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Un" desorí com el de diumenge no
es fa amb quafre xavos,	 .

El més ínferessanf fóra saber d'on
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han sor>Eif els diners.

EL DESORI DE DIUMENGE
	

ve Dijous	 1 MIRADOR INDISCRET
Un crim de luxe

Hi ha sempre, dins totes les •manifesta-
cions de la mera malignitat humana, dues
coses : una perversitat que :es fa abomina-
bles, i una estupidesa que les fa ridícu:es
i, si no fos per 1a perversitat; que mou din-
tre del cor una protesta ardent, tot cauria
plenament dintre del grotesc, que hi anorrea
tota espurna de grandesa.

Es per aquesta causa que ara . MIRADOR,
en remembrar dès d'aquest lloc frontal :es
incidències dels passats diumenge i dilluns,
les quals confirmen, dissortadament, les ;nos-

tres previsions de la setmana passada, sent,
abans que res, tota una intensa indignació
i un dolor de l'ànima davant l'obra perversa,
destructora de vides, estúpidament nociva,
duta a cap per quatre fatxendes nascuts amb
rnala.sing, Do representant a ningú i -atiats
d'una manera poe clara. La necia • destruc-
ció per la destrucció ; heús °aquí el resultat
de les dues jornades luctuoses que acaba de
passar Catalunya, i amb Catalunya, la resta
d'Espanya i la República ; diem luctuoses
i, a gratcient, no volem dir revolucionàries.
Tenim una iñoció exacta de la jerarquia dels
vocables.

Cal no deixar-se impressionar per la fat-
xada que ha presentat aquest desori que no
es pot tampoc qualificar de moviment. Mal-
grat l'abundància de mitjans ofensius de què
es disposava, a despit de I "escampall d'inci-
dents a Catalunya sobretot, en els ,aldarulls
d'aquests dies ningú, no pot veure una redo-
lució, sinó només unes ganes de violèincia i
de desgavell pel desgavell, que els 'fan do-
blement repugnants.

Després de l'aspecte pervers dels fets pas-
sats, volem glossar 'l'aspecte estúpid, gro-
tesc, de la cosa. També convé ; sense això
no es faria als bandolers i llurs instigadors
tota la justícia que es mereixen. Ho farem,
no pas per amor del pintoresc : això seria
inexCusa'ble. Simplement, per precisar Pabast
dels fets i per remarcar el fons d'insignifi-
càneia i de punible poca-solta que caracte-
ritza certs sectors tènbo'ls de: nostre mal
viure, els quals, sempre móguts no :se sap
per qui, sovint es permeten parlar i actuar
en nom de la classe obrera.

Però no sempre poden feraho oreure ; i,
aquest cop, menys que els altres. Aquesta
vegada l'enganyifa s'ha vist reduïda al mí-
nimum. La quantitat de revoltats que s'han
llençat al carrer no podia ésser més petita ni
niés significativa. La incoherència dels di-
versos episodis de la bullanga delata, així
mateix, una manca de fe i d'ideal. I aquesta
manca de fe i d'ideal es correspon exacta-
ment amb l'abundor de diners i de material.
En aquest aspecte, l'agitació que comentem
és la més luxosa que mai s'hagi vist a Bar-
celona.

Bombes, a milers i milers ; armes curtes
i ]fargues de la millor qualitat; automòbils
en doina i persones trobades amb mils de
pessetes a la butxaca Per força allò s'havia
volgut projectar en gram estil. La nota domi-
nant, precisament, ha estat aquesta : una des-
proporció evident entre la preparació, més
abundosa i més cara que mai, i l'execució,
més migrada i deficient també que mai.

La cosa, per dir-ho clar, no tenia gens
l'aire de revolució ; semblava, més aviat, que
uns senyors rics sense feina s'havien donat
el gust de 'llogar unes bandes de malfactors
perquè els divertissin fent la bèstia unes ho-
res pels carrers.

Qui són aquests senyors? Aquí s'hi veu
Una zona tèrbola. Es política internacional?
Es agitació .moguda per elements monar-
quitzants? Es que procuren provocar un fei-
xisme de dreta? S han suposat totes aques-
tes coses i altres semblants com sempre que
s'han produït a la :nostra ciutat ximpleries
sagnants que resisteixen un motiu explicable.

Repetim que tot això és molt tèrbol, i la
República hi ha de fer molta llum i purifi-
car l'ambient la flama inexorable de la jus-
tícia.

Com ha pogut veure's, i'abast social d'a-
quest moviment anarco-conservador és nul.
Fatxenderia i poca-solta, amb molt de mals
instints. I prou. La cosa s'ha vist reduïda
enèrgicament en poques hores i .àdhuc la
tinalitat que hi havia de desprestigiar la
República, ha fracassat.

No cal ni que els uns s'alarmin, ni que
els altres esperin. Aquest contacte de l'or

amb ;a dinamita s'ha limitat a volatilitzar
el metal dels uns i esbravar la dinamita
dels altres.

1 pensar que per. aquesta mena de bes-
tieses hi hagi morts i ferits!

Però era fatal: quan uns senyors han re-
mt diners, han de justificar la paga. Afor-

tunadament, alguns l'han justificada sortint
al carrer a deixar en rccons amagats les
bombes rebudes perquè la po:icia s'encarre-
gués de destruir-,es i les armes perquè els
agents de l'ordre públic en tinguessin de

millors. Entre tots, han fet una liquidació
d'existències de fi d'any.

L'dnica m ssió del govern ; ara que ja
està fet, es de fer impç ssible l'acumulació
de nous stocks ; si ano,- tindrem . ,cada any
tma loma Nr. l'estil: Serà ej. substitutiu
de les desap segudes epidèfn?és de tlus ná
m'és. Però quin és el govern civilitzat que
tolera les epidèmies tífiques?

Per higiene i per dignitat, cal evitar ;a
repetició d'aquestes crues indecències, i cal
usar els mitjans que calguin.

Resumint aquestes paraules, complexes
com els sentiments que les inspiren, direm
que les jornades de diumenge i dilluns 'pas-
sats han • estat ;

a) Un desmentiment donat pèls obrers als
taüls que volen explotar-los.

b) Un èxit de la policia regressiva, que
actuà amb suma .eficàcia.

ç) Un fracàs de la policia d'investigació,
que ja fa massa de temps que descobreix
les bombes pel so 'que fan quan esclaten;
i ; d'això, també en sabem ¡nosaltres.

Ah ! I ens decuidàvem una cosa ; també
ham fracassat els enyorats escamots de l'iEs-
querra de Catalunya, que es deien creats
expressament per un servei de defensa en
aquests casos. Preocupats a tustar l'espo-
sa i la filla del sem"or Vinyais, no s'han
adonat que, a l'altre cap . de Barcelona, hi
petaven trets i bombes. Però a hores d'ara
ja ho saben i estan molt engrescats.

No dubtem, vist això, que aquests belli-
cosos feministes, els quals consagren d'una
manera tan contundent la igualtat de drets
de l'home i la duna a rebre quan són menys,
desarmat, i a soles, no dubtem que farien
uns excel.lents policies d'investigació, per
l'estil dels que ja tenim. Tampoc ho desco-
bririen.

— a Dijous
Fa exactament dos mesos, en aquest ma-

teix lloc senyalàvem la creixença d'una mena
d'esperit feixista, que només copsava la part
més barroera del feixisme, és a dir, les ex-
pedicions de càstig i les administracions
d'oli de ricí, sense pretendre construir cap
teoria política, ocial i moral. Era, doncs,
gairebé més que un feixisme, una «partida
de la porra)) el que aleshores denunciàvem
-- i, amb nosaltres, no gaires més publica-
cions harcelonines — que ,es .constituïa.

La .setmana passada, tornàvem la parlar
d'aquesta mena ,singular m'arma política que
significa un ben apreciable retrocés quant a
civilització. Ens torna a aquells temps deli-
ciosos dels «valents» i dels upinxos» posats
al servei del (cacics i caciquets.

Tant l'una Rom l'altra vegada, fèiem notar
que el fet era encara més .curiós de consig-
nar, perquè aquesta arma estava a la dis-
posició, si no del partit governant, a la de
persones a ell pertanyents. De .debò que això
no pot ,passar sense protesta, almenys a tot
arreu on phi hagi un mínimum de sensibili-
tat democràtica i d'educació política. I, in-
sistim-hi, no serà amb aquests mitjans com
augmentaran l'una i l'altra; que tanta falla
fen encara, desgraciadament, .al nostre país.

De bla aetmana p^asrada ençà, dos nous
fets més s'han afegit a l'actiu d'aquella
força semi-clandestina que vol reduir els ad-
versaris o els dissidents u garrotades. Das
nous fets més, per bé que frustrat material-
ment un d'ells, i potser encara una opor-
tuna intervenció en féu evitar un altre. Però
això no resta importància al cas. Aquest en
té pel deliciós estatde cabilenyisme al qual
arribarem ben de pressa, quan, .contra una
crítica o cuna sàtira, acudim a Liquidar-la a
garrotades, i, en comprensibles represàlies,
la ciutat torni a :conèixer l'espectacle que
la féu famosa, de les (lluites entre els de
l'Únic i els del Lliure, ambexecutors d'altes
obres que s'ofereixin al ;major postor. Per-
qué, per acabar-ho d'adobar, no es tracta de
liq sidar de ,tu c, tu en.t±e 1 gis+	 car,
preteses ofenies, sinó t'encorre aíro¡
a gent que comença a (especiaiitzar-se en
el ram, i que, naturalrnen.t, ha 'd'ésser con-
siderada com a professional.

Que arribarem a tal espectacle sub-balcà-
nic, bu ;ha pmltitud d'indicis ?que ho fan
creure. Esperem que qui té l'autoritat i el
deure de posar-hi remei, n'hi ,posi, i que
els periodistes, que poden ésser més afectats
que moltes altres persones per semblant es-
tal de ¡coses; no lluiran aquella insolidarïtat
que altres vegades han demostrat  que parla
tan a favor del seu esperit civil.

Si calgués refiar-se d'una solidaritat així!
Ens fa dir això el fet que hi hagi hagut un
diari com La Humanitat prou inconscient (?)
per publicar la carta, escrita per un dels
caps de l'organització feixista, que, fer raons
de decència, no volgueren inserir ai La Pu-
blicitat ni L'Opinió. Hem dit per raons de
decència, i quant al darrerdiari anomenat,
no toas perquè s'hi aUudís grollerament i
injuriosament el seu director, que té 'alhora
un càrrec de govern. No ens hempogut es,
lar de relacionar la publicació d'aquesta
carta per un òrgan de l'Equerra, amb un
rumor que ha corregut, aquests dies : que
l'organització feixista està posada al servei
d'un grup de l'Esquerra, el qual se'n valdrà
per eliminar l'altre grup i fer-se l'amo del
partit.

C. R.

Un misferi esvaïí

Tots els diaris remarcaven que el vespre
del diumenge, davant la casa de la Rambla
del Centre des d'on s'hostilitzà la força pú-
blica i que ha quedat amb la fatxada tota
senyalada, hi havia aturat un auto de gran
luxe.

Cuitem a estroncar fantasies fàcils. No
era el cotxe de cap acabalat enemic de la
República ; no era tampoc un vehicle del
qual s'haguessin apoderat els revolucionaris.

Aquell magnífic Delage, la presència del
qual allí cridà tant l'atenció i que quedà
bastant perjudicadet dels trets, és d'un co-
negut sabaallenc, client assidu de 1'Excel-
sior i d'altres locals semblants. Diumenge hi
havia anat am:b la modesta intenció de fer-hi
l'aperitiu, i per poc no hi ha de fer nit i tot.

Bon nom, a fe

La premsa francesa dóna compte de la
revolta de diumenge. Les ressenyes, en con-
junt, són força exactes. 'Però ih'i trobem

Oil y a eu dons ce quartier (el del Clot)
un tué, M. Mozo de La Escuadre.»

Qualsevol francès haurà pensat que, amb
un nom així, no es pot tractar de ningú més
que d'un ex-gran dtEspanya.

Un camp estrany
Diumenge passat, mentre a la Rambla

petaven els trets i les bombes, els socis de
l'iEspanyol homenatjaven els seus jugadors
per haver obtingut el campionat de Cata-
lunya.

Ara bé, si jutgem pel que deia la capçalera
del menú, resulta que aquest campionat es
celebrà al Restaurant Sport, com vostès po-
dran comprovar. La capçalera en qüestió diu
el següent:

«Banquete homenaje al primer equipo del
• C. D. ¡Español por haber alcanzado el cam-
peonato de Cataluña año 1932 celebrado en
el Restaurant Sport.»

La por suarda la vinya
Per cert que a aquest àpat hi havia iins-

crits uns cant cinquanta comensals, però a
les deu del vespre tot just'se n'havien reunit

. 1 , ,$ qj,^ rants; _tatar. ' 	 da -c i e} . pas de
la Rambla en aquell indtet era isn xic cc n.
promès. Feia bo de veure com de tant en
tant penetrava a1 restaurant algun esportiu
amb les mans en l'aire, i esprintant com si
anés a batre un rècord.

La manca de comensals • facilità que els
pocs que hi havia s'atipessin com a lladres
de pollastre hi hagué que se''n menjà tot un
de sencer i d'altres es rentaren les mans

1

 amb xampany. No es va perdre per tot-
hom!...

Els èxifs del Dr. Aguadé
'Els ¡nostres lectors deuen saber que la set-

mana passada va inaugurar-se en un pis del
carrer de Fontanella una entitat anomenada
Lyceum Club, per a solaz y esparcimiento
de les nostres inte•lectuals.

Com .no podia esdevenir altrament, les
autoritats i la premsa van ésser convidades
a la festa inaugural, la qual prengué des
del primer moment un to visiblement dis-
tingit i assenyaladament familiar. Les dames
del. Lyceum Club es desvisqueren per obse-
quiar els seus visitants, i d'una manera es-
pecialíssi.ma al senyor alcalde, el qual cons

-tituí més d'un cop ]'enveja dels altres con-
currents, tantes foren les associades que s'a-
plegaren al seu entorn.

—De qué deu parlar el batlle, que se
l'escolten amla aquesta avidesa? — digué un
periodista a l'orella d'un seu company.

L'altre s'arronçà d'espatlles i ambdós s'a-
tansaren dissimuladament al grup que for-
maven el doctor eAguadé i les seves oients.

El senyor alcalde es trobava ponderant
amb e1 més gran entusiasme les excelléñcies
del nudisme i les virtuts innegables de l'eu-
genèsia.

Prova sonora

Un home que exerceix un càrrec públic,
ja se sap que ha de rebre moltes visités .
Però poc es pensava rebre'n una de tan pún-
toresca com la de l'altre dia, el conseller
de Cultura senyor Ventura Gassol.

Es tractava d'un tenor que volia ésser con-
tractat en la imminent temporada del Liceu.
EI conseller prou al1egà que ell no podia
ni havia de fer-hi res, que hi havia una
comissió encarregada de l'afer, a la qual
calia adreçar-se. 'El tenor, .per la seva banda,
allegava que era molt bo, i perquè el senyor
Gassol no en dubtés:

—'Permeti un moment—digué.
I, en ple despatx, llençà tres aguts amb

la més gran sorpresa per part del conseller
i de les nombroses persones que s'esperaven
al saló de Sant Jordi del Palau de la Gene-
ralitat.

La dignifaf del càrrec
E1 senyor Farreras i Duran, com tothom

sap, és diputat a les Corts Catalanes.
EI que no sap tothom és que al senyor

Farreres i Duran li ha agafat molt fort el
sentit de la importància de la seva inves-
tidura fins un punt que gairebé resulta ex-
cessiu.

Aquest darrer de mes passat, primer del
funcionament de les nostres Corts, els dipu-
tats cobraven cada u l'assignació que per
acord de les Corts els fou assenyalada.

L'uxier els avisava, l'un darrera l'altre,
perquè passessin per la caixa del Parlament
a fer-se càrrec de la dita assignació.

Però, en arribar al senyor Farreres i Du-
ran, la cosa es va encallar.

—Jo — digué —, jo- ino vaig a cobrar!
A mi, si valen que cobri, que me les portin
ací. Jo no vaig a parar la .mà!... — i tot
de manifestacions per aquest estil.

Calgué la intervenció provident del senyor
Dalmau Costa perquè .al senyor Farreres i
Duran Il passés aquest atac de dignitat i
decidís acostar-se a la •caixa, tal com havien
fer	 )f cl •  altr(s, diputats

El fo del Sr. Farreres i Duran
Aquest bon senyor Farreres i Duran els

primers dies de les sessions de Corts es mos
-trava molt satisfet de la marxa dels debats

i, indubtablement, de la intervenció que ell
hi havia tingut, que — com recordaran els
nostres lectors — no es veié per cap cantó.

Era tant el seu entusiasme que, en sortir
del Palau, junt amb altres diputats, es posà
a caminar fami-liarment al costat de Ven-
tosa i Calvell, com si el conegués de tota
la vida. Ventosa se'l mirava tot admirat,
però la seva .admiració fou més gran encara
quan Farreras Ii digué

—Eh? No es pot negar que entre tots
donem un gran to a les sessions parlamen-
tàries catalanes !

Ventosa i Calvell optà ,per no contestar -li.

Un gesf maquinal
L'actual règim democràtic permet l'accés

als càrrecs de persones que per la seva po-
sició difícilment hi haurien arribat, en temps
de privilegis com eren els de la monarquia.
Així, per exemple, ningú mo ignora que el
diputat Grau Jassans era xofer de taxi.

En aquella època, un dels seus clients més
assidus era el doctor Tusó, comunista dels
més antics de Barcelona, actualment afiliat
al B. O. C.

Un dia, es trobaren a l'Ajuntament el
doctor Tusó i el diputat Grau Jassans.
Aquest oferí al primer de deixar-lo a casa,
ja que tots dos sortien de la Casa Gran i
un cotxe l'esperava a baix. I a la plaça pu-
jaren en un respectable auto particular, el
del diputat.

Arribats davant del domicili del doctor
Tusó, aquest, acostumat a fer el mateix tra-
jecte, es ficà mà 'a la butxaca i allargà al
diputat l'import del viatge i la propina.

Aclarim • ho
El mestre Morera, molt indignat am una

noteta apareguda ací mateix la setmana
passada, ens ha escrit una carta llarguíssi-
ma, de la qual només interessa destacar
aquesta frase:

((No havent-hi aquesta temporada artistes
catalans que em satisfacin, sabent-me molt
greu, seguiré esperant.»

Es a dir, que el mestre Morera no vol dei-
xar representar obres seves al Liceu, no per-
què les hi hagin de representar artistes ca-
talans, sinó perquè troba dolents els artistes
catalans que les hi haurien de representar.

Ens sembla que am aquesta explicació,
que donem amb molt de gust; les coses que-
den clares per tots, pel mestre Morera i
pels artistes catalans sobretot.

Un espectacle afavorif
Al nostre Parlament, a la tribuna pública

hi ha tres classes de seients. La classe pre-
ferent, al davant, és per personatges es-
trangers i peninsulars que vénen de turista.
Després hi ha una separació i vénen uns
altres seients, que podríem dir-ne d'amfitea-
tre, per a les famílies dels diputats, rece-
manats i premsa. Després ve un cordó i uns
bancs d'oficina pública que ve a ésser el
galliner o tercera classe, al qual s'entra per
la porta del darrera del Palau. Cada dia
s'omple tot. Preferència i general. Ara per
ara és l'únic espectacle que no nota la crisi.
1 també l'únic on la crisi començarà per
l'escenari.



mica el cap als afores, el sol i :a pols, i	 Una altra de les celles ostenta una là-
amatents, us deixen mort. pida dels ((Amis de Ohopin , de París, que

De Bellver estant val	 la pena de veure us suggereix de seguida l'escena de deseo-
una	 posta	 de	 sol ;	 la	 badia	 i el	 port	 de briment amb els corresponents i francesos
Palma prenen unes entonacions dolcíssimes discursos.	 La cella de dessota la pancarta
i sense sol 	 sense pols tot agafa un to just	 I ha merescut però els sufragis de francesos
i •proporcionat, finíssim, i	anglesos,	 i	això	 sempre	 coacciona	 una

Els turistes a Palma hi reposen i prenen mica l'ànim del fins aleshores imparcial tu-
una	 mica d'alè	 mentre els posen a punt rista.
els	 autocars ;	aquesta	 mica	 de	 temps	 el Tot plegat fa una certa pena i àdihuc fa
solen .aprofitar per a fer broma a la seva témer	 la	 possible	 creació d'una	 mena	 de
manera i per a dedicar-se amb èxit a la santuari	 musical	 dedicat	 al	 turisme;	 .per
recerca de magnífiques i elegants solucions aquí es comença.
en matèria de vestir.	 Sempre trobareu a:- . s
guna angleseta amb un vestidet que d'in-
tenció us recorda vagament un	 sac, lluint A les petites ciutats de l'interior que sur-
un gran barret de palla dels que els page- ( ten a la costa per ports que els, pertanyen,

Exterior de les celles atribuïdes a Chopin

DON JUAN
—nMira el reiet de casa, com en sap de

tractar les. dones !
(Gringoire, París)

—Que Ostende és la capital d'Holanda?
Sí que estàs bé d'història de França!

(Ric et Rac, París)

2	 MIRAIDR

sos tenen per a batre i unes ingènues es-
pardenyes de vetes que semblem lleugera-
ment escandalitzades del fi a què se les

	Avui dia es fa molt difícil _de trobar a	 destiina.

	

Primer •cap d'ull l'illa de la calma d'En	 Al vespre l'element turístic es .barreja pel

	

Rusiñol; és clar que existeix, però està	 passeig del Bonn amb 1 "element caracterís-

	

com si diguéssim tapada, i per a veure-la	 tic de la capital de província, i així podeu

	

cal de primer, cabussar-se ,a través de	 veure sovint 1''inici d'uin flirt consentit i
l'espessa capa de turistes que :a cobreixen emparat per una grossa .mamà damunt d'un

	

com una mena de rivada.. A sota hi troba-	 fons de vestits virolats, de Berli,ier 7'age-

	

reu encara la Mallorca de sempre que queda	 blatt i de Daily Mail.

	

gairehé invariable sota la rivada tal com	 * * O•

les pedres del 11it del riu ; i diem gairebé
perquè ja es comprèn que els efectes pro-
duïts pel corrent sempre es deixen sentir
poc o molt.

La capa de turistes és el primer que hom
veu en arribar a Mallorca; sembla que ha-
giln triat aquella illa per a cultiu i estudi
d'aquesta espècie i que els hi hagin deixat
anar en gran quantitat, a dojo. Són turis-
tes autèntics, val a dir-ho, turistes de dehò,
ar b un guatirdarrooa que ja ano pot ésser
mes de turista ; n'hi ha d'anglesos, de fran-
cesos, d'americans, de polonesos, encara que
de lluny tots s'assemblin i es confoinguiin
són els que avui mfaim» Mallorca i demà
afaram» Nàipols i demà passat Tunis o Cons

-tantinoble o Atenes.
La invasió de turistes és tan forta que

arriba a constituir una obsessió, una mena
de plaga, però que deixa dòlars i lliures
esterlines. Es molt difícil de caminar una
estoma seguida per Mallorca semsc . 'que to-
peu de cap amb un destacament de turis-
tes que se us tiren al damunt, tot just aca-
bats de descarregar d'un paquebot de la
Cunard o de la Wihite Star que de tan gros
no ha pogut, entrar al part de Palma i s'ha
hagut de quedar a fora. Una munió de ca-
nots els porteen davant de la Llotja i de
S'Almudaina, encarats cap al Bonn ; arri

-ben, es llencen per la ciutat i de seguida
sent rieu com un gran botzineig per tota
l'illa.

Sembla que s'ha arribat a demostrar que
és impossible d'anar a Mallorca i no amar
a les coves, que són a l'altre cap de l'illa.
Els turistes hi són conduïts en autocars que
els descarreguen a la porta mateixa de la
cova, just a temps de rebre un cert mom-
bre de tiquets indispensables per a la visita
quan ja tothom en té, hi ha un senyor que
dóna un cop de campana i ja teniu al car

-a-egan r#, eie !uristes emp,ssent-se ,per la
boca de la cova.

Ara en urna d'elles hi fan concerts, que
en diuen'; obeint a un cop de xiulet, tothom
s'asseu en unes grades i aleshores s'apa-
guen els Ilums anunciant que la gent ja
pot començar .a fer apst, pssstn, per a reco-
manar silenci. Quan el silenci és fet, podeu
distingir perfectament la veu d'un senyor
català i graciós que imita els anuncis de la
ràdio o bé produeix amb la boca uns so-
rolls com de petons fortíssims. I una v e-
gada expansionat el senyor, surten unes

barquetes illumi,nades i portant uns músics
que, ajudats de la foscor, dels reflexos de

l'aigua, del silenci i de l'ambient de la cova,
es dediquen a excitar la sensibilitat artís-
tica del turista. L'espectacle és ben cuinat
i preparat; tan bé, que el senyor graciós
ha de tornar a expansionar-se dient que aillò
val, no uin, sinó deu duros.

Després hom passeja en les barques a tot
-hom, per rigorós torn i amb números, com

a cal metge, tal com correspon a turistes

que s'estimin. Els afortunats mortals a qui
correspon el 173, per exemple, tenen da-
munt dels altres l'avantatge de poder fruir
una bona estona més de l'espectacle de
veure com els altres s'embarquen i marxen
suaument, amb calma, pel llac.

A Valldemosa el famós plet de les (elle;
de Choipin ha obligat a tancar totes tres
aspirants a l'autenticitat.D 'entrada veieu
de seguida, però, de banda a banda del
claustre emblanquinat, una gran pancarta
que diu

OPOR'fUNI'SME
—Crema, bona crema angra... crema por

la cara, senvora?
(Everybody's Weekly,. Londres)

La raó principal

Hem tingut ocasió de veure el nostre antic
conegut, el brillant colaborador d'El Deba-
te, Eugenio d'Ors.	 r

Sembla que la seva vinguda obeeix a qües-
tions de família. La muller del filòsof ha
presentat instància de divorci davant del
tribunal civil, i dll, vexat d'ésser, per parlar
com la gent de lleis, demandat i no .actor,
ha presentat instància de divorci canònic
així podrà ésser actor.

Un amic seu ens ha assegurat que un
deis motius al•egats per l'ex-Xènius, és que
la seva muller apartava els fills de la creença
en la incommobilitat dels principis dorsians.

Quan el cor parla

—Algú dq vosaltres anirà aquesta nit al
Romea?—preguntava, dissabte al migdia, un
conegut advocat als amics que solen reunir-
se a fer l'aperitiu al bar Tèrminus.

—No, jo no puc—va dir el fundador de La
Ciutat, aquell diari que sortia cada setmana,
Marian Rubió 1• Tudurí— • I a fe que em sap
greu, perquè almenys Amor deurà ésser una
obra distreta, i més civilitzada i intel•ligent
que el que es fa sempre en català. Perquè,
nois, al teatre català et claven cada tabarra,
que no s'hi pot .anar.

—Gràcies, home, gràcies—saltà Josep Ma-
ria de Sagarra, que algun dia que es lleva
d'hora va a aquella taula. I, davant les
temptatives de parlar de l'altre, continuà
—Sí, home ; tu només vas .al teatre quan
jo estreno.'

Les explicacions que seguiren, com sol suc
-ceir sempre en casos així, na foren de cap

eficàcia, i, a més a més, no val lapena de
reportar-les.

Excés de vivor

Josep Maria Planes, com saben els mostres
lectors, ha estrenat a Romea una comèdia
el títol de la qual és Amor.

Un redactor anònim d'un setmanari bar-
celoní, emportat per la seva suspicàcia i pels
seus elevats sentiments, el dia abans de l'es-
trena, l'anunciava d'una manera plena de
solbreentesos de la pitjor qualitat, acabant
amb aquesta frase

«L'obra porta un tito] ja conegut : Esti-
mar. Primer fusellament. IEl títol és de Paul
Géraldy.n

No és el primer cop que l'anònim redac-
tor, emportat pet seu trop-de-zèle, .per tal
d'etzibar alguna esgarrapada tergiversa la
veritat. I en aquest cas, veritablement, no
calia. Amb Amor ja hauria trobat prou an-
tecedents per .atribuir e1 títol de la comèdia
de Planes a un afanament o altre.

El senyor Torrebadella

En l'ambient teatral de la vida barcelo-
nina dels darrers del segle passat i tot el
que va del present, hi ha un personatge des-
conegut com a personalitat i molt conegut
de vista de tots els que han viscut .aquests
anys de 1a mostra ciutat. Es el senyor Torre-
badella, 'home elegant que porta bigoti i
gran perilla com Em Pitarra, a1 fill del qual
s'assembla cada dia més, i que anys endar-
rera, quan era moda, havia popularitzat un
jaqué de tall distingit, que va tepetir durant
manta temporada.

El senyor Torrebadella, .que actualment ja
deu passar dels vuitanta, no sols mereix els
honors de la publicitat per haver tingut el
bon gust d'assistir a totes les estrenes tea-
trals fetes en el temps esmentat, sinó per-
què, com ell ha declarat manta vegada, té
el lloable costum d'escriure una crítica de
l'obra estrenada que deixa consignada en un
llibre que serà publicat després de la mort
de l'autor.

Es de creure que el llibre tindrà un fort
interès i serà almenys curiós. Es e1 que deia
un dia En Rossinyol al senyor Torrebadella,
quan aquest li va dir que escrivia les crí-
tiques.

—Ja pot pensar, senyor Rossinyol—:i deia
el senyor Torrebadella—, que parlo de vostè.

—Home. ..—va fer En Rossinyol davant
d'aquesta declaració.

—Però estigui tranquil, que el tracto bé
—li va dir el senyor Torrebadella.

L'« Arcipresfe », superat

En Joan Ruiz de Larios és un bon xicot
que escriu a La Noche unes critiques tea-
trals que els seus amics anomenen cama-
leò.niques, perquè diuen que a cada ratlla
muden de color.

Com que aquell escriptor castellà que
hom coneix per l'Avcipreste de Hita també
es deia Juan Ruiz, el nostre horno no hi
veu de cap oIl d'alegria i no s'està de dir
a tothom que compta, en la literatura, amb
un homònim tan illustre.

No fa gaire que això es comentava en
una penya de periodistes i homes de lle-
tres.

—IEs de desitjar—digué un dels presents
—que la cosa no resti reduïda a una coin-
cidència de noms. L'interessant fóra que no
oblidés que ]'Arcipreste no va escriure més
que un llibre en tota la seva vida.

—Voleu dir — contestà un altre—que no
seria més imnteressant que s'im.aginés que
no en va escriure cap?
-Home !—conclogué el primer—. No es

pot demanar que iEn Ruiz sigui un Arci-
Preste superat!

ABRICS CONFECCIONATS

COM ELS DE MIDA

F, Vehils Vidal
7, Plaça Universifa>E, 7

•

0*0

La ciutat de Palma queda com embol-
callada amb una mena de pastetes rutilants
fetes amb sol i pols. Així es veu almenys
tot venint pel moll i passant pel davant
d'unes tavernes que tenen un gran caràc-
ter. De dintre Palma estant, però, no en
coneixereu res si us endinseu pel mig d'a-
quells carrers tan bonics, enllosats curosa-
ment, nets com una patena i que tenen a
banda i banda les cases que disposen dels
patis més acreditàts de l'illla ; aquests car

-rers, aquestes cases i aquests patis tan fres-
cos i tan severs, tenen una gran qualitat
i són d'un provincianisme senyoria] i ben
entès. Constitueixen el millor de Palma i
famn un gran efecte. 'E1 mal és que quan
se us acaba el carreró i heu de treure una

--No se us veu mai amb aquell
que abans t'acompanyava sempre.

—Oh, ara ja ens hem casat...
(Le Journal Amusant,

podeu trobar l'autèntica Mallorca ; hi ha
en els cafès .aquelles parades de senyors que
seuen amb gran costància del mati fins "al
vespre i un dia darrera l'altre ; hi ha aque-
lla tranquillitat serena i aquell poc movi-
ment de l'illa on tothom treballa poc i on
hora no veu mai cap pobre.

Per les carreteres polsoses, voltades d'oli-
veres i resseguides de tàpia de llarg a llarg
podeu treure el cap a les meravelloses fines-
tres de l'illa : Deià, Sòller, Pollensa, Ca-
nyamel, Cala La Nau... A tot arreu troba -.
reu la gent franca i acollidora de Mallorca,
que té totes les qualitats del constant con-
tacto amb la mar.

De dia tampoc s'escapen del turisme
aquests lloes; i així al Port de Sòfller podeu
veure com una mena de cavallets de fira,
que són els autocars de turistes donant vol:
tes i més voltes a la dolça corba de: part
natural. Sort que a la nit podeu fer la pau
tot prenent cafè al costat de l'aigua arnb
una colla de pescadora que amb la camisa
fora les calces tal com és costum al país,
toquen l'acordió — «s'orguen—i canten ama.
ricanes d'un earàctor més acusat. Aquell
ambient despulla de prejudicis i obra veri-
tablos miracles ; així fou possible un dia
l'espectacle d'un grup que feia la instruc-
rió militar d'onze a dotze de la nit per 1a
carretera que volta el port de Sòller. IEl
grup estava compost per una colla de pes-
cadors, uns nodadors de Barcelona, que di-
rigien, un matrimoni alemany i hitlerià per
més senyes, un rus comunista, un professor
francés de Geologia que no deia mai res i
sempre anava amb .pantalons curts, dos va-
lencians i dues noies, una iugoes'.ava i una
grega que feien els seus estudis a París.

* # #

Als mallorquins, però, el tur isme no els
espanta; al contrari, es veu que els engres-
ca i fan els possiibles per a fer-lo augmen-
tar a còpia de cartells do propaganda i d'a-
nuncis en anglès i en castell. Potser de
tant emprar aquestes dues llengües hagin
oblidat una mica el mallorquí o el català,
que no podeu veure en cap rètol enlloc
però cal reconèixer que ano val .a pena,
perquè el castellà, per exemple, l'han arri

-bat a dominar de tal manera que hi fan
veritables filigranes, tal com es pot veure
en el fragment d'anunci que reproduïm
«La frondosa y corpulenta inconia obstruye
los ardientes rayos de Fembo, coquetoinas
construcciones adaptadas al paisaje divisan.
se van.

Com poden veure, Mallorca s'ha arribat
a compenetrar en absolut amb el turismo;
De moment, a Palma ja es publiquen dia

-ris en anglès i, que nosaltres sapiguem, cap
en català.

- Què dius, que no has sentit parlar mai
de Greta Garbo?

(Everybody's TVeekly, Londres)

LÄI!! IITIY
Bombes. — Després d'haver ofegat aques-

ta gran orgia tràgica que ens volien servir
el diumenge passat, són cinquanta mil les
planetes, les exp:icacions,l les conjectures,
les suposicions r les intuïcions que l'ihome
xerraire i casuístic de tots els cafès fa a pro-
pòsit del com, del què, i del perquè deis
esdeveniments. El pla de'.s revolucionaris és
explicat de diferents maneres : hi fiquen
grans arruixades de benzina, incendis em
massa, illes d'arquitectura volant enlaire
com un coet, espectacles neronians, follies
babilóniques que fan tremolar el més pintat.
Hi ha qui canta com dos i dos fan quatre,
tota la trajectòria tèrbola del moviment, amb
els responsables immediats relacionant-los
amb altres responsables de més categoria, i
arribant a les subtilíssimes combinacions
maquiavèliques d'un pla estratègic interna-
cional, de tan vastes proporcions i de fina-
litats tan perverses, que un hom es perd
dins d'un maremàgnum de confusió.

EI fet és que sembla que ens hem escapat
d'una i bona, però que per ara no estem
segurs ni cosa que s'hi assemb:i. 1 el fet
és que, de tot plegat, en resta a Barcelona
la collita d'una mena de fruita tenebrosa,
que no ve de cap arbre ni de cap cosa de
profit, i que la constitueixen aquests milers
de bombes abandonades a tot arreu.

He vist en un periòdic.illustrat la foto-
grafia d'una capsa de bombes. Es una capsa
de fusta, les bombes jeuen dintre, disposa

-des simètricament, i a primer cop d'ull fan
l'efecte d'aquestes fruites tropicals o d'a-
quests préssecs distingits del país, als quals
es concedeix un embalatge de consideració
i de confort. La gran quantitat de 'bombes
del diumenge sembla que té un pedigree molt
barrejat i molt heterogeni. Hi ha bombes
que havien entrat a Espanya en temps de 'la
dictadura i que llurs propietaris no les ha-
vien fetes servir i ja no les vó:ien saludar
aquestes bombes tenien llur cau, però moltes
s'havien tornat ràncies o sha éen tornak
agres i només els restava una funció deco-
rativa. Altres bombes havien estat farbrieades
clandestinament en tallers honorables;, els
amos dels quals són profundament conser-
vadors i no podien sospitar mai que a-1 costat
de la iindústria sanejada es produís aquesta
indústria criminal. Altres bombes són fetes
a domicili, entre el refilar d'un' canon en-
gabiat i el plor duna criatura de bolquers
són fabricades matusserament, a empentes i
entrebancs, per uns dits negres de fanatis-
rne., Motes d'aquestes 'bombes' també fan
pífia, però tenen la vida de les coses fetes a
mà, i no .mantenen res de l'aire glacial i
antipàtic de la fabricació standard. Altres
abombes són criminalment perfectès; ham
vingut amagades en els sostres morts 'de .
les caixes de mercaderia estrangera, harj
passat per tres o quatre duanes ; són bombes
que costen .molts diners i que fan forat.

Es veu que aquestes bombes s'havien re-
fugiat en els llocs més inversemblants, esta-
ven a punt i llurs guardians se les deurien
mirar amb un cert pànic voluptuós. El dia
de la revolta les 'han passejat pertot arreu;
les butxaques n'han anat .plenes, n'han
arnat plens els farcells embolicats amb grans
mocadors d'herbes, i els sacs dels drapaires.
En un moment determinat, o en uns quants
moments,. cls posseïdors de les bombes les
hagi abandonades allí on han pogut, i aques-
ta fruita metàllica, negra i carregada de
mals instints s'ha vist compromesa, sense
poder escatar, amb tota la seva eficàcia
verge. La policia ha trobat i va trobant en-
cara bombes pertot arreu. En els terrats i
en les escaletes de les cases del barri més
térbol ; allí on viuen els domadors de serps;
els colleccienistes de perruques robades, les
prostitutes sense ofici ni benefici, gent com

-pletament inofensiva, es troben en sortir
d'un cau amb pretensions de pis amb una
cosa negra als peus que és una bomba aban-
donada. Al suiburbi les criatures juguen amb
les bombes i els gossos les porten a les
dents, i inútilment intenten mastegar-les.
Aquestes bombes dels gossos i les criatures
no esclaten ni esclataran mai. Sembla que
en tot moviment revolucionan' es destinen
bombes perquè facin aquest ofici de distreure
les criatures i els gossos, i es procura neu-
tralitzar-ne la malícia amb uns xarops es-
peciais que coneixen els revolucionaris.

Sota els taulells dels bars, sota les piques
d'aigua 'beneita, dalt dels campanars en el
jaç de les òlibes i en algun colomar dels
barris vells, també s'hi han trobat bombes.
La policia ha tingut la precaució d'exami-
nar molts seients de taxi, perquè sembla
que són molt a propòsit per amagatail de
bombos. Allí om se n'1ian trobat més ba
estat en els vagons del tren del port, però
la majoria és seguríssim que han anat a
parar a mar, o bé se les ha endut un vai-
xell fantasma que arribà navegant a la de-
riva sonso que ningv menés el timó i proba-
blement petarà contra els gels antàrtics i
produirà un horripilant desori en una colò-
nia de foques.

D'aquest diluvi de bombes, n'ha esclatat
Ulla proporció insignificant, per fortuna de
tots nosaltres. L'espectacle més original que
Faig presenciar diumenge, va ésser un de-
tingut flanquejat per dos policies . Era un
home borrós, magre, sinistre, sense edat,
sonso cap mena de signe que el catalogués;

duia una bomba a cada mà i els dits :i
tremolaven, però es veia el seu esforç per-
què no li rellisquessin aquelles dues fruites
repugnants.

JOSEP MARIA DG SAGARRA

Per als catalans del que entenem per la
classe mitja, Mallorca constituïa fins fa
poc el segon graó d'una mena d'escala de
turisme que solia començar amb Montser-
rat. 'E!s mnuvis — el que se'n diu els nu-
vis — inc:oïen el viatge a ]'illa dintre del
programa de festes de lès seves noces ; i
tota persona que s'estimés i no hagués com

-plert amb aquest ritus en la data corres-
ponent, havia de fer-.ho després, invariable-
ment, cap a la meitat del camí de la seva
vida i acompanyat ja aleshores per la dona
i un parell de criatures que sempre feien
un gran ser'ei al pare durant el viatge,
en els moments en què sentia la necessitat
incontenible de vessar damunt d'algú 1a seva
erudició en diverses matèries.

Aleshores Mallorca era encara l'autèntica
illa de la calma que Santiago Rusiñol ens
va descobrir. IEl viatge a l'illa solia regir-
se per una sèrie de normes inflexibles que
un viatger transmetia a l'altre i que tot

-hom observava amb un gran respecte ; així,
per exemple, el viatge comportava, després
d'un mareig 'discret i ineludible, llevar-se
a punta de dia amb l'intent de veure sortir
el sol per la punta esquerra de les munta-
nyes amb què Mallorca mira a Catalunya,.
admirar la petita illa de Sa Dragonera i
esbargir-se una mica veient saltar els dofins
davant de la proa del manso Rey Jaime 1.
Uin cop a l'illa, les regles eren seguides amb
la mateixa exactitud i d'aquesta manera
hom podia veure les coves i tot el que calia,
amb pau i tranquillitat i després entornar-
se'n a casa a bord del il'lallorca confortat
amb una ensaimada monumental, unes so-
bressades i un nomibre enraonat de collec-
cions de postals.

Aquests viatges temien una dolça i ho-
nesta punta d'esbargiment per a senyors
^Esteves, i l'illa de Mallorca, que ja sabia
de què anava, cls rebia sempre amb una
gran complaença, com la senyora que rol)
una visita i li ensenya la casa. Mallorca
acompanyava a tot arreu els petits burgesos
excursionistes i els anava dient : «Veuen,
aquí tenim les coves ; allò d'allà és Mana-
cor, aquest castell és el de Bellver...,

* *.
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Instantànies de ¡'lila Daurada

—I en quants mesos tinc de pagar-li la
primera mensualitat?

(Le Matin, Paris)
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Tàrrega.	 La placeta del mestre Amigó

Calvin Coolidge de vacances

Vaig a explicar un miracle, però no un
miracle d'aquell temps de l'antigor en què
es curava de gràcia la parà:isi o la ceguera,
sinó un miracle d'ara, que jo, jove encara,
he viscut plenament. Es el miracle targarí
d'una muntanya pelada, esquerpa i àrida
abans, i arapoblada d'arbres i en vies d'és-
ser una exuberant arbreda, un esp:èndid
parc públic per a esbargiment dels targarins
d'ara i sobretot dels que vindran.

Si heu estat a Tàrrega ja sabreu de què
us parlo, perquè tots els targarins, quan

tenim un foraster, no descuidem pas de por-
tar-lo a Sant Eloi.

Si tinguéssim Baedeker podeu ben creure
que Sa ,primera partida que phi figuraria seria
el parc públic anomenat simplement Sant
Eloi. Tant se val a l'estiu com a l'hivern, el
matí com la tarda ; el foraster que cau a les
nostres mans, la primera cosa notable que
coneix és, si us plau per força, Sant Eloi.
Després, si sobra temps, el durem a admirar
les restants .notabilitats. Però de .Sant Eloi
no se n'escapa ningú. I quan ens trobem
fent la feina de cicerone completament gra

-tuit (i tant.., si encara pagaríem), •ex'perimcn-
tem una de les alegries méspositives i més
desinteressades.

x^*

Feia temps que volia esoriure aquestes rat-
lles. Me les va suggerir un article signat per
Manuel Brunet i publicat en •el número 129
de MzaauoR corresponent al 23 de juliol de
1931. 'En aquell escrit, Manuel Brunet deia
que caldria commemorar l'aprovació de l'Es-
tatut amb un monument adequat i afiegia que
si ell disposés, el monument no seria de pedra
ni de marbre ni de bronze, per no poblar Ca-
talunya (això ho resumeixo jo, per .abreujar)
de baluernes i xemeneies de mal gust. I si
per commemorar l'Estatut plantéssim un jar-
dí a cada poble ?, es preguntava, i després
d'aquesta pregunta es planyia de tants i tants
pobres com hi ha a Catalunya que no tenen
ni un sol arbre o que en tenen molt pocs i
encara escarransits. Continuava escrivint
Brunet sobre els arbres i la seva vàlua i sig-
nificació i recordava 1a història d'alguna ciu-
tat (Barcelona) que fa poc temps s'ha con-
ciliat amb els arbres i els jardins. Més en-
davant, citava l'exemple de tres .parcs em-
plaçats a Girona, Lleida i O:ot i que són,
deia, potser els únics que fan respecte. 1 .ara
ja 'hem arribat alllà on jo volia arribar. Per-
què, senyor Brunet, en el vostre admirable
article vàreu negligir un nom que havia
d'anar conjuntament amb els de Girona,
Lleida i 'clot, Tàrrega. Sí, no us en rigueu,
Tàrrega pot, en aquest aspecte, servir igual-
ment d'exemple. Perquè Tàrrega també té
un parc, que Déu me'n guard de ni tan sols
comparar-lo ni .amb elsCamps Elisis, ni
amb la Devesa ni amb la Fageda d'En Jor-
dá, però que si hom té •en compte una munió
de circumstàncies que explicaré, pot, com
deia abans, servir d'exemple i de guia .arreu
de Catalunya.

^Em primer lloc, Tàrrega és una ciutat re-
lativament petita, d'unes set .mil ànimes,
moltes meinys que Olot i sobretot que Gi-
rona i Lleida,i a més, Tàrrega ha construït
el seu parc en un terreny, el més àrid, el
més sec, el més esquerp del món...

Cap allà a començaments de segle, a uns
quants somiatruites (a Cot arreu n'hi ha)
els va agafar la mania de plantar alguns
arbres en una petita muntanya que hi ha to-
cant a la ciutat, i que només donava timons,
fonolls, cards i alguna altra mona d'herba
de lla família de les mal criades. La gent
sàvia del poble (a tot arreu n'hi ha, també)
va posar el crit al ge1•davant de semblant
barbaritat, i començaren a fer córrer que a
Tàrrega hi havia uns quants ciutadans que
s'havien begut l'enteniment. Els bromistes
(també, també n'hi fia) s'ho prengueren a
broma, és clar, i asseguraven que a l'ombra
d'aquells arbres no s'hi podrien arrecerar
ni els fills dels fills dels fills..: 'Els savis i
els bromistes digueren moltes més coses, na

-turahnent, però s'endevina que aquells
quants somiatruites eren també uns testar-
ruts, puix que sense escoltar ni la saviesa ni
la plasenteria, iniciaren les plantacions amb
una trentena d'arbres i arbustos diferents a
fi de veure quina espècie s'adaptaria més a
les condicions, o per dir-ho millor, a Ja
manca de condicions d'aquella terra. L'èxit
sorprengué a la mateixa empresa. Es van
salvar un arbre i un arbust: un pi i una
ginestera. Els altres vint-i-vuit volgueren do.
nar la raó als savis i als bromistes. Aquests,
aleshores, no cal dir com aixecaren la veu.
Els savis, com a savis que eren, seriosa-
ment, i els bromistes també d'acord amb la
.seva condició. Una de les facècies consistí
a plantar al costat de cada arbre mort un
tronxo de col amb un rètol que deia poc
més o'menys: aJeiam si això s'hi agafaràn.

E.s somiatruites es devien despertar i dei-
xaren abandonada la seva obra. Uns quants
anys després, però, en sorgiren d'altres amb
la mate xa dèria de plantar arbres. Aquests
es dedicaren al pi gairebé exclusivament i
encara que . ,, amb •moltès penes, reeixiren.
I cada anv, a despit de trencacolls i entrom-
passades les plantacions es succeïren i feren
emmudir els - savis.i desarmaren els bromis-
tes. Fupdasen , una societat, - Els Amics de
I'Arbren, i formalitzaren amb el Municipi
la cessió dels , -ferrenys de-i parc.

Aquesta societat dugué de bon principi
una vida tan precària com vulgueu, la vida
que acostumen a portar en tots els pobles
les entitats que no tenen la fina:itat de fer
bailar el jovent i fomentar la manilla. Però
els ((Amics» no han defallit mai i cada any,
i'un darrera l'altre, han intensificat les plan-
tacions a mesura de les seves possibilitats
econòmiques i podeu ben creure que tocant
aquest punt tb dríem tema per contar un
altre miracle si no fos que aquest és un
Ilòbreg misteri que no volem escatir. 'E: cas

és que la serra s'anava poblant de pixis pe-
titets que han crescut de mica en mica i
han arrapat les seves arrels en aquella terra
tan poc hospitalària com si, compadits, vol-
guessin 'compensar l'esforç dels seus bons
amics eEls Amics de l'Arbre», fins perdo

-nant-los la set que els han fet patir, perquè
cal tenir en compte com una de les parts
priihcipals del miracle, que el regadiu sha es-
tàt sempre del més primari i pobrissó. En
els primers temps, els collegis hi amenaven
la quitxalla i amb galledes donaven beure
ale arbres. Actualment s'hi pogué endegar
algun rec, però la major part cal regar-la,
encara, amb portadores.

Quan els primers pins començaren a fer
una mica d'ombra, els targarins ens adonà-
vem que allò ja ino feia riure tant i ens
dèiem : «Qui sap si algun dia ens hi podrem
passejar... b 1 els «Amics» augmentaren la
colla i, naturalment, les plantacions s'inten-
sificaren. Més endavant ja .fou •possible de
tenir-hi permanentment un jardiner. Al cap
d'un temps ja no in'hi havia prou i ales-
hores la bona voluntat d'alguns posada a
P1'a amb la butxaca, permeté de tenir-n'hi
dos. Més cap ací hi hagué un Ajuntament
que • s'adonà de la importància de l'obra
que es realitzava i consignà en e1 pressu-
post una subvenció que permeté de donar-
hi molta més amplitud. Un altre Ajuntament
més recent augmentà considerablement la
subvenció i l'empenta s'hi ha ben conegut:
I així, d'aquesta manera i gràcies a 1a vo-
luntat de ferro d'alguns 'homes, s'ha arribat
ddllà on som .ara : a tenir en lloc d'aquella
muntanya pelada de la terra més seca, més
àrida i més esquerpa del món, una magní-
fica arbreda, un parc ,públic amb cara i ulls.
Actualment ja és una cosa seriosa que enor-
gulleix tots els fills de Tàrrega. IEIs vells i
els joves i els infants n'havem fet el .nostre
sedant. Si hi aneu al matí, a l'estiu, en
plena canícula, ho trobareu p'.e d'ipvfants
que, tot terrejant, fan cura de sol; mig
jugant amb ells unes .quantes mainaderes
parlen entre elles del ball i dels xicots, i
una mica més enllà, sota els pins, en una
bona ombra les àvies i les mamàs fan allò
que fan sempre les senyores en semblants
circumstàncies, tricotejar i parlar dels altres.
Aneu-hi a la tarda, i en algun recó apacible,
a redós de la traïdora marinada, hi veureu
uns vellets que parlen de la rivada de Santa
Tecla, de la guerra dels carlins i de les
seves xacres. Més cap al tard us trobareu
amo la gent jove que ha plegat del treball
matrimonis benestants, colles de noies, se-
nyores de la «Conferència» , capellans, es-
colapis. En aquesta hora, si sou ban obser-
vador, us adonareu que ino ens passegem
simplement sinó que fem quelcom més que
passejar-nos, que examinem a dreta i esquer

-ra i ens parem per comentar si un roser
no fa roses, si hi ha un pi que s'ha mort,
si els eucaliptus que han plantat es faran
o no, si està bé el mou caminal ; i com que
són tan mostres els arbres i els veiem tan
sovint, celebrem amb pueril alegria un mil-
Iímetre que vegem créixer un pi, i amb el
cor, puix que no podem d'altra manera, es
empenyem, els empenyem amunt,.. amunt...
fins a fer-los arribar al blau d'aquest cel
lluminós a Catalunya...

* * *

..Abans d'acabar, deixarem treure el nas á
l'estadística. Arbres plantats a «Sant !Eloi»
fins a la data, uns catorze mil, entre pins
(!a majoria), avets, xiprers, g nesteres,- acà-
cies, plàtans, eucaliptus, etc, Flors de diver-
ses menes, .especialment rosers i violers. Una
font (artificial, desgraciadament), Delicioses
places i placetes, a destacar la del mestre
Amigó (un dels més irreductibles somiatrui-
tes), la dels Enamorats, situada a l'obaga,
i solitària, com escau... Passeigs d'estiu i
passeigs d'hivern, el millor, semb'a, un que
va de cap a cap de la serra, faldejant-la,
i deu. ésser el millor perquè allí sempre hi
trobareu capellans i frares. Dos torricons
gairebé destruïts han estat restaurats (amb
més bona voluntat que encert, això sí). El
que abans era bassa que abastia d'aigua
la ciutat, ara és una p'.aça on hi ha el pro-
pòsit d'emplaçar-hi un monument a Guime-
rà (dissimuli, senyor Brunet...).

Heus ací, doncs, quina era la dèria que
jo tenia des de fa més d'un anv : explicar
aquesta mena de miracle targarí que no és
pas un miracle d'aquells del temps de l'an-
tigor, sinó un miracle d'ara, un miracle de
veritable ciutadania, que de reeixir la idea
exposada pel senyor Brunet ens rellevaria
als targarins de preocupar-nos per la nostra
aportació a l'obra commemorativa de l'Es-
tatut.

JOSEr ELIES VILLES

Miran
a ^o ^•a

William Marfin deixael "%ournal de Genève"
Potser no és exagerat de dir que ei pe-

riodista de més prestigi és lVilliarn Martin,
el comentarista de política internacional del
Journal de Genève. D'ençà que existeix la
Societat de les Nacions, els habituals de Gi-
nebra, àdhuc els mateixos delegats, esperen
cada vespre el diari ambl'article en què
William Martin comenta allò que ells han
viscut. El seu coneixement dels complexos
problemes de la política contemporània i una
imj arciatitat a tota prova li havien donat
una autoritat considerable.

Ara llegim que William Martin deixa el
Jeurnal de Genève. No sabem res niés, però
volem creure que un home que cona ell no se-
brà deixar d'escriure, no sabrà, tampoc, dei-
xar de combatre per una Societat de les Na-
cions cada dia millor i més eficaç. Perquè
eren sempre motivades per aquest desig les
critiques que de vegades William Martin
adreçava a l'organisme ginebrí.

Lina comparació

El delegat a Ginebra d'una gran potència,
parlant de la situació internacional, ha dit

—Tots 5001 com els passatgers d'un vai-
xell que s'ensorra, i cada passatger tren
aigua de la seva cabina per tirar-la a la
cabina del costa't.

Ha plorat o no?

Hitler, el Cromwell aleniany, ¡tia plorat a
raig anunciant als nazis del Reichstag que
Gregor Strasser, el seu braç dret, secretari
i organitzador del partit, l'havia abandonat?
0 bé ha restat tranquil i amb ple domini
d'ell mateix, com pertoca a un Cromwell?

Aquesta qüestió, que es veu que és d'una
importància extrema pels dotze milions de
partidaris de Hitler i pels vint-i-tres milions
d'antipartidaris, serà resolta pels tribunals
berlinesos.

El Dr. Frick, segon braç dret de Hitler,
declara que el líder no ha plorat. Otto Stras-
ser, germà de l'altre, ha dit, des d'un set-
manari, El Front Negre, que sí, que va ple-
rar. I el primer ha processat el segon.

un centenari

S'ha acabat l'any 1932 sense que s'hagi
pensat a celebrar un centenari — i tants com
se n'han .commemorat! — que, si més no,
és curiós : el del naixement del ca1ità Boy-
cott.

Aquest personatge, exercint a Irlanda d'in-
tendent de lord Eme, va descontentar tant
els habitants, que aquests, com a represà-
lies, li 'refusaren àdhuc les coses més indis-
pensables per viure.

D'aquesta actitud dels irlandesos envers
Bovcott nasgaié la paraula que ha fet fon-
tana i, diferentment grafiada, ha passat a
tots els idiomes.

Zln altre centenarí

Aquest és el de l'entrada de lord Glads-
tone a la vida parlamentària, però els admi-
radors del cèlebre olitic no tenen massa
interès a .commemorar-lo, ja que, als ,comen-
ços de la seva vida política, Gladstone no
/rofessava les opinions democràtiques que el
feren popular.

Gladstone inicià la seva carrera de dipu-
tat com a candidat oficial del duc de New-
castle, que poc temps abans havia acomiadat
quaranta masovers de les seves terres per-
què no havien votat com ell volia, lis ad-
versaris de Gladstone, en el perlode de pro-
jaganda, feien passejar pels carrers quaran-
ta liomes amb un cartell diferent cada un:
el text de les quaranta cartes de desnona

-ment, mentre una xaranga cridava l'atenció
del públic.

Com que els Newcastle havien fet part de
la seva fortuna com a tractants d'esclaus,
Gladstone hagué de defensar l'esclavitud, en-
gumentant que si tal institució hagués estat.
reprensible, la Biblia no l'hauria reglamen-
tada.

L'inventor de la federació

Damubiana

Segons les agències, ha mort a l'edat de
vuitanta tres anys, en un manicomi laonga-
rès, l'Oncle Imrie. La idea fixa que havia
motivat la seva reclusió en un asil d'alie-
nats, era la creació d'una «monarquia uni-
ficada que compendria Hongria, Austria.,
BohJmia, Sèrbia, Bulgària, Romanza i Grè-
cia, amb un rei per a cada Estat, que pres-
taria jurament de fidelitat a l'emperador
Francesc Josep, Com a rei d'Hongria, l'On-
ele Imrie havia designat l'arxiduc Josep, pare
de l'actual arxiduc Josep.

Fins a la mort no parà de dir mal dels
j5olitics de Viena que havien im pedit la rea-
lutzació de la seva idea. Fora d'aquesta ob-
sessió, aquest home, fuster d'ofici, era un
subjecte perfectament raonable.

Potser, qualsevol dia, Paul Léon, en nom
de la Federació dels Estats dannbians, anirà
a, dipositar una corona 'sobre la tomba d'a-
quest precursor.

Ridícul
Balief creà el seu espectacle de «La Rata-

pinyádai ja fa cosa de vint-i-cinc anys, du-
rant els quals s'ha donat a conèixer per tot
el món. Aqueixa experièruia li permet d'opi

-riar sobre els gustos dels públics.
Segons Balief, París s'interessa per la pos-

ta en escena, n Londres agrada la nota sen-
timental, i a Nova York la nota còmica.

En aquesta darrera ciutat, Balief f racassà
en presentar La Dame de Pique, que a Eu-
ropa havia tingut èxits pertot. Després se'n
sabé la raó. La Dame de Pique és la his-
tòria d'un oficial rus que es suicida perquè
ha perdut cent mil rubles aI joc. Però cent
nril rubles vénen a ésser cinquanta mil aò-
Iars, i no hi ha cap americà que no hagi
perdut aquesta quantitat, sense haver-se sui-
cidat per això,

A poques setmanes de distància de les fes-
tes per la presa de possessió de la Casa
Blanca per part del nou president, Roose-
ve:t, un gran dol colpeix el poble nordame-
ricà : la mort de Calvin Coolidge. El dolor
experimentat pels nordamericans i la impres-
sió produida a tot el món demostren com
l'ex.president era estimat des seus conciu-
tadans i generalment apreciat a l'estranger.

Calvin Coolidge pujà a1 poder el 2 d'agost
de 1923, substituint, en la seva qualitat de

vice-president, Hacding, mort ei condicions
misterioses. (S'iha dit que a la ' Casa Blanca
— com en certs palaus reials o borgescos —
no han mancat escàndols que ha ofegat el
silenci de la tomba.)

Era hora que, per la dignitat de l'alt càr-
rec i per l'honor del partit republicà al qual
pertanyia Harding, la presidència de la Con-
federació passés a mans d'un home de la
vàlua i de l'honradesa de Coolidge.

Per una curiosa fatalitat, el president dels
Estats Units que ha dirigit l'elaboració del
pla Dawes, que ha afavorit la tramesa de
capitals nordamericans a Alemanya, la regu-
larització déls deutes de guerra, i especial-
ment l'acord Meillon-Beranger, el president
que prengué la iniciativa per la Conferència
naval de 1927, desapareix al mateix moment'
en què la liquidació financiera i la qüestió
ddl desarmament dominen tetes les preocu-
pacions internacionals.

*^z

Acabat el període de presidència assumida
en substitució de Harding, Coolidge presentà
la seva candidatura a les eleccions presiden-
cials de 1925. La lluita no aseo:í les vastes
proporcions que aetualmeint pren en el nou
continent en semblants circumstàncies. Però
tingué un èxit afalagador, perquè fou elegit
am'b 379 vots contra 139 que obtingué 1)avis.
Coolidge, doncs, romangué a la Casa Blanca
des de 1923 a principis de 1 929.

El perídde de la política de Coo7idge no
ha estat solament de gran calma, sinó també
un deibs més pròspers i de:s més feliços que
hagin travessat els 'Estats Units. Calma i
prosperitat, segons alguns crítics, força efi-
meres.

Calvin Coolidge tingué una naixença mo-
destíssima, ja que el seu pare era un senzill
pagès. S'obrí camí en la vida no sense tre-
balls, però devent dls seus èxits a1 seu carà•c-
ter ferri, i a una gram intelli ,gència i a una
honradesa rígidament escrupolosa. No 'li ha
agradat mai parlar, i sobretot parlar de co-
ses inútils, com és defecte molt estés entre
tots els homes polítics de tots els països del
món, on amb la civilització ha penetra't aque-
lla passió deliciosament turmentosa que és
la política. Per aquesta aversió a l'oratòria
fou anomenat «el president tacitmnn.

Coolidge treballà Opel bé del seu país, i ha
estat comprès pels seus conciutadans. Aques-
ta és la raó per la qual ha sabut crear-se
una gramndíssima popularitat entre dues no
menas grans impopularitats, la del predeces-
sor i la del successor, l'incert i incoherent
Hoover, que justament aquests dies el sena-
dor Borah, persona eertament no sospitosa
d'e.uropeofília, ha atacat com a culpable d'ha-
ver enganyat França perquè la induí a esti-
pular els acords de Lausanna assegurant-li
formalment que no sors seria renovada la
moratòria, sinó que també es procediria a
una sensible reducció dels deutes. Borah,
doncs, afirma que França ha estat duta a
engany pel president Hoover!

Coolidge era silenciós, però quan adquiria
un compromís — contràriament a Hoover —
sabia mantenir-lo, i si hagués restat a la
Casa Blanca, les coses d'Amèrica i d'Europa
haurien anat molt millor. Coolidge no sols
era un gentleman, sinó també un esperit
obert i de mires llargues ; ell, d'altra banda,
s'havia format un concepte de la solidaritat
econòmica europeo-americana més exacte que
el del mateix Wilson, i per consegüent la
seva acció hauria produït avantatges comuns

més seriosos i més tangibles, que haurien
pogut, si ino eliminar, almenys atenuar la
crisi mundial. Però ell no cregué represen-
tar els electors en 1929, i cedí el lloc a Hoo-
ver, que, tot' i pertànyer al seu mateix par-
tit, tenia concepcions de govern ben diferents
i que foren mig catastròfiques en els resul-
tats finals,

sx*

La mort de Cavin Coolidge ha d'ésser
considerada efectivament com una veritable
pèrdua pels americains.,S'ha extingit gairebé
improvisament als seixanta un anys. Cer-
tament que en un esdevenidor no gaire llunyà
hauria pogut retomar al primer pla de la
vida política del seu gran país i hauria po-
gut reconstruir el que el seu successor havia
destruït. 'Els homes que associen llur nom a
les vicissituds agradables d'un país, per lò-
gica conseqüència, són els anés estimats al
cor dels pobles. Així fou de Coolidge, i és
per això que 'la seva pèrdua ha estat sen-
tida pels seus conciutadans en un grau nota-
blement superior al normal per la mort d'un
gran personatge. Sovint els individus només
són instruments orbs de la fatalitat i ser-
veixen gairebé iinconscientment els esdeveni-
ments, sense que llur voluntat pugui influir
en un sentit millor que en un altre. Això
els pobles no ho saben ni ho volen saber.
Segons llur lògica, es governants són els
veritables responsables de les vicissituds d'un
país. Si les coses van ^bé, els hosanna s'ele-
ven en honor dels governants ; si van mala-
ment, és el crucifige el que se'ls demana...
Doncs Lomé, per Coolidge, és oportú que es
digui que ha sabut, en certa manera, domi-
nar i guiar els esdeveniments, sabent fer-se
amo de la situació. Ha estat, és cert, un
home de sort, però no tot ho ha aconseguit
per la seva bona estrella, que ha estat for-
tament ajudada per ell. No manquen alguns
corrents hostils envers 'Coolidge, i són els
que voldriein presentar-lo com aintidemocrà-
t.ic. Aquest judici advers seria degut a! fet
d'haver-se oposat per dues vegades a la con-
cessió de pensions als combatents. No tenim
en aquest moment els elements necessaris
par valorar la importància de l'acusació,
però cal no oblidar que els combatents nord

-americans foren tots voluntaris i que foren
enrolats en condicions diferents de ,les dels
combatents de les nacions europees, sotme-
sos al servei militar obligatori.

Edouard Herriot, que ha conegut bé Coo-
lidge i que ha estat el seu hoste a la Casa
Blanca, en una declaració feta a la premsa
francesa s'expressa d'una manera que no
hauria d'admetre dubtes sobre la fe liberal
i democràtica del gram desaparegut.

Pel nostre compte, seran els venidors els
que diran si, com escriví Manzoni de Napo-,
leó I, Cavin Coolidge fou una glòria de debò
de la política del seu país. Tot esperant el
llunyà judici, acotem reverentment el cap da-
vant la tomba qne s'ha obert.

TIGGIS
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u Dé.», film de :.Han .Ray

versai sme del cinema és tan gran, què aquest
art, eminentment ` internacional quan era
mut, s'ha vist obligat, en esdevenir , parlant,
a creàr els dobles i les versions en diversos
idiomes per :a fer=se entendre per tothom. IEl
subjectivisme absolut dels films sobrerealis-
tes, doncs; visions de somni o de pre-somni
que ni els seus autors es poden explicar,
és un llenguatge Inintelligib:e, 'la poesia del
qual, quan 10 'té, només pot ésser' gustada
per una minoría. Doncs,'l'auticinema. 'Els
films sobrerealistes poden ósser üiplt poètics.
Però exhalen 'un desagradable "tuf de plat
per' a iniciats. I en el cimema;_ tot allò que
no te la necessària r ssomància universal no
és res més que simpe'pàssaternps.

SEBASTIÀ GASCH
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EL CINEMA

DUES FACETES

«'	 ' el monstre»L home i	 t
Alguns films estrenats

Hi ha una escena en Bombes a Monte
Carlo d'urr' humor deliciós. Sota d'amenaça
d'un bombardeig del cèlebre Casino, la gent
emprèn una ràpida fugida. Es una carrera
feta de camions, cotxes, taxis, transeünts
de tota mena, que a tota pressa abandonen
llurs cambres i fan una filera pintoresca al
carrer, tot fugint de l'amenaça. Per la resta,
el film no ens convenç. Hi ha una música
avui ja popular, però l'acció és massa con-
vencional, àdhuc dins el gènere, i les amèc-
dotes.són massa vistes i revistes.

Dimarts s'estrenà a l'Urquin..aona Amor
en venda, film de Clarence Browm, del qual
éns ocuparem en el número vinent.

El diumenge anglas
Tret d'algunes grans ciutats, els cinemes

anglesos, àdhuc els d'alguns rav.als de Lon-
dres, respecten el descans dominical ; el pu-
ritaníssim diumenge •anglès. Però a l'últim,
gràcies a alguns diputats, el "Parlament ha
decidit que l'obertura dels cinemes en diu -
menge serà decidida per plebiscit. 1 e1 cu,

. riós és que el primer d'empendre una pro-
paganda electoral a favor de l'obertura do-
minical dels cinemes;' ha estat el bisbe de:
Croydon. Votà el 6o 'per cent del cens, amb.

i antipàtica? Naturalment hom ha volgut el resultat de 34,600 en favor de l'obertura
concretar, accentuar el dilema dins • el qual	 i 24,300 en contrae
viu i mor el protagonista, i pensant qué el	 Alguns dies més° ïaYd, Walthamstow, que
fi lm s'hauria d'eincarar amb e1 gran públic,'' compta.amb i5a,000 habitants; ha 'decidit.
no s'ha reculat davant la truculència en la	 per majoria de vots que els` diutnenges. "hi
realització,	 -,	hagi sessions de cinema.	 '' 	 .'	 '.' ^"'

El lector endevina el motiu tràgic d'aquest	 Aquestes campanyes electorals han estat
film, que a moments produeix una forta amo- força mogudes, com si es„ tract¢s d'unes
ció. Perquè, a la fi, aquel! home es traes-	 eleccions legislatives. ''Es de „remarcar que
muta en monstre, sensé el control de la .seva entre els mitjans de propagapda posats en
voluntat, contra la seva voluntat ; la seva	 jqç ha figurat el cinema ambpiant, i això
ferocitat li salta a la cara davant la seya	 tant per part del adversaris, cqm dels par-
pròpia promesa. Aquesta és Rose Hobart,	 tida-is • .	 ,
que interpreta magistralment el. paper de la., tr:;
duna exquisida i elegant, que sap ésser casta jg^ al cinema
dins la passió i •que llangueix l'angoixa da-
vant l'enigma del seu promès.	 No .és pas la primera vegada que l'època'

Myriam Hopkins és la vamp. Profunda- de Igoo és tractada em cinema. Remé Clair
ment humana i emotiva, el mateix que en amb El barret de palla d'Itàlia i Pabst amb
Vint-i-quatre hores la seva tasca aquí Passe- L'Opéra' de Quat'sous han tret partit dels
nyala com una actriu molt més interessant, recursos decoratius de l'estil Igoo, infeepre-
a desgrat dels reclams, que no pas Marlene tat amb traça.
Dietrich. I diem això pensant amb el seu	 Però, donat el moviment actual de curio-
rol en Vint-i-quatre hores.	 sitàt i fins de simpatia envers ,aquella època,

Fredric March surt molt airós amb el seu era d'esperar que temptés algun altre rea-
difícil, per no dir impossible, paper. Quant litzador. Alexander Korda, Hen ri Jeamson
a la realització, el film no mereix sinó elo- i Jean Oberlé són els encarregats, aquesta
gis. Mamoulian s'hi afirma novament un vegada, de ressuscitar el rpm prenent peu
dels grans homes del moment actual. Movi- en el vodevil de Feydeau, La dame de chez

ment de la camera i moviment dels perso- Maxim's. Çap dels tres no ha viscut aquella

natges tan ajustats a1 ritme de •conjunt, .pos- època, però tant li fa. L'important és que
ta en escena realitzada .amb u:ena elegància	 el film valgui la pena.
i desembaràs incomparable fotografia cia-
qüent. L'home i el monstre sorpendrà tots
els que s'encanten davant dels recursos sem-
pee sorprenents d'una tècnica que sempre
sembla dir el darrer mot. Ho sembla nomas,	 •
por tal com cada dia ens reserva noves sor- Els Artistes Associatspreses. Sota aquest aspecte de la realitza- 
ció, tindrem ocasió segurament de recordar
més d'una vegada aquest film de Mamou-	 presentaran molt aviat en el cinema
1ian.

JOSEP PALAU

UN AS EN

barà, a més a més; en una situació enut-
josa.: la de la representació del monstre que
és M. Hyde, perquè coses que són de molt
bon imaginar, són extremament difícils de
figurar sota uns trets concrets. Aquí la no-
vella triomfa .amb la seva puixança illimi-
tada d'evocació suggestiva. El monstre, tal
com l'ha realitzat Mamoulian en el seu film,
resulta francament pueril. Fer què donar-li
uns trets tan bestials? No hauria bastat,
sense sortir de l'ordre de la fesomia hu-
mana, senyalar -lo amb una cara repulsiva

Rose Hobart i Fredric March en «L'home i el monsire>>

del vostre periòdic.—Atentament vostre, GuI-	
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que ns rara passar una bona estona

Una exclusiva FEBRER i Bi AY

Qui no ha llegit l'admirable narració de
Stevenson, El cas estrany del Dr. Jekyll i
Mr. Hyde? L'extraordinària impressió que
produeix aquesta lectura, que com a valor
literari val les millors pàgines d'Edgar Poe!
Uina narració fantàstica, portada amb una
traça i un domini del gènere del tot inimi-
table i que enclou un sagaç i penetrant es-
corcoll de l'ànima humana. Stevenson en
aquest relat, el mateix que en altres que
no és del cas ara citar, sembla preocupat
d'una qüestió de moral, en el sentit més

ample del, mot. D'una manera pertinent con-
clou que la vida moral no és reversible i
que no és impunement que ens lliurem a:
certs excessos.

E1 protagonista viu dues existències. Ell
ha .aconseguit, .amb certes pràctiques de quí-
mica i de màgia, dissociar els dos elements
antagònics que divideixen el seu ànim. Així,
exclosos l'un de l'altre, pretén aconseguir
la benaurança. Lliurat al mal, •cap remor

-diment no ve a neguitejar-lo. Lliurat al bé,
cap baixa passió no ve a torbar la seva bea-
titud IEH ja comprèn que a cada .nou excés
Ii,és.més difícil empendre el camí.de retorn,
perd ell espera que aquest camí no 1i serà
thai vedat del tot. A la fi, el retorn ja no
és possible. Cal ingerir urna quantitat de
droga extraordinària perquè el monstre es-
devingui ]"home anormal, i el Dr. Jekyll ab-
sorbit completament pel repulsiu Mr. Hvde,
aquest o aquel!, o tots dos plegats, com vul-
gueu, mor en el desesper més horrible.

Aquesta és la història que Mamoulian ha
filmat. Ham ha volgut conservar el fons,
tot canvialit totalment l'anècdota. Calia aten-
dre's a les tradicions cinematogràfiques i do-
mar visualitat al drama tot interior de l'he-
roi tràgic de Stevenson. Així, l'embrutiment
del protagonista serà el d'un luxuriós. Les
dones ocuparan el primer gla del drama,
casa que no succeeix gens ni molt en l'obra
original. El realitzador c inematogràfic es tro-

^ caPiTOï !, ^ I
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Cinema d'avantguarda

Cinema d'avantguardá... Després de La Però aquest individualisme a ultrança,. trans-
sang d'un poeta de Cocteau, abans de L'Bge I plantat al cinema, esdevé veritable aberració.
d'or de Buñuel i Da:í, a punt d'ésser pre-	 La pintura no ha estat mai un art de
sentat a Barcelona, val la pena de parlar-ne.	 masses. Només iha estat apreciada per una

El cinema dit d'avantguarda té dues face- minoria sensible. Però el cinema és tot el
tes : el cinèma pur i el cinema sobrerealista, contrari. Es l'art més 'universal que existeix.
Els assaigs de cinema pur o films abstractes Es un liengüatge internacional, comprès pels
de Léger, Chomette i altres consideraven la públics de totes les latituds, savis i anal-
imatge com a fi en si. 'EI pintor cubista Fer- fabets. «Voldria que G. B. ,Shaw i un des-
nand Léger, .autor de Le ballet mécanique, carregador dels malls de Nova York esti-
deia : «L'error cinematogràfic •és l'argument, 	 guessin igualment contents del meu treball»,
Sostinc que una porta oberta que es mou ha dit Lubitseh fa poc. La necessitat d'umi-

«Les mystères du Chdteau d.

lentament ('objecte),' és més emocionant que
la projecció, en proporcions reals, d'un per-
sonatge que la fa moure (assumpte).» Henri
C'hotnette, realitzador de Film d'objets, afe-
gia: «El cinema no es 'limita a la represen-
tació. Pot crear. Ha creat ja una •meno de
ritme, gràcies al qual el' cinema pot extreure
d'ell mateix una 'puixança nova que, aban-
donant la lógica dels fets ï la realitat 'd'ell
objectes, engendri una successió de visions
imconegudes. Cinema intrínsec o cinema
puras El cinema pur: doncs, vo:ia ésser una
plàstica i un dinamisme alleugerits d'anèc-
dota . Formes geomètriques en moviment
fotogènia pura i ritme brut. Aquella tenddn-
cia'era l'equiv alent cinematográfie del cubis-
me pictòric que, arrossegat pel desig de re-
trobar les ilels de la ipintura que. el fetitxis-
me de l'assumpte havia escamotejat, posava
únicament en joc l'abstracció formal i colo-
rístiea. El cubisme pictòric, acomplerta la
seva missió, va desaparèixer.' Però va influir
decisivament l'art de la seva època. I una
bona part de la pintura actual porta l'em-
premta profunda del cubisme. El cinema pur
o abstracte va desaparèixer també quan ha-
via de fer-ho. I les seves troballes tècniques
foren <aprofitades. després pels directors de
films coenercials més intelligents. El cinema
dit pur, doncs, tingué una utilitat.

Utilitat que no té, peer contra, l'altra fa-
ceta del cinema d'avanguarda : el so'brerea-
lisme. Aquest pretén donar forma ciinemato-
gràPica a les visions engendrades en .les re-
gions més profundes de l'ànima. Vol tras-
lladar a la pantalla el subconscient. Equiva-
lent cinematogràfic del sobrerealisme pictò-
ric, és tan subjectivista com aquest. En piin-
tura, el sobrerealisme està més o meinys jus-
tificat. La pintura imitativa, després dels
progressos de la fotografia en negre, i en co-
lors, na té raó d'existir. DEI ,fotògraf sha reem-
plaçat el pintor naturalista. 1 avui cal exigir
al pintor allò que'no ens pot donar el 'fotò-
graf. Es a dir : el :misteri I el secret de la
seva vida interior. IEl so,brerealisme pictòric
és el que millor compleix aquesta missió.

Consfáfució del ,Comifè de
Cinema

•En sessió tinguda el dia 4 de gener al
Consell de Cultura de. la Generalitat de. Ca-
talunya, tingué lloc, sota la presidència del
senyor Alexandre Galí, que representava el .
senyor Gassol, la constitució del Comitè de
Cinema, la creaoió del qual anunciàvem en
un número passat. En aquest .acte de cons

-titució s'acordà constituir per a la distriibu-
ció del traban comissions diverses, especifi-
cades segons els diferents problemes del ci-
nema a casa nostra. Esperem que la tasca
empresa per aquesta primera entitat oficial
de cinema entre nosaltres sigui profitosa per
a tots.

Una rectificaci®

El nostre amic i colaborador Guillem Diaz-
Plaja ens tramet per a la seva publicació la
nota següent:

«Ha estat amb una veritable sorpresa que
he vist anunciat •el. meu nom en una contro-
vèrsia literàrio-cinematogràfica que ha de
celebrar-se segons sembla al cinema Lido.
Sorpresa redoblada per tal com havent re-
but, essent a París, una proposició telegrà-

fica del senyor Miquel Duran en aquest sen-
lit, aquesta proposició va ésser contestada
també telegràficament amb la meva nega-
tiu. El senyor Miquel Duran, que figura
com a empresari d'aquesta sessió de cinema,
ha aprofitat la meva absència per a compro-
metre en el 'mateix sentit el meu amic Lluís
Montanyá fent-li creure en una acceptació
per part meva que evidentment no existia,
i en nom de la qual s'ha permès d'anunciar-
nos profusament en programes i, cartells.
Com que per raons 'que no són pas d'interès
públic, no tinc intenció de pendre part en
el programa de referència, us prego la in-
serció d'aquesta rectifi'ceició en les pàgines
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J. M. Planes, Amor (comèdia en Eres acEes), al Romea

Segons ens explicava ell mateix en les se-	 personatges en els quars no és pas del tot
ves declaracions a la premsa adtans de !'es-	 desproporcionada aquella certa pretensió dra-
trena d'Amor, amb el to platxeriós i anti-	 màticá de què ens parlava el seu autor.
transcendental a què ens té acostumats, per	 Amor, sense ésser cap joia inestimable,
Josep Maria Planes aquesta seva darrera pro- sense ésser res de l'altre món, és una obra
ducció representa una experiència d'una cer- que podria formar part del repertori de qual

-ta importància, car és la primera vegada sevol escena normal d'un país que en qües-
que en la seva vida d'escriptor s'ha encarat tions de teatre decent no hagués de viure,
amb «un assumpte i algun personatge d'unes com el nostre, quasi exclusivament — sigui
certes pretensions dramàtiques». 	 per la causa que sigui — de ,'estrena de les

Aquest costum de fer precedir l'estrena	 obres d'un sol autor, sense cap reposició,
d'una obra per unes declaracions de l'autor	 sense cap repertori, bo ni dolent.

Una escena d'«Amor» al Romea

Decorat de Picasso

el	 Verdi	 i	 Ro,sini	 i	 altra misérí	 musical, En comptes de cantar les absdltes de 1'b-
amb , el consegüent' llast de.dwos , anaífabets, pera,	 tal vegada fóra més conduent unir
de ballàrines	 grotesques	 i	 atrezzo	 rovellat. l'esforç de tots els homes de bona voluntat
Cal celebrar-ho a cor obert i felicitar-nos que i procurar atraure's l'ajut dels .altres, intel-
hagin desaparegut aquells horribles especta- ligen-s però	 de voluntat vacillant,	 per	 tal
eles	 d'òpera	 'barata,	 vuitcentistes,	 que	 es de restituir aquella mena de teatre al lloc
consumaven dins una atmosfera nuvolosa de que no ha perdut, a còpia de bon gust, de
fums, de. niales olors, entre udols sinistres. simplicitat en el servei escènic ; sense divos

Però no sé ent-endre quina relació pot tro- disfressats de Tenorio, sense trenes rosses
bar el meu amic entre aquells monstres i a estil de la magnífica caricatura d'ingènua
les obres d'autors com Glück, Mozart, Caval operística de Le Million.
li, Lully, Cimarosa, Weber, Wagner i tants Tampoc cregueu que' el drama musical
d'altres encara. Si rés certa la fi pròxima de hagi	 estat	 una	 falònniia per	 entretenir	 les
les obres d'aquests autors, ens n'haurem de vaguetats romàntiques dels nostres avis, ni
sentir .afligits pel. baix nivell	 espiritual que que Mozart 'hagi	 trobat la culminació' en
acusarà en el públic selecte de 'la :nostra èpo- Wagner. Ni al segle xvtn ni al XIX, cap d'a-
ca. Jo no em veuria pas amb cor de dedicar- quelles obres fou un pretext per a distracció
hi un simple comentari indiferent. Convinc banal	 de l'aristocràclb.	 Fls	 alristdcrates	 i
a creure, com observa amb molt d'encert .aquells	 que els	 imitaren	 s'hi	 vam	 acostar
l'articulista referit,	 que .bona	 part	 de	 1'a- per esnobisme i perquè eren rics . •Gal.agrair-
llunyament de molls envers aquella moda- los ho. Quadt als tnoderníssinis é,spérits, en-
litat teatral significa un de taiits símptomes comanats de la moda de la pressà, de la Pe-
de la crisi econòmica que sofreix el .món• bre del dinamisme, sota aquests mots limo-
Això i res més. Però cercar derivacions al ponts, gairebé sempre dissimulen alguna in-
marge del problema de la crisi, és com si suficiència o alguna insinceritat. Tota obra	 .
ens entossudíssim a afirmar que, degut a d'art,	 tingui el	 nom	 que	 tingui,	 amb	 tal
la minva en els negocis de joieria, els bri- que sigui .producte d'una fusió harmoniosa
4laints han perdut llur inéemparab'1e esclat. d'intelligènci^a i de sensibilitat,	 viu i es per-

Adduir el testimoni dels empresaris de Fi- petua	 en	 gràcia	 de	 la	 pròpia	 excelsitud,
ladèlfia, de Chi-cago o de -Nova York res- I creieu-me:	 al món hi ,ha unes quantes
pecte de la pretesa malaltia de ']'òpera, ens I dotzenes d'òperes que gaudeixin d'una salut
semblen raons poc convincents i que no ens envejable; a despit de les nodes, de la manca
han d'espantar.	 No crec que hi hagi cap de diners i de les'falleres d'un modernisme
europeü de mentalitat mitjana que es pugui desuet, puix que han estat concebudes pel
respondre satisfactòriament què han tingut mirarle del geni; que no es dóna gens de
mat de comú amb Amèrica la tendra malícia vergonya d'anar amb el cor .a la mà.
setcentista de Les Noces de Fígaro, els mo- MIQUEL LLORnòl-egs recòndits de Hans Sachs o del .tsar
Bortis	 1	 tram fi	 oció d	 Tri t
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referents as seus propòsits i intencions en
escriure-la, sembla ja estab ert definitivament
pel que toca a l'actual empresa del Romea..

Es ; un costum que té molt .de bu car per'
poc que es deixi anar 1'autor en les seves
confessions previes al mateix temps que
orienta e: públiç i, si les sap guarnir bé,
desperta el seu interès .per Pobra que ha
d'ésser èstrenada, facilita al crític, ja féta,
la meitat de la seva pròpia feina.

Això, si bé és convenient per un cantó, no
ho és tant per l'altre. L'autor, en mostrar-
nos d'aquesta manéra el que s'ha proposat
i allò a qué aspirava, ens lleva el gust de
descobrir-.ho pe: nostre compte i de lluir-nos
amb. el descobriangut. I quan, com en el cas
de Josep Maria Planes amb • la seva nova'
comèdia, ):ti és tap , paxent i; pqr poca memd-
ria que tinguem de les seves aintertors, se'ns
ha de fer tan visible, és molt més lamen-
table perquè ens priva de quedar bé amb
ben poc esforç:	 .

El paper del comentarista queda, així, molt
simplificat. 'En comptes d'escarrassar-se a
esbrinar allà que pretenia 1'aótor i mesurar
després fins on ha arribat en ta seva- con-
seèució, tindrà només aquesta segona feina
la primera li ha estat eHminada ja.

Limitant-nos, dones; a aquesta confronta-
ció a què hem quedat reduïts, beco de dir
que Josep Maria Planes ha aconseguit e:
que volia. Sense abandonar aquel] humoris-
me esbandit i lleuger en el terreny del qual
es mou amb tanta llibertat, Panes ens ha
donat alguna cosa de més. Ha encertat a
posar-nos en preséncia d'un assumpte i d'uns

Avui, nit, estrena al

TÍVOLI
UN FILM DE CINEMA

AUTÈNTIC —

¡Aló París!
EL MUÑECO

N►
DOS SELECCIONS FILMÓFONO

El tema de 'la fidelitat, o la infidelitat,
conjugal, plantejat de la manera com ens els
presenta Planes, les incidències de l'accié,
els personatges que li intervenen —.cpp de
gratuit i tots necessaris pel seu descabdella-
ment —,• el procés del ,conflicte ï, sobretot,
allà que, neix del conjunt de tpts aquests
e'.ements sense que puguem conèiçer fins a
qui.n punt hi, contribueix l'un o l raltre, allò
que és om una atmosfera de cosmopolitis-
me — sense que l'autor hagi de parlar de
grans expressos i de cocktails —, fan que
l'obra de Planes afecti un caràcter que és
ben poccorrent de trobar en el conjunt de
la :nostra migrada producció teatral, •

Marcel Achard, en el seu Jean de la Lune,
èns presenta . també et cas d'aquest home
que ,és.el;.protagonista .d'Amat. Unl.;hge
enamorat fins a Pembadaliment de . la seva
muller, una dona que, de vida més que irre-
gular abans del seu casament, després• de
casada continua de la mateixa manera, si no
pitjor,.enganyant aquoli home que li ho donà
tot, e1 qual submergit en el seu embadali-
ment és orb i sord davaint els indicis i les
proves més flagrants de l'engany de. què és
víctima.

Com en Jean de la Lune, també, el pro-
tagonista és explotat sense cap remordiment
pel germà de la seva ,muller, i és tanta la
seva ingenuïtat i s'ofereix a ]'explotació amb
tan bona voluntat, que el cunyat abusaire,
que al començament només pensava treure'n
tot el suc que li fos possible, ha d'acabar
vençut davant d'aquella càndida lleialtat con-
tra la qual no hi ha combat possible, esti-
mant de bo de bo l'innocent .marit de la
seva germana.

Però, tant .per tots els altres personatges
que juguen en la intriga, com per la pro-
gressió i el desenvolupament d'aquesta amb
les seves diverses incidències fiins arribar al
seu acabament, ens allunyem més i més de
Marcel Achard per acostar-nos a Josep Ma-
ria Planes. Pere, davant la imminència de
la catàstrofe que l'amenaça — oberts per fi
els seus ulls a la realitat de l'engany en què
vivia —, reacciona com un veritable meri-
dional, per enamorat que estigui, bufetejant
la seva dona. Això és el que la venç i això

•és. el que fa que no fugi amb el seu arnant.
EI seu marit ha fet un punt d'.home!

EI que salva Jean de la Lune é"s'la seva
obstinada confiança en el seu amor, contra
totes les proves, contra totes les demostra-
cions d'infidelitat — m'estimaràs perquè tes-
timo --. El que salva Pere és haver -se atre-
vit a pegar la seva dona quan aquesta es
mostra massa convençuda que l'havia enga-
nyat sempre.	 -

Els caràcters d'Amor no tenen pas un ex-
cessiu gruix dramàtic, però són molt ben
dibuixats cada un pel rendiment que n'ha
volgut treure l'autor. Les escenes són ben
coordinades, i la seva alternaaiça es succeeix
sense cap violència ; l'humor i la tendresa
hi són dosificats amb molt bon tacte i el
llenguatge és correcte i gens afectat.

Quant a la presentació, pobrfssima. I pel
que fa a la interpretació, som ben Lluny de
poder dir que sigui bona.

.. JoAia CORTES

i

El teatre a París

Si l'èxit esd:atant de Noies d'uni)'orme
provocava en un terreny que aprofitava so-
lament la part morbosa un mediocre Ca-
dets en uniforme, pensat de cara a la. pu-
blicitat; Eduard Bourdet que amb La Pre-
sonera iniciava escandalosament aquest gè-
nere, aprofita l'ambient que s'ha produït a
redòs d'aquests temes on l'intersexualisme
juga un paper preponderant, estrenant al
teatre de 'la Michodrère una obra en tres
actes anomenada La fleur des poids. Aques-
ta obra és bastida damunt d'una nota d'es-
càndol. Per entendre'ns de seguida direm
que es tracta d'una Presonera referida al
sexe fort. Un cert comediment en la presen-
tacié i la visió del tema a través d'una lent
irònica fa suportahle encara aquesta repre-
sontació. Cuitem a dir que un cop donada
1a nota estrident, Bourdet s'afanya a posar-
se d'acord am.b la moral ambLent fent que
al final de l'obra l'amor -normal esdevingui
triomfant.

Fora de la salacitat del tema, res en l'obra
de Bourdet no pren cap . aire d'extraordi-
nari; La comèdia és capida segons les re-
gles més corrents de la acomèdia de socie-
tat» ; una mica menys de visibilitat en el
fet escandalós i l'obra podria anar signada
per Jacinto Benavente. Més encara: sense
la malignitat de l'argument l'obra hauria
passat desapercebuda de tot aquest públic
que l'aguanta dies i dies al teatre de la
Michodière.

Al teatre Montparnasse s'ha celebrat ara
la seixantena representació de l'obra de Pi-
randello Comme tu me veux. Aquesta obra
està destinada a tenir una viva ressonància
internacional, ja que Erioh von Stroheim
l'ha portada al cinema, amb Greta Garbo
de protagonista. Aquesta obra de Pira'ndello
porta ben típicament la signatura del seu
autór, Es un cas de desdoblament de per-
sonatges entre un ambient d'embriaguesa
i de fóllia, , intervenint en una acció plena
de contingut patdlògic. Potser experimen-
tem ja una mica de cansanci davant de les
convulsions típiques que els personatges de
.Pirandello pateixen i fam patir a l'especta-
dor. Tots els signes fan referència al retorn
d'un. teatre sense tanta morbositat i amb
un sentiment anés , plàstic i alegre de les
coses. Un retorn ,al teatre d',acció amb pre-
domini del moviment escènic per damunt
de les. sinuositats psíquiques dels ,personat-
ges.. L'obra que triomfa; més, estrepitosament'
aquests, dies sobre les ,escenes de París con-
firma aquesta tendència.	 -	 -

***
Aquestà obra és una victòria` persárïàl .

dels artistes coratjosos i i^ntelligentíssims-de
L'Atelier i del .sei animador, el gran actor
Charles Dullin. Es tracta d'una adaptació
feta per François Porohé d'una famosa co-
mèdia aristofànica : La Pau. Aquesta adap- '
tació — i en el fons aqu€stq ,é la clau del r
seu èxit —. ha estat feta pér ',a subratllar
les posibilitats actuals de l'obra grega tot`
i afegint4ii -suggestions especialíssimes d'a-
vui. No tiinc a mà l'obra del creador de
a comédia àtica per a jutjar de-la .fidelitat

d'aquesta.adapta-ció. Però en tot ' cas pot
afirmar-se que els .aifegiments que l'actua

-litat ha suggerit a François Porcthé han
estat conduïts per una 'discreció i una pru=
dència exempars, molt més ib ables si -es té
en compte que exagerant-les 'una mica l'èxit
popular hauria estat encara més viu. Eáec-
tivament, -l'obra té una acció molt rica d'in-
tencions, palpitant .avui, com fio demos tren
els erits — molt significatius -  que els es-
pectadors, portats del seu entusiasme, pro-
diguen a cada representació.

L'acció de la peça tal com l'hem vista a
L'Atelier, és aquesta : Trigeu, un vinyater
grec, desesperat per les desgràcies que porta
a lloc la guerra, decideix pujar a l'Olimp
per tal de decidir els déus a una intervenció
enérgica. Per tal d'aconseguir el seu propò-
sit, Trigeu ha estat alimentant un gros in-
secte per tal dé fer-lo capaç de portar-lo
damunt les -seves ales fins a la casa dels
déus. Aquesta ascensió es verifica en escena
d'una manera ingènua i molt graciosa, ple-
na d'originalitat. Quan arriba a 1 'alimp es
troba que els déus ham abandonat les seves
cases desesperats de veure els homes devo-
rant-se snútuament. L'OlimP és en mans del
déu de la guerra, que veient-se en possessió
de tot el orón decideix aprofitar la llibertat
que els déus li han donat i corre a cercar
el seu instrument de destrucció. Trigeu, que
ha vist esfereït els seus propòsits, aprofita
l'absència del déu per a cridar tots els ho-
mes, per tal que facin impossible la des-
gràcia comuna. :Aleshores els homes dels
quatre punts cardinals acuden i canten el
.seu , propòsit ;de pau, Perà aleshores Mercuri,
que ha quedat a l'Olimp, intervé Indignat
per la irreveréncia que suposa aquella inya-
stó i amenaça els homes aatrb cridar als
déus perquè sig-ui castigada llur gosadia.
Aquest és un moment molt graciós . : els ho-
mes decideixen subornar ,Mercuri-, 'i. cada
home deixa la seva moneda en el seu casc.
ePels meus pobresb> sospira. Hermes ert
emixitxacar-se l'almoina. Aleshores el déu
s'adona que unia aliança amb eis homes es-
devinguts pacífics li ha d'ésser extraordi-
nàriament profitosa.. 1 els descobreix el lloc
on és la Pau, la deessa lligada i amordaçada
que els déus tenen tancada dins d'un pou.
Cal salvar-la ! Tots els 'homes es posen -a
estirar la corda salvadora. N'hi ha que fin-
geixen perquè s'aprofiten de la guerra ;n'hi
ha que fingeixen perquè solament conceben
la pau com la consolidació de la seva vic-
tbria. Mercuri els denuncia tots. 1 la Pau 

—que és una dona nua — és extreta amb gran
entusiasme pels homes, que li canten un
himne de victòria. El segon acte té l'aire
d'un epíleg i representà el retorn de Trigeu
i el triomf de la pau sobre la terra.

L'èxit d'aquesta obra té una explicació
segura en la deliciosa posta en escena amb
qué es fa plàstica davant dels nostres ulls.
1 aquesta és la gran obra dels actors de
L'Atelier. Decoracions, maquillatges, perso-
natges secundaris, la funció del chór, tot
està regit per una sensibilitat exquisida.

En resum una gran obra, una molt fina
adaptació i un meravellós espectacle.

GUILLEM DIA7-PLAJ.A
París; gener.

Per entendre'ns,- potser caldria preguntar
al meu amic Tasis que veu acostar-se, i a.
data pròxima, una fi miserable per a la
música teatral, a quina mena d'òpera es
refereix. Perquè si no ho recordo ma.ament,
emparenta Wagner i Strauss amb les facè-
cies de tots els Meyerbeers que, durant un
segle llarg; es lliuraren a l'explotaciú -de la
indústria operística amb la millor fortuna.

Es innegable, no sols ]'agonia, ans bé la
mort i l'oblit més negres per a la colla dels
Donizetti, Massenet, Gounod, de gairebé tot

a s gur e. s.any, pa.pi-
tant d'una esgarrifança d'a-mor, i les angoi-
xes de Fidèlio. No m'explico quines evoca-
cions poden produir en aquell poble de cer-
cad-ors d'or que deserta l'òpera, -perú que
encara esmerça milions per a delectar-se en
la monotonia uniformada de les giris o bé
als parcs d'atràocions.

Haurem de creure, vist que la música tea-
tral expe-ri:menta anys ha un atur més o
menys definitiu, que ja no és altra cosa sinó
un gènere caduc, el qual anem substituint
a-mb tota comoditat por recents esplais més
adients amb el segle xx? Es corn si digués-
si m que l'avenç de ('aviació ha restat tota
transcendència a ]es simfonies de Beetho-

'ven. De simfonies autèntiques només n'han
estat produïdes nou, a part d'unes quantes
de Hbydn, de Mozart, de Franck i de
Brahms ; i no crec que cap veritable ama-
dor de música les trobi fora d'època, ni frisi
perquè els compositors moderns no en com

-ponen d'altres de més actuals.
Tampoc no em puc avenir a la creença

que cap mena de reunió esportiva, per bri -
llant que sigui, ni que les millors realitza -
cions cinematogràfiques hagin de desbancar
cap espectacle d'antiga filiació ni llevar-li
actualitat. Els recursos tècnics més àgils de
la fotograóta no han de rebaixar mai ni d'un
través de dit la intensitat expressiva de les
pintures del Giotto o de Fra Angèlic. L'una
i l'altra d'aquestes arts poden conviure sense
fer-se gens de nosa.

A part de la crisi econòmica, causa pri-
mera del retraïment de la vida espiritual,
pot bé escaure's que el disfavor de què és
objecte el teatre amb música entre certs nu

-clis intellectuals d'avançada sigui degut a
la temença d'alguns precauciontstes d'ésser
tinguts per antiquats; per horror a enfron-
tar-se al passat gloriós, seriosament, amb.
el cor a la mà ; enlluernats per tot allò que
fa so de nou.

oxo GylA l C E 

Una selecció SONORO FILM
d'Exclusives FEBRER i BLAY

. No, amic Tasis. Fins avui, cap música
negra . ni groga, per exòtica que ens sembli,
ni tampoc els grans productors de films com
són von Stroheim, King Vidor, Eisenstein,
encara no han produit res equivalent a qual -
sevol de les creacions teatrals dels grans
músics ; i de les que coneixem ni d'aquelles
altres que de segur no tindrem mai el -goig
de veure i sentir; ;a totalitat de les quals
bastaria per a satisfer les exigències de mitja
dotzena de generacions de devots, sense pe-
rill d'avorrir-los.
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Un film de MAMOULIAN
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per FREDRIC MARCH
Primer premi d'interpretació de 1933 E

amb Miriam .Hopkins

i Rosa Hobart
_	 'V'

Ens presenta l'atrevida tesi

de la doble ànima de l'home

Una obra mestra de
bona i novella tècnica
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ES UN FILM PARAMOUNT
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El ritme de le rlekehà



modes literàries franceses es far sentir su-	
de la raó, aquest realisme i aquesta 2ruma-

bre els escriptors de 'les generacions se-	 9	 q	 Endemés, Szinhdri E1et, la gran revista
giíents ; però n'o serà dominadora• iEl gran	 nitat, és el que recerquem em les grams lite-	 illustrada de Budapest, va reproduïi^r en fac-

ratures antigues i modernes, és tota 'I'essèn-	 símil la lana de MIRADO, que portava un

els
	 sortit de Mistral s'ho enduu tot. En	

eia intel.lectual i moral del classicisme.	 p	 q	 p
els mostres dies, un Josop^h dArbaud, un 	 article del conegut dramaturg han;arès doc-
Bruno Durand, um Su'lly André Peyre i, en	 Ptrexu-JEAN ROUDIN	 tor Artur Bardos sobre l'art del cinema.

llemosí, un Albert Pestour, per exemple, són
de l'estirp pura i dreta dels fundadors.

En una sèrie de conferències donados
abans de la seva mort sobre La naixença de
Mireia, Marius André ha combatut l'error
de Lamartime saludant Mistral (en el seu
quarantè Entretien) com el tipus del geni
espontani car al romanticisme, com un «poe-
ta primitiun ° «Si Mistral és la naturalesa 

—digué—, és també 'N'art, la meditació, el
treball Una llarga paciencia és un dels ele-
ments del sea goni. Tota la seva vida no
és sinó una aspiració vers el més alt grau
possible de perfecció humana i una tasca
ininterrompuda per arribar-hi. .. o I, en el seu
prefaci de Prose d'almanach, Pierre Devoluy
.ha demostrat el que iforen la filosofia som-
r i ent i humana, el gran sentit i la gran
tmima d'aquest altíssim geni.

Aquests tres volums de Prose d'almanach,
formats per la reunió dels Contes et récits,
fabliaux, sornettes de ma Mère l'Oie, légen-
des, facéties, devis de tota mona, que Mis-
tral havia escampat en el cèlebre Almanac
15rovencal durant més de mig segle, vénen
naturalment a arrenglerar-se al mateix pres

-tatgé que les Méinoires et récits i la tria de
Discours publicats en vida seva. Aquestes
tres obres — que es completen per donar la
imatge intellectual i moral més di recta de
llur autor —em sembla que són del mateix
ordre d'inspiració i d'elaboració. Més acres- ,'
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LE/ LLETRE/
UNA EMPRESA EXEMPLAR

reu cabal del mèrit que té la ^
tasca de Lòpez-Picó, illustre poe- f¡
ta	 i	 treballador	 infatigable de J	 Ç,_-
la cultura catalana.

Potser servirà per •acabar de
fer-se'n	 càrrec .considerar que, f
fora de La Paraula Cristiana,
reduïda cada cop més a revista
especialrtzadá en apologética, 

^^
JJ

de Criterion, que té el mecenat-
ge	 d'una	 ordre • religiosa, -no / ^--r
queda res avui dia d'aquella es-
p:èndida floració de revistes que 7
ens enorgullí durant els temps
difícils perd laboriosos de la dic-

ï

_ • ' i « Revista" La literaturaroven al modernaLo ez Pico 	 La	 p	 ^P Fullejava,  l'altre dia els tres volums de sibles a la enera:itat de: lectors ug	 s c	 que les
Prose d'almanach que, abans de la seva seves obres majors, em semblen més reve-
mort, publicà Pierre Devoluy, encapçalant la	 ladores del mètode i de l'esperit mistralians.
sèrie d'inèdits de Mistral,  ' edició dels quals	 Poc inombrosos, en efecte, són els que la
li havia estat confiada. I, tot preguntant-me	nostra època ha preparat a aqueixa ascensió
qui continuaria aquesta obra d'execució tes- del pensament que exigirà sempre la plena
lamentària per a la qual ell, un dels darrers	 intelligència dels poemes de Mistral. Aquei-
companys del mallanès, era el més designat,	 xes obres poden, al mateix títol que Homer
pensava en la gran misèria oficial de la nos-	 i Virgili, Dant i Cervantes, constituir uns
tra literatura provençal, ignorada per la Uni-	 admira'bies llibres de classe per als alumnes
versitat francesa, i amb 'tot tan rica de pui-	 de l'ensenyament secundan. Dels altres se'n
xança educativa per als infants del nostre	 treuria, per a les escoles primàries, una tria
Migdia. Recordo haver exposat •a Sabadell,	 de lectures fecundes. En les Mémoires, 'a

infància, la formació de: poeta, les coses fa-
miliars de :a terra i del 'poble, l'honestedat
joiosa i tranquilla de la vida patriarcal, par-
len a1 cor de cada u i el decanten fàcilment
envers lesa seves pròpies arreas aincestrals i
regionals. En els Discours les grans coses
del patriotisme i del feliibrige són fetes sen-
sibles a tots per una eloqüència simple i
directa que eleva sense esforç.-els esperits
més 'humils. En Prose d'almanach, ei fi, la
flor de l'esperit popular, tota carregada, com
molt bé escrivia Devoluy, de la filosofia més
meravellosa del món)), n'escampa els tresors
sobre tothom.

En Prose d'alrnanach retrabem en l'estat
primer, fragmentari i divers en què ell ma-
teix els ha trobat (però refosos per un art
acabat), els elements de la iinspiració i de
l'art de Mistral. Cada un dels contes, faules
o dites ens proporciona un mot, un matís
del caràcter nacional. Per la 'llengua i el
gir — que posen en valor el que és essencial
i de vegades les eleven a l'altura de veritats
generals —, 'les humils contalles i dites sor-
tides del poble del qual conserven tota la
sabor, esdovenen models '.literaris acabats.
Reunits així, formen un breviari de moral
i de bon sentit populars, un quadro deliciós
de la nostra raça, que condueix el pensament
més enllà de llur pintoresc i de llur sentit
literari pels camins de l'alta síntesi poètica,
nacional i humana que, en les seves grans
obres, ens ha donat ei mailanès. Allí és on
comença, per acabar en Ca,lendal. S'hi cop-
sa el començ de la marxa històrica del pca-
sament mistralià, que rés justament la ca-
racterística essencial d'aquest pensament i
de tota la seva obra. D'aquí la fecunditat
meravdllosa del seu ensenyament, 'la seva pe-
rennitat i la seva jovenesa sempre nova. Se-
gons l'expressió de Pierre Devoluy, és ano
solament una lliçó de bonhomia somrient, de
gentilesa, d'adaptació als fets i al destí, de
coratge, de tenacitat, d'energia, sinó que de-
més dissipa totes les boires intel.lectuals.
Aquesta filosofia aquest equilibri del cor i

tadura. Revista de Catalunya ha
fet en les mans de Ferran Spl-
devila la mateixa fi malaurada.
que inicià ,en les del seu funda
(bor Rovira i Virgili, La Nova Revista, de
J. M. Juny', ,que ens havia de. representar
el mateix paper que interpreta — i amb qui

-na dignitat! — No4velle Revue Frar çaise a
França, o si més 'no e1 prou honorable de
la Revista de Occidente madrilenya, tingué
una mort prou desagi-adaiblç per a evitar-
nos la seva. evocació. I avui .dia ens trobem
que , l'única revista literària existent es aques-
ta que edita López-Picó sense grans bocales
ni meceñatges ni excessos de publicitat i
que representa, tanmateix, un deis esforços
més autèntics i generosos que es produeixen
a Cataluny i en aquesta hora.'

No he tingut mai el gust de conversar ..
ajpb Lòpéz-Picó, i les dues lletres que d'ell
he rebut em recorden que tinc de fa temps
up deute.. de cortesia amb ell ; altrament la
seva vàlua com a líric és prou excelsa per
a estalviar-me una apologia que no pot anar
més enllà de la recomanació a tots els ca-
ta1ans de llegir l'Antologia Lírica darrera

-ment publicada com a homenatge en les
seves noces d'argent amb la poesia, però la
tasca d'editor que aquest català illustre s'ha
emprès mereix d'ésser destacada en aquesta
època urna mica tèrbola en la qual les valors
polítiques més buides i gratuitos són exalça

-des i recompensades en desmèrit dels més
purs valors intellectuals • La feina de Lòpez-
Picó representa, a :menys, la d'una dotzena
de polítics heroics que per Catalunya hagin
estat a la presó unes quantes vegades.

Els quaderns semestrals de La Revista
tenen moments brillants i altres •d'un to més
baix. En ells .hem pogut llegir, per exem-
ple, Els Fracassats, de Lenormand, i Anna
Christie, d'0'Neifl, i les seves pàgines van
acollir La Llotja; de Millàs-Raurell, abans
que cap empresari gosés fer-la representar.
Sense distinció d'escoles ni de tendències,
la majoria dels literats de Catalunya han
trobat acollida en aquelles planes. A cada
número hom ha pogut 'llegir els curiosos
articles inicials de Ramon Rucabado, en els
quals 'les dots de pamfletista de l'abrandat
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Lòpez-Picó, per J. Obiols

algun aspecte de I'actualitat, acrediten la !^
curiositat vigilant de l'autor de L'Ofrena.

En e1 darrer número — l'anterior, dedicat
a Goethe, s'esgota .abans , que jo pensés a
adquirir-o, i el record vague d'una lectura
del seu índex em permet de plànyer encara
anés .la seva manca en la meva llibreria 

—trobeu moltes pàgines interessants. lEis as-
sáigs, eintre elsquals es destaquen el Narcís,
del company Díaz-Plaja, que acredita les
seves facultats d'erudició i síntesi i la seva
sensibilitat, i la Siluetp de l'Orador, que
és un estudi aprofundit i •complet de J. M.
Boronat i. Recasens, gairebé una tesi doc-
toral, de lectura profitosa i revelador d'una
gran 'preparació, són potser els trebalis de
més gruix del quadern. Els poetes estan re-
presentats per uns reculls de Pere Guilanyà
i Miquel Saperas, uns versos de Joan Ma-
lagarriga i uns hai-kais d'Alfons Maseras i
J. M. Boix. Hi ha també uns contes plens
de fantasia de M. Planas Bach i Joan Tei-
xidor, dos joves talents prometedors, i unes
gregueries de Tomàs Roig i Llop.

Un assidu de La Revista, A. Esclasans,
en lloc dels seus acostumats llibres de rit-
mes — seguidors de la numeració, i que no
polen deslliurar-se de .la sensació de mono-
tonia que un cop llegit el primer us sobta
en acarar-vos amb la mateixa pompa fei-
xuga dels altres— publica un .acte en vers,
La Mort i la Donzella, que és una curiosa
mostra de teatre sistemàtic en el qual totes
les rèpliques són ritmes de ,setze versos, cosa
que no deu ,pas donar gaire ,animació .a
l'acció escènica, que es nedueix a la decla-
mació monòtona i rigorosament alternada
dels personatges immòbils. També ihi ha una
preparàbola dramàtica d'August Turlupine,
un autor que per la sintaxi defectuosa m'ha
semblat foraster, en la qual sota el títol
Lordmister Olraiyés es descabdella una ac-
ció teatral que no sabria pas com classi-
ficar, però que gosaria trobar, a primer cop
d'ull, poca-solta sense finalitats ulteriors.

Potser una mica més de rigor en la se-
lecció dels treballs fóra la única cosa que
hom gosaria demanr a l'editor i director de
La Revista, iEl qual exposa la seva alta i
inobilísssima ambició en aquests mots finals,
que haurien d'ésser el lema de totes les em

-preses catalanes : ((I fem les coses com a
ja el nostre treball fos NORMAL en un país
normase. Tardarà molt a venir aquesta so-
miada normalitat?

R.AFArr. TASIS I MARCA

CONSIDERACIONS

ben dir de la reviviseèmciá 'de	 L'escultor Achand i la seva obra
les lletres occitanes a1 segle
darrer (i particuarment de
la renaixença provençal,; amb què ha co-
mençat), que tindrà, en la història, una
importància 'comparable a la floració poè-
tica dels trobadors que poli Europa i a1
gran Renaixement del segle xvi que li co-
municà la intelligència i el gust de la més
alta humanitat. Es , ád'huc, éh valor profund,
més comparable a aquest que no pas a aque-
lla, car el refinament cortès no pot ésser
igualat a l'humanisme que renovà entera-
ment les lletres. Als primers escriptors del
Felibrige i a Mistral es deu semblant reno-
vellament.

El Renaixemeint.ha donat a les lletres una
humanitat en aquell grau emiinent que ha-
vien conegut els antics. El Felibrige ha tor-
nat a posar l 'home i les lletres en llur medi
natural i llurs condicions essencials de vida.
Tots dos es completen i es confonen. El etas-
si,cisme veritable (aquell que Maragall sen-
tia tan bé) ano és tal sinó per les seves fortes
arrels a la terra. El seu caràcter universal
no s'alimenta sinó en les deus de la vida
que ragen del sòl i del medi natal. La poesia
cívica d'un Virgili o d'un Ronsard no és més
que una de les formes d'aqueix art, en el
qual l'interès patriòtic i polític, més apre-
miant, ocupa el primer lloc. Però parlo ací
de les arrels comunes a tota obra literària
clàssica. Mistral, poeta-ciutadà, és, d'una
manera més genera'l, el poeta de tot el que
dura en l'home i de les condicions de tota
duració humana.

Tal és .doncs la virtut de la renaixença
provençal. Advinguda em ple romanticisme,
sembla haver-lo ignorat del tot. Roumanille
i Mistral, Aubanel, Ainsehne Mathieu, Félix
Gras àdhuc, gairebé són tan estrainys a la
manera de sentir i d'escriure de llurs con-
tempbranis de llengua francesa, coem aquests
de l'art dels grecs o dels llatins de les bones
èpoques. Un romàntic de segon ordre, Adol-
phe Dumas, retroba en provençal un accent
i una volada gairebé clàssics. Però no ocor-
rerá pas sempre .així. La influencia de les

á

VARIETATS
Els Premis Nobel

Uns lectors ens han demanat si els po-
díem donar la llista de:s escriptors que han
obtingut el Premi Nobel. Com que la res-
posta a una pregunta així pot interessar a
algú més que als nostres comunicants,
aquests voldran perdonar-nos que no els res-
ponguem particularment, sinó des d'aquestes
pàgines.

Heus ací la 'llista. Hi ha anys en què el
Premi, de roo,000 corones, no és adjudicat;
d'altres en què és repartit entre dos candi-
dats.

rpoi.—Sully-Prudhomme, poeta francès.
1 902 .—Th • Mommsen, historiador alemany.
19o3.—Bjornsterne Bjbrnson, dramaturg

noruec.
1904• —Mistral, poeta provdnçal, i FEohega-

ray,. dramaturg espanyol.
r9o5.,Sienkiewicz, novel-lista polonès.
1906.—Carducci, poeta italià.
1907.—Rúdyard Kipling, escriptor anglès.
19o8.-R. Eucken, filòsof alemany.
1909.—Selma Lagerli f, escriptora sueca.
1910.—P. Heise, poeta alemany,
1911.—M. Maeterliinck, escriptor belga.
1912. — G. Hauptma^nn, dramaturg ale-

many.
r 9 r 3•—Rabiindranath Tagore, poeta indi.
1915.— Romain Rolland, escriptor francs.
1916.—W von Heidenstam, escriptor suec.
igiq.—K. Gjellerup i H. Pontoppldan, poe-

tes i novellistes danesos.
tgi9.—Carl Spitteler, novellista suís.
i92o.—Knut Hamsun, novellista suec.
1921.—'Anatgle France, escriptor francés.
1922 —Jacinto Benavente, dramaturg es-

panyol.
igz3.: W. B. Yeats, poeta irlandès (de

llengua anglesa).
r9zq.—W. S. Reymont, ;novel.lista polonès.
1925.--G. B. 'Sthaw, comediògraf anglès.
1926.--Glrazia Deledda, novellista italiana.
1927.—Henri Bergson, filòsof francès.
1 928.—Sigrid Undset, novellista noruega.
1929,—Thomas Mann, inovellista alemany.
r93o.-Sinc'air Lewis, novel.lista nordame-

ricà.
193 r •JE• A. Karlfeldt, poeta suec.
1932.—J. Galsworthy, novellista anglès.

Papini

Papini ha complert, no fa gaire, cinquanta
anys. Amb tal motiu, Luigi Toneili traça,
des de la Nuova Antologia; una ° completa 1
exacta història 'literària d'aquest autor.

,Tres deseinmis d'activitat indeturable ; tres
fases de pensament i de sentimeint; dues
crisis violentes i renovadores... Qui pot ne-
gar, de 'bona fe, a Papini, la força de l'en

-giny penetratiu i divulgador, la potència de
l'esperit polèmic demolidor, la delicadesa i
cordialitat de la poesia? Qui voldrà no re-
conèixer-]i una personalitat rica i original,
generosament ambiciosa, i substancialment
desitjosa de bé, per all i pels altres? Qui
pretendrà contestar-li d'haver exercit una
influència real sobre les noves generacions?

«Papini — - diu més endavant — ha tingut
molts torts ; però ba tingut, i té encara,
tants' mèrits, que no és just considerar-lo
com un sobreviscut, i, per tercera vegada,
un home acabat. Eserò veritat que, si noP	 q
es renova, perilla de donar-nos llibres atu-
rats i iinútiis : inútils sobretot per a la seva
fama. D'altra banda, tenia rad Papiini quan
una vegada a un modest corresponsal seu,

escrivia, no sense malenconia, que a Italia
no és permès d'estar més de deu ainy a les
bateries literàries ; el que, com Papum, està
a1 prosceni fa quasi trenta ainys, ara ja ha
soirepássat tots els límits de su^portabili-
tat...»

D'acord amb el seu editor, Papiini pro-
1 para, amb al gunes coses noves o fins ara

no publicades en volum i les velles corre-
gides, unes Obres completes, agrupados en
cinc divisions : Pensament, Narració, Lite-
ratura i Art, Lírica i Religió.

«Mirador» fora d'ací

L'article que el nostre col.laborador Oliver
Braohfeld va dedicar, a aquestes mateixes
columnes, a Mort de Dama (r8 .agost de
1932), novelleta de Llorenç Villalonga pro-
logada per Gabriel Alomar, va éssser repro-

, lluït per El Dia, de Palma de Mallorca.
Aquesta reproducció del nostre article va
cridar l'atenció del distingit escriptár hon-
garès Andreu Gaspár sabre ]'esmentada obra.
Actualment, l'obra, traduïda a l'alemany per
Gaspár, és a la disposició d'un editor de
Viena

En un dels prestatges de la meva biblio-
teca s'arrengleren, en la seva varietat de
colors d'escobertes, els volums semestrals
que de 1926 ençà representen l'esforç edi-
torial de La Revista i de Josep Maria L-
-pez-Picó, el seu fundador i animador. Per-
duts al llarg dels anys els seus collabora-
dors més actius i estimats -'i Joaquim Fol-
guera pot ésser el nom illustre i enyorat que
els representi —, Lòpez-Picó hagué de re-
duir la feina imposssible de fer els números
quinzenals de La Revista a aquesta tasca
mós fàcil de produir un parell
de gruixuts quadenns cada any.
Considereu, però, que aquest pa-
rell de volums, arreplec de tre-
balls de les més diverses pro-
cedències, són confeccionats úni-
cament per un home, que és tot
el cos de redacció, el directori
l'editor de, la publicació, i ,afe-
giu a això l'edició en volums
a part de la majoria dels tre-
balls — reculls de poesies, obres
teatrals, assaigs — d'una bona
part dels textos que omplen els
quadernsdeLa Revista i ús fa-

moralista cristià s'esmercen en una mena
d'apòlegs d'un simbolisme que de vegades
resulta excessivament enigmàtic, i que en
el darrer exemplar arriba a ésser divertit.
A cada número també alguna obra teatral
original i uns quants aplecs de poemes d'au

-tors joves són testimoni de l'ample criteri
de Lápez-Picó, encoratjador generós dels de-
butants, i les Moralitats i Pretextos, o les
notes soltes de l'editor, en commemorar els
noms illustres dels traspassats de Pany,
o en comentar des d'una exemplar alçada

Viatges Marsans, . e

Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA
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Castedo -Serra
Julián Castedo, el pintor castellà que va

passar una llarga temporada entre nosaltres,
avui ens torna a mostrar la seva producció
més recent. Pel qui hagi seguit el nostre
moviment pictòric, el nom de Castedo no
',i serà desconegut. Afiliat en els rengles des
Evolucionistes tant bon punt arribà a la
nostra ciutat, fou tot seguit incorporat a la

Amb un objectivisme afuat, el pintor ha
sabut expressar el contingut líric de :a seva
terra. Cosa que no han assolit altres pintors
castellans, amb tot i emparar-se en tots els
tipismes més reconsagrats.

A la Sala Parés, Joan Serra celebra la
seva tercera exposició. Diverses vegades hem
parlat de l'obra d'aquest pintor, i sempre

Castedo. — Paisatge

pintura barcelonina. Fou incorporat, però
mai ha estat assimilat. I aquesta ha estat,
segurament, una de les qualitats més apre-
ciables de la seva visió estètica. En el procés
evolutiu de l'obra de Castedo es poden apre-
ciar determinades influències de l'ambient,
però sempre hi anotareu un fans irreductible
de la seva racialitat. Dontre del nostre clos
«evolucionista», l'artista castellà podia coin-

anrb elogi. Avui hauríem de repetir les ma-
teixes lloances, i a més augmentar-les per
així correspondre a l'actual superació de :a
seva obra. Però, per evitar monòtones repe-
ticions, procurarem ésser breus.

Joan Serra és un deis pocs pintors que ja
ha arribat. El seu primitiu instintivisme de
pintor ha arribat allí on era d'esperar : a
ama seguretat ferma de les seves facultats.

Serra. — Paisatge

cidir amb els seus companys catalans res-
pecte l'orientació estilística, però havia ne

-cessàriament de divergir quant a l'expressi-
vitat essencial de l'obra pictórica. 1 potser
gràcies a aquesta divergència avui pot m a-
nifestar la seva personalitat amb major se-
guretat.

El retorn a 1a terra pròpia ha fet possible
una certa maturitat que, probablement, hau-
ria estat més tardana si hagués continuat
entre nosaltres. Això, si més no, pot acon-
solar-anos del seu apartament.

Hem anotat un fons racial en l'obra an-
terior de Castedo. En les seves teles actuals
podeu remarcar, abans que tot, les essències
més ,plàstiques del paisatge castellà. Gaire

-bé podríem dir que no coneixem un altre
pintor contemporani castellà que ens hagi
mostrat amb més claredat que Castedo, to-
tes les excellències del paisatge castellà. Cas

-tedo no ens presenta una Castella conven-
cional d'España negra, sinó uns paisatges
reals de la Castella autèntica, amb la seva
pròpia llum i la seva essencial gravidesa.

Després d'una rapida ascensió, aro sembla
que Serra passa per l'aresta d'una carena.
EI futur ens dirà si baixarà per l'altra ban-
da o continuarà la marxa ascendent.

En els paisatges exposats, totes les quali-
tats de la seva obta anterior han estat ele-
vades. S'ha tornat més greu de paleta i a
la vegada més consistent en la matèria pie-
tàrica. Al seu dinamisme nerviós d'abans,
ara correspon una ponderació 'tntelligent de
tots els elements de la tela.

Hi hem vist també, una nova expressivitat
mólt més subjectiva que abans.

Creiem que en ]'obra de Serra comença
a apuntar un cert sentit idealista que pro-
met aportar noves troballes a les ja acon-
seguides. Si abans el lirisme de les seves
teles era, més aviat, d'un ordre essencial-
ment pictòric, ara s'inicia en un sentit ideo-
lògic. Senyal, doncs, que — tot i el mes-
tratge assolit — l'ànima de l'artista continua
furgant per dintre. 1 això sempre és un
bon senyal.

MÀRIUS GIFR;EbA

UL

LES ARTS I ELS ARTISTES
DOS PINTORS Els tres camins de l'art figuratiu

Rodin donà la forma de ]'espasme, Mo- Cézanne féu el darrer intent de construc- nal.	 Es convplagué negant les veritats in
net la forma de la llum. Els antics, en ge- tivisme	 figuratiu :	 de	 c:assicisme	 sensual. trínseques que el cubisme havia posat a	 aperal, preferiren treballar damunt una con- Ja deia	 ell	 que	 valia	 fer	 Poussin	 d'après superfície. Es complagué a negar la funció,
cepció estàtica de la forma. La llum és en nature. 'El	 seu	 sentit formal, , rítmic,	 orgà- per dir-ho d'una manera o a:tra, espiritual
les teles de Dürer, Poussin o David supe- nic de	 la composició ;	 el	 seu	 sentit de la 4els ossos ;	és a dir,	 la	 mateixa	 concreció
ditada a la concepció estrictament formal. proporció obrí el camí al cubisme inventat de l'ànima de l'ordre, del ritme de la pro-
Velazquez i Rembrandt i amb ells tots els per	 semites	 iconoclastes.	 El	 que els	 ale- porció.	 El sobrerealisme fou com el cubis-
ba•rrocs	 són	 els	 precursors	 de	 1'impressio- manys anomenen «veritat intrínseca«, que me un parcialisme estètic, 'E1 darrer vena
nisme:	 són els primers que pinten l'espai nosaltres anomenem «sentit plàstic, fou la a recordar als homes que no tan solament
no com una cosa buida,	 sinó que pinten llei	 dels ossos	 de	 Cézanne.	 Aquest sentit d'ordre pur viuen els fets artístics, sinó que
l'atmosfera. Però encara en ells la llum és plàstic fou reduït pel cubisme a simples es- aquests són motivats per moviments que
conceptuosa i etàtica fins a cert punt. quemes, a simples bastides, a simp es ara- escapen	 a	 tota	 lògica.	 Per aixb	 el	 sobre-

Els	 escultors	 minoans,	 els	 de	 Teli -el- boscos	 restauradors	 de	 les	 lleis	 dels	 ossos realisme ens ha conduït	 al desordre i ha
Amarna i Myron, intenten ,plasmar el dina_
misme, són fins a cert punt precursors de
Rodin, però aquest porta el seu dinamisme
figuratiu gairebé a un extrem caòtic. Odi-
lon Redon donà forma aa espectres i recreà
el món figuratiu davall una llum tota ima-
ginativa.	 El pintor de d'ànima de les flors
fou més original per la 'llum espectral que ,
sabé crear — i que 'ben segur no hauria
creat sense	 el precedent de l'impressioni,-
me — que per la seva famtasia formal, mas- a^	 ^	 `t
sa emparentada amb la de Gustave Moreau. ^	 p7t

^Es pot dir que aquests quants exemples i	 I
resumeixen les tres grans directrius de fart
en la història, o sigui els tres grams motius
vitals qqe	 han	 impulsat els	 artistes	 a	 tra-
vés	 del temps :	l'espiritual,	 el	 sensual	 i
]'anímic. t	 ,

VIDA ESPIRITUAL la que crearen els clàs-
sien. El relleu arcaic de la naixença de Ve-
nus de l'anomenat Soli Ludovici, L'Escola.
d'Atenes de Rafael,	 Els pastors de	 l'Arcà-
dia	 de	 Poussin,	 són	 exempt es	 d'aquesta
mena de creació ordenada, lògica. Bellament
conceptual.

VIDA SENSUAL la que recaptaren les dota-
des retines dels artistes del magdalendt, de '
Vermeer o Rembrandt, de Ve'-ázquez o Ma-
net,	 de 1Vatteau.	 Delacroix	 o Renoir,	 de
Monet o Sisley i de Rodin. Els ulls actuant sn
per pur instint, sense altre rigor, sense altre
control que el que dónl l'educació afinadis_
sima dels sentits. Creació hell.ament animal.

VIDA ANimtcA, suggestió del cor damunt
el món dels fenòmens.	 Ulls del sentiment
que miren el máñ reflectit en el mirall be-
llament	 deformador	 de	 'l'ànima:	 ulls	 que Dalí. — aLa mémoire de la Jemme en(aut» (11)3 i)
miren més endintre que enfora.	 Els grans
moments religiosos de l'art. Exemples :	els

dels	 les pe la composició, però mutiladors de la llei cultivat	 les	 facetes	 més	 absurdes	 del	 cu-retrate	 roman()-egipcis	 sants,	 pin-
tares de rel oriental de 'les catacumbes cris- orgànica dels éssers, i, sobretot, ,negador de bisme,	 exagerant-les.

lianes,	 les	 {eones	 del	 Si^naí,	 la	 pintura	 bi- l'espiritual	 element	 de	 vidá,; El	 món	 físic Avui veiem però el sobrerealisme amb la
zantina, el nostre Jaume Huguet, Fra An- fou eliminat de les obres dels cubistes purs, figura de Salvador Dalj,	 que és el pintor
gè'.ic. En pla neo-pagá Botticelli. iEn un pla ^r a viure a precari (l'un món purament

matemátic.	 !El	 cubisme,	 ,precedit	 pel	 seu
oficial del grup,	 retornant a l'art figuratiu,
sense renunciar a un ordre plàstic•niés	 pantetsta;	 espiritista	 i	 wagnerii,	 l'art

d'Odi:an Redon. Cre ació bellament poètica.
g ermà et simbolisme havien tornat als ho_
mes	 tots

E1 sobrerealisme ha estat un .art anti-cor-
Gairebé	 es	 podria dir que	 aquests	 han l'admiració per	 es̀ arcaismes, 1'ad- dial. Ha pretès crear un món fantàstic re-

estat els tres únics grans camins de l'art tniració per la geometria pura dels grecs ar-
caics o per l'expressiva dols negres. La mos-

captat en la introspecció dels instints.	 Ha_
via negat també coem el; cubisme el mónfrguratïu.	 Camins que algunes veéa(les fa-

ren fressats per lit) mateix artista. 'E1 Greco
Ira consciència posthi-,tòrica,	 però, feia pla- fenomènic_ No féu atenció a les dues grans

és	 un	 exemPde	 d'aquést	 totalisme	 estètic. liar domant -de tots els esteticismes en voOa • regles de  e—Ho :  ni a d'espiritual element

Theotocopuli és un c'assic — en el sentit de T'ombra dels grans períodes clàssics. 	 Cada de	 vida, — vida	 en . el	 sentit integrad	 del
de valums —, és un sensual	 iconstructor època ha donaf la seva norma düntre les mot —, ni a cus llei dels ossos». Això	 ex-

un místic. Rembrandt és um altre exempde
'sent

lleis immutables de la matemàtica i de t a
vida. Cada	 erfode olássic	 roduï.t en tem P"p	 ^

plica	 la	 seva	 fallida.
q	 en el fans, cada	 tatd'artista que	 posseeix els	 tres	 grans	 -

ments que han fet possible ,l'art : el de , ami-
e ests	 e-,t

at una ,	 articula
q	 p	 p

malitat o visió directa, e1 de 1'^exa^ltáció poè_ seva fisonomia. de	 veritat, que	 eons	 ha .fet	 adonar d'ob:its
tica a fantàstica i el de la proporció forma« Puro	 s les	 etapes	 c[à^ssiques — clàs si c ',lote e n els quals havia caigut l'art modern	 on
o matemàtica. en	 sentit de perfecció' —,	tat i llur fisono- tal o tal altre moment.	 Cada mou dogma

filtres	 artistes	 han	 estat	 posseïts	 ad^lior;r nia distinta,	 segons	 que	 el	 pintor o 1'es- est^tic_ ens conduïa a un carrero sense sor-

de la creació per la fúria de la sensualitat cultor s tnclmrn vers urna de Ses tres .grans I tid'a,	 però mentrestant havíem pogut fixar

i oer	 la	 temperamca del gest formal.	 Um directrius de l'art, posseeixen la seva «ven- l'atenció en aspectes parcials que integrth

bell exemple; Renoir.	 Renoir encara porta tat intrínseca» :	 el	 seu	 sentit	 .plàstic. l'aspecte	 total de l'art.	 Negant	 i	renegant

amb ell un cert do poètic La seva rítmica llei dels ossos, que és la
1

o afirmant	 parcialment,	 hem	 anat deseo-

Altres	 han	 ni iterialitzat	 d una	 manera i 
mateixa en la qual es fonamenten tots els brint, anem descobrint, una suma intensís-

an issionada llurs	 irnatamacians subjectives : trcaien es.	 La llei de la proporció de. 1'har- sima de valors, la qual .sentida amb miajor

Mioue] Angel, Delacroix. mon j a, del ritme de l'ordre. ingenuïtat i amb passió intensa,	 .pot ende-

'1 -ui'.,  aquests' grans artistes, 	 però,	 no ha- Les lleis d'estructura, de construcció ma- venir amb el temps l'alta xifra homogòniá
de l'ait	 totalitari.

vien	 mancat mai a les duos grams regles,
« ,es set uu.e establí el pintor xinès del se-

Cemática, les lleis geomètriques de Ckzanme
o del cubisme són també en l'art essencial- RÁrnrr BENE

 y+, Sic-Ho. La primera d'aquestos regles ment ha, pe	 de Vermeer d'e. Delft.n
Hi ha, però,	 un realisme inorgivic,	 des-és	 fer	 atenció	 ua	 l'espiritual	 eloni ¡it	 de

cida,, ; la	 segona la que Sic-Ho anemona proveït	 d'aquesta	 llei d'ordre,	 un	 realisme
t	 llei	 dels ossos,.	 L'element de	 vida	 cal pe1rament	 sutperfi • ial,	 que	 por entendre'ns

anomenaran realisme	 fotogràfic,	 que està
______________

NOVETATS'movimentassolir-lo 	fixant el	 particular ,d
cada	 ésser ,,	 animal	 o	 planta.	 La	 Ilei	 dels ais anç s din 	otome — és a dir, de EN CAMISES
ossos o1 1LÇa a transparentar l'estructura or-

c cj	 lgrat
la p@rfecctó — malgrat totes les aparenceu.

àica	 dels. éssers.
gn

Per	 a combatre'l,	 la	 ja	 vella estètica	 cu-
^anme 1, 11

Ha calgut el post-cézannisrne pérquè certs bista, i	 la del	 ja	 superat .art abstracte,	 va-
•grans artistes dotats es compdaguessen mos- artundonarlan ]a recepta de fer	 .	 poc figa-ren Te1Pt.1165b

traint-se	 incgmiplets.	 La	 plaga	 dels	 nostres natiu i ano figuratiu.	 Un art compdetament
temps, l'esteticisme, ha mort en flor mobles deshumanitzat i esterilitzat. Però moltes ve-
esperances.	 El	 conjunt	 d'obres	 de	 Picasso gales	 aquest	 ver at	 intrín se c	 estava	 tan

desproveït	 de	 veritat	 intrínseca	 com	 l'artexhibit a París darrerament	 amb tot i	 !a
immortalitat d'algunes d'aquestes, realment figuratiu epidèrmic i- fotogràfic que s'inten -

•

w	 ^	 est
genials, ha portat a la consciència dels ho- teva combatre. u:^	 ,,	 ^_	 MMS.^ • 	n „ z 	 •	 ,	 n.F,
mes no idólatres, que el mal de 1'èipaca ha Per això avui, Cocteau fa 1 elogi de 1 art r	 ^, ¡,	 r i^,
estat	 el	 de	 l'estètica	 i	 sovint de la	 pitjor totalitari que ja havia fet Maurras passa t ,
estètica de cafè.	 Els artistes des de la fi de s-de llarg davant ]'escultura arcaica ambom .	 F 	 t's-ir 	 ^ 11 ^R p

segle, fins en els moments actuals que ini_ riure bèstia.	 Per això l'altre gran apòstata I

cien	 una	 reacció	 saludable,	 ham	 hagut de Ozenfamt està orgullós de no haver deixat II
forçar massa la máquina de la teoria : els de fer ni un sol moment art figuratiu, r ; v	 ^-
apriorismes, sovint més gratuits, han estat però si el cubisme exaltà la matemática, ^"	 t'
a l'ordre del dia.	 L'.uny de la	 fe ingènua el	 sobrerealisme es	 complagué	 negant	 Íesi de la frescor instintiva, i, també, dele ca-
rni^ns inteWigents d'una	 simple	 i	 no .mass_t veritats arquitectòniques de	 les	 arts plásti-
forçada educació. Es pot dir que s'ha arri- ques._Pretengué fer un art sense art, sense raspalls per a tots els usos
bat	 al convenciment més r dura i	 vio-PP esti' o amb un estil el menys rítmic possi- • articles de neteja—objectes per a presents
lenta imposició de l'ambient que .per raona - ble : grafisme desunit, 	 fet a base de com-
ment serè, fegits.	 Volgué	 ésser divers i antiproporcio_ rambla de catalunya, ^0

EN l'INDIVIDU COM EN LA COL-IECTIVITAT,.,
 Tot mor si manca e) ne rv i que li dona vida i energia.

E	 Sense un cervell plè de' vigor tot és tristesa i decadencia,

LI LJ: _Jr— 7

IiRUO% (kÄ! ^MAC^AJ
CiQU^GIA DE

IAQORATOR► 3' CARA f,4, VICO3 18 y COP^RNICO 35 al 39.-QARC— LONA
.l



Societat Espanyola de Carburs MethI'Iics

Correm. Apartat lao	 BARCELONA
Tdet,, °carburo."	 Mallorca, R3Q tetatoe vedte

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcn-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °/o DE PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-
«ties a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI.: i SOCARRIMAT i SECAT de
fil® 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
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Algunes exposicions

Per raons d'actualitat, no podem deixar
de publicar, • encara que fora del seu foc
habitual, una breu recensió d'algunes de les
exposwious darrerament celebrades.

Les pintures de S. Claramunt denoten un
temperament més propici al conreu del car

-tell o de la illustració acolorida, que mo à'l'
de -pintor de cavallet. Sigui com sigui, cal
anotar aquesta primera exposició de Clara-
munt amb especial interès. En canvi, 1'expo-
sició de Juli Soler no ens aporta res de nou
pels que coneixem la • seva anterior produc-
ció.

Gamii oa-Rotlhvass exposa, , per primera
vegada, .a les Galeries Syra. 1'er l'aspecte
de les abres no podríem dir 'que es tracta
d'un neòfit. Ben al contrari ; fan la impres-
'sió que el seu autor ha vist molt i ha pin-
tat moltes hores abans de decidir-se .a ex-
posar, Hi ha una certa experiència i un co-
neixement força apreciable de l'ofici, perd
cal també saber despendre's a 'temps de cer-
tes fórmules convencionals que acostumen a
fer mis mal que bé. Així i tot, l'obra ini-
ciada per Gamboa-Rothvoss té ja; des d'ara;
qualitats ben estimables.

Carlos Vázquez ocupa tots els panvs de
paret de les Galeries Laietanes. Es, per tant,
l'exposició Inés important de la quinzena per
la quantitat de teles exhibides. Aquesta és,
al nostre entendre, l'úinica úmportàlncia de
l'exposició. Perquè respecte la qualitat ,pic

-tòrica — malgrat reconèixer-li una certa tra-
ça — ham vist que continua amb la mateixa
banalitat d'altres vegades. Els ,cromos de

oto h,,.,, „na„r „n;,-

farem ! No és cu1IJa nostra... ,
MÀRIUS GIFREDA

^1
OS Disco e Oy

IRROMPIBLE II

GALERIES SYRA
DIPUTACIÓ, 262

.	 TELÈFON 18710

El senyor Mosca:—Si no m'acceptes com
a marit, em tiro a 'la primera tassa de te
que trobi!

(Everybody's Weehly, Londres)

llos;:fnagments de I, tl,Virgen Morena, que
potser ens arriban tard perquè ja ha passat
algun temps des de l'estrena d'aquesta obra,
són cartáts pel •barfton Eduard Brito. Ja ha-
vfem parlat en altres_ ocasions d'altres frag-
rttents. d'aquesta mateixa abra de'}, mestre
Grenet. El disc d'ara ens preseüta un ar-
tista de molt bones condicions vocals. Veu
extensa i ben timbrada té aquest artista,
al qual els escenaris de sarsuela poden fer
perdre u l;es qua'lituts dar^gra de l'efeçtisme,
que s"éstila. Així; certes cadències extrema=
des per a la senzillesa melòdica de la mú-
sica criolla, ano hi fan cap falta i en el disc
s'accentuen encara més.•

Dels discos omplerts darrerament per l'es-
tilista argentina Azuceina Maizani, n'hi ha
com No salgas de tu barrio, que ja havíem
sentit, i altres dels quals l'artista ofereix
una versió molt més delicada que algunes
de les que coneixíem interpretades per ar-
tistes més llampants, però menys discrets.
Una de les condicions d'Azucena Maizani
és la perfecta voca:ització que permet seguir
la lletra de la cançó, i això val a dir que
en el gènere frívol és una veritable t-oba41a.
Demés, els aficionats a la literatura senti-
mental que sempre contenen els populars
aires del Plata, poden gaudir amb tots de-
talls d'aquestes curtes tragèdies, i en el tan-
go Usted sabe, señor juez trobaran matèria
per .a llur esplai. Una . altra de les caracte-
rístiques que ens fan preferir .aquests discos
a ,d'altres que contenen tangos, és la so-
brietat i bon gust de ]'acompanyament, for-

mentista d'aquest darrer ho fa ben cornpii.
dament,

Amb una Suite de Dohnanyi se'ns pre-
senta una altra agrupació americana, l'Or

-questra Simfònica de Chicago, dirigida pel
mestre Stock, i la perifecció de l'execució
ens dóna idea de .com es conrea 1a música
simlfànica als Estats Units. D'aquell autor
poc en coneixem i, si no recordem malament,
l'Orquestra Casals alguna vegada ens ha
ofert alguna obra. La present Suite, encara
que no té la clàssica forma de 'la simfonia,
dintre dels respectius temps, segueix, en for-
ma a estones bastant escolástica, la cons

-trueció dels darrers simfonistes alemanys.
El primer temps, molt ben construït, està
format per un andanté" amb variacions en
el qual la iniciació del - tema és feta pels

instruments de fusta, reprès pel tutti or
-questral i les variacions es desenrotllen amb

molta extensió dintre d'un reduït nombre.
El temps acaba amb dns acords de trompa
sostinguts per les notes agudes de la corda,
que recorden efectes que sovintegen 'a les
obres de Strausss. El scherzo al primpipi
pot semblar de Mendelssohn, però després
notéïa vivacitat d'aquest autor i pren un
caràcter més lliure. Uqa deliciosa melodia
que , alternen al principi la flauta i l'òboe i
que després passa al vïoloncél i fagot, com
tlstrument solista, forma ei tercer movi-
ment, romanza de caràcter dolçament pla

-nyívol i que serveix per a posar de manifest
el virtuosisme dels instrumentistes d'aquesta
orquestra. Sorprèn trobar un rondó en una
obra moderna ; ben mirat, ací fa el paper
d'allegro final de les simfonies, encara que
per ésser format el temps a base d'una me-
India molt elegant, l'autor sembla haver-se
decidit a emprar aquella denominació. L'o-
bra es clou amb una exposició del tema del
primer andante i, en conjunt, escoltada des
del disc, té l'avantatge de les seves condi-
cions admirables per a l'enregistrament i
reproducció, circumstàncies que hauran de-
cidit éls editors a recordar-se d'aquesta obra
d'un autor poc conegut, però que serveix
admirablement per a representar aquesta
Orquestra Simfònica de Chicago, que la izt-
terpreta a la perfecció.

J. G.
***

La Virgen Morena. — Riancho i Grenet.
— Lamento esclavo. — E. Brito.

Id. íd. íd. — 'Mí vida es cantar. — Id. —
Cía, del Gramòjon, AE 4121.

No salgas de tu barrio. — Tango. —
A. Maizani.	 Cía, del Gramòfon, AE 4052.

Pero yo sé. — Id. id.
Usted sabe, señor juez — Tango. —

A. Maizani. — Cia. del Gramòfon, AE 4082.
Piénsalo, muchacho. — Id. íd.
Suite op. rq. — Dohnanyi. — Orq. Sim-

fònica de Chicago. — Andante, prime mov.
1 i II parts. — Cia..del Gramòfon, AB 712.

Id., íd. íd. íd. — Scherzo, segon mov. 
—Romanza, tercer rnov. — Cia. del Gramò-

fon, AB 713.
Id. íd. íd. íd. — Rondó, I i II parts. 

—Quart nov. — Cia. del Gramòfon, , AB 714.

Incidenfs infernacionals
L'ambaixador de Polònia a Berlín ha lliu-

rat al govern alemany una nota protestant
de certes apreciacions sobre el corredor de
Dantzig, emeses des de l'estació de, Kcnigs-
berg. Támb'é, l'ambaixador polonès a Lon-
dres ha fet saber diplomàticament al govern
anglès; que el. govern que ell representa no
-ha quedat gaire - content d'una emissió que
el dia -de cap -d'any va efectuar la B. B. C.
Igualment, l'ambaixada italiana a Londres
està descontenta de les opinions exteriorit-
zades el mateix dia per la mateixa emissora.

No és pas, la primera vegada que la ràdiò
dóna origen a fregadissos diplométies. L'a-
cumulació d'aquests en tan pocs dies, fa
-citar, com a antecedent, la cèlebre proclama;
dirigida, en anglès i als treballadors amgle-

E RADIO

sos, des de vIoscú, que motivà una protesta
del ministre d'Estat, Arthur Henderson...

La radiodifusió pot venir a crear, així;
un seguit de problemes d'ordre internacio-
nal, de molt més difícil resolució, que cap
altres, Efectivament; un gavera, si així ho
creu necessari, pot prohibir l'entrada de dia-,
ris' i tota mona d'impresos, i fer efectiva ta
prohibició amb una ,bona vigilància. Perd','.
com impedir la recepció d'emissions do `t'à-
dio?

Únicament un acord internacional, i com
-plert dé bona fe, pot arranjar-ho. Això és

el que proposava L. Dausset en una recent
assemblea internacional celebrada a Berlín,
sostenint que la propaganda política no es-
trictament nacional és inadmissible, i que
:es seves manifestacions inspirades per un
esperit agressiu encara més, i proposant que
sobre aquest puttt s'arribi a una legislació
internacional. Solament així es podria evitar
que la ràdio, en comptes d'un factor de pau,
lio sigui de fomentar enemistats.

Confra els mals programes
Un dia, era el conegut compositor Arthur

Honegger que blasmava la composició dels
programes de ràdio. Avui, és Léon Daudet
que ha escrit :

((Diría dels films actuals el que també di-
ria dels programes de T. S. F., de les bes-
tieses que es despatxen per T. S. F., de la
gran lietjor llançada profusament a cavall
de les ondes. Tot això envileix el nou in-
vent, li talla les ales, en fa una cosa baixa
i aman de terra que no té nom en cap
idioma.))

Realment, una cosa és el progrés tècnic
i una altra el progrés artístic. A Barcelona
— com, pel que es veu, en altres llocs 

—salbem una mica si el fogós polemista té
raó o no.

1 I

NOTES D
L'esfaeió de Leipsic

A mesura que la radiodifusió c difongué
(i perdonin l'aparent pleonasme) i Ics esta-
cions, emissores augmentaren de potència,

;les unes a les altres es: feren' nosa rtútua-.
ment, i .calgué reglamén'tar bes respectives
longituds d'onda i traçat úm pla de conjunt .
per tal d'organitz	 la radiodifusió. -

Un dels països qus ,ha anat més- enllà
en aquesta tasca organitzadora ha estat Ale-
manya, :en' no fa gaires: setmanes-s'ha inau-
gurat l'estació de Leipsic, la més puixant
d'iEuropa.

L'amtig.a emissora de Leipsic, construïda
fa vuit o nou anys, només disposava d'una
potència de 300 wats, mentre que :a nova
és cinc centes vegades més potent, ja que
l'emissió s'efectua a xso kw., que poden
arribar a r8o i tot. La nova estació, radica-
da a 1Viederau, prop de laciutat, emet amb
una longitud d'onda de 389'6o metres.

Aquesta estació comprèn set graons d'am-
plificació, dels quals els cinc primers són re-
frigerats per aire i es dos darrers per aigua.
El primer graó constitueix el generador de
corrent alternatiu d'alta freqüència, indis

-pensable a tota - emissió . La freqüència d'a-
quest corrent és mantinguda constant, a no-
més una milionèsima de diferència.

El corrent aquest és amp ificat fins al
cinquè graó, on vénen a parar els corrents
microfónics. La potència, ací, passa de 300
wats a i kw. ; el sisè graó la porta a 20
kw. i el setè a 150 kw.

Les làmpares utilitzades per a aquesta
amplificació pesen 35 kg.: cada una i el seu
valor rés d'unes 35,000 pessetes cada una.
El corrent calentador d'aquestes làmpares
és de 2,000 ampers i llurs tensió d'ànode de
10,000 volts. ,

Tots els aparells i totes les installacions
neoessàries al funcionament de l'estació són
en doble. Així una interrupció na pot durar
més que el temps de passar d'un grup a
l'altre. La comanda, però, és Lnica.
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PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

I(tI4ANTONI MARTI
•	 Màxima rapidesa p Màxlma qualltat

AVINYÓ, 19, pral.: Telèfon 17047 : BARCELONA
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Lflk1 ACLARIMENT!...
¿ Iber qué diem que l'estació subterrània de
la Plaça de Catalunya (frens del Llord i Metro

Transversal)

és el mifjá de
avui dí

publicífaf més formidable que
a existeix al nostre pals`?

Feu comparances amb el sistema de més difusió emprat fins ara i donareu raó a la nostra asseveració.

M I T^ A
QUANTITAT DE PROBABLES LEO-

PREU DURACIO
TORS DELS VOSTRES ANUNCIS

Premsa Diària. 150,000 (com a màximum).
1.800 ates.

pàgauna in Un dia

Plaça de Catalunya (Estació X3000©0000	 0lnaac^Oaft». 600 z o irim^^
subterrània) Trens del Nord (Dades oficials controlades pel Departament (dotze espais de

i Transversal. d'Estadística), gran tamany, un
a cada estecló).

"Agencia

ð'	 1 1	 x	 •

enerai ct 	 nuncios

(Secció Metro Transversal)

BARCELONA: Pelai, 62, 4 • t• - Telèf, 15300 4 Æ 	 Carrer de Tarráígona, 7, 2.°° - MA D R I D

IMPRESOS COSTA

Asalto, 46.-Yareslon.
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