribuir els temes
entre els conferenciants ensems que orde-
nar l'ordre de les conferenciés. Sortint all
.pas de totes lees dificultats, que no eren

Acaba de sorfirs

JOSEP PALAU

EI cinema soviutic
CINEMA I REVOLUCIÓ

Pròleg de Jusf Cabof

Un volum il'lusfra4,

cié 120 pàgines . . 3 pes.

i

UI film espectacular de
1 FRANK CAPRA

ínterpretat per
JACK HOLT
FAY WRAY

RALPIIGRAVES

MOLT AVIAT ESTRENA

u ues Díaz Plaja ha sortit amb ^	 apoques,	 1 le scv.
i el curs ha estat reeixit.

Per la nostra banda pensem rependre més
endavant, pel nostre compte, els assumptes
tractats en aquest cicle de conferències. No
podem ací presentar un resum d'un cicle de
conferències taro dens. Bé ho valdríem, però
ems devem abans que tot, en la pàgina
aquesta, a l'actualitat. Ho voldríem sobre-

de la Universitat on s'ha donat el curs

tot fer • per les conferències finals de . Diaz
Plaja, però llur densitat ens obligaria a una
extensió imprudent en aquest lloc. Sortosa

-ment ell mateix ha fet un resum del seu
text oral en forma de decàleg dogmàtic que
cris ,plau reproduir per acabar aquestes lí-
nies :	 .

1. El cinema és, quant a creació i un en-
tació, una .art collectivista, i és per això
mateix el signe màxim del nostre temps.

z: IEl cinema és una art antiromàjntica.
Revaloritza les superfícies i ens dóna una
visió ingènua i renovada del món.

3. El cinema és una mòbil plasticitat ex-
pressiva per ella mateixa o per la valora-
ció emocional que li atorga •l'acció.

q. El cinema és ei primer esforç per a
substituir una cultura de base verbal in-
te•lectual morbosa i gastada per una cultu-
ra directa de la imatge,

5. E1 cinema té voluntat de catàleg i de
limestra. Cataloga e1 món i el jerarquitza.

6. .El cinema deu ésser documental sem-
pre. S'exceptuen la deformació subjectiva
de la imatge, el film sobrerealista i els di-
buixos animats.

7. El cinema t'eu l'home i les coses com
a objectes en un mateix rengle. - •  L'home
però ha situat, per ara, el seu gest facial
com a primera valor expressiva. Tota la
història del cinema és un procés de reduc-
ció facial.

8. !El cinema cerca les línies nobles de
;cada cosa. La lletgesa és, cinematogràfica

-ment, immoral;
q. Alentit i accelerat són producte de la

mobilitat de la camera. Representen en re-
lació al temps allò que el primer pla i el
darrer terme representen en l'espai.

to. La su•cessió i,ntelligemt dels primers
i darrers termes constitueix el ritme. El
ritme és,i• l concepte màxim dins l'estètica
del cinema, zp

j. PALAU
r„

Georges Milton

en

EI rey

del betún

AVUI AL`

Saló Catalunya

Producti6'

PATHE•NATAN
Patlat en francès

MODA I CINIEMA. --iEls pintors del Re-
naixement, quan interpretaven escenes
evangèliques, acostumaven a vestir dls per-
sanatges a la moda contemporània. Així és
possible trobar centurions amb armadures
del segle xv! i fariseus amb gi^pó. Això és
degut al fet que, de sempre, l'arqueologia
ha estat una nosa per a la sensació. Tot el
que els pintors renaixentistes perdien quant
a anacrònics ho guanyaven quant a crea-
dors d'emoció directa.

Aquest problema ha estat plantejat repe-
tidament als creadors de films. Sobretot als
creadors de films d'èpoques molt acostades
a nosa!Itres. La moda, perquè tris interessi,
ha d'ésser o actualíssima i bé que tingui ja
un contingut històric. La moda que iens
interessa menys de totes és la penúltima. La
majoria dels detalls ambientals dels films
de guerra — vestits, pentinats, decoració,
estética del rostre — són falsos. Maria Luz
Morales remarcava, en la seva conferència
de la Universitat, el vestit absurd de
Mar'ene Dietrich en el seu film Fatali-
taL Ben mirat, en tot el film Marlene
traeix la historicitat de l'època. 1 la darrera
toilette intenta justificar-ho per un excés de
personalisme.

En canvi, de cada dia comencem a tro
-bar un regust de cosa pintoresca, picant,

amable, a una moda que fins ara havia
estat coberta .per nosaltres de tots els
menyspreus i de tots els sarcasmes. La
moda del fi-de-segle. El pruner pas per a
aquesta revalorització, em el terreny litera-
ri, la donà, fa poc Paul Morand, en el seu
llibre ugow, un de'Is reportatges més dali-
ciosament intencionats que es poden co-
nèixer. Avui, posaríem al seu costat la me-
ravellosa ereta Les alegres xicotes de
Viena, digna d'un daguerrotip. — D. P.

«Publi= Cine»

Dimarts passat tingué lloc la inauguració
oficial d'aquest ,nou cinema, especialitzat en
la projecció exclusiva de documentals i noti-
ciaris, que serà , obert ál públic avui, dijous.

La sessió resultà altament interessant, ja
que, a part el positiu interès de les pellícules
projectades, una part del programa estigué
dedicada a ressenyar gràficament uns quants
episodis sobresortints de la vida de la jove
República Espanyola en l'any que ja té
d'existència.

Tots els assistents no deixaren de notar
la perfecta i agradable sonoritat de l'aparell
Photophone, que equipa aquesta sala, .i la
sòbria i elegant decoració del local, precedit
d'un espaiós vestíbul amb vitrines agençades
amb bon gust i elegància.

Aquesta sala, que ve a omplir una neces-
sitat del públic barceloní, creiem que serà
ben rebuda pels nombrosos aficionats als
generes que s'hi cultiven.

vuI AL

Fanthsio

el film de l'emoció
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PER

Annabella

Pierre Richard Wilim

Jean Perier

Un succés misteriós que

posa en perill (''amor

d'una dona, l'amistat

d'un home i el deure

d'un magistrat

Dlreceló ds Robeft Slodri k 

Creicm inútil recomanar als ilustres lee-
ors el film A nous la liberté que actualment
ossa al Tívoli. Tothom ha de veure aquestoques

lilm esplèndid de Remé Clair del qual ens
xopi rem quan fou presentat en sessió es-
pecial, i encara que el nostre desig fóra
rependre aquest tema que tant ens encanta,
no voldríem fer-ho sense relacionar-lo amb
tel tema més general de l'obra de conjunt .
de René Clair, i tot plegat resulta massa

Clara Bow

substancial per encabir-ho ara ací en aques-
ta ràpida ressenya d'estrenes. Queda, doncs,
per més endavant. També en edicions prò-
ximes ens ocuparem d'El carrer i de La 11-
nia general, que Studio Cina s presenta di-
marts a Barcelona.

El gigolo, el mateix que tants .altres films,
deu ésser una obra extreta d'una novella.
Tota la inspiració del tema, con la manera
de conduir-lo, ens ho fan pensar, però per
això mateix trobem el film mancat. Manca
precisió, anélisi psicològic que aclari la na-
turalesa de !'anécdota i la dels seus prota-
gonistes. Ens plau, en canvi, la gosadia
amb què el cinema aborda aquí l'exposició
de tipus complexos que defugen aquella nor-
malitat en la qual es situen la immensa
majoria dels personatges cinematogràfics.

William Powell fa un paper de cínic que
explota; d'una manera diguem-ne financiera.
el prestigi cmorme que la seva persona des-
vetlla als ulls de les dones. Es un aventurer
fred que sap amb màxima elegancia treure

partit de tots els trencacolls. A la fi, de
t()tes maneres, el veiem en un mal pas que
la seva elo üèmcia és incapaça q n apaç de salvar i
mor assassinat pe] marit de la seva darrera
amant.

A l'entorn d'ell veiem agitar-se tota una
societat de persones diverses. Una filla que
porta el cimisme més enllà encara que el
gígolo, un financien distret, una mare ro-
màntica d'una manera ridícula i figures de

darrer terme sempre acurades
en llurs rols subalterns. I.othar
Mendez ha estat càustic en la
composició de diverses esce-
nos. Hi ha el motiu de la
recíproca gelosia entre mare i
filla molt ben entès, i després,
aquell vernís consta;nt d'Ihi-
pocresia que el cinema amb
la seva grandiloqüència facial
és capaç de fer vistent en grane
manera.

Carol Lombard, deliciosa
cim sempre, però no, tan im-
bel.ligent com altres cops. L'es-
cena de l'embriaguesa, per
exemple, ens apar completa-
mcnt esguerrada. William Po-
well; en canvi, impecable.

En conjunt, el film, com
dèiem, si bé interessa per l'o-
riginalitat del seenario, decep
per la vaguetat i manca de
precisió en l'art de dibuixar
un temperament i de planejar
lògicament una situació.

Ho aposto tot, film de Clara
Bow dirigit per Frank Tuttle,
comença amb un aire de co-
media enjogassada per acabar
en un to dramàtic exacerbat.
Manca d'unitat, que e11 públic
copsa tot seguit. Que un fill
d'un milionari suec que té
molt d'imbècil regali a una
acomodadora d'un teatre una
casa fastuosa i un Rolls, heus
ací una cosa que no ens costa
gens d'acceptar en un pla de
comèdia, però que tota aques-
ta història vagi a parar a 1a

fi a un desenllaç on l'amor abnegat i sublim
juga un paperas important, és el que ens
desconoerta un xic.

Sembla que Clara Bow s'ha retirat defini-
tivament. Ara, aquest film que potser serà
la seva darrera obra no pot, a desgrat de
la traça de Frank Tuttle, augmentar per
res el boa record que tots servarem sempre
d'aquesta artista.

Diguem encara la nostra decepció enfront
de Llurn de Montana. Un film que és de
la primera etapa del film sonor. Decorats
pobríssims i uns chorals de cow-boys (l)
d'un convencionalisme inacceptable. Jack
Conway n'és l'autor. Un film que fa un tort
considerable a Joan Crawford. Significa, si
més no, com ]'evolució del cinema sonor ha
estat ràpida. Un film que tingui dos amys
acusa ja un arcaisme marcat. Les coses van
en camí d'estabilitzar-se i podem estar se-
gurs que films com M o Els carrers de la
ciutat tindran una vida bastant més llarga.

J. P.
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Reaparició de l'incomparable, l'única

rrancesca Bertíníaa
més bella i suggeQtiva que mai en el seu.

primer film parlat

fttd ..iit

ItI1II II'

Director Marcel L'Herbier
Música de Michel Levine

Orquestra Tzigana Jaques Zaron
Chors de la Cafedral Ruus

SELECCIÓ CINAES

cinema



Mentre que, avui ací, demà enllà, cada
dos per tres ens compareix qualsevol pro-
feta que amb paraula campanuda i gest
esbalaïdor ens .predica la mort d'una o altra
de les belles arts, les belles arts segueixen
fent el seu fet i — si fa no fa .amb la ma-
teixa proporció que en moltes altres èpo-
ques — els seus conreadors de tant en tant
ofereixen a la consideració dels altres ho

-mes alguna cosa de bona qualitat.
Ni s'ha acabat el poder de creació artís-

Eugene 0'.V'eill

tica ni és pas probable que s'acabi mai.
AI cap i. a la fi la matèria damunt la quail
treballen tots els artistes, sigui el que sigui
d'art a què dediquin ,els seus esforços, és,
salvades les diferències de temps i de lloc,
sempre la mateixa, i vella com les arts ma-
teixes.

Concretantnios al -teatre, podem repetir
allò que ja s'ha dit tantes vegades : ahir
i avui, avui i demà, els materials de què
disposa el dramaturg — els sentiments i les
passions humans — són en una quantitat
tan limitada i llur capacitat de combinació
ha estat ja tan espremuda que no és pas
cósa d'espantar-se de veure com bona part
dels autors moderns no tenen cap •inconve-
nient sempre qué, els convé de manllevar
els temes de les seves obres als repertoris
a^nlics.

Així hem vist 'la resurrecció de tants i
tants herois i heroïnes clàssics — amb ben
diversa fortuna, per cert — per obra de i'es-
perit modern, des de Bernard Shaw fins a
Giraúdoux. El rtagn6fie poder fecundador
d'aquelles figures ha estat ben ,posat a pro-
va — en els nostres temps potser .més que
mai — i és ben probable que puguin encara
obrar ert la mateixa forma uns quants anys
més després de nosaltres.

Darrerament, el dramaturg inordamericà
Eugene O'iNeill ha pres un d'aquests temee
clàssics i, sota el títol de Mourning becomes
Electra (que .podria ésser traduït amb al-
guna cosa com : A Electra li està bé el dol),
n'ha fet una trilogia que dura sis hores
ben completes i que ha estat representada
a Nova York.

L'acció .passa a l'acabament de la Guerra
de Secessió, en una ciutat marítima de la
Nova Anglaterra. La primera part de la
trilogia és La tornada.

Agamemnon és ací el general Ezra Man-
non, que retorna victoriós de la guerra
com aquell, aquest és descendent d'una an-
tiga família, ciutadà ric, estimat i respectat.

La dona del general — Clitemnestra — és
Cristina, dona bella i voluptuosa, i llur
filla — IEleetra — és Lavínia, que, per bé
que de cara s'assembla a la seva mare, tota
ella és seca i eixarreïda. Hom veu aviat
l'antagonisme entre la mare i la filla, ge-
losa aquesta de 'l'opulent bellesa d'aquella.

Cristina fa tot sovint viatges a Nova
York sota el pretext -de visitar el seu .pare,
però hi va a veure's amb el seu amant,
Adam Brant, un capità mbrcant, fill natural
d'un oncle del general Mannon i d'una dida
de la casa. Un temps, el pare de Mannon,
purità de vella soca, els expulsà tots dos
de la llar familiar. Ell es va dedicar a la
beguda i acabà suïcidant-se ; ella va morir
de misèria. I llur fill va jurar venjar-los.

Un dia, Lavínia segueix la mare t com
-prova la seva infidelitat. Cristina aconsella

el capità que, .per despistar, fingeixi amor
a Lavínia, però aquesta li fa descobrir el
secret de llur naixement, el rebutja i el
menysprea. Però Brant li diu que si el seu
avi tragué els culpables de casa fou perquè
ell mateix estava enamorat de la seva mare.

1 1
Pasaely de órlela, 67. • Telèfon 79881

Avui, dijous

Esporos • Alfombra màgica
Pel'licules documendals
No4iciaris d'acfualifats

De 11 a 1 matí, sessió contínua
Bufaca : Una pesseta

Tarda, de 4 a 6 i de 6 a 8 oessiona especials
Bufaca t Dues pessefes

Nit, de 10 a 1, sessió contínua
Bu4aca t Una peesefa

Diasebte, dia 16, tarda, inauguració de les
SESSIONS INFANTILS
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¡Desesperats!
¡Suïcides!
¿Hi ha dret a matar-se?

en

Eltreil Y

de los suicidas
el document més
sensacional	 contra,
la	 mort voluntària,
trobarà la contesta

¿Es un film còmic?
¿Es un film tràgic?

De tot hi ha en aquest film

J Jutgi'l 'vostè mateix
veient -lo 	avui	 e k

CA PITOL
Selecció Filmòfono
Distribuida per

FEBRER I BLAY

Demà, segon í
ÚLTIM CONCERT

del màgic de
les ondes

Marlenol
I'ínvenfor de la

Música de les
Ondes Aèries

quelcom més
enllà de la rà-
dio i del cine-
ma sonor,

que absolutament níngú
deu deíxar de veure'l í que
és en aquests díes

El cas més meraue-

116s de Barcelona

COL!SEUM E1 gran film de

René Clair
UN FILMDE

BENE
CLAIR

■

Selecció

Filmotono

Distribuida per,

Febrer í Blay

Es 1'éxi4 més gran de l'any
Avui 'al

TIVOLI

MIR4:'R

EL TEATRE	 .
L'EIectra» d ' O ' NeîIIFrmik PcheÐLLANTERNA

Aqueli vell purità fou culpable de la mort
dels dos, assassí com qualsevol dels que
ell, que era jutge, enviava a la forca.

De mica en mica, la tragèdia es va es-
pessint. Cristina ens descobreix que odia
el seu marit i la seva filla, que el seu amor
per Brant és per a ella un refugi, absent
el seu fil! estimat Orin, que és a la guerra,
un firi ] que estima sa mare i és estimat per
aquesta amb un amor ben poc natural. Des-
prés assistim a l'assassinat de Mannon,
quan, finida la campanya, tornava victoriós
a casa seva. Mor emmetzinat per Cristina
després d'una violenta escena en la qual
aquesta li explica tot el seu odi i l'engany
de què l'ha fet víctima.

La segona part és titulada Els percafats
(7/se Hunted), i comença do) dies després
de la mort de Mannon. En ella coneixem
tres nous personatges : Orin, d fr11 del mart,
la seva promesa i el germà d'aquesta, pro-
Inés amb Lavínia — personatges, aquests
dos, completament accessoris —. Orin, en-
tre lés mans de Lavínia, es converteix en
instrument de la seva venjança.

I avimia prepara un parany a sa mare
fent-li tenir una entrevista amb Brant. Lla-
vors porta Orin a espiar-los, el qual, en
corroborar per llurs paraules 'la culpa de
Cristina, mes ple de gelosia que de res més,
mata Brant d'un tret de .pistola. I Cristina,
mort el seu amant pel seu fill estimat, es
mata ella mateixa. Aquesta segona .part aca-
ba amb el desesper d'Orin, montee Laví-
nfa, la venjadora, fa ,tot el que cal perqué
hom cregui que Cristina s'ha matat en un
accés de dolor per la mort del seu marit.
La de Brant ha pogut ésser atribuïda a uns
facinerosos.

La tercera part té un títol que no és pas
de bon traduir : The Haunted (aproxima-
dament — i tant ! — .podríem dir-ne : Els
embruixats). Entre l'anterior i aquesta, La-
vínia s'ha endut al seu germà en un llarg
viatge per ]es illes oceàniques, per tal de
refer-lo de l'abatiment en què quedà des-
prés d'aquells successos. Reprèn l'acció pee-
sentant-nos, ja de retorn, Orin lluitant con-
tra l'obsessió de les horrors passades. La-
vínia, però, és més forta. El viatge li ha
anat bé, el seu cos s'ha transformat, i ara
s'assembla prodigiosament amb la seva
mare. Ella vol viure i oblidar els mórts.

Però Orin, ultra el turment dels remor
-diments, té el de l'amor anormal que sent

ir la seva germana. Hiom assisteix' ^al
trontoll de la raó d'Orin, el qual, posseït'
d'una follia lúcida, redacta un document en
el qual explica tots els crims familiars, do-
cument que vol transmetre a la seva ger-
mana.

Lilavors Lavínia ja no pot més, s'irrita
i s'exaspera i, amb paraules duríssimes, pro-
voce Orin a1 suïcidi en declarar-li aquest
la seva passió. I quan Lavínia, desespera-
dament, s'ofereix al seu promès; es sent el
dispar amb què Orin ha acabat la seva vida.

Lavínia llavors sent que la fatalitat l'ha
vençuda ; comprèn que ja per sempre més
els morts s'interposaran entre ella i la vida.
Però el suïcidi és massa fàcil. D'ara enda-
vant, viurà tota sola en la casa tràgica i
sola, amb la única companyia dels seus
pensaments i dels seus records.

I el vell Seth, el jardiner — que, junt
amb els seus amics, tots ells gent popular
i rústega, han fet el .paper de chor en
aquesta tragèdia —, per ordre de la mes-
tressa, clava tots els porticons de la casa
perquè no hi entri mal més el sol.

J. C. i v.

Una vaga d'èspectacles
Barrejat	 amb	 els	 elements	 mediocres bil,	 en	 posscssiú	 d'unes	 grotesques	 infle-

I&Is espectacles de Parts, tenen un con fl icte
d'una companyia argentina de varietés, en xions de veu, Pichel és un gran clown do- amb l'Estat. Aquest exigeix massa diners
la qual el rastacuerisme porteño jugava un blat	 d'un	 acràbata	 excel•ent.	 I	 ara,	 hau- ben comptat, s'arriba a quedar el 35 % de
paper particularment brillant, el gran Frank riem de repetir aeí el que dèiem de 1 ampli- la recaptació.
Pichel va actuar darrerament al Circ Bar- nes, el.cómic.de la tropa de saltadors els Després d'unes converses i unes gestions
celonès. Méndez. Es a dir, que Frank Pichel acon-

Frank	 Pichel ja no és	 al d'abans.	 Ha segueix de	 maridar	 estretament	 e1	 còmic que no serviren de res; s'arribà a un acord
de	 tots	 'els	 ^espeotacles,	 teaTres;	 cinemes,

perdut aquell brin que tema en i9zs, quan i	l'acrobàcia.	 E1	 introdueix	 el	 cnmic	 en circs,	 music-halls, etc.,	 al qual s'adheriren
va treballar per primera vegada a	 Baree l'acrobàcia,	 però	 sense	 trair-la	 ni ti 	 Praç- també els cabarets, dmeings, balls;	 etc., i
lona,	 en	 el	 desaparegut	 Teatre iEldorado. tica el còmic acrobátic pur. Còmic acroba- es féu una vaga de vint-i quatre hores, Di-
Però	 conservw	 encara	 la	 seva	 classe	 de , tic	 pur,	 engendrat	 una ame nt	 pels	 gestos, marts de	 nla setmana passada, París quedà
gran clown acròbata. La ma- __	 ___ sense espectacles, que, segons els parisencs,
teixa classe que descobrim en és com quedar sense oxigen.
el boxador envellit que ha es- Només els tres .teatres subvencionats
tat gran campió. 1 fixí com Comédie Française, O,péra Comique, Odéon
el campió que ha anat a menys —	 tïulgueren	 obert, .i,	 realment,	 no ,feren
conserva la classe però ha per- una recaptació	 gaire brillant.	 Aquelles• fon
dut e! fons, la resistència dn mil persones que assisteixen diariament als
Frank Pichel també ha min- espectacles de Paris, es .degueren quedar a
vat sensiblement. Els anys no casa a, escoltar la ràdioo anaren al cafè.
passen cmdebades. I Frank Pi-

.
Tot plegat, un midió i mig de francs de

chel ja no hauria de treballar. pèrdua per al Tresor públic i pa beneficència
Però el destí, que modela la i una qüestió amb un autor, Paul Géraldy.
indispensable tragèdia del Aquest no volia que a la Comédie Fran-
clown,	 no	 ha	 volgut	 que aire re resentessin una obra seva	 Robert
FrankPichel fos l'excepció de et Mariánne, la nit de dimarts, i la r,Casa
la regla general. I ara, quan de Molièrce no ha fet cas 'de la seva pe-
eh	 acariciava	 el	 propòsit	 de	 ? ^" tició.
tornar a Espanya — és	 'a-
lencià — a fruir-hi	un retir
ben guanyat, el crack del Banc L'espectacle = discussió
de Catalunya	 de Paris,	 on Pertot arreu es parla 'del mateix : el tea-
havia deosttat els seus estal- " tre restà en erici. Les empresas ; que sembla-
vis, ha engegat a rodar totes ven'n¢s sòlides, se'n van a rodar, les ins-
les seves	 tiusions.	 1,	 obligat tltttcions més venerables no polen Vire pels
a mantenir els seus, ha hagut	 ï• seus propis nñtjans. San. més les obres qu
de recomençar.	 ) ,	 x no, donen cap diner que Res que resulten•

De ple dins la tradició del
^`

benéricioses,..
circ, la vida de Frank Pichel. "	 vs e moment,	 empresari dé Paris _neonD

 néixer a València deu fer s	 r ge Delam	
de

are, del Tremplin,,;ha trobat un
uns quaranta cine anys. Pichel truc, que ha atret el públic, però que no pot
— el	 seu nom	 veritable és ^^a deixar d'ésser un recurs moinentani t les-
Francisco Juan Arnosi — és ?±t*	 tf	 , ;pectacle-discussió.
un autèntic en ant de la bailef	 :.	 ^ ^ n̂v, Ha ropresentat Le, Delta, comèdia dramà-
fill i nét de clowns.	 1 seu avi	 -r- e, irw , tica en	 dos	 actes, de Pierre; Descaves	 i
es passejava amb un circ am-

s
Etienñe Gil, sobre els estrangers a París i

bufant.	 Repicava el timbal llur in fluència sobre la familia francesa.
fora i feia de pallasso a dins. Ddsprés de	 la	 represcntacijó,	 Delamare
!El seu pare—el famós Cecifio convida el públic a discutir les idees expo-
Pichel—havia treballat a Bar- Frank Ptichel sades pels autors. 1 començà un debat; aneu
celona en el Circ Alegria de	 - a saber si ja preparat, en ef`qua4 prengué-

Plaça de	 Catalunya,	 i a ren	 part un doctor en medicina, on pro-

i
la
l'antic circ del Tívoli.	 Frank, •a set anys, prescindint	 de	 tota	 ingerència	 accessòria. fessor de la	 Universitat d'Oxfard,	 un'éi-
abándonava (Espanya i iniciava, a Buenos Els seus bots de simi al braç enlairat del neasta, el' secretari d'un grup econòmic...
Aires, la seva llarga peregrinació per tot el seu company, per exemple. I la utilització, i els autors respongueren,
orón, que encara dura. Pichel ha Sojornat uña amb intencions còmiques, de la d^esartiou- Un el a d''aquests, podem provar-ho a'Bar-
pila d'anys a Rússia. Hi jugà davant el .poble lució de braços i mans: 1, sobretot, aquella eelona. Ara que :pot passar que no hi pugui
i davant	 Nicolau	 II;	 en	 e1	 seu 'palau de div •rtidíssima	 paròdia	 de' lluita,	 que	 clou haver discussió'`perqué l'autor no hagi posat
'I'sarkoie-Seto:	 Encara guarda un diploma el número seu. A aquesta parodia, que no idees en la seva obra.
del tsar. En 1914, acabat el seu contracte de és nova —'el vell clown	 Ilòs l'inventava
Sant	 Petersburg,	 es	 traslladà	 a	 Moscú	 i a tretze anys i ha fet també l'èxit d'un al-

Ab011amenfaoéuà dos anys en aquell circ Salatnonsky, tre	 db lw:n	 internacional,	 Deszo	 Retter—,
que havia recollit els Fratellini, mig morts Pichel li dóna un segell personalíssim i en Si és que pot servir-nos de consol veure
de fam. I, havent esclatat la .Revolució, es fa un veritable poema mímic, que no és un fenomen aïllat això de la crisi
refugià a Ucrània f Festà a Khersoin fins Pitchel rubrica cada exercici amb un Hac teatral de què tant es parla, no ens vindrà
a 1919, data de la seva sortida de Rússia. vist això? en català — V's avez vion? a malament d'assabentar-nos que per tal d'a-
1)esprés, els seus grafits èxits a París.	 I el França — radiant i irresistible, que va re- traure els espectadors,	 4 Teatre de Dussely
viatge triomfal per tot (Europa, petint tot al llarg del seu número. Aques- dorf acaba d'establir uns carnets d'abona

Amb quanta emoció,	 coneixent aquests tes repeticions	 tenen	 el	 mateix valor del ment, els quals no tan sols comporten una

anteeedents, l'hem aplaudit fa pocs dies ,al Pourquot-...	 sans	 blague!...,	 el leit motiu reducció en els preus de les locdhtats,:sinó
Barcelonès!	 I.a manca de resistencia, com del número de Grock, i de les insistències que són oferts amb grans facilitats de pa-
hem dit, potser lleva precisió als seus exer- de molts films còmics americans . Repetició gament.
cicis	 acrobàtics .	Però	 ol	 seu	 gram	 talent dels efectes que,	 com diu Bergson,	 és la Per quinze marcs, que es podan pagar en
d'artista còmic brilla	 encara esplendorosa- mateixa matemàtica del riure.	 - dues vegades, hom té dret a dotze repre-
m( nt. I hem assistit amb fruïció al treball i El 1)Iblic del simpàtic local del carrer de sentacions, i per vint-i-cine, pagables en cinc
d'aquest	 homenet	 eixerit	 i	 viu,	 despert	 i Montserrat es va adonar de seguida de la vegades de cinc marcs cada una, hom pot
optimista,	 que .porta arrapada en el	 més gran classe de l'admirable excèntric. IcP.o- assistir al teatre vinc	 vegades.
profund d'ell	 mateix una alegria	 comuni- vacionà	 frenèticament.	 Felicitem- nos	 d'om D'aquí a l'organització de atertuliesa de
cativa que encomana .a tots els espectadors. quest èxit tan merescut.	 1> i tfota mena i «joventuts» de totes edats, no
I)otat d'un rostre extraordinàriament mò- SEansTIA GASCH'•

i

! hi ha ni un pas.



Vossler i el centenari de Goethe
Catalunya està celebrant, amb la pompa

solemne de lea grans festes, el centonari de
(kethe. Els llaços espirituals entre la 'terra
de Mar.aga!l i el país de la música i ele la
filosofia s'han estret intonsament. Rarl Voss-
ler és l'ambaixador espiritual de la cultura
que es simbolitza en el. Faust.

Vossler és a la vegada filosofia i pensa
-ment, organitzador en tm sistema de ger-

manitat, lluminós com el d'un esperit goc-
thià i a la vegada rigorós i precís com la
metafísica hegeliana, d'una ¡interpretació de

catalana, en quç d'una part alena un i'ndi-
vidualisme latent, rebel, meridional, i de
l'altra forceja per tal d'empresonar I'àinima
la malla d'u'n classicisme sonso evasions.
Qluan s'han ajtmtat els dos ordres, Cata-
lunya ha donat les seves formes més madu-
res. Ausias March, serè clàssic del lirisme
català, fongué 1'intellecte, la forma dialèctica
de l'amor petrarquesc, a una profunda i
càlida emoció vital. Entre 'el formidable
Llull, projecció de ciim•ia bullent i de mis-
ticisme cremant, i el Petrarea erudit i ma-

°,:Karl Vossler abans de la conferència al Saló de Cent

negatius els que expressa la Ipoesia de Car
-les Riba, i molt particularment . els que

informen les Estances : desesper i deses
-perança, desconhort i desillusió.., tot .d

corteig d'aquelles horrors indefinides que
clouen en l'ànima de lea,. persones massa
sensitives, i molt abans, molt particular-
ment, en l'ànima dels infants .predestinats
a qualsevulla heterodòxia; infants proba-
blement més nombrosos dei que tothom
creurà. — Oh, animeta metafisicista dels in-
fants predestinats, animeta solitària i tris-
teta, voitàda d'incóg'nites, reminiseent - de
terrors , i pressentidora d'apocalipsis ; ani-
meta angoixada d'un misteriós present que
no es vdl delimitar ni explicar i que s'es-
muny quan més ens delita, enyoradora
d, 'unes ben somniades auramces o esvaïdes!
— Les Estances de Caries Riba ens revelen
aquesta immensa desolació de l'à'nima in-
fantil, transcendentalment comtemplativa i
tràgicament interrogadora, perllongada en
l'edat adulta i tan desemparada i punxada
als quaranta anys com al primer dia de la
vida terrenal.

EI lirisme de Carles Riba és el dels grans
poetes dol desesper idealista, el lirisme dels
grans infants pessimistes. 'Ell ens posa un
grapat de sang incinerada, no pas com una
negació absoluta, sinó com unes cendres
transsubstanciadores dei paorós desert de
l'anima, devingut ara, en el moment ,poètic,
realitat tan entenimentadora i aferrable
com l'obra d'art plàstic més feliçment re-
velada. Les angoixes profundes i complexes
de l'ànima ens les explica el poeta ; ens les
cristallitza, com la visió del seu objecte, él

Carles Riba canta el desesper des d'un
Punt de vista tan delirantment vitalista, que
hom está temptat de qualificar-lo d'espan-
tós . Fa basarda de penetrar en 1'etimació
que de la vida té aquest líric d'abast des

-mesurat.
Gall prevenir-se contra l'aspecte irremis-

sible d'aquest lirisme que apareix fatalis-
ta, renunciador i tremolant en les tenebres.
El concepte de mort o de despullament es
troba] en efecte, en, gairebé totes les Estan-
ces, i en algunes s'hi troba dues, tres o qua-
tre vegades. Aquests conceptes són, però,
tan sols, les imatges poètiques de cada una
de les .petites morts die la vida preciosa i fu-
gitiva : la petita mort de 1'clnyor o del des-
engany; la gotita mort de les illusions per-
dudes ; o la petita mort ddi mal averany
la petita mort del traspàs d'Ella o del propi
traspàs que s'acosta ; la petita mort del
gran ideal ; incomptables petites morts
enormement doloroses on la joiosa infinita
meravella de la vida tota orejada i substan-
ciada pels anhels fantasmàtics dels ances-
tres incomptables, i ban aviat pels anhels
de nosaltres mateixos devinguts ombres
Qarvàriament vagahundessota e1 sol de
maig i en l'escalfor januària de la llar
Tansbé un dia la casa clara i el verd país
seran buits de nosaltres i sonors d'altres vi-

[des
ignorants que jo i tu, ombres engelosides,
en cada cosa amada ventem un flam d'en-

[cís.
No he llegit en cap poeta tan ardent ora-

ció a la vida com l'estança d'on sostrec
aquesta estrofa, i que comença : Amor,

No deixeu de
comprar-lo

Rússia d'avui
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les	 cultures llatüies. 	 Després	 de	 la	 sàvia gatzemista de cultura que s'anomena Bernat
v isió de lá llengúá i la literatura'fragcéses, Metge, l'ombra de Teresa Bou entreobrí al
saturat harmoniosament de lletres italianes, seu poeta Q'estatge del paradís líric de l'Edat
tan germári^es de la seúà 'clara i meridional mi'tjama.
senslbili'tat, ara està amarant-se cada vega- ;En la renaixença, el record del Goethe,
da més de euftura hispànica, copsant dig- geni ordenador de la cruïlla de dos segles,
nament 1'intellecte ;una mica nòrdic de Cal- produí	 les	millors	 realitzacions.	 Maragall,
deróm	 i	 abraçant, en extensió	 i	intensitat i romàntic i popular, anhelós dé classicisme,
l'obra desbordada de Làpe de Vega, a la vesteix bellament el vers de la I figénia.
qual va a dedicar un llibre d'imminent pu- Catalunya ha estat profundament influida
blicació. Segurament, el fecund poeta castelló pel geni de l'autor del Faust. 'En una de
no ha tingut, des de Grillparzer, un intèrpret les festes duel centenari — a Lleida —, l'illus-
alemany més entusiasta i comprensiu. ti-e professor alemany ha notificat la con-

Aquest eminent professor germàlnic, mes- cessió del	 premi	 al millor estudi de la in-
tse de romanitats; que en l'època depredo- fluèneia de Goethe en la literatura catalana,
mini d'una generació positivista i comtiana, a1	 trebarl	 del	 conegut	 orGtic	 Manucl	 de

la resultant lògica de la qual era una espe- Montoliu. Aquesta documentada i interessant
cialització de tècnics	 miops,	 sabé alçar un exposició, que es publicarà aviat, conté molts

I detalls	 la	 d'influxos	 asobre	 zona	 go^ethiansi lluminós, haidealisme poemdtic, vivificador
vingut a les lletres catalanes i ha comme- Catalunya.	 M'és molt, plaent haver tingut
morat en diverses interessantíssimes confe- l'honor de figurar en el tribunal que gusto-
rènci'es el centenari de l'autor d'Ifigènia. sament	 i	 dignament	 ha	 celebrat	 el •mèrit

A	 Barcelona,	 a Girona,	 a Lleida,	 s'ha d'aquest treball.
escoltat .amb religiosa devoció la veu del gran Catalunya posseeix avui interessants pro-
teòric. Vossler, saturat de llatinitat impreg- ves de goethisme. El poeta Josep Lleonart
nat	 de	 ronaixement	 italià,	 expositor	 d'un ha acabat una excellent traducció em vers
Goethe diàfan i complex, troba a Catalunya, de les dues parts del Faust.
desitjosa de cristallilzació clàssica, un audi- No és solament l'influx directe. Llumino-
tori de comprensió i d'entusiasme. Vossler i samant goethià anomenaria jo el lirisme de
ha realitzat la dificil	 síntesi de germanitat Lòpez-Picó. De l'intellecte fet poema brolla
sistemàtica	 i	visualitat	 mediterrània.	 A	 la ('emoció cerebral de les imatges de Riba.
vegada, el Rin i els pilas de Roma. D'una El passeig de Vossler ambaixador de Goe-
banda, Hegeil ; però també, d'una altra, Be- the pels zigzags romàntics de Girona i per
nedetto Croco. Vossler és un cas providen- 1a dolorosa catedral vella de la Lleida màr-
cial, en aquests moments de la Catalunya tir, representa la .nova era en qué Catalunya
que s'organitza. acanseguirà la cristallització serena dels an-

'L'exemple	 germànic és	 saludable en	 el hels del seu esperit.
moment de sedimentació de la nova cultura ANGEL VALBUENA I PRAT

Som segurament nombrosos els catalans pintor;	 com	 la descripció dels	 seus	 senti -
que ens	 hem	 quedat	 sorpresos,	 astorada- ments,	 el	 músic,	 I	 Carles	 Riba ens	 diu
ment parats, en assabentar-nos que Carles aquella desolació espiritual amb la mateixa
Riba	 acaba d'ésser .nomenat membre	 de grandesa que sent, que és grandesa de poe-
l'lnstitut	 d'Estudis	 Catalans,	 ço	 és :	 que ta, de músie clàssic.
encara no es trobava incorporat a la docta Però l'extraordinari del lirisme de Carles
companyia. — Lioat sia Déu! Val més tard Riba és que així com la majoria dels lírics
que mai, del	 desesper	 posen	 llur objecte poètic ne-

Cal celebrar aquest esdeveniment que ve gatiu des d'un punt de vista mortalista, ir-
a sobrevalorar la nostra primera acadèmia. remissibie;	 des del	 .punt de	 vista	 car als
Res,	 al	 nostre	 entendre,	 tan	 avinent	 pcl aobrerealistes : des del punt de vista de ne-
cos com la lloa ah Inou acadèmic, la ment gaoió	 de	 la	 vida,	 d'insensibilitat	 per	 a	 la
catalana	 possiblement més	 alta	 en	 la dite- vida,	 d'eviasió	 indispensable	 i	 apremiant,
ratura del nostre temps i .pariona de les que
destaquen	 fora	 de	 Catalunya.	 La	 nostra ---	 —_
gent 'no s'adona prou de la magnitud d'a- % 

^figura.¿uesta	 Tant ditirambe com malgasta
la critica i a penes si a Carles Riba Ii són
reservados les engrun es. Bofill i Fcrro sabé

^	 '/
'	 ^' x^

fer uln bon	 elogi de Carlos	 Riba,	 però la
7

¡crítica	 professional	 rebé el	 llibre	 Estances
]libre

'	 z
com un	 més de poesies adotzenades ;

^,la maljoria dels comentadors que en parda-
ho	 feren

/ ys
ren	 por	 simple compromís,	 per j	 y ',	 v''
sortir del pas ; es veia ben transparentment

no havien llegit aquelles Estances tan
'  —"^̂ Â	 ''	 "I

"'//'-
que

lloades.	 Per	 les <,^r /inertament	 expressades
^I	 l 	 ^'/raons probablement Bofill i Ferro, que no

exerceix la crítica i que es troba lligat per
6ntima	 amistat	 amb Carles Riba, 	 es cre- ^^	 ',
gué en l'obligació de fer el públic elogi de '\
les	 Estances ;	 i per una raó semblant jo,
el menys indicat per aquesta delicada mis-
sió, em srnto impulsat a . fer , altre tant. ,

Com em sortiré de tan delicada empresa? ',
Es tan	 difícil	 d	 ie fer 1'eogi d'un gran es- '	 .•
perit	 sonso	 turiferar,	 ser-se - ocioses	 amabi-

^Nlitats... IEn el cas de Carles Riba poeta, la .
dificultat	 augmenta	 porqué	 cal	 justipreuar
principalment i gairebé exclusivament unes
valors negatives que es troben a la base del
numen del poeta. Són, en efecte, sentiments t

Un llibre sobre Barcelona

Fa pocs dies, assenyalàvem en aquestes
mateixes pàgimes la presència d'una obra de
J. J. A. Bertrand, on es ressenyaven, sabro-
sament comentades, les impressions hispàni-
ques dels viatgers francesos. Sinó que la
idea de viatger dóna un concepte d'interi;ni-
tat, i nosaltres santim J. J. A. Bertrand
com un amic antic i incorporat de sempre
i per sempre a les coses nostres, diríem que
una nova fitxa de viatger ha estat adjuntada
a la (lista. ILa fitxa d'ell mateix. Però ben
aviat veiem que el seu llibre sabre Barcelona
no conté' 'les urgències d'un turista ni la re-
cerca del ((color local)) d'un viatger. Sinó que
està feta amb una minuciosa calma, amb una
atenta delectació. Aquest llibre és um amti-
baedecker; però fa un servei més profund.
No dóna les línies pintoresques de la ciutat,
però en destria les més sensibles. IEl llibre
de Bertrand, publicat sota el suggerent se-
gell editorial de Les dditions françaises de
Barcelona, és , una guia de la nostra ciutat
en tot allò que ella té d'activitat cultural
on tot allò que pugui representar en el mapa
espiritual d'Europa. Així tots els nostres cen-
tres de cultura — oficials i extraoficials —,
hi són curosament estudiats en ells mateixos
i en els seus homes representatius. — D. P.

El «Butlletí de 1'L=E.»
Saludem l'aparició d'aquest primer butlletí

de l'Institut-Escola de la Generalitat. MIRA-
voa ha remarcat la trainseemdència que per
a Catalunya té l'organització d'un ensenya-
ment secundari, amb una doble renovació
que fa referència al seu contacte amb les
coses nostres i amb els nous corrents de la
pedagogia de l'adolescència. Aqucst butlletí
aspira a ésser el portan.tveu d'aquesta reno-
vació ; per bé que dintre de termes molt mo-
destos encara, s'hi , endevina .una palpitació
ele fervor, i una seguretat remarcable en
l'obra realitzada. El butlletí publica articles
die Joaquim Baloells, Josep Estalella, Can-
del Vila, etc., i unes .pàgines, «La vida de
]'Institut-Escola explicada pels alumnes» que
té un gran interès pedagògic i d'informació.

Llegiu, i obreu
en conseqüència
Quan encomaneu el vostre vestit no
negligiu pas de fixar -vos molt en el
teixit i cerqueu una roba que us con-
vingui; permeteu-nas, no obstant, de

recornar-vos que ni la qualitat del teixit
ni els colors, donaran a un vestit una
bella aparença, si el tall no és pas
elegant. Es únicament el tall el que
diferencia un bon vestit d'un vestit
qualsevol. Amb una roba magní fica
però de tall ordinari hom no pot obte-
nir res més que un vestit ordinari.
Contràriament,amb un teixit menys bo,
però de bon tall, hom obté un excel'lent
efecte d'estil. El tall correcte permet
així mateix de portar molt més temps
un mateix vestit, car aquest no es de-
forma pas amb l'ús. Aquest tall co-
rrecte no expressa pas solament la
tendència del dia, sinó que gairebé
s'avança a la del demà; no us pot ésser
assegurada només per un sastre que
estigui en constant contacte amb els
corrents de la moda. Us assegurem
que si ens confieu l'honrós encàrrec
de vestir-vos anireu sempre ben abillat

p. MALLAFRE
Ronda Sant Pere, 24. - Barcelona

!111111IIII IIIIIUIIIII1111111!11III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIe:•

adesiara sento man pensament — que un
sacre horror l'assalta en sa tranquila via...

= Estança sublim com d'altres dl mateix
llibre, i que un dia serà tralnscrita en les
millors antologies i que damunt del planeta

°	 sabran recitar, de cor, tots els classicistes.
= Es potser el diamant més gros i rutilant de

la llengua catalana, ja des d'ara definitiva-
= ment consagrada i elevada a 1 categoria de

llengua olímpica.
-	 JOAN SACS
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En la sala de la Llibreria Catalònia, Isi-	 cas característic d'aquesta mena de pintar.
dre Odena exposa un conjunt agradable de A la sala petita de la mateixa galeria,
paisatges pintats en diversos indrets de Bèl- Duran-Camps ens mostra una part important
gica., França i altees en el nostre pafs . L'obra de la seva producció. No es pot pas dir que
d'aquest artista terrassenc — fins avui des- aquest conegut artista desconegi l'ofici, però
coneguda per nosaltres — té una gracia re- tampoc podríem dir que la seva .actuad expo-
marcable, i que cal anotar,	 sició ens hagi agradat. El colorismo de

A més a més de la gràcia, podríem també Duran-Camps és massa primari i massa su-
subratilar una habilitat experta en el maneig perfici.al. Pintar és alguna cosa més que
dels .pinzells, i fiins una certa sensibilitat del	 posar colors bonics sobre una tela.
color força interessant. Però totes aquestes 	 A les Galeries Syra hi ha actualment

Orihuel. •- Santa Maria del Mar, neu

Les fàbriques Van Velle, a Rotterdam

EI present artístic reflexa la personalitat del donador

Passeig de Gràcia, 68 (xamfrà València)
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LESARTS I ELS ARTISTES

El noi moviment arquitecthnie s'ha im-
posat totalment en els països més avançats,
en els quals l'evolució social iniciada arreu
del món, després de la gran guerra, s'ha
deixat sentir més intensament.

Ei el nostre país encara hi ha arquitectes
joves (no parlem dels de la generació an-
terior, en els quals és comprensible) que
tracten de moda passatgera, com la del mo-
dernisme 1900, les recerques arquitectòni-
ques actuals, basades en les necessitats

d'una nova societat que sofreix un procés
de profunda evolució. iEls que han viscut
el 1900 sabran que no es tractava llavors
d'un moviment amb les arrels profundes
d'aquest, sinó solament de la recerca de
noves formes de decoració.

Les nostres autoritats, homes de moderna
orientació social que no es deixen convén-
cer .pels sofismes dels .prudents arquitectes
joves de la nostra terra, han tingut la su-
ficient claredat de visió per fer-se càrrec
de la importancia d'aquests fets i no han
dubtat ni un sol instaint a declarar hostes
d'honor de Barcelona els arquitectes que
formen part del C. I. R. P. A. C. (Co-
mité international pour la résolutimm des
problèm s de 1'ardhitecture contemporaine)
que han vingut a preparar el Congrés que
ha de tenir lloc a Moscú el proper setembre.

El C. 1. R. P. A. C. té una curta i
fecunda història. Nascut de la necessitat
de convertir en un esforç de conjunt les ac-
tivitats aïllades de la majoria dels arqui

-tectes moderns, es va estructurar ràpida
-ment -partint: dels nous conceptos bàsics

universalment adoptats.
En el célebre Congrés de constitució de

La Sarraz (1928), a1 qual assistiren arqui
-tectes de totes les nacions, es discutiren

raspalls per a tots els usos
articles de neteja — objectes per a presents

rambla de catalunya, 40

Pasta de Cera
EI fang preferit pels
nostres millors artistes

Olivera, 25 - Telèf. 31816

+ La mare avara.—Es vostè el que ha sal-
va el meu noi? On ha deixat la seva gorra?

(The Passing Show, Londres)

Era necessària una reunió de delegats
abans'acti-
vitat

ins del Congrés de Moscú ; vista acti-
vitat de G. A. T. C. P. A. C. .a Barcelona,
el secretari del Congrés decidí proposar la
celebració a la nostra ciutat d'una reunió
preparatòria del Coingrés de Moscú.

No desconeixent la importancia de la pro-
posició, el G. A. T. C. P. A. C. ha fet
tots els possibles perquè aquesta reunió po-
gués tenir lloc a la nostra ciutat.

Els nostres esforços han reeixit, i així
ha estat possible sentir a Barcelona demés
de Le Corbusier, ja conegut . a la nostra
ciutat, .altres arquitectes de vàlua interna-
cional de la talla de dit urbanista. Walter
Gropius, Victor Bourgois, R Giedion, vam
Eesteren són figures destacadíssimes do l'a-
va!ntguarda arquitectbmica que h'a'n sabut
lluitar teòricament i tècnicament per portar
l'arquitectura a l'estat de sanainquietud
actual.

El G. A. T. C. P. A. C. presentará
també e1 seu report a Moscú, haurem de
lluitar amb desiguals condicions ; tot estudi
urbanístic deu fonamentar -se en ajustades
estadístiques de circulació (lleugera, pesada,
de peatons), de mortalitat, de moviment de
població, d'intensitat, de oomstrucció, de
treball, etc., i Barcelona ha començat tot
just l'organització de les seves estadístiques,
indispensables por a poder portar a cap el
treball de la seva estructuració.

G. A. T. C. P. A. C.

'/ 	 ^1lJ	 ^ t
19^ .

Ell. —No ha observat que els idJotes més
grans són els que es casen amb les dones
més boniques?

Ella.— 'Esperi's, que encara no u  he dit
que sí.	 (Le Petit Journal, París)

bones qualitats de les teles d'Odena ,no són
suficients per compensar-nos de la superfi-
cialitat retiniama que, ara com ara, ens mos-
fra l'artista.

Hem dit altres vegades — i ho repetirem
tantes com calgui — que un quadro no ha
de tenir una finalitat especialment decora-
tiva. Un quadro pot resultar decoratiu, però
no cal que sigui essencialment decoratiu. 1 en
les teles d'Odena aquesta preocupació del
decorativisme és excessiva. Malgrat aixà,
hem d'apreciar la seva obra pel contingut
veritablement pictòric d'alguns fragments, els
quals són, des d'ara, una prometença.

A les Galeri=es Laietanes hem tiingut l'a-
gradable sorpresa de descobrir un altre pm-
tor inèdit. La primera exposició de J. Ori-
huel ha estat la revelació de 'la quinzena.
I no pas perquè l'haguem de considerar com
una produoc ó extraordinaria, .sinó, més
aviat, a causa dcl migrat interés artístic de
l'actual quinzena. Un pintor jove que en la
seva primera exposició presenti obres tan
consistents com Font de la Plaça de Santa
Anna, Santa Maria del Mar, neu, Pla de
Palau i Carrer del Sac, cal distingir-lo com
es mereix.

A les mateixes galeries, Antoni de Ferre-
ter continua exposant els mateixos jardins
rossinyolescos de sempre; i Manuel Sagmier
continua pintaant, o millor dit copiant, la
manera com pinten altres artistes. 'iEntre
aquests paisatges formularis, cal remarcar,
pero, el retolat amb el número q, per l'agi-
litat d'execució.

Marquès-Puig a les Galeries Busquets i
Porear a La Pinacoteca també segueixen
sense dir-nos res de nou. En això no hi
hauria cap censura, si continuessin pro-
duint normalmm t ; perd és de lamentar un
retrocés alarmant en cada una d'aquestes
dues exposicions. La sistematització pictóri-
ca ha produït 1'anquilosament a molts tem-
peraments ben dotats. Esperem que Marqués-
Puig i Porear procuraran, ben aviat, allibe-
rar-se'n.

I ara que hem alludit la sistematització,
haurem de referir-nos a l'obra presentada
per Senabre a la Sala Parés, perquè és un

MOBILIARI D'ART

BUSQUETS
Doeorador, rnestre ebenísta 1 tapís
va. Objectes d'art 1 de fantasía per

a obsequis. Sales d'Ex-
posicíons de Belles Arts.

h.wig ie th da, 36. Telkf•e ii1U
BARCELONA

—Professió?
—Intèrpret.
—De què?
—D'argot,

(Ric et Rac, París)

PROJECTOR
POSTAL D'!E. GRAU SALA. — Com riu,

m ireu com riu, Emili Grau Sala mentre
pinta l Li riuen els ulls i els pinzells. Els
colors se li escapen de la paleta i ]i fan
danses de riotes i coloraines, «Molt bé,
nono !» 1 el nano que riu s'inventa postals
demodades i paisatges falsos. Molt bé 1n
Pierrots esqueixats i enfarinades dames amb
ventalls encarcarats fan duos a les fines-
tres d'hortènsies passades de moda. Sal-
timbainquis i nines de pasta ballen una 'me-
fable sardana sense música. Crinolines ro-
mantiques tan una escenografia ingènua i
desvergonyida. 'Emili Grau Sala, sota l'arc
voltaic que és la seva lluna falsa, fa una
gainyota i xiula. Després se'n va, Rambla
enllà, amb un cigarret als llavis, presumint
de no marejar-se i de no creure tot .allò de
les consegiiérocies matinals al 11it.

GUILLERMO DE TORRE, professor
d'avantguardismes, ha donat a Montevideo
una conferència sobre la nova pintura es-
panyola (Montevideo, i93i). Guiillermo de
Porre és un dels homes que ha practicat
amb més pertinàcia la crítica com una
forma d'entusiasme al servei dels moviments
renovadors. Això, i demés, un ull clínic per
a bastir conjunts panoràmics, ]''ham situat
en un lloc preferent entre, les noves promo-
cions literàries.

Aquest «itinerario», seguint una norma
perfectament justificable en ell, segueix gai-
rebé exclusivament les línies més súbversi-
ves de la pintura espanyola. Com a inte-
grants de la seva ,empenta revolucionària
s'inclouen els noms de Dah i de Miró; -cap
més .altre nom de pintor català no hi hem
llegit. 'En canvi .hi són remarcades, potser
excessivament, IeS obres dels pintors cas-
tellains de París — Cossío, Vinyes, Boces,
Ortiz, de la Serna - girant a l'entorn de
la figura ingent de Pau Picasso. Hi ha tam-
bé un elogi just de dues pintores de sensi,
biiitat aguditzada : Maruja Mallo i Angeles
Santos, la importància de la qual vaig aje-
marcar fia temps damunt aquestes mateixes
pàgines.

ARRIBARA UN DIA, si gels temps s
gueixen valorant excessivament el fet ma
teriall que s'estableixi una classificació pici
t'órica bastida damunt la quantitat de pim
tuna que l'artista utilitza per centímetre
quadrat. Des d'aquest punt de vista, per
exemple, no seria indiferent el fet que Goya
arribés a estendre la pintura damunt la tela
amb l'espàtula. Arribarà el moment que es
divideixin els pintors en rics de pintura o
pobres de pintura, amb independència del
mestratge ò dels volums. A la factura d'una
tela de Créixams, per exemple, s'hi afegirà
aquell milió de pessetes que ha vessat en
tubs de pintura, a tantes pessetes el tub.
Aquesta factura migraria molt, en les teles
de Mompou o de Grau Sala, per exemple.

D. P.

EL CONGRÉS QUE S'HA DE CELEBRAR A MOSCÚ
	

L'ACTUALITAT ARTÍSTICA

La ciutat tuncîonaILes exposicions

penjades onze pintures, que, segons e'I caté-
leg, són obra de d'advocat Lasplasas .

Que els advocats, els metges, els capellans,
els militars, els lampistes i els memorialistes
de la Virreina pintin a estones perdudes, esta
molt bé i és, d'altra banda, recomanable per
a llur educació intellectual. Però exposar-se
a exposar públicament les seves obres, ja és
una qüestió més delicada.

Si el sanyor Lasplasas hagués exhibit les
seves obres com a pintor iinèdit, .potser li
hauríem recomanat que deixés la pintura,
però presentant-se com advocat, ens perme-
tem aconsellar-1i que segueixi pintant amb
tot l'entusiasme possible, però, ara per ara,
que deixi d'exposar. Em sembla que no calen
més aclariments.

Posat a donar consells pessimistes, em
veig obligat a comentar l'exposició de les
obres d'Esteve Batlle a les Galeries Laie-
tames.

Si Esteve Batlle es considerés um profes-
sional de la pintura, .amb tot el sentiment
i amb tota sinceritat hauria d'acónsellarAi
que se'n desentengués. 'En cap de les seves
teles originals exposades no hi ha el míni-
mum necessari de qualitats pictòriques per
considerar-les com a obres artístiques. En
canvi, reconeixem amb satisfacció que Esteve
Batlle té certes possibilitats com a copista
expert.

I, a part del poc valor intrínsec, he de
constatar amb veritable sorpresa que l'autor
hagi d'explicar en el catàleg l'argument de
l'obra. L'explicació que el mateix autor
ens dóna del rq d'abril a. Barcelona, amb la
llista de les personalitats representades (in-
cloent-hi el propi .autor), és, si més no, un
fragment divertit de prosa abrandada de
republicanisme. La mostra enhorabona.

Màxius GIFREDA

els punts fonamentals del programa dels
congressos a celebrar. Un dels fins va ésser
establir un estudi de les ciutats. El Con-
grés va decidir que sols es podia aplicar
a les discussions el método materialista-
deductiu, en contraposició del mètode idea-
lista-inductiu. Tenint en compte que la
complexitat dels problemes dificultava les
discussions, els treballs del Congrés es va-
ren dividir en assumptes ben determinats.

Per cada un d'ells era necessari aportar
una documentació objectiva,
partint naturalment de l'es-
tudi dels més petits elements.

El segon Coingrés, a Frank-
furt a. M. (1929), devia ocu-
par-se únicament de la viven-
da econòmica (per l'existèn-
cia mínima). Partint dels do-
euments presentats, feu pos-
sible establir solucions positi-
ves que han conduït a una
sèrie de resultats pràctics. 'En
el llibre Die Wohnung für das
Existenz mínimum hi ha or

-denades totes les solucions
aportades al Congrés.

En el tercer Congrés, a
Brusselles (1930), es va trac

-tar de da manera racional
d'agrupar les habitacions».
Fou possible constatar, sobre
la base deis documents pre-
sentats, que la parcellació de
terrenys es troba en tots els
països en plena evolució i qu.e
últimament han aparegut nom

-brosos sistemes.
Un dels inconvenients més

greus és el fet que els plans
de les ciutats permeten rara-
ment di desenvolupament de

. 1'a parcellació racional. Cal
doncs que els plains mous de
les ciutats facin possible la
dita parcellació.

'Es discutí al mateix temps
la convenncia de construir
les ciutats amb edificació alta,
mitjana o baixa.

La documentació aportada
al Congrés s'ha publicat ien el 'llibre Le
bdtissement rationnel.

En el quart Congrés, a Moscú, es trac-
tara del tema La ciutat funcional, peró
amb el propòsit de continuar la discussk
en els congressos posteriors.

El concepte «ciutat funcional» expressa
la idea que les funcions essencials de la
ciutat : habitació, producció (treball), des-
cans, i com a mitja de lligament la circu-
lació, són determinants de les formes de
totá aglomeració urbana. El fi és establir
els principis de la ciutat funcional i les
condicions que permeten la seva realització.

Per poder empendre aquest treba4l cal
a-portar documents, fundats en l'anàlisi crí-
tic de les ciutats existents.

El proper Congrés tiindrà lloc a Moscú,
tenint en compte que Rússia és avui dia
un bon camp d'experimentació de totes les
modernes teories urbanístiques. La visita a
les noves ciutats industrials i d'habitació
creades amb motiu del pla quinquennal serà
una experiència més per arribar a les im-
portantissimes conclusions que s'espera po-
der deduir dels principis únicament funcio-
nalistes.



Catarros, ronqueres, angines,
laringitis, bronquitis, tubercu-
losi pulmonar, asma i totes

les afeccions en general de
0a gola, bronquis i pulmons

Societat Espanyola de Carburs Metàl'Iîcs
Cocreu.t Apartat 190	 BARCELONA	

Telèfon ?3013
Tsleg.t "Carburos"	 Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corca-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °/a DF, PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILLN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS; ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS, GRATIS

PAST L LES ASPAIME
GUAREIXEN RADICALMENT LA

TOS
-PERQUE COMBATEN LES SEVES

CAUSES:

IMPRESOS COSTA

DISCOS

Música simfònica i instrumental

Ben	 poques	 vegades	 és	 possible	 sentir hables han envellit força i l'opereta vienesa
fragments de Joan Bautista Lulli, dl gran

I
ha fet molt per a desar-los.

músic	 italià de naixement ó francs s	 e1P^	 p D'un altre autor vuitcentista	 Txaikovski ,
seu art. El triomf de l'amor, del qual l'or- el músic que només sembla rus per la diVi-
questra	 de Filadèlfia ens ofereix un frag- cuitat de "llegir ei seu cognom, hi ha dos
ment, un deliciós nocturn, sembla ésser la discos que omple la Simfònica de Filadèl-
primera ópera de d'autor, estrenada en 1672 fia.	 Aquest	 Capricho italiano no és ni de
amb el títol	 Les fétes de l'Amour	 et	 de molt tan ensopit com la Simfonia patètica,
Bacchus, i més que una compósiciú original l'obra anés coneguda d'aquest autor.	 S'hi
és un recull d'altres més antigues alternades troben en aquella obra moltes suggerències
amb obres del mateix Lulli. Aquest	 noc- d'autors romàntics alemanys que també es
turn,	 però,	 és del	 millor	 d'aquest	 autor ; deixaren	 impressionar per 1'am'bient meri-
d'emés d'ésser	 d'un	 sentiment	 d'elicadíssim dional.	 Així	 i tot, l'obra està plena d''efec-
ens mostra les	 grans possibilitats de l'or- tismes i aquesta vegada fins l'orquestra s'en-
questra de Lulli. Del seu temps es pot ben carrega d'accentuar-los amb una interpreta-
dir que data l'orquestra moderna construïda ció molt «virtuosa».
a base del quintet de cordes.	 Aquest disc !Els discos de música	 instrumental sem-
porta al dors altres fragments de les ópe- bien oblidats d'un temps ençà en els catà-
res Alceste i 7'hésée, de Lulli també. Aquest legs de discos. Sempre hi ha, però, alguna
últim és una marxa, i ja és coneguda 1'es- aparició ben estimable, i aquest mes ho són
plènd'ida forma de	 ]'autor d'aquests	 frag- o'ls dos discos que omple el guitarrista Se-
ments rítmics,	 que tant es	 prodiguen	 en govia amb el seu art depurat. Follies d'Hs-
forma de ballet i d'interludis en les seves pague de Ponce, obra escrita eñ forma clàs-
obres menors. sica de tema i variacions,	 és ben interes-

També de música teatral, .però d'un sen- sant i l'artista que	 la	 interpreta	 sap	 arri-
tit ben oposat, és el disc que omple l'Or- bar a l'expressió emotiva més delicada, tan
questra	 Marek Weber amb un recull de grata amb aquest instrument.
l'òpera de	 Puccúni	 Madame Butterfly. 	 IHi - J. G.
ha una certa prevenció per aquestes anome= * a, *.
nades ((fantasies» d'òperes, en les quals gels °	 s
arranjadors acostumen a donar mostres d :	 Alceste. -- Preludi. — Thésée. — Marxa.
mal gust. Sortosament ací el Iligament dels — Lulli. -- Orquestra Simfònica de Filo-
fragments és	 fet	 sense divagacions sabre- (Zèlfia. —	 Companyia del Gramòfon,	 DB
res.	 Els excel•lents solistes d'aquesta orques- 1.587. — Fltriomf de l'amor. — Nocturn.
tea	 tenen ací ocasions .amb el lirisme ex- — Idem id.
tremat de les àries que savimteggri, i val a Madame Butterfly. — Selecció. — Pucci-
dir que llurs ,interpretacions :són sempre de ni. — Orquestra Marek Weber. — .Com25a-
bon gust; nyic del Gramòfon, AF 486.

^ Baixant ja una mica més, ens ocuparem Copelia. — Délibes. — Fantasia — Or-
d'una altra	 «fantasia» que	 recull •dtversgs§ • ; quïestra, Simfònica, — Companyw.. del Gra
fragments de Copelia, la divulgada"obra de mòfon, A'F 484.
Léo Ddlibes.	 No es pot saber per qué té Capricho italiano. — T.xaiúovsky. — Or-
tant predicament aquest autor francès, vuit- quesera Simfònica de Filadèlfia. — Compa-
centista en els procediments, que va preo- nyia del Gramòfon, AB 716 i 717•
duir tota -una sèrie d'obres d'un gust has- Follies d'Espagne. — Ponce. — A. Sego-
tant	 dubtós,	 .però	 que	 sovintegen	 princi- vya. - " Companyia . ,del, Gramòfon, DB 1587
palment en els petits conjunts. Aquests ba- i	 1568.

PETITES INFORMACIONS

L'èxif d'un concurs infanfil Intercanvi d'emissions russes i
L'emissora	 E.	 A.	 J.	 15	 Radio Associa- alemanyes

ció organitzà un Concurs infantil de dibui- Des de fa un temps, es parla d'uin ilnter-xos	 i caricatures entre tots els	 infants de canvi de programes entre diferents emisso-^Catalunya .	Era	 de	 pneveure	 que	 serien
molts els petits concursants, però la xifra res russes i alemanyes, especialment per re-

de	 treballs	 rebuts	 ha	 'sobrepassat	 tots	 es
transmetre Ves audicions des de Ll'C°pera de

cálculs. S'han rebut més de 7,000 dibuixos.
.Leningrad. Sembla que hom topa amb difi-
cultats pel mal estat dé les línies telefóni-

Hi ha hagut concursant que ha enviat, ell ques. No obstant hi ha alguna companyia
sol, ao dibuixos. Aixà sol és una prova de alemanya de ràdiodifusió que hi esta força
com els nostres infants escolten les emis- interessada, i sembla que els russos encara
sio^ns radiades. estan més interessats que els alemanys a

realit,ar a uest n rá acte

La Ràdio a
ot ja en els precisos tnoments en qué

s'ha Ué discutir a les Corts Constituents
éspanyoles . el nostre (Estatut, en el qual» es
comprén el futur servei de radiodifusió a
càri c'de l.a Geeràlitat de Catàlunya.

La inclusió de la ràdio al projecte d'Es-
tatut fou feta pel Govern de la Generalitat
à iniciativa de l'Associació Nacional de Ra-
diodifusió, ántitat de radioients, genuïna

-ment catalana, implantadora de la rcàdio a
Catalunya.

Convé que tots dels catalans i molt espe'-
ci.àlmant els 'nostres representants à les
Corts Constituents, sénse distinció de cap
mena, s'adonin dol que significa tenir a les
nostres mans el servei de radiodifusió a casa
nostra.	 •

Fins .ara ha estat impossible el desen
-vblupóinent de gla ràdio a Catalunya. Una

prova d'això és que fins el t¢ d'abril
de 1931 la radio estava monopolitzada a
profit d'una entitat comercial mad'rilenva
que fruïa de tots els privilegis ,per exdlu-
siva, ja que les altres emissores únicament
podien radiar en les hores en què no ho
feïen les d'aquella entitat comercial. Sor-
tosament la República vingué a solucionar
momentàniament aquesta injustícia. Les al-
tres em'issoreC pogueren radiar lliurement,
sense traves de cap mena.

No obstant, 'la imminència de l'Estatut
ha creat una situació provisional, un com

-pas d°espera, lEl 'Govern de la República
ens ha fet saber, per veu del seu ministre
de la Governació, qpie esth a punt de pu-
blicar un decret cánvocamt tm concurs per

6BANS NOVETATS EN

CORBATES INABNU6ABLES

Jaume I, 11

Telèf.11655

COMPOSlCCO:
Saca. Ilet, b. • 5 ctgs.; ex-

tracte regalèssia, 5 ctgs.; ex-
tracte diacodi, z milg„ ex.

tracte medulia vaca, 3 mil.;
Gomenol, 5 milg.; sucre men-
toanissat • quantitat suficient

ver a una pastilla.

Catalunya
l'organització d'un servei «nacional» de

radiodifusió, que 'con`ipendrà la iinstal•aCió
d'una emissora potent4ssima a Madrid, puma
altra molt menys potent a Barcelona, i
d'altres més petites a difé-:'entes capitals de
«província».

Nosaltres creiem que aquest decret d'im-
miEnent publicació no será un obstacle per_
què a posteriori tingui Catalunya el seu
servei .propi de radiodifusió.

Catalunya necessita la seva emissora po-
te:nt, intervinguda pel Govern de la Gene-
ralitat i explotada per gent cataQana, que
faci sentir •arreu del món el ressò de la•
nostra cultura,' del nostre art, de Ja nostra
música, i això no ho tindrem pas amb una
emissora oficial' de l'Estat, que començarà,
naturalment; per ano parlat en català.

La ràdio és avui um clement imprescin-
dible en la vida de tots els pobles; ós l'òr-
gan màxim de difusió que ens ha propor-
cioinat el cervell mamà. Es una arma massa
poderosa perquè no estigui en mans de !la
Generalitat.

Així voldríem que fio entenguessin els
nostres representats a les 'Certs CÁnsti-
tuonts; així ho entón l'Associació Nacional
de Radiodifusió, d'entitat de radioients que
des del primer dia ha previst clarament un
esdevenidor esplendorós per a la ràdio i la
que installà la primera emissora a Espa-
aya, !la de l'Hotel Colon, la del Tibidabo
que encara funciona i la que actualment
explota la E. A. J. 15 Radio Associació.

J. DO'MEN'ECH GILART

RECEPTOR

Radio CLI1VIO
enxufable al corrent

sense antena

J`

Preu: 400 pessetes

RAMON CLIMENT
Consell de Cent, núm. 266

Telèfon 28058

EXPANSIO DE "MIRADOR"

L'Hora radiada
Ahir, dimecres, M[uADott inicià les seves

sessions setmanals de ràdiodifusió. Sense
una re^aració publicitària excessiva, anun-
ciades als lectors just uns des abans de co-
mençar-se, no poden pas queixar-nos de
l'èxit. Ens consta fer múltiples conductes
l'expectació d'abans i l'atenció de després.
Això no ha de fermés que obligar-nos a
superar el nostre esforç, fins a fer de
l'Hora asediada de MIRADOR un portantveu
Popular del nostre setmanari.

Aquesta primera sessió s'obrí ameb un
breu parlament de Guillem Dlaz Plaja ex-
1' licant el sentit d'aquesta nova organitza-
ció de MIRADOR. A continuació fou donada
una antici ació del número d'avui en un
sumari comentat. Finalment clogué el pro-
grama, d'una manera excepcional, el Con-
seller de Cultura de la Generalitat senyor
Ventura. Gassol. El fet de coincidir aquesta
primera emissió amb la vigilia de la més
gloriosa data republicana, donà una oportu-
nita't magnifica al verb càlid de l'illustre
polític que recordà davant el nostre micrò-
f on l'hora sugrema de la victòria .

L'hora radiada MutAnoR, però, deixarà
en general de banda el fet polític, sempre
que no arribi una circumstància excepcio-
nal. Comentaris de música, cinema, teatre
i art; aniran succeint-se setmanalment.

Dimecres que ve, Josep Palau, ,el nostre
prestigiós,critic, inicia aquest cicle, ao-nb un
parlament ,sobre La • , música en el cinema.

Setmaral' i ,a 4es d'aquestes gines,
anirem áp,sant eompte dels diferents pro-
grames de la nostra . hora, radiada.

-,.ç,.,.I .	'--- ,r ee

El barreter.—Em sembla que s'haurà de
quedar aquest.

(Judge, Nova York)

—Dono 500,000 francs de dat a la meva
filla . M'heu resultat simpàtic, però abans
vull perdre informes.

—No en prengui, i m'acontento amb
250,000 francs.

(Ric et Rac, París)

El inilionari, al captaire. — Però si vós
esteu millor que jo! Jo perdo cada minut
més del que vós guanyeu en un dia!

(Nebelspalter, Zurich)

Sessió d'escacs radiada

La Federació Catalana d'Escacs ha orga-
nitzat unes 'sessions especials que radia tots
els dilluns a les 22'4o des del micròfon de
E. A. J. is, en la qual dóna compte del
moviment escaquista mundial i a més radia
problemes amb i^nteressamtíssims concurs.
Ens plau la novetat d'escoltar aquestes
emissions escaquistes en català.

Locufors femenins

A part de d'emissora Ràdio Associació de
Barcelona, compten amb locutors femmins
les emissores d'Islàndia, Praga, Ràdio-Al-
ger, Leips•ic, Ràdio-Norag (Hamburg),
Frankfurt, Estrasburg, Roma, Bratislava,
Nuremberg i d'altres.

Nova emissora portuguesa
IEl Govern de la República veïna ha acor-

dat organitzar el servei de ràdiodifusió a
Portugal, instal•ant una estació de vint qui

-lòmetres a Lisboa, que podrá sentir-se per"
fectameint a tota 1a península.

EI comerç de la ràdio a Anglaferra
La indústria d'aquest ram a 1a Gran Bre-

tanya ha obtingut un augment considerable
d'operacions durant l'any 1 93 1. E1 total de
vendes ha estat de 29.750,000 lliures, con-
tra 20.000,000 en 1930, o sigui un augment
del 50 per loo.

El nombre d'aparells receptors venuts
d'any passat ha estat d'I. 25o,000, dels quals
600,000 ham estat adquirits .per nous ràdio-
oients ; els altres 65o,000 restants han estat
per substituir .aparells vells. El nombre de
declaracions fetes a t"Estat ha el tat de
goo,000.

q	 PJ

La ràdio als Esfafs Chíes

Són més de 700 les llichncies que a prin-
cipis d'any tenia conoedides l'Estat per a
l'explotació d'emissores de diferents ondes
entre les quals són en quantitat respectable
les d'onda curta.
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E Si voleu obtenir el màxim so del E
disc i el mínim desgast, useu
sempre agulles G 1 0 0 0 N D A.
Cada agulla porta el nom gravat
Capsa de 200 agulles 2'50 ptes.

E venda a eengrds,	 E

A. GUARRO
E RAMBLA CATALUNYA, 7 E
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Suscrivíu =llos a IlLIR]LDOR
Pelaí, 62. = BARCELONA

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIO

Et Sr .....................................................................................................................................................

que viu a .........................................................................................................................................................

carrer........:....__...................__ _................. n.°............ es subscriu a MIRADOR

oe1 preu fixat de 3`50 pies. trimestre.

de.........	 de 193
S,gnatora

Asalto. 45 ••Barcelone
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