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Teafre de Max Aub
la possibilitat d'orientar el tea
decidida voluntat de mágia,
d'extrarealisme (i també de sobrerea
a dir,
iisme), un llibre con' aquest que acaba de
publicar Max Aub (Teatro incompleto, Ma
drid, 1931), Max Aub és potser el literat
peninsular que té més mérits contrets en
ordre a la creació d'una dramática reno
vada. El palie .catalá ha pogut elegir una
mostra del seu talent literari' traduida per
Millás-Raurell als quaderns de La Revista.
Parlo d'El malfiat extraordinari, posat en
escena pels redactors de la revista Hélix a
Vilafranca del 1Penedés. Abans, paró, Max
Aub havia don.at una obra mestra : Narciso,
editada amb un dibuix de Josep Obiols, pel
mestre Altés de Baroelona.
Narciso pot situar-se en aquella Dista de
mites renovats, que ha estat una de les mo
das mš interessants de la dramática con
temporánia. Hom ha vist reviure el vea
Edip i el jove Romeu sota el projector jo
vial de Jean Cocteau. .Santa joana renas
cuda sota el somrís de Bernard Shaw. Don
Juan reintegrat per José Bergamín. Tota
hi ha d'altres exem
aquesta producció
ples—pot resumir-se en una paraula que jo
posat al davant d'un capítol del m.eu
estudi sobre el teatre d'Azorín : antiarqueo
logia. Es a dir, abséncia de preocupació ti
picista ; contraposició del pastiche. Es per
.aquest mot d'ordre que hom sent parlar als
herois de les Illegendes antiguas de teléfons
d"avions, amb un llenguatge sense arcais
mes ni solemnitat. Aixt
s'actualitzen Ilurs
tra.gedies i els sentim prbxims i fratenns, de
vegades .amb una irania tota humana que
els retalla la solemnial magnitud.
Max Aub modernitza el mita de Narcís,
tan grat .als poetas últims-eValéry, Riba
i el fa eix de la seva própia tragedia. Nar
eís enamorat, tant de la seva pres,éncia cor
poral, diu la faula, com si de la seva feso
mia espiritual, crea la tragedia del solitari,
<Iel monologador etern. Narcís es suicida
disparant sobre un mirall.
Tota l'obra és plena d'una magnifica ar
bitrarietat ; d'un pe de rialla i de caprici.
El corifeu intervé durant l'acció i en re
marca les incidencias o s'exclama davant
del seu desenvolupament. Els personatges
mítics parlen un llenguatge a l'ultima moda
deis clubmen.
I cosa que cal remarcar, l'autor no s'obli
<la mal que fa teatre. Es a dir, no cerca
mal de donar una—per altra banda inefi
cag—sensació de tealitat. A les acotacions
de l'obra es troben paraules allieonadores.
Per exemple : «Todos los efectos de luz han
de ser intensos, burdos, sin graduación».
El corifeu parla al públic amb un altaveu.
Les nimfes es posen i es treuen una careta'
davant de l'espectador. Tot té un ritme de
cosa falsa i de joc.
Per aix6 té una jovia
litat i una joventut de cosa renovada. La
farsa pqt arribar a salvar el teatre, La má-,
gia pot substituir, vencent-lo, el realisme a
ultranga, conservador i rutinari.

Ilustrarla

re vers

una

idea d'ascendencia pirandelliana. L'ho
i el doble—invisible pels altres--;
i el seu esperit convertits en dos perso
natges. Aixi el monbleg—la cosa mél anti
teatral •i snés usada per la dramaturgia tra
una

me

dicional—adauireix

una
vivacitat escénica.
Les acotacions -són han ciares en alió que
fa referencia al realisme. «Los, personajes
son marionetas.—No
tengo la seguridad de

—

*

Aquest

*

*

mateix criteri

presideix—en

ter

generals—el volum que Max Aub acaba
de publicar. Inclou cinc produccions ante
riors a _Narciso. Coneixtem la primera : El
malfiat extraordinari, on el sentit de la
mes

irrealitat és molt viu. Max Aub fa

Teatro
Pregunteu

:Els

Jame I,

11
Teléf. 11655

nostres

la fi,

a

está per

Max

.GUILLEM DIAZ PLAJA

TEATRAL

Aquesta .1luita entre dos exércits
quals avanga victoriós n'entre

deis

un

obli
.prova de desmoralitzar l'ad
i és més- greu que una batalla ar
versar'
mada. Els enemics que s'encaren en la meva
clbra són les idees, els hábits arrelats i els
prejudicis.» Nikitin considera el teatre «com

retirar-se,

a

un

instrument

les masses,

poderós

com

un

del material husná,

d'acció directa sobre

mitjá de transformació

com

una

arma

.de

com

bat».

*

.

sigui

Per aixb., les em,preses de teatre catalá
es preocupen des de fa dies
de la prepara
ció de la próxima temporada. I, com -cada
any en aquesta 'época, s'anuncien grarns.no
vetats.i uns deeidits propbsits de renovació.
Malauradainent, ja estem una mica acostu
a aquestes
i, per' tant, tots

mats

•

bones disposicions estivals,
els eSeepticismes són, per

rnesos.

.

preocupacions

Una de les grans

presaris,

en

el

dels

em

actual, és la crisl

moment

del teatre, que, amb més virulencia que mal,
s'estén de cap a cap d'Europa. Slia parlat
molt de crisi i ha arribat un moment que
la paraula ha arribat a perdre el seu valor
exacta.
De totes maneres, es pot afirmar
que ara la cosa va de debó, i sois un in
conscient pot atrevir-se a dubtar o malfiar-se
de la seva presencia. La crisi es fa sentir

slavia sentit fins ara. No cal pas
que citem l'exemple de París, de Londres i
de Berlín, on els ernpresaris criden com uns
desesKrats i s'acosten a l'Estat parque, in
extremis, protegeixi la barca trontollant del
teatre. A Catalunya mateix, tenim la trista
prova del desastre ecoribrnic que acompanya
totes les tournées, sense excepció. Compa-.
nyies que, per una mena de tradició incom
movible, tenien assegurat el negoci de les
representacions estivals, es troben ara, per
primera regada, que tots .els cálculs han
fallat i que, població darrera població, el taló
s'aixeca davant d'unes sales desesperada
ment buides.
—Qué hi farem!
diuen—. Es la Repú
—

•

'

,

•

No.
guna
sa

*

*

No és. sois la República. Hi ha al
cosa més que aquesta
explicació mas

fácil,

simplista.

massa

Han arribat uns moments de prova. Els
ernpresaris, si volen llengar-se a la lluita, no
poden anar-hi amb un fatalista somriure als
llavis. Es l'hora d'intentar de debb
de
debb !
un esforg gran, gener<Ss, pie d'au
dácia. La política de Panar tirant ja no és
més viable. Tots plegats tenim l'o:bligació
de no tancar els ulls davant la gravetat del
moment. No hi han gaires camins a triar.
Es qüestió de jugar fort, o de no jugar.
—

—

Una alfra «Joana d'Are» anglesa
Per finalitzar la temporada teatral de Lon
dres, ha estat posada en escena, amb gran
éxit, una obra d'Edward Garnett, El Procés
de Joana d'Are, l'acció de la qual está con
centrada en el període que va del 3 de marg
de 1431 al 30 de maig del snateix any. Lle
gim que l'autor «ha reconstituit l'arnbient
del tribunal amb una tal puixanga d'alluci
nadó, que obra directament sobre la sensi
bilitat de l'espectador»,

Lamote 4e Grignon
blanc i negra, amb els papers oberts damunt
de leá• reixes deis seus atrils de ferro, els
reflexos metállics deis seus bugles i saxo
fans, i el fose canyar de la sey.a rnassa de
clarinets, és una estampa d'una magnífica
qualitat plástica, digna del burí d'un gran

aiguafortista.

Des d'aquestes mateixes columnes heni
fet ja altres vegades l'elogi de la riostra
Banda Municipal, que seria més correcta i
més just anomenar Orquestra Municipal de
Vent. Hem estat també deis primers de
subratllar la irnmensa irnportáncia cultural
que té per a la nostra ciuta l'actuació d'a
questa brifIlant falanx musical.
Per altra banda hem

*

Dones bé ;

desolant,
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FADORS, MANOMETRES, materials d'aportaci6 per la
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CONSULTES

a

de•
actuacions.

qué ha
Madrid, són preves

es

de

*

*

populars

de la nostra

de Vent són

*

*

Si un esforg abnegat i perseverant de
cultura musical del poble ha estat fecund,
és aquest que el rnestre Lamote de Grignon
ha vingut realitzant al cap de l'Onquestra
Municipal de Vent. Per aix6, l'adhesió del
poble a l'obra d'aquesta entitat i del seu

-

BARATISSIMS

*

*

,

,

intelligencia vigilant

una

i

una

sensibi;

litat exigent que no trobareu mai en defec
te. La joia sincera i l'auténtica emoció qu'e
Toldrá posa en el seis joc só:n irresistible

comunicativas, i tornen vers ell, en
acabar, en lés'entusiastes ovacions .amb qué
ment

l'auditori el regracia.
La Setena 'Sitnfonia de Beethoven i Els

pins

Roma,

Respighi, completaven 'el.
transcripció d'aquesta últi
ma
obra, l'interés principal de la qual ra
dica eyidentment en el. virtuosisme colorís
tic de la sev.á instrumentaCió, ha estat• re
sqlta pel—mestre Lamote de Grignon asnb
un aneen magistral que equival a una yeti
tabla re-oreació. L'execueió d'aqu•esta parti
tura érieaída de dificultatl, és dé les qde
fan brillar ,tots els ressorts_ del proteic ins
trument
que és la Banda, i Palesen 'una
de

programa.

disciplina

de

La

i

una

,preparació modéliqües.

L'illustre Director i els excellents pro-.
fessors de Porquestra poguere,n recóllir totá
la nit les més espontánies mostres d'adnii
ració i entusiasme d'un públic férvorós.
•

ROBERT

GER FIAR D

ha pogut pendre, en 'oca
sions, formes tan impressionants com la
d'aqualla im,mensa multitud compacta i ata
peida que amplia l'ex-plaea de Sant Jaurne
el dia que Ricard Strauss, meravellat d'a
quest espectacle únic, pujava a l'estrada per
dirigir la nostra Orquestra.
Cal enaltir

x

*

Lúltim concert de l'Orquestra Munici
pal de Vent al Palau de Bales Arts tenia
Patractiu excepcional de mostrar el grau
de ductilitat a qué pot arribar el conjunt
de Vent en l'acompanyament d'un instru
ment de
corda solista. Aquesta conjunció
instrumental sorprenent i atrevida, admira
blement resolta per la instrurnentació dél
rnestre Lamote de Grignon, pot considerar
se com
a absolutament reeixida.
Eduanal Toldrá,• a qui estava confiada la,
part solista, ens oferí una versié impecable
i plena de vida del Concerto en mi menor,
de Mendelssohn. Admirem en la persona
d'Eduard Toldrá un deis artistas més purs
i de més generosa musicalitat que posseim.
La seva técnica, sebria i depurada, té un
perfil d'Un rigor clássic. Tot virtuosisme
efectiátá" és sacrificat per ell a la claredat,
del concepte i a la justesa d'una di-cejó ani
mada d'un ardor contingute i controlada

illustre cabdill,

és de

justicia

la idealitat
sacrificát totes les
ambicions en ares d'aquesta obra admira
ble. Per apreciar-ne la magnitud caldria re
passar la magnífica collecció deis progra
com

d'aquest borne

-

car tothom sap
que fins ara, les peques ex
cursions realitzades per orquestres d'aquí a
l'estranger han servit sim,plement per a ter
programes de música internacional, arnb al
guna petita rnostra de la música nostra.,
No cal dir, dones, com és important que
aquesta invitació sigui acceptada, ni la con
veniencia que la Corporació Municipal, que
sosté la Banda, 'dediqui la necessária aten
ció a aquesta qüestió.

per

un
punt
qual veiem preformat un

*

poble.
Afegiu a aixb l'interés que tindria el fet
que el, repertori de la Banda li ipemneti xer
les primeras grans manifestacions de mú
sica nacien.al que es donarien a l'estranger,

que ha

intelligent i acurada redac
explicatives de les obres
executades i, sobretot, la qualitat insupera
ble del repertori, en el qual figuren in-és de
seixanta partitures de la gran música sim
fbnica, clássica i moderna, totalment adap
tadas per al conjunt instrumental de ror
mes

editats,

ció de les

la

notes

per l'expertíssim instru
mamador que és el mestre Lamote de Gri

questra de vent,

BARCELONA

Mallorca,

*

ordre de coses molt esperangador.
Al voltant d'aquesta entitat s'ha format
lliurement un públic devot de la música, que
és un orgull per Barcelona. Contra el régim
decadent del corlead a portes tancades, cal
fomentar i intensificar cada dia rnés aquest
nou
tipus de manifestació musical a portes
obertes, que dóna la gran música, abans
privilegi d'uns ,poes, a l'ampla massa del
poble que en té veritable fretura, d'aquest
.poble que escolta tot un programa de l'Or
questra a peu dret, arraimat al voltant de
l'estrada del Palau de' Bellas Arts, i que
encara
és capag de meravellar-se, d'emo
cionar-se i de sentir-se trasbalsat per una
simfonia de Beethoven.

MOCADORS
MITGES

PREUS

el

en

*

nou

-

Societat Espanyoia de Carburs Mettlics

els ,concerts

Iluminós,

PAIAMES
SUETERS
CINTURONS
ELASTICS
MITJONS

una

mig d'aquest panorama

en

Orquestra Municipal

TRAJOS PER A BANY

BARNUÇOS

com

formidable crisi
nostre temps, la
terrible decadencia que s'accentua de dia
en dia en la vida musical de tots els pobles.
Decadencia particularment sensible a Bar
celona, on la vida de concerts resta coinfi
-nada, gairebé exclusivament, al cerele tan
cat de les societats
privadas, l'accés a les
quals no és possible més que per un públic
privilegiat. Un ,public, peró, que no es re
novella i que, en el fons, representa un•
cultiu artificial, d>hivennacle, dins el qual
s'asfixia. una molt petita minoria que sent
la música com una veritable necessitat es
piritual i no com un banal pretext de «vida
de societat».

I

CAMISES

denunciat,

conseqüencia fatal de la
espiritual i material del

CODORN I U

.1111

l'estranger,

les séves
l'entusiasme amb
en

Es ocasió de recordar també, bé que la
premsa ja se'n va fer ressó en el seu temps,
la invitació que el Comité deis Festivals
Musicals organitzats a París entorn de l'Ex
posició Colonial Internacional ha fet a la
Banda. Invitació que pels termes en qué
ha estat formulada, fa el més gran honor
a
la (riostra entitat i que té, 'a més a inés,
un
interés excepcional, per tal corn perme
tria que Barcelona pugui mostrar al filón
musieal la válua de l'organisme artístic sos
tingut ,pel seu Municipi, alhora que la for
ma única com educa musicalment el seta

no

blica.

Tairoff, el director del teatre Kamerni,
ha concebut la posta en escena de .La linia
de foc, com una «construcció escénica, ba
sada en el principi emocional i dinárnic» ;
l'acció es desplega en plans múltiples: la
rádio, projeccions cinernatográfiques, la illu.
minació i un «muntatge musical» concorren
en la creació d'un «espectacle total».

*

despertat

*

res...
*

ha

*

P.Orquestra Municipal

L'admiració que
Vent

*

l'altíssim prestigi que té guanyat aquesta
entitat. Prestigi que cal que u sigui. con
servat íntegrament,
i que no és gens afa
vorit, per cert, per l'abús que horn comet
en
fer-la intervenir en totes les moixigan
gues oficials a la intemperie i en les oca
sions més intempestives. No pot oblidar,se
que l'Orquestra Municipal de Vent té plena
categoria d'orquestra simfbnica ; la seVa
finalitat, per tant, és més alta que la de
sonar
marxes i ,himnes nacionals
per car
rers
i places en dies de gran parada.

escriptors, ciutadans

Seria exagerat, és ciar, de donar a aquest
fenomen, al cap i a la fi racional, una i,m
portáncia desproporcionadew Es tracta, tet
i fet, d'un accident passatger, que no ha
pas d'alterar fonaméntalment la vida de la
riostra producció dramática.
Ni els escrip
tors ni els cLue no ho són hauran de deci
dir-se, un mornent o altre, a considerar que
les aigiies han tonnat al seu jnoli i que
l'época de miting permanent ha passat.
A la tardor, els escon.aris obriran les sayas
baques .una mica polsoses i bé calidrá om
plir-les d'una menja o altra, com Inés bona

*

tat rebuda fa poc

veuen

Aub

si llevan máscaras.» Un altre tema que plan_
tejaaquesta producció és el del teatre din
tre del teatre, procediment molt freqüent en
la histbria de la dramática—de Calderón a
Pirandello—. El protagonista de la tragedia
arriba al final en un estat de paroxisme.
Un deis personatges s'acosta a •les bateries
i dema,na perdó al ,públic : «...desgraciada
ment el nostre protagonista s'ha tornat boig
i no ens cal més que demanar-vos benvo
lenea parqué caigui el taló abaris del final
de la farsa». Aleshores el protagonista es
situa patéticament al centre de la tragedia.
«No, no, que no baixi el taló !... Que la far
sa no és
acabada!» Aquest relativisme que
tendeix a situar el personatge fora de l'obra
és fecund en ressorts teatrals, i ha estat em
prat ja sovint. Paró en la producció de Max
Aub resta viu i impressionant.
Dirtem que les obres d'aquest libre .hau
rien de portar subtítols d'intenció moral.
Aquesta. 45. 4a. Malfianga ; las ,segona
/ea
Botella—és l'Embriaguesa ; la teroera—El
ceioso y /a enamorada—és
Gelosia ; la
quarta• l'Avarícia ; la cinquena l'Adulteri ;
Moliere? Una mica. Més sovint, unes gotes
de grotesc italianitzant. I una forta dosi de
modernitat ,personalíssima.
Una audácia
responsable. Una voluntat intransigent al
servei d'un rem,arcable talent de constructor.

gat

es

repertori d'altura ad hoc, i aquésta ha
estat la part Més feixugá i abassegadora de.
la labór del Director, perb• aquella en la T'al
éll ha excellit d'una manera absolutament
remarcable.
un

a

al cap
arrossegats per aquest
corrent polític que omple les cases i els car
rers.
L'emoció ciutadana que estem vivint
des del 14 d'abril ha acaparat el pensa
rnent i Patenció de tota la gent. Es difícil,
m'eh difícil, sostreure's a aquest movirnent
emocionant que empeny tot un poble a la
reeerca del seu destí. El literat no piS? eva
dir-se de l'atmósfera carregadíe,sima que
cada dia fan més densa els altaveus de l'ac
tualitat. Per aix6 els autors de teatre diuen :
—,kmb aixó de la República, sabeu, un no

dalikl GRAIDOR"

ESPECIALITAT
EN LA MIDA

Des de dalt de la galeria de l'orgue petit,
la immensa vela barrada de blanc
blau que ens imaga l'enfarfec de ferro i
vidre del trespol del Palau de Beilles Arts,
hem tingut una nova visió impressionant
de la Banda.
Simetricament arrenglerada damunt de
l'estrada que les grans pantalles verdes
inunden de Ilum anta i neta, la Banda, en
sota

está per res...
No es tracta d'una fantalia nostra. Feu
l'experiéncia vosaltres mateixos, si podeu.
I a no sser que, sobtadament, els autors
,hagin canviat de criteri, yeureu que l'ad
veniment de la República ha alterat pro
fundament el ritme de l'activitat dels nos
tres autors teatrals.
Al cap i a la fi, és natural. El capgira
ment del nostre món polític, les altes 1
baixes, les mil sorpresas que us reserva
cada dia, han d'influir foreosament en l'or
dre de les idees deis bornes que es dediquen
a
la literatura. Aquesta influencia, ara per
ara, no té pas l'aire de derivar vers els
camins d'un art nou, com ha passat, per
exemple, amb la Revolució russa. No.- La
nostra República no ha produit, ni era na
tural que produís, un moviment, endavant
ni endarrera, en l'ordre de l'art i de l'es

i

Municipal

:

no

com

El teatre Kamerni, de Moscú, ha repre
sentat una obra del jove novellista N. Ni
kitin, La Unja de foc, consagrada as pro
blemes de la construoció social en el país deis
soviets. Segons el mateix autor, que ho ex
plicava en un artiole, la seva idea ha estat
aquesta : «En la meya obra cm comporto
eorn un egitador.
Tots els grans artistas
sén uns agitadors. L'art no existeix fora del
sermé, de la propaganda. El sentit de la
riostra época de construcció consisteix en la
lluita i el traban per un essdevenidor socia
lista. La eluita i el traba'', aquest és el tema
principal de la nostra vida. La construcció
de les bases d'energia eléctrica prepara l'es.
devenidor del nostre país. En la meya obra
introdueixo els representants deis dos ordres
•d'idees que lluiten, s'adapten i s'influeixen
uriS damunt deis altres. Mentre els Oyes
s'afamen, els vells s'encaminen cap a la fi.

autor

un

—Qué prepareu per la próxima tempo
rada?
—Jo? Ara per ara res—us raspan.
I afegeix :
—Amb aixó de la República, saheu, un

tética.

plástica

*La unja de foc»

a

La Banda

I

ASSAIGS, GRATIS

VEHILS VIDAI
32.Avinguda Porfal de l'Angel-34
7, Piala Uníversítat, 7

gnon.
n'hi havia prou de crearon con
de gran envergadura, me
ravellosament equilibrat, eufónic i admira
blement disciplinat. Calia, després, crear-li
Car

no

ju•nt instrumental

FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Unió de

Fotogravadors

Casanova, 160-162

:

Teléfon 77406

--PILATOkl
IIr
1-ét\nerot siemer
ele senerá y
f retzcsa,„

s-Liáive y sin
lie ni
ç

MMWR
11111~1!!!!~^

LE/
Emiili Vilanova
No peca pas d'abundant. Sis títols, cada
un d'ells un sainet en
Un acte. El més eo
negut de tots, popular gairelbé, Oui..• cotn
pra maduixes!!... que avui encara és re

presentat

algun

d'aficionats.
El nostre teatre camina avui per nous
camps, les obres del segle anterior jauen
arreconades pels arxius, allunyades del re
cord, per no dir oblidades. TananateiX, no
estaria

en

pas gens

teatre

malament

que

se'n fes

LLETRIEl

ELES

LILIBRES

La fi del comfe d'Urgell («Els Nostres Clitssics», Editorial Barcino)
En
ens

comptes de plányer les coses que
falten, potser faríem més ben fet si

elogiar i recomanar com cal leá que
Exemple, l'Editorial Barcino. Aques
ta representa l'esforç més gran i mes
telligent que fins ara s'ha realitzat
Ca
talunya per tal d'incoriporar
les nostres

sabíem
tenim.

in

a

a

lletres les valors més altes de la cultura
occidental i perqué el palie catalá retrobi
els autorá del temps que la parla catalana
era sobira,na, perfecta. Al mateix temps, les
publkacions que surten d'aquesta editorial
representen el punt máxim de bon gust i
elegáncia, quan a la presentació material,
que mai s'hagi assolit, en el fet de publi
cacions standard, a Catalunya. Mireu, si no,
El Ter9 del Crestid, d'Eximenis, 9 les tra
duccians de Moliere i Shakespeare, o la
collecció «IEls Nostres clássics».
*

*

*

El darrer volum aparegut d'aquesta, La
del comte d'Urgen, té un interés parti
cularissim.
Nó record() on, he llegit que les persones
mentideres són, en realitat, més tranques
que les altres ; car, un home veraç exposa
sempre quelcom objectiu, que és fora d'el',
que no té res a veure amib ehl ; en canvi,
el mentider ha de forjar la mentido «arrib
carn
de la seva carn i sang de la seVa
sana)? de manera que a través de les seves
falseciats pót descobrir-se rápidament 'es
peculiaritats més intimes de la seva psico

fi

revisió. El teatre d'Emili Vilanov.a po
dria esdevenir una lligó d'exemplaritat.
Ara que s'In tonnat a parlar d'una tem.:
porada de teatre líric catalá seriosament
enfocada, seria oportú de reviscolar-ne al.
guna refrescada anab Unes Peces de músi
logia.
ca.
El palie tindria ocasió de comprovar
que ad el sainet
genere de teatre de
Així mateix, La fi ,del come d'Urgen,
categaria
obra truculenta i .falsejada, pamfletária.
encara no existeix.
El nostre teatre eš caracteritza per tenir
Les seves mateixes exageracions i faltes a
una
abundáncia atlaparadora de drames
la veritat histbrica ens donen 'una senáa
una elcasSetat esfereidora de •comedies i de
ció viva de com 'pensava tota una classe
social de Catalunya en una época ben in
sainets. Es pot dir que la .diferencia és a
per mil. Aquests aspectes són vedats als
teressant per a nósaltres, epoca que, inicia
nostres comediografs, la qual cosa signifi
da a primeries del segle xv, potser no
ca
cal dir-ho sense. eufernisme
s'acaba sinó fins els nostres dies, en els
que
el nostre teátre es troba encara en un pe
quals sem.bla que s'intenta una •nova Cons
ríode primari.
titució de la Península, que deixará sense
L'una cosa es compagina Omla l'altra i
ve a corroborar aquesta deducció final.
"En
general, el drama nostre és un drama d'es
i
carn
cudella
d'olla, i recolza solament en
un
aspecte, el més fals, amb el sentimen
talilane. Problemes psicológics intensos o
subtils, ben poes. La mateixa manca de
profunditat es traállueix en les póques obres
comiques que s'éstrarien,.atapeldes de tópics
El Congrés del P. E. N. Club.
i llocs. comuns :cómics, rebregats per tota
El IX
del P. E. N: Club ha In,
una
successió de generácions d'autors.
gut aloe a La Haia, a darrers de juny. Ha
I si els nostres drames no són'altra cosa
mes de tres cents escriptors de tren la
en
general que explosions de sentimenta reuma
un .paisos
diferents, sota la presidencia de
lisme verbalista, repenjades damunt d'a
John Galsworthy, el qual prónuriciá un dis
sentiments que hom no pot defugir
curs d'obertura fent amb molt de tacte l'.elo
si no vol passar als ulls de
la gent per
petit gran país que és Holanda r
désvérgoriyit la broma tampoc va gaire gi delcom
cal compaginar el patriotisme
dient
més endlá.
l'intennacionalisme.
*Repasseu, si no, tot 1, saineterisane d'a
La tasca principal del Cóngrés- ha estat
questa darrera época i us adonareu del pec
la de donar uns •Estatuts al P. E. N. Club,
gruix deis recursos cómics que lii són em
que ha stiscitat tants problennes•cóm
pratá, del pedestrisme 'deis arguMents, als qüestió
quals ha calgut afegir l'anidara del recurs un .acord de la .Societat deles •Naciáns, amb
el qual té Inés' d'un punt de semblança.
meladramátic per tal, almenys, de tenir
De quants (vots disposará cada país en. l'as
una apareriça ,de solidesa.
semblea general? França, per exemple, no
Dones bé. !Els sainetl d'IEmili VilanoVa,
més tindria un vot, i dos Bélgica, essent un
tot i la seva manca de profunditat, tenen
país bilingüe. Pero 'els .Dominions votaran
color, tenen grácia', tenen vivacitat i, so
Anglaterra; o cada un ará cleda a
bretot, alueixen un diáleg florit, .amárat* dé ,amb
Greus .probleines sdbre els quals hau
pintoreSc i del bo, serise necessitat d'acudir part?
rem de
parlar quan- cóneguem .el que en
al .recurs de la xaronia o de les frases de
definitiva hagi aeonciat el Congrés.
mal gnst
recurs .suprem deis sub-saine
Com tampoc sabem encara res de la ins
terá da moment actual
per tal dracon
titució d'un gran premi internacional, ini
seguir l'aprovació del públic.
dativa que ja comunicárean als nostres lec
L'obra literaria i teatral d'Emili Vilano
tors.
va és la pintura, el reflex deis costums po
«El congressista
Duhamel —.és un
pulars. En aquest sentit, pot considerar-se home ben calgat, que diu
no té .els peus
perfecta. Alguns.dels seus sainets són defi
bles i.amb bona gana.» Cal també que fin-.
nitius. Qui... compra maduixes!..., per exem.. gui les orelles entrenades, donada la gran
pie. D'altres, com A casa l'Alcalde, és una quantitat de discursos que ha d'escoltar.
pintura
amb .una punta de cari
Sembla que en la clausura del. Congrés *no
catura, de les trifulgues d'un fuster que ta se'n pronunciaren rrienys d'una vintena. Pe
d'alcalde de barrí.. Bé que .arreglis la casa
ro un humorista .holandés, Jan Feith, .diri
deis veins, pero procura no espatIlar la teva.
gia les 41.9.acións• : havia imaginat un dls.-,
Es la moral d'aquest, sainet.
positiu• de lánapares eléctriques méá simpa
La Viuda .és igualment la caricatura de
tic que la tradicional cam.parieta, i no tan
la dona inconsolable, que es torna a casar cruel, pero igualment eficaç entre gent ben
al cap:, de .tres meios de la niart del seu
educada, com el crochet d'alguns music-halls
primer. marit. Horri .ja sol dir que si les francesos que els nostres .lector s ja conei
vídueá es tornen a casar, no és pas perqué
xen. Al cap. de dos sninuts i mig d'eloqüen
els agradi un altre heme, sinó perqué enyo
da, s'encalla un llum verd ; als tres minuts,
ren el difunt.
Vilanova confirma aquesta
yermen, el qual donava el senyal deis aplau
div.ertida-teoria amb. enginy;
diments. El récord fou batut pel delegat
Oriental és una parbdia grotesca d'una
áustríac, que només esmerçá trenta segons
baralla ferptge entre moyos que .es disputen
en el
seu disqktrs.
d'una
l'aMót
princesa. No vénç pas el més
No hi 'havia, que sapiguem, cap delegat
fort. ni el rriés valent : venç la picardia.
espanyol. Segons qui, hauria fet una escena
Confirmació,del yell adagi que diu : l'astu
a la
sessió d'obertura, en la qual un chor
cia, guanya la forga.
executá uns cants nacionals del segle xvi,
Vilanova' tenia una visió certera del Sai
molt poc amables per la nació que en .aquells
net, 1 el que éS rriés d'agrair, un PrinCipi temps tenia als Paísos Baixos un senyor
perfecte de l'extensió. Condensava en unes que es deja el duc d'Alba.
poqucs págineá un 'qu'afro 'de cóátuml.
En els discursos es par14 molt de Descar
Sabía prescindir del recurs dramátic
tes, de •Spinoza, de Grotius... Uns congres
utilitzat únicasnent •ér- allargar i"'poder sistes volgueren visitar, ab voltants de Ley
arribar alá trés-actes ; i que ni amb el
den, el castell en Descartes escriví el Dis
Curs del MItode. El castell está arruinat, i
mateix Árniches resulta bó.
Teatre. sa, optimista i alegre. Tegre li per .aquells encontorns on Descartes escriví
mifat,1 pero, de bon gust. Teatré en el qyal les seves regles «per ben conduir la raó»
s'eleven ara els pavellons d'un manicomi...
no, era emprat cap deis recursos dé mala
llei
sub-dramatismeá, sentiment"asrn' es
una
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Congréi

efeete iota

çada

una

alarga gestió histórica adre

sentit.
Allí veiem clarament com el nucli vital
de la nacionáitat catalana ha estat el res
pecte propi i la consciencia de les seves
llibertats. Aquesta idea torna com un leit
motiv per tota l'obra.
Una altra, la d'una exaltació nacionalista
exacerbada per la ,persecució. Catalunya,
per les seves dissorts, va adquirir precog
ment la idea nacionalista, en una época en
qué les gratis nacionalitats no la velen tan
clara.
L'idioma d'aquest escrit té un gran valor
precisament perque el seu autor no és cap
gran estilista. Tampoc,• com un Vicens Fer
rer, usa purament el llenguatge del poble.
Una mena de mitja cultura que •possaa el
menestral que escriví aquel .pamflet, li per
met de decorar amb expressions pseudo
erudites la fraseología popular que impera
per tata l'obra.
Realmenti a, La fi del comte d'Urgen
som ben lluny de la frase
ben tallada de
Bernat. Metge i de l'estil coneelleresc das
últims reis.de la dinastia catalana. La sin
taxi usa i abusa deis girs colloquials i de
les construccions. mentás. El léxic barrejat
de paraules de procedencia castellana, fran
cesa i italiana.
Tot plegat dána una idea ben clara de la
parla catalana en temps de la. unió' d'Ara
gó i Castella, tal com •es parlava entre la
classe (dlegida» i la bona menestralia del
en

un

RETALLS
era indigne d'ell, que no valia la pena d'ex
plotar els centenars d'intrigues que li bullen
pel cap i .amb les quals entretindria milers
de lectors. Aquests darrers anys, s'ha volgut
lliurar de ple
la ciencia. Abans jugava
a

amb ella, en les seves novelles, i, franca
ment, quedava rnolt millor que arnb les
grans empreses que s'ha posat per obliga
d?) i va menant a terme: la thistbria de la

menyl fruculents,: gresseries"rii Ver
dor
tan familiars a eerta mena d'autors,
esPecialitiats en el -genere, Teatil en el
qual rió s'ensumava
sol gra 'd'all ni cap
bri de farigola. Avui es. troba arreConat, 1,
al nostre .aritendre, injustament. Si en al
guna ocasió tos. representát d'una manera
digna, els gustadors del riostre. teátreno
deixarien pas. de 'paladejar-lb. El poble fOria
igUalment.
altre día parlarem deis seuá quadros
més

o

un

•

de eastinná..
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sur

les cent
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Luciano

Folgore

clarament les senps i •altres elernents repre
sentats en llurs abjectes, on nosaltres no
sabríem veure res més que motius ornamen
tals ; semblantment, as nens en llurs dibui
xos). L'impressionisme fou el gran cop per
la concepció targeto-postaliana de la pin
tura. I totes les troballes posteriors han de
mostrat com tot depén del punt de vista en
el qual es situa l'autor : al món .no hi ha
valors absolutes.
Un gran impulsor de les recerques ha es
tat el cinema. B11 ens ha fet assaborir el
moviment del paisatge anant a: cavan, des
del tren, i al mar i a l'aire mostrant unes.
formes naves, relatives, deis objectes en
substitució deis prisines, pirámides o cilin
dres estables.
El máxim de deformad?) de les imatges,
és a dir, d'alteració del tipus preferit. deis
copistes de museu, s'observa anant en avió :.
el tren ens presenta els objectes girant so
bre d'ells mateixos en un pla horitzontal, el
cavall- -dérna -ja un moviment• més complex
en
combinar el movimentrotatiu amb
rítmic desplaçarnent en sentit vertical. Amb
l'avió, els moviments es multipliquen.
La sensació que un món nou és creat co
mença a alenar, cantemporániament als pri
mers vals d'avió, en la poesia. Els qui més
tard havien d'agrupar-se al moviment futu
rista foren els qui obriren el foc. Així al
1909 publica Paolo Buzzi els Aeroplani, lli
bre en el qual trobem, com és ara, la im
pressió. de volar per damunt la tempesta :

come

<4.

nero

un

fumo

'accepció

fiato

—

d'Incendio. Canon ruote di

[cen-ere
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BIBLIOTECA LITERARIA
Acaba de publicar-se la versió catalana
de la ctlebre novella de
H. RIDER HAGGARD

les

seves

gran
de vulga
un

rització.
La inexhaurible bona fe de Wells está
destinada a talar el prerni .an vida.
Aneu a saber per qué un gran esolptic
com O. B. Shawl és tan amk i admirador
de Wells, i la bona fe d'aquest no s'enco
mana
a aquell, ni el cinisme de l'irlandés
té cap acció corrosiva sobre les illusions de

l'anglés:

H. G. Wells
La gloria, l'éxit, els anys, no han tet
pas que H. G. Wells es tornés conserva
dor. iEncara diu, i .més fort que mai : «Tot
l'edifici de la civilització moderna está po
drit i ha de caure.»
Pero no s'acontenta de fer de demolidor.
Aquest iconoclasta sincer i desinteress-at es
sent constructor, i escriu un Ilibre darrera
l'altre, proposant •solucions salvadores. En
apinió de Wells, tot ha fracassat, el nado
nalisme, la societat organitzada, l'Església,
la llei. Pero quina fórmula mágica, quina
panacea ha trobat per minorar la humani
tat? Molt senzial, l'internacianalisme i l'albo
lició del-sistema que a,parella la riquesa amb
l'éxit, mentre els herois i els salas es moren
de fam.
Després d'haver..-se passat la vida escri
vint novelles en les quals lluia una imagi
nació fecundissima, &ha -adonat .que .aixt)

centanent, Caries Riba comentant
tíssima versió deis seus poemes que n'h.a
fet Mariá Manent.
Rupert Brooke legá, en morir, totl els
seus
llibres a la seva mare. A.questa ha
mort i tota la biblioteca del poeta será ve
nuda en subhasta. Venuda, pero no disper
sada, car forma un sol lot de quatre cents
volu.ms que seran objecte d'una adjudicació
única. Hi figuren tots els llibres reunits per
ell durant la seva vida : El primer que pos
seí i que li fou ofert quan només tenia qua
tre anys : Trough the looking glass, i els
que comprá durant la guerra i Jabrten el
Rupert Brooke, Hood
seu norn.: «Sub-Lieut.
Battalion, R. N. D.»
També entren en la venda les c&pies dac
tilografiades del seu primer recull de versos
aparegut en Dais i dues edicions del poema
que li valgué el premi a Dugley School :
me Bastille, compost en 19o5.

no

a

ELLA

imminenza U morte.
Le case sagomate;
i campanili stagliati;
le porte incise.
Bronzee lastre di silenzio.

tures.

En aquesta ,época atrafegada,
vulgaritzacions científiques terien
éxit, precisament pel que tenen

rou

Lgeátres!

.

Gonfia.

especialistes,
sernpre es nota el primari d'intelligéncia
simplificadora, engrescat ax"rib les canjee
deis

ternps.

hublots

Un iprilalpi fonamental és. que el pintor
pot oblérvar ni dibuixar smó participant
a la velocitat deis punts que sán en
mobi
litat. 1 que l'aeropintura conté simultánia,
ment el moviment de l'aero,plá i el, de la
má que mou el alapis o el pinzell. Aquestes
dues premisses exelouen la via lliure als
amateurs.
L'obra aeropictbrica no pot ésser obra
unicentrica : l'avió es presenta com el punt
de contacte de dues grans rodes d'engra
natge les dents de les quals també giren
sobre d'elles mateixes. I a aquest desplaça
ment del pinit de mira cal ategir el movi
ment osci•latori de les ales de Taparal i els
sotracs motivats per les bosses d'aire. Cal
tenir present que en empendre el vol, el
camp visual va marcant una successió de
V agudíssimes; que planejant, la façana
d'im edifici apareix en forma de trapezi,
gairebé triangular, i que el color va can
viant ; que un viratge, suposant el canvi
de la trajectoria deis punts de mira, apila
els objectes passats i fa més gran la dis
táncia entre els que han de venir.
Aquestes Iperspectives podrien certament
ésser captades per un passatger, perb Pinte
ressant és que siguin obra del pilot ;
és a
din, sitian el pintor sap a qué obeeixen aquells
canvis de la direcció i, per tant, de la tra
jectoria deis punts de vista ; quan, tal com
ha fet Munari, es tracta de plasmar les sen
sacions del qui mena la máquina--eom són.
interessants les sensacions d'un corredor.
deis 5,000 o d'un agonitzant—.. Per dir-ho
en altres termes : la planimetría del
pensa
ment de l'autor.
El complicat sistema de menar l'avió no
permet de pensar a fer dibuixos. Pero tot
Lié fi : amb el recent assaig del comandant
De Benandi, l'aviador pintor podrá anotar
les seves impressions. lEs tracta de la su
pressió dels pedals, concentrant el comanda
mera a la palanca de má ; aixo permet seu
re de
costat, una cama sobre Palea, etc.
Pero hi ha més, encara : per mitjá d'un
sistema compensador de molles d'aeer, una'
vegada s'ha guanyat la cota desitjada i fi
xada la direcció, es pot «blocar» el volant
en
la posició que assegura restabilitat de
la ruta. Aixt) permet d'abandonar el volara
i anar a seure en el recó més allunyat de
l'aeronau.
Si tan senzill esdevé l'ofici d'aviador, ja
ens podern preparar a veure
aeropintures
en
lloc de les sobrerealistiqueries -que ara
s'estilen.
JOAN RAMON MASOLIVER

Ansia.

formació

En les seves nove•les, s'h.a mostrat sem
pre més sensible als exteriors deis eldeve
niments i deis éssers. que no lías ás inte
riors. Aixo el fa més accessíble a les mul
tituds, per?) també a l'aedo corrosiva del

[mer,

vos

f

Pero descrita únicament en vista panorá
mica, fotagrafia aeria. Un altre futurista de
la primera hora; Luciano Folgore, va més
enllá i així parla de la sensació de tonbellí :

biológica. Malgrat

de

Captades les im ges per la poesia, no
havia d'ésser difícials pintors d'emprar-les
desenrotllant-les •ni. 1, si bé fins el 1926—
quan l'aviador Azari presenta una perspec
tiva de vol a la sala futurista de la Bienna
le Veneziana--Iwpintura aéria no fou altra.
•cosa que panoomes vistos des d'una
atalaja
immobil. Al sgembre 1929, Marinetti, des
de La Gazettfu,del Popolo, defmeix la nova
posició ,pichkra i tot seguit un nucli de
Fillia, Benedetta (l'esposa de

Tutto fugge come a un gran foscomare.
Le case di spasimi sulle montagne,
mostrano i mille occhi dalle palpebre chiuse.

sev.a

reflets-pattes

et les valides de la

sfiocca, im
Iperversa.

che voltola,

per l'infinito campo...

seva

collis

no

Ii cielo e

humanitat, de l'home, en la
més vasta : el seu passat, la

par les

Marinetti), Varasco, Andreoni...—es llamen
la recercl.'

•

•

roulez

a

poble.

No' dbstant aquesta decadencia de to, La•
fi del .comte d'Urgen conté episodis d'una
gran força dramática. La mateixa poca traça
de l'estil els dóna una mena .cle relleu
punyent. L'assassinat del comte d'Urgen al
castell de Xátiva és una página antoló
gica de la nostra prosa narrativa medieval.
De tan natural com és escrita no té ni
l'artifici gotic ni la redundancia renaixent ;
és tot directe, fresc i viu com un tros
de' bona conversa.
RosSEN D LLATES

qui

pintors—Tat?,,

•

nostre

Els llíbres de Brooke
és ja cap desconegut
Rupert Brooke
per
reduít públic catalá. El juny de
l'any passat, l'escriptor belga Paul Van
derborght, del Comite Rupert Brooke, en
parlava des d'aquestes columnes, i més re

•

no

postal=reálitat perqué

•

.

—

defensaria avui la fórmula art
tothom sap que
la primera—com a síntesi del «d'aprés-na
ture»—no és sinó una rutinaria visió del
món tan distant de la realitat com ho. pu
gui ésser el producté d'un «isxne» qualse
vol (n'és prova que els salvatges no es re
coneixen en una fotografia i en canvi veuen

Ningú

de

•

.

•

element d'art

Traducció de Carles Riba 1 Millás Raurell
Dos votarme, preu: 7 pesseies
Adrainistració i venda:

Llibrería Caía' obni a

Paró tant si existeix—eom ell diu—una
edició italiana de 19o7 o simplement la pri
mera fou la francesa (sabut és que
Mari
netti és•millor poeta en francés que en ita
liá) de 1912-1 per tant posterior a l'obra
de Buzzi--, el cert és que el cap del futu
risme amb Le monoplan du Pape ha trae
tat de la veritable nova impressió :
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EL

fe

saute de branche

branche
sur la forét ?norme, illusoire des
qui tnontent des usines.

fumées

MÉS

GRAN ASSORTIT DE

LLIBRES
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.

.

.

.

.
.

.
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FRANCESOS

Je n'y crois gulre!
On. dirait de véloces serpents dont les an
[neaux rutilent
et qui nagent souplement par longs bonds

Des trains?

contre les énormes vagues
en

un

CASTELLANS

agres.lives

piquant des piongeons dama

ANGLESOS

des[réts
flux des

le

ITALIANS

[montagnes.

De temps en temps les trains s'arrétent
pour fldner les villages, charognes blémes,
clOnt jis ompent la vermine phosphoreuse
en

faisant claqueter
.
.

.

.
.

Prenez

garde

aux

a

l'antíga

Llíbrería

leurs ventouses rayon

[nantes.
.

els trobareu

.

•

•

•

•

•

cailloux, paquebots som
[nolents

Francesa

í 10 Ram
bla del míg
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-
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E
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museus

L'europeu, menys •ragmátic, creu que els
són institucions científiques. Sir
•useus
F. G. Kenyon, ex-director del Museu Bri
tánic, sosté que «el museu, en primer lloc,
dia de servir els estudiosos procurant-los el
material necessari a llurs recerques».
El nordamericá creu que, sobretot, el mu
seu té una obra educativa.
Ben entes, aixe és dit en termes d'una
gran generalitat, i per tant imprecisos.
A Europa 1 a América, els museus tenen
la doble finalitat cientifica i educativa '• tot
és qüestió de la preponderáncia que hom
doni a un aspecte o a l'altre.
Tant en l'un cas com en l'altre, no és
suficient que un museu acumuli les obres
Museu Ar
a l'atzar. A Barcelona tenim un
queológic Provincial prácticament inutilit
zable, per l'amuntegament d'objectes sense
ombra de classificació, la qual només fóra
possible instatlant-lo d'una manera radical
mera diferént que comportada un canvi de
local, donada la insuficiéncia d'aquest.
.Pere aquest remei, el de l'acondiciona
ment d'un local, que traba la conformitat
de tothorn, és costós i moltes vegades irrea
litzable prácticament.
Hom ha suggerit que els museus massa

Un

projecte de capital federal

.projectes notables, que'
l'Exposició que l'Asáociació
quitectes de Catalunya ha celebrat
Entre

cent

sentaven

es

a

pre

d'Al

la
Sala Parés, se'n veia un altre, mes que
notable, insólit. El constituien grans foto
grafies d'una mena de joc de dómino, amb

fitxes

blanques, ,arrenglerades

segons

a

un

polítiques i de ministeris téc
nics (millor, comissions de coordinació fe
deral). Al vértex d'aquest angle, les oficines
del primer ministre i el Parlament bicame
ral. Dins de l'angle, la guarnició, la guár
dia federal. Als costats, dos edificis : Tri
bunal Constitucional i Suprem, i Casa de
de secretaries

on

per

i

variants,

—

Grataceis d'habitáci6
Al centre,

preconitza

l'especialització

contemplacions:»
Aixe, naturalment, es pot dir

sense

en

un

país

riquesa museística i on una tradi
ció civil fa que la ,majoria de ciutadaris que,
poden collaborin a l'enriquiment del patri
moni artístie del país. Pere ádhuc a Bar
oelona és •ossible d'adonar-se deis perjudi
cis de la Igenerositat mal entesa. Abans sor
tien sovint als diaris ilistes d'objectes re
buts per al Museu del Teatre. Al costat
de donatius valuosos, la quantitat de ram
poina d'escás interés feia esgarrifar. Es
ciar que es pot fer l'objecció que aquí, on
tantes coses només són comeneades, no hem
de negligir res, sinó arreplegar-ho tot. Pere
aquest criteri és tan elástie que sovint és
massa
ampli. S'arriba a recollir objectes
que ni interessen el Ipúblic, ni serveixen cte
res a
l'historiador. La mania de colleecio
nar per colleccionar és la que porta als ex
trems més grotescos. Després, a l'hora de
la mort, el colleccionista es sent generós
deixa a la ciutat tot d'objectes, uns d'inte
ressants, altres de no tant i altres que no
ho s6n gens. Pez-e el donatiu és global, no
es pot acceptar en part. Queda la solució
omplint les golfes de l'edifici de ma
terial sense interés, perqué, amb falta de
locals que tpuguin sser mantinguts decoro
sament, més val no omplir-los de quincalla,
ben mirat, el que cal és avesar a fer
donar a la gent. De rés, del .que hagin
donat se'n fará el que
de gran

W.

La colglecció completa de

MIRADOR pot consultar-se

prudent
Aldhuc acceptant 'amb
d'escepticisme aquestes noticies, que
un

de Govern

Guhrdia

federal

Gratacels

d'habitacid

Serveis
urbana

ordre que semhla

capriciós.

projecte

De qué

es

de capital
trae

tava?

Un .escrit explicava al visitant que es
tractava d'uns estudis per a una nova capi
tal federal d'Espanya. tCom a iniciador d'a

quests estudis voldria completar-ne, aquí,
amb el permís deis rneus habi
tuals i .pacients lectors. Seré breu.
Cal dir que una República Federal (si

l'explicació,
Espanya

he arriba a-éIser) no pot tenir-per
capital una ciutat .avesada a cinc cents anys
de centralisme? Sla de dir que una capi
tal moderna ha d>ésser una ciutat-geréncia
i no alió que s'anomena una gran ciutat?
iEin sembla que no cal repetir aquestes co
ses
conegudes. Els exemples de Washing
•on, de Canberra, a l'Austrália, i de Nova
Delhi, a l'India, són prou provants. Espa
nya necessita, per a la seva República Fe
deral, una capital nava, organisme cons
truit per a l'eficiencia de les funcions de
govern, sense complicacions de gran ciutat,

nis, fora d'una línia aéria, que recorreria
l'angle deis ministeris, ,a mitja aleada deis
edificis. Aquests estudis, ara en curs, estan

baixades i alts funcionaris i personatges.
La funció d'habitació está servida per tres

duri, especialitzat en transports.
Respecte dels edificis, por als quals he
obtingut la collaboració de l'arquitecte Ra
mon
Reventós, cal dir que s'ha anat a la
standa-rdització integral deis volums, resum

a

rengles de gratacels, de 120 metres d'alçá
da, separats per espais plantats d'arbres.
Entre les rengleres segona i tercera, dos

carree de

l'enginyer Santiago

Rubió i Tu

musical, fabricar Supertenors,. hiperSopránsi
ultracontralts, infrabarítons i subbaixos.
Será possible d'obtenir, a voVintat, em

pelts

sonors, superposicions, ereuamems i
hibridacions que donaran naixenga a uns

timbres absolutarnent nous. Será possible
d'obtenir una barreja de saxofon i d'arpa,
un
cocktail en el qual podran estar sávia
ment dosificats una nota de corn; un ,accent
de violoncel, un bri de flauta,. un raStre de
vibráfon i una .gota de celesta. Així eš
crearien unes veus inesperados i s'enriquiria
la música amb uns mitjans d'expressió áb
solutament

nous.»

Imagineu-vos, doncs, quines magnifiques
pessibilitats s'ofereixen als compositors.
Probab•lement, hom cercará de primer efeé
tes d'avantguarda, per dir-ho .així, amb mi
res
a
l'originalitat fácil. Pere no és gens
improbable que, en mans d'un músie cie
talent, aquestes possibilitats de la música
mecánica siguin ben aprofitades.

corn

•áxim),

estructura

política.

L'examen del problema d'emplaçament
duu de pressa a constatar que és a l'Aragó,
i ,particularment a vora del nus ferroviari
Saragossa-Casetas, o:n la capital federal ha
de situar-se. Raons de llengua, de trans
port, de neutralitat relativa del país, i d'al
tres, aconsellen aquest emplagament. Així,
dones, es suposa que aquest és a prop
d'Utebo, sobre l'Ebre, del qual riu pren la
ciutat el Tlom
Aquestes explicacions d'ordre polític no
les hauria pas fet si no pensés que són base
indispensable de les explicacions urbanistes
que segueixen. Ara es pot compendre el
per qué del projecte i de la seva distribució

principal.

(London Opinion, Londres)

et

Moneda. Un gran pare de parada s'estén
davant del Parlament. Al seu altre cap, la
Residéncia Presidencial. A un costat, l'Ebre,
a l'altre una avinguda de cases, per a Am

segons les rnodernes doctrines
urbanistes. Una ciutat tota fundó de go
vera : la traduoció en
ciment i ferro d'una
a

Rac, París)

(Ric

la l'iba de l'Ebre

a

En aquestes condicions, com• que és su
ficient de confiar a un diafragma o a un
pick-uip un solc d'un cert calibre 'per ob
tenir una ária d'epera o un concert de
violoncel, per qué no fabricar meCánica
ment, segons cortes regles, aquellos inscrip
cions en buit que, posades en contacte amb
•'agulla, faran néixer les yibracions musi
cals esperado? Per qué no gravar en si
lenci unes matrius models?
Vetaquí que avui s'annncia que un en,
ginyer es proposa d'aplicar al film •arlant
el' principi de la veu obtinguda per síntesi,
de la veu sense cordes vocals, de la veu
fabricada artificialment.
Així, dones, es podrá donar més desim
boltura al registre agut; augmentar d'uns
quants graus, en els dos sentits, l'escala

activitats federals: Una ciutat de

les

creixenea limitada (I5o,000 habitaras

hi ha la senyora?
--Ara no em recordo si m'ha dit que era
al lit, malalta, o havia sortit de compres.

Llúcia, 1,

emplaçacla prop d'Utebo,

indústria, sense carnet-e independent,
«personalitat». Una ciutat neutra, ha
bitada per funcionaris i per representants

El metge.—Peró, home, fa tres mesos que
li recepto contra la ictericia, i fins avui tio
em diu que
és japonés!

earrer de Santa

ésser

sense

'

de la Catedral i

federal per

sense

de

venien

.perfils .particulars.

uns

Pla del

marge

,mancades de •recisions, no es pot negar
que cap dintre les possibilitats de la téc
nica moderna posar en práctica les sug
gestions mš fantasiátes.
,Comentant aquestes possibilitats, el repu
tat crític de discos Emili Vuillermoz escriu :
«Quan colloqueu davant del rnicrefon un
cantant, un comediant ó un instrumentista
per tal de fixar en la cera o sobre una
pellícula unes sonoritats que us proposeu
de conservar i de reproduir a grat vostre,
quin és el resultat material de l'experiencia?
Senzillarnent, una serie de petites ins
cripcions, soles gravats en buit o diagrames
fotoeléctrics que presenten unes corbes 1

Organismes

"Casa de l'Ardiacia",totsels
pies feiners de 9'30 a 1'30.

l'arxiu Histhric de la Ciu

tat, plaça

c=ercial

registrat.

Cine grans funcions serveix la ciutat-ca
pital. La primera és la fundó de govern,
fundó básica. La segona, Phabitació dels
funcionaris. La tercera, l'esbarjo dels habi
tants, mitjançant eápais lliures. La T'arta,
els transports interiors i extériors. La cin
quena, estatjar les representacions de les
grans empreses nacionals.
Les funcio-ns de govern, en el projecte,
es concentren en la série d'edificis que s'es
tenen en dues línies en
aingle agut, alijes

a

barrí

es

dels.museus : «Cal que cada ,museu tingui
la seva finalitat i exeroeixi una funció de
terminada. .Els donatius i els llegats que
no convenen al museu, han d'ésser refusats

En un article fantasista, Una visita a
Phono City, es donaven algunos anticipa
cions del que es podria obtenir augmen
tant encara els avenços de la música me
cánica. Sabem positivament que alguns
lectors d'aquest article de Lionel Landry
van cretti-e seriosament tot el que s'hi deia.
No van fer una gaffe tan gran com •ugui
semblar.

A més a més, una noticia, publicada en
li secció de cinema i que tréiern d'un pe
riedic especialitzat, ens feia saber l'invent
sense
detalls
d'un' enginyer, grácies
al qual era possiible la fa'bricació de la
part, sonora deis filans
dise o banda
utilitzant el, per anomenar-lo així, alfabet
gráfic constituit pel traçat de cada so en

en

traben en sales a part, destinades als estu
diosos ; els objectes d'interés purament his
tóric estan desats perqué ocupin poc lloc,
peré de Manera que siguin fácils de moure
per a les necessitats de l'estudi.
Aquesta divisió deis museus, responent a
la doble finalitat educativa i científica, ha
trobat partidaris una mica pertot. Pere, en
la práctica, sorgeixen les dificultats que
abans apunavern : quin criteri cal seguir
en una tria aixf?
Miers, en un report oficial sobre els mu

anglesos,

carrer

Ambaixades

víncies. Pero els directors de museus ata
pelts són enemics, sovint, d'aquesta mesu
ra, •uix que destrueix el conjunt d'una sec
cié. La tria d'objectes comporta molt d'ar
bitrad, i el gust o l'afició, que canvia d'una
época a l'altra, pot exigir revisions d'aques
ta tria al cap d'un període de temps.
Als Estats Units, les colleccions de la ma
joria de museus es divideixen en dues parts :
la primera compren els exernplars més ca
racteristics i més preats, que són els expo
Sats al públic ; la segona, els objectes se

Seus

El
pot dir-se que
carrers.

Residbnci:,
Presidencial

dipositin •lguns
exemple els de pro

cundaris, duplicats, répliquel

ANTICIPACIONS

d'estudiar les

urbanitzaeions a base
no
existeix i gairebé
no
existeix tampoc el trans
port privat (autornebil o eotxe). Els trans
ports públics, traçats segons les direccions
eficients, que no tenen res a veure amb les
aliniacions deis edificis, són tots subterra
de

Riu Ebro

I

carregats d'objectes
museus menys ries,

mula

DZIBC0111

—Que

AIGUA
DE ROCALLAURA
A DB
Detall del

projecte

:

el

,barri

MÉS RICA DEL ION

Sí vosfé patehr d'Albunninúria,
Liiasi úríca (mal de podre.),

comercial

Bronquifis parenquimafoses
grans camps de jocs (fundó tercera). Els
transports interiors es suposen tots subter
ranis, segons les fórmules. contemporánies
de Purbanisme. Els transports de relació
exterior es concentren en una estació aéria
ferroviária-automobilista, dotada d'un ho
tel términus, de 240 metres d'alçária. Així
la funció quarta queda servida. 1 la cin
quena ho és mitjançant un conjunt d'edi
ficis que ocupen una mena de gran avin
guda central, des de l'estació al Parlament.
Voldria anotar algunes de les caracterfs
tiques de la solució urbanista que proposo.
Ha estat abandonada del tot la vella fór

de la standardització de tots els elements
de la construcció. La sirnplicitat i mono

El itutrit.—Quan veig tanta gent, vénen
ganes d'anar a una illa deserta.
La muller.—Te'n vindran a tu. I els meus
1,500 francs de vestits de bany?
(Le Rire, París)

quan jo pugi al balneari, que •no t'a
trapi entre els braços d'un altre.
—Estigues tranquil. 'Espero que no m'hi
atraparás.

tonia

a

ultranga

deis edificis que

a

Nefrifis crónica, es curará
dícalmenf amb

raa

les foto

grafies adjuntes s'observ.a, no és un truc
de projectista, sinó una fidel representació
de la realitat, yolguda i projectada així ma
teix.

Aquest projecte

ha estat fet per a servir
una
funó ; no ha estat fet per «agradar».
No pertany a la série de l'arquitectura esté
tica, sinó a la série objectiva. Que els des
plaguts per eh l ens perdonin.
N feOLAU M.' RUBIO f TUDU R I
'

AMA DE ROCALLAURA
S'expén
í

en

ampolles
garrafons de
en

de lítre i míg
vuíf lí!.res

Distribuidora generals

FORTUNY, S. A.
Carrer

Hospital,

32

I

Salmeron,

133

Arquitecte

(II Travasso delle Idee, Roma)

LA LLEI DE LES COMPEN.SACIONS
--Qué, teniu gaire gent?
—Hi ha de tot. Uns dies tinc el local

mig buit,

altres

mig ple...
(Le Rire, París)

MIRADOR
ELS FERROCARRILS
Cada tren té la seva mena especial de viatgers.
Els trens que fan el trajecte Barcelona-Caldetes
són molt més estiuejants que els que van a Sit
ges, i els que van a Cerbera molt més hetero
genis que els que van a Manresa. Pero el més
pintorcsc deis nostres trens és, sens dubtc, el
correu de ValIncia. Tot el que cap dintre una
barraca valenciana : matalassos, gibrells, cistells
"....¦11M¦

plens

de fruita o pastes ensucrades, manyocs
de cebes o alls, galls i gallines, el gos, el gat
i la gábia del canari, rninyons que van al ser
vei o que en tornen torronaires o vcnedors de
cacauets
torrats, amb les seves
bruses negres
i el fr.goli penjat al daten,
tot plegat, junt amb un re..
guitzell d'altra mena d'ab
jectes inqualificables, s'en
cabeix, miraculosament din
tre el
compartiment •cap
sa de mistos» d'un
vagó de
tercera del correu Valencia

TARRAGONA)
mar

Nou propietari: SALVADOR SAMSÓ
Direcció: FELIX BARGUNÓ

Prodigioses aigües, les més nítroge
nades i arsenícals d'Espanya. Malal
ties deis bronquis
pell, budells,
,

neurosis í diabetes.

Situació meravellosa, clima sec, es
tablirnent rodejat de bosc. Pensíó
completa des de 15 pessetes.
Xalets

des
per

de 4
a

Referéncies : S. SAMSÓ, ~tic Mercat
St. Josep, 4 Teléf. 18235
De 4 a 8 tarda
Farmácia Garrota, Rambla Catalunya, 81
Ideal

-

Samaritana"

,

Aros,

núm.

10

RÁPID 05

VAPORS

EL

---

DE

ENTRE

ESPANYA

I

ELS TERRITORIS ESPANYOLS

DEI,

GOLF

DE GUINEA

"VAPOR LEGAZP'I

Cádig,

Cádic, Cartagena,

Ilençar-se

Línia setmanal Gran

Dissabte,

dia 18,

a

les

12

horca,

Exprés: BARCELONA, CADIÇ, CANARIES
Barcelona, directa cap a Cádie, la moderna motonau:

sortirá de

CIITTA.T

CADIC

DE

sortint el dilluns de adíe cap a Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife.
Espléndides cabines de i., 2.° i 3.° datar. Departaments de luxe amb saló dormitori, dos Hita i cambra de
bany Cabines individuals Capella Barbería Bar Saló de música i fumador Amplíes cobertes de passeig
i veranda.
-

-

-

-

-

—

A.

entre

E

deixa sentir els inconfusibles sons de la maqui
aria humana. Un hom té el dure de procu
rar, quan viatja, de no posar-se mai en rídicul;
si un té son, procuri tapar-se la cara Ileuge
rament amb un mocador o xal,
que al mateix
temps que evitareu als veins un desagradable
espectacle, us proporcionareu una Ilum més dol
ça i el vostre veí podrá passar-se la nit llegint,
si és que pateix d'insomni.» «Arregleu en fi tots
els problemes amb la máxima simplicitat, par
tint sempre d'aquest principi : No heu de fer
aguantar als altres el que us molestaria que us
fessin aguantar.»
I amb aquests consells, Paul Reboux us asse
gura un bon viatge, si vós i els altres ocupants
del compartiment us comporteu com a persones
ben eclucades.
Se'ns ha acabat el lloc i deixem per un altre
día parlar d'altres aspectes, més interessants per
al turisme, del nostre servei de ferrocarrils.

sense

8

Anada i tornada, inclás Timbre de l'Estat

Rambla

Canaletes,

2

i 4

BARCELONA

Afes

SERVEI REGULAR. Sortida de Barcelona a les 8 del matf, bitllet d'anada i tornada, 12'30
ptes.
NOTA: Les tornades són valedores per al dia que es desitgi. Per encárrecs i bitllets: Rambla
de Cataluna, 52, pral., Teléfon 10232.
-

Bitilets de Ferrocarrils Nacionals î Es
trangers Passatges Marítims i aeris
-

Viatges a "Forfait" Excursions
panyades Peregrinacions,
-

-

etc.

INFORMES
I PRESSUPOSTOS GRATIS

LLuís MUNTANYOLA

QUAN

VIATGI

aprofiti els ayantatges de la nostra cadena d'hotels

UNI OS, SA

ValSik
14,

La major organització hotelera d'Espanya Ii ofereix
les majors garanties d'una estada agradable en
qualsevulla ciutat on posseeixi un hotel
Hotel Orient
habitacions
banys
A BARCELONA
1. Hotel Espanya
.

A

.

VALÉNCIA

Hotel Carlton.

.

.

A TARRAGONA
A ALACANT
A CÁDIZ.
A ALCALÁ DE GUADAIRA
.

.

(SEVILLA)

.

.

•

•

25o
I5o

loo
So

2oo

2oo

Husa, Hotel Victória
Hotel Europa.

loo
75

5o

3o

Hotel Palace.
Hotel de la Playa (temporada 1 de juliol 30 setembre).

8o

5o

15o

loo

30

25

.

.

.

•

Hotel Oromana
Café-Restaurant-Brasserie
.

A PALMA DE MALLORCA.

«

Born».

En fots aquesfs hofels frobará

especial acollída, esfada conforfable,

HUSA segueix augmenfanf la

cadena d'hofels per fof Espanya, fins que la

seva

=

z

---

=

A MONTSERRAT EN AUTOMOBIL
Servei diari i
transbordaments. Sortida Plaça Uní
15
versitat, SERVEI POPULAR. Sortida de Barcelona: 6'30 matí

A BILBAO

2

sortit ahir de Barcelona, sortirá avui, dijous 16, de Valéncia, el 17 d'Alacant, cl 18 de Cartagena i el 20
de
cap a Las Palmas, Tenerife, Río de Oro, Monrovia, Santa Isabel, Fernando Poo i territoriocontin en
tals, escalant a Bata, Kogo, Benito i regressant per San Carlos i Santa Isabel a Canáries,
Alacant, Valéncia i Barcelona.

el tren
pot arrencar i fer-vos mal.»
«Qui tingui de passar la
nit al tren sense sleepirzg no
té dret a usar el pijama, ni
tampoc l'obligació de que
dar-se amb el coll posat, l'americana i els 'Danta
lons cordats ,fins Púltim botó, i les sabates po
sacies; us poden posar sabatilles, descordar
vos el coll
i substituir l'americana per una al
tra pela
més cómoda. El savoir-vivre está en
els termes mitjos: consisteix a procurar-se co,

Tots els dies auto a Cardó a l'arri
bada a Mora la Nova, del rápid
sortida de Barcelona a les 8.27 raati.

"La

SERVEI

com

Se li

compliments, no us
tingueu, pugeu, que

pessetes

familias

-

un

treta.

Temporada oficial: 24 de juny a 24 setembre

Habitaclons

en

per la fines
I és que el saber viat
jar no és tan fácil com sem
bla. No basta comprar bit
Ilet.
Paul Reboux, en un arti
ele que va publicar a una
revista francesa el passat
mes
de desembre, donava
unes
guantes regles sobre
el que dl titulava Le sa
voir-vivre en voyage. En..
tre altres coses, diu :
«El
primer lloc en el compar
timent d'un vagó és a la
dreta, el segon a l'esque
rra, i
el tercer al mig.»
«Deixeu pujar primer al
tren la persona de més res
pecte, pero si aquesta fa

CARDÓ
Altura: 650 metres sobre el nivell del

entrar

LAS CORTES, 6. BARCELONA: VIA LAIETANA,
LINI.A DE FERNANDO POO

PLAÇA.

MADRID:

trasbalsaria el cervell en
veure's dintre aquell plagi
d'Arca de Nol, i acabaria
per

DE

a

partiment ,d'aquests.

de
( PROVINCIA

COMPANIA TRASMEDITERRANEA

Barcelona.
Que cap gentleman s'a
treveixi

Babeani

moditats sense ofendre a ningil.» «Es desagra.
dable tenir d'aguantar durant el viatge el dor
mir del vostre veí. Hi ha individus que tot just
es posa el tren en marxa,
agafen un encarcara
ment
trágic i obren la scva boca immensa que

fofes les ciufaís niés

seva

imporfanis d'Espanya

MPR ESOS COSTA

Asalto,

cuína de

45-- Barcelona

qualifaf

í preus moderats

organització abasfi complefarnenf

