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s•mpre, i

tots ela' terrenys, ha estat
1 acoinselleble malfier-se sis
de tota mena d'apbstols reno
velladors, trasbalsadors i rectifiCadors de ca
rrans equivocats que se'rns presenten cada
dos per tres a oferir-nos el fruit, de llur
suculent magí, únic remei i via dreturera
Ce• a treure del marasme i de la rnort
tivitat o Part que vénen a salvar. Les rnés
de les vegades totes les soluciona i •emeis
'.(jue se'ns dereixen no. s6n altra cosa. que
en

prudent
temáticainent

cosa

Temporades

siguin

per.

Iratuites

aquestes

i

sense

solta que

La miseria, gairebé crónica, que pateix
el teatre, aquest any augmentada pel ne
guit tproduit per la incertesa del moment,
s'ha aguditzat d'una manera álarmant.
Rutilen tan pocs teatres, que es podenn
comptar amb els dits. I encara, molts
quests es dediquen al rescaIfat teatral, men
jar exclusiu d'estiu i deis moments en qué
cal capejar el temporal.
Fins a les cornpanyies solvents que es
dediquen a les tournées, els han arribat els
esquitxos de la crisi. Els altres ánys, per a
moltes, especialment les de Romea, de l'Es
panyol i de Novetats, la tournée d'estiu es
convertia en una fontáda que durava tres
mesas. Enguany, amb prou feines si es de
fensen les mongetes. La de Novetats, no fa
tournée. Una fracció de la companyia es de
fensa de la manera que pot a ,Sant
Es evident.que no es culpa de les obres,
cat llur nivel! 'mitjá, si fa no fa, és el ma
teix.
A Barcelona. treballen molt pocs teatres.
I triant d'entre aquests,' heus ací amb el
que ens trobem. Que. altéatre Barcelona.
hi ha una compányia valenciana, de l'actor
Vicents' Broseta; ja coneguda al Parallel,
en féu, fa dues temporadas,
una campanya
brillant, també d'estiu.
El teatre regional valencia en general
ens referim especialment, al que cultive amb
més assiduitat aquésta coanpanyia —, és es
sencialrnent de' barrita. Sainets de trag grui
xut, •amb broma grassa, amb xistos recar
goleta, ,amb situacions de vegádes agafades
per la punta deis cabe% de l'exageració ;
arant sempre á provocar les rialles del pú
blic. En aqueat sentit, i majcament si es
tracta de pessar bé l'estona, a l'estiu resulta

f6rmules--.

noves

bluff 1 la seva fugacitat, han
servit, i aerveixen, perqué els diversos tea
tres europeus passin
grapat d'experien
cies que
liquiden tan .aviat ont són 'pes
sedes i que aquest felig teatre de la nostra
dolga Barcelona corre perill 'd'arreplegar
amb tot el

seu

un

es

la novíssima novetat de l'escena mo
derna cap allá l'any xe4e.
Potser tambié podríem dir que Ir x(') són

•

coin

—

.

el tercer acte de «Noé», representat per la Companyia deis
Colombier (maqueta d'A. Barsacq)

en

elucubracions del .més pur lironiSme o passa
temps d'un senyoretisme desenfeinat inolt en
yoga una mica a tot arreu.
El teatre no és pes una .de les arts menys

'perjudicades craquesta plaga d'arbitristes,

deis quals, sovint, •sovint, en surten mes
que un foc no cremarla. Ainb tota ,classe
de noms i amb téta mena, de programes,
a cada nova temporada els diversos públics
d'Euro& veuen fiorir abundantment noVes
escenes, noves companyies, cada una de les
quals surt a oferir-se amb una gran, iné
dita i fiuminosa originalitat de. concepció i
d'interpretació—com els russos de qui ens
ocupávem la setmana passada des d'aques
tes mateixes columnes—, que, segons els
seus propugnadors són les úniques i les ve
ritables que han d'orientar, de la seVa epa
rició endavant teta l'activitat teatral.
Perb, tanmateix, la vida de totes aques
tes ,noves escoles
és ben efímera. Després
d'haver algat
més polseguera, d'haver
estat combatudes i defensades aferrissada
ment—en el millor deis casos, quan no han
estat .considerados, amb completa indiferén
cia—desapareixen sense deixar cap rastre,
per a ésser substituides a la següent tem
porada per altres, escoles, més rnoves i més
•

originals

,

encara.

Tot amb tot,•hom deu a aquestes ternp
tatives l'•aver esbandit d'una manera con
siderabilíssima l'arnbient del teatre contem
porani. Elles han servit per posar en cir
culació el nom d'algun autor que era digne
d'ésser conegut—cosa sempre important
meritória—i que potser no s'hauria fet vis
tent tan aviat si no •liagués estet la nove
tat de la seva presentado. Elles han Jet
reaccionar el públic, per bé o per mal, da
vant d'algunes formules a les quals encara
no estava •aCostumat, i que així ja no Ji
vindran de tnou una altra vegade—cosa pot
ser més important i més meritória que
no
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apreciable.
Al Barcelona, teatre que.durant les tem
poradas anteriors acostumava a estatjar el
bo i millor de les companyies castellanes de
vera, la presentado d'aquesta companyia,
desconeguda al' centre, la constituit una no
vetat i fins a •cert punt, un éxit.
El Pare voité la burra, °miel. ha estat
l'atracció més imArtant de la temporada.
Aquesta obra iou justament el plat fort de

al VitUx

luxes que se'ls poden ,permetre aquella tea
tres que ja tenen un gruix de tradició i un
solatge d'escola auténtica qué "a riosaltrea,`
desgraciadament, ens fa molta falta enca
ra. ,Peró no és pas aquest pensament el que
ens fa viure encara contenta i satisfets en
els nostres tópica de fi de áegle ; no és pas
que nosaltres ens estalviem de córner aque
Iles aventures per mantenir-nos fidels a alló
que podria ésser la nostra tradició i la nos
tra escola si no fos tan poca cosa, sino que
és :romés perque no ens n'hern assabentfi
encara, i aixo de les novetats triga molt a
calar en el nostre espessíssim empaquetatge
de mediocritat cofoia.
Tant de bo tinguéssim una escola! Una es
cala que, ara més que mai, l'haurem de tro
bar a faliar. Una escola que a més de crear,
educar i entrenar els nous actors que pu
guin anar sortint
sapiga agafar de
nou
els bons dementa amb qué avui ja
comptem i que, malmenats per Un exoessiu
rendiment practicat .sense ordre ni concert,
cultivant tota classe de generes i sense una
adhesió Intimament professional, no poden
donar de si toa alió que poorien.
Jacques Copeau, en una de les conferen
cies an-lb gué va obrir la campanya de La
Compagnie des Ouinze al teatre del Vieusx
Colombier, parlava (l'alió que per dl ha d'és
ser aquesta escola :
«Una indústria no pot prescindir del labo
ratori. No és entremig de les maquines que
el cervell fa els seus cálculs. L'art, si no
reposaasobre els principia de l'escala, s'em
pobreix o delira... Escola o laboratori són
indispensables al teatre, que és un art al
mateix temps que una indüstria, i que, com
a art que és, en tenir
l'home com a mate
ria i com a majá; procura de faisonar-lo.
La práctica val el que val, peró si ella falla,
és la teoria qui l'ha d'adreear. Només l'es
cena és el que fa l'actor, com també
.només
fa l'autor. Peró ella també els desfá, i pot
ésser bo, de tant en tant, el pendrelsahi.»
Es dar que és difícil el fer penetrar .aquest
concepte d'escola en un temps i allá on tot
hom és genial, on tothom ho fa tot per ta
lent natural, en ningú no reconeix ningú per
sobre d'ell, .peró no per difícil és menys ne
cessari. S'ha de crear una escola i s'ha
d'acabar amb els genis autodidactes.
d'anar a fer actors que serveixin les obres
que interpreten i no que vagin només al seu
Iluiment personal—tán mal entes sempre.
,Copeau sha dirigit, més que no •as a
l'actor, a tot
anat a fer pend•e
consciencia a cada u de totes les seves fa
cultats i llurs possibilitats amb relació al
teatre, ha procurat que l'actor es compene
trés amb alió que és el valor litexari i poé
tic, i al mateix temps qué l'autor es com
penetrés amb la vida teatral. I per damunt
de tot ha perseguit que tots aquella que tre
bailen en el teatre estiguessin en possessió
d'una amplíssima cultura professional i prac
tiquessin una vida teatral ben rIliure i comuna
a
tots ells. Amb aixtó Copeau ha fet que la
rutina amb qué es solucionen les premioses
necessitets immediates de la representació
i la feinada purament mecánica del fas-se
cárrec de l'obra 'que cal representar «OS
una cosa més lliure, més consciengosa i mes
viva.
Els resultats que Copeau ha obtingut ha
estat el magnific conjunt deis Quinze i leí
bellíssimes representacions que han donat
aquesta- darrera -temporada—representacions
de les quals parlárem ací mateix—. I no
cal dir que aquesta comparnyia té ben •poc
de comú amb alió que, hem assenyalat en

l'éxit que va obtenir anteriorment al Parallel.
A aquesta n'han succeit d'áltres, totes les
quals, peró, vénen a ésser, comptat i reme
nat, el mateix que aquella. Aixó és, un pre
text per a fer riure sigui com sigui.
A constatar, pe" el fet que una compa
nyia ,especialitzada en la representado d'un
teatre de segon ordre hagi canquistat un
teatre del centre i de categoria, gairebé amb
tots els honors ; el qua' fet palesa, si més
ao, l'existencia de la crisi. Yergue és evi
dent que, en aitres circumstáncies, hauria
recalat al Paral•el, tal com féu. ab'ans.
Teniu també que a Novetats, feu fins ara
del 'teatre catalá estricte, s'ha iinstallat -una

comenear aquest erticle.
I

Copeau

ha fet el que ha fet allá en hi
escola clássica que amb tot i el seu
anquilosament és alguna cosa de molt bo
ha

una

encara.

Nosaltres,

que

no

*podem pretendre,

amb el rnostre teatle neulit i precari, de te
nir una gran escola com aquella, almenys
sí que podriem aspirar a dignificar la nos
tra escena emb una tasca com la de Co
•

peau.

Una consciencia
a

casa

com
la saya
amb els ajuts
mateix ha tingut

nostra

que Copeau
molt de ha.

—

treballant

.necessaris,
epodria fas

JOAN CORTES

companyia
dica

a

de sarsuela castellana que es de
ressuscitar el repertori vell de la sar

suela castellana, aixó és, el repertori bo.
En el temps que fa que actua, ha
sentat la mejor part d'aques•t repartan.
és
grades a aquesta companyia, no pas com
posta de primeríssimes figures ni 'de divos,
que hem tingut l'ocasió i el gust de veure
reposades, forea dignament per cert, una
serie de sarsueles de guantea Heus ací El
Pobre Valb-uena, La Alegría de la Huerta,
La Revoltosa, El Barquillero, La Corte de
Faraón, La Viejecita, La Verbena, Lo Manta
Zamorana i d'altres que no recordem, les
quals ens han fet la Muslo que retornávem
a
aquella temps en qué cada sarsuela de les
citades constittüa ima explosió d'entusiasme
entre el públic.
Una resurrecció que tarnbé és deguda. a
la erial i que .és igualment una prova de
l'existencia d'aquesta. Tantea i tantea ve
gades com hem demanat la reposició d'aquest

rerre

l'arpa.

•

.,

Deis

recursos

de

la

seva

profit Sonprenent.

expressió

en

La sensibilitat
latent de l'arpa i la sensibilitat activa de
treu

un

.

relertori clássic, peró

enonarcat

en

un

pie

general i ,amb 'la finalitat concreta d'aqui
latar valora en el genere, el devern aquesta
vegada a Pacoblament circurnstancial d'una
cornpanyia que no ha. volgut correr l'atzar

incert d'una tournée per fora.
Al Cómic, on sembla que la malura de
les pseudo-revistes es troba com el peix a
l'aigua, 'hi ha una companyia composta de
vedettes madrilenyes fins a cert punt auten
tiques i capitanejada per Bretano, aquel! ac
tor que va venir per primera vegada amb
la Celia Gámez. Un bon, actor, perb que
sempre és el mateix i qiíe, per tant, fa
l'efecte d'un actor repetit. Hi representen'
Colibrí, coneguda ja per haver-la estrenada
fa dues. temperadas la coinpanyia lírica
Saús de Caballé, i reposat Por si las mos
cas!, també coneguda. Aquesta companyia
és cóm l'altra i Peltre de les companyies
madrilenyes especialitzades que ens han vi
sitat.
Tenen, paró, l'avantatge que al Teatre
Cómic la poca o malta gent que hi va, ho
fa d'esma. Ha pres el costum d'anar-hi de
tant en tant parqué sap que hi veurá ve
dette i chicas del conjunto. ,Campanya, tam
bé, exclusivament d'estiu.
I al Teatre Nou, la •com.panyia Saus de
Cabaillé, vegeta de nou i disposada, segons
diuen, a rependre l'activitat d'abana. IQ
presenten també repertori conegut. 1 sernbla
que es preparen assajant obres per a estre
nar i anar-se'n cap
al Nord.
Poca cosa queda més. D'aquí poc, car
el temps passa volant, ens trobarem abo
cats a la temporada de tatdor. Davant
d'aquesta, si les circurnstáncies que caves
sem no
fan un tomb, planará un interro
gant anguniós.
AUME

Rosa

Bakells

Rosa Bakells convergeixen en una rara
identificació que no pot passar desaparee
buda.
La jove artista continua una competent
tradició musical que s'afinca en el mall de
la seva familia.
Pau Cesals, que la segueix 'amb interés
de mestre des deis seus primera passoa,
n'ha fet auguris que troben, en el trena
cura de la formació de la prometedora ar
tista, una plena confirmado.
La digitació desllastada i l'anima fona
mentalment lírica de Rosa Balcells han tro
bat en el lirisme de les cordes de l'arpa
l'element més afí de la seva expressi6. Son
dos accents que es completen.
Nosáltres recordern d'aquesta ioveníssirna
arpista un 'recital revelador.
Acabava d'arribar de París, en havia
aprovet un curs a l'Ecole Normale de Mu
sigue. D'aquest cura en regressava amb la
Llicéncie d'Exectició i la felicitado calo
rosa
de tot el tribunal.
7----Peró aqtresta noia és un cas de do
taciól
férem nosaltres, admirats.
No descobrírem res. Per un cas dé do
tado la tenien els (lúe seguien de prop els
seus
aveneos i com un cas de dotació es
revea aquell any als examens de l'Ecole
Normele de Musique.
Rose Balcells dona, l'estiu passat, tina
s?m-ie de concerts per diversas Associacions
,
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"M 11 IRADOR"
El

cas

de

Meyerhold

•

el célebre director del Teatre
Artístic de Moscú, ha tancat per dos mesas
les portes del seu establiment, peró aquest
període de vacances no vol pas dir de tren
quillitat. Meyerhold está neguitós. Tóta la
crítica soviética es dedica -'a una forta cam
panya contra la darrera abra de la tempo
rada, Una. !lista de beneficis, del jove autor

Meyerhold,

.

•

A.

En el nostre món musical, el nom de
Rosa Bakells no és pas desconegut.
Rosa Beicells és joya, gairebé un in
fant,' i ja les seyes dota musicals han
tingut ocasio ,d'interessar profundament
tots aquella que la coneixen.
Conrea un. Mstrument delicet, difícil :
,

aquella,

pas

•

L'afea

Rosa Balcells

d estiu

TEATRAL
Sobre Ferenc Molnár

Un amable comunicant hongarés
Oli
vier Brachfeld, si no hern interpretat mala
ment la seva firma
ens adrega algunes
observacions sobre Molnár, a propósit de
l!article aparegut, aquí mateix del nostre coi
laborador Enric Laporta. Heus-en ad l'es
sencial, ja que els elogis a !MIRADOR, per
bé que agraint-los molt, .preferim guardar
nos-els:
«Veig que a Catalunya diu
horn está
mal fixat sobre la importancia de Ferenc
Molnár. En el teatre hangares figura. classiJ.
ficat com a «teatre d'axportació», amb al
guna altres autors
en diem «autors» per
subratllar la diferencia entre «autor» i «ar
tista», entre negociant i escriptor
sern
blants que no han assolit la popularitat.d'ell
a
l'estrarnger. Per& essent deis nostres,
té exit a l'estranger, sempre és un éxit
hongarés de qué felicitaranos. Preguem,
pero, als homes de Iletres catalans de d'O
identificar Molnár amb el teatre hongarés.
Aixo 'seria el mateix error que cometen els
c,astellans, ala quals un hábil traductor hon
garés només ha fet conéixer -alió que ha
eregut adaptat al temperament ibéric, i ara
creuen.que la nostra literatura és meramen
te humorística i que no hi ha .altre 'autor
hongarés que Ferenc Herczeg, autor dels
Gyurkovics. (I encara, a Hongaia, Herc
zeg no és pas en primer lloc l'autor deis
G:yurkovics, sino d'altres novelles i peces
de teatre infinitament superiora.)
»A Hóngria no hi ha cap crítie ni cap.
home de gust que gosi comparar un Mol
nár (o un Herczeg) als sastres escriptors
—

—

'

—

Meyerhold
Olesa. L'heroine de l'obra, una noia que es
diu Gontxarova, se'n va a París per tal de
conéixer millor el món maleit del capita
Heme.
«Bestiesa! Obra hipócrita i contrarevolu:
cionária l», han dit els crítics oficials, i han
exigit que l'obra fos retirada i que el di
redor del teatre hagués de donar explica
cions. «El Club deis Esoriptors és l'únic
competent en la qüestió», ha allegat Meyer
hold. I per aixó en el local de l'esmentat
Club, davant de cinc cents escriptors, els
actora de la companyia de Meyerbold repre
sentaren les escenas incrimirnades. Acabat
l'espectacle, un silenci glacial. Ningú no
aplaudí. En mig d'aquest silenci, K.
el principal acusador, s'alga per dir :
—La concepció d'apesta obra és execra
ble i estúpida. Es una prova d'excessiva au
dacia volar ressuscitar l'escepticisme de la
intelligentzia i mostrar als proletaria escenes
desmoralitzadores de la vida de París, sus
ceptibles de remoure la seva fe. Aquésta
obra ha d'ésser esborrada immediatament
del repertori revolucionan i i els responsables
d'aquest escándol mereixen un cástig sever.
Meyerhold prová de defensar-se invocant
la llibertat artística, per6 la seva defensa
fou ofegada per l'escándol i les increpa
cions.

de tot

verament

irnportants :Babits, Kosztolányi

i

d'altres. (Amb .un amic catela preparo una
traducció eapanyola d'E/
de Virgili Ti
mar, de Babits.)
»El senyor Laporta té la gentilesa de pro
posar la incorporad() de Molnár a la litera
tura catalana. .Li agraeixo. la idea, .pasó
sigui 'm permes de remarcar modestament
que hi. ha (Peltres autors sens dubte supe
riora a MoInár, i que ádhuc tractant-se de
Molnár, cal escollir almenys el que restará
de la seva obra : una erricisadora raavelleta,
Els brivails del carrer Pa', o ha, si es vol
teatre, El Diable, obra que és a la'base deis
seOs éxits i que l'inoblidable Zaoconi era
el primer de passejar a través d'Europa.
Traduiu Molnár, pero traduiu també el que
nosaltres jutgern

Catalunya. Aquests

•

CAUTXÚ
CATALÁ

hague

•

,

URODONAL
miela
la sang
intoxicada

•

NOVETÁTS
PER AL BANY
I LA PLATJA

concerts

'd'ésser interromputs per tal com el co
mengament del nou curs la cridava a París.
Sota el guiatge de l'excellent professora
Madama Micheline Kahn, la nostra jove ar
pista ha fet un curs twillarit, el darrer de
la seva carrera musical.
Volem consignar que aquests estudia a
l'Ecole Normale de Musique els ha fet en
qualitat de becaria de la 'Fundado 'Maria
Patxot i Rabel
Ara, Rósa Balcells ja está en disposició
oficial de fer conéixer el seu art. Acaba
de passar la darrera prova davant d'un
tribunal format pels mestres Pierre Ja
met, Rangel. i Mangeot. Li ha estat ator
gada la Llioéricia de Concerts. Ja pot pla
nejar itineraris de reciteis empara,nt-se en
l'entusiasme de la seva edat i en la dis
titició de les seves execucions.
Totes les adrniratives allusions a la seva
«souplesse», a la seva sorprenent rnusiea
litat, es faran fermes ara que comengará el
Veritable contacte ami, els pública.
Rosa Balcells empendrá la propera tem
poráda una «tournée» de concerts per Ca
talunya i per la resta de la Península.
Sahidem la seva acarició.
R. X.
ren

—

per

fácid úric
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urt

bort
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LES LLETRES I LES ARTS
LITERATURA

I

PAISATGE

Poesia de jardins
Aeonsellaria Racine per a llegir sota una
num aplomada i precisa, caient perpendicu
lar darnunt de la mar nostra. I aquesta

vegada i

cop sabuda la tragedia de Fedra
aturaríem lentament la má que fa
girar les págines, allá on els versos de la
jovenesa hi són impresos. 1 finalment, per
una secreta complaença, posaríem silencis
atents damunt de la Promenade au Port
Royal des Chatnps. Es curiós que próxims
o

un

d'Atália,

determinat. Hom sap que als .períodes clás
sics i neoclássics s'estimen paisatges plens
dé serenitat ; la ficció del Segle d'Or, on
pastors i pastoretes toquen, idítlicarnent, el
flabiol i el tamborí és un producte d'abluests
períodes. Fioció absoluta, car no hi ha. cap
poeta que pensi deixar, sedosamente, la seva
ciutat complicada i tumultuosa, per a cercar
una serenitat i una
tranquillitat, que, segu
rament, ell sap problemática.

rt

de P

Després d'una passejada d'un paren de
mesos per terres europees, he tornat a temps
de votar l'Estatut. Peró., no us esvereu ;
que la meya intenció no éš pas descriure
paisatges.més

o menys coneguts.o les «erno
cions» d'un vol. París-Berlín.
He tonnat de fora en una época de l'any
en qué la vida artística reposa i, en canvi,
la vida social está en plena efervescencia.
I com que aquesta página está reservada
per la vida que reposa, el més lógic seria,
també, descansar. I aquest era el meu pro
pósit si no hagués intervingut el carter, el
qual ha tingut la bona pen
sada d'entregar-me una car
ta d'un deis meus amics de
Párís que mes' bé coneix l'es
tat actual de l'ad que es fa
i es desfá en aquella capi
tal.
En aquesta !letra hi ha
una mena de biografies es
quemátiques deis principals
artistes catalans que actual
ment es traben a París i em
sembla d'interés

vis DISSC0111

«Joan Miró: El nostre internacional. Deu
la glória als sobrerealistes, encara que
aquests companys estigueren, a punt de pen
jar-lo en el seu taller de la rue Tourlague.»
«Josep Mompou : Bo ; no cal insistir per
que ja el coneixet,e»
«Pau Planes : President de la Casa (li
Catalunya.»

«Joan Rebulj: Un as de debte»
de Togores : Un altre valor impor
tara, que ens honora, per6 desigual en cer

«Josep

époques.»

tes

«Pere Pruna i En Créixams valen més

reprocluir-ne

alguns fragments.
Amb permís .del lector,

dones, i

El !ardí

rneu

copiar

:

ced/ctrian Andreu: Exposa
correntment al Saló des Tui
leries i Tardor. Celebra ex
posicions individuals amb
exit de venda. Ben relacio
:nat, sobtetot en el milieu
sud-arnericá. Protegit de
l'Eugenio d'Ors i la lenyo
reta Acevedo. Persona in
fluent en l'América llatina.
Artista habilíssim, peró no
ha sabut o no ha•pogut im
posar el seu art en el movi

(segle xvn)

i el castell de Louvois.

comptar amb
amic, començo a

sense

el del

parisenc.»
«josep Biosca (natural de
Lleida): Poc conegut o gens
ment

a

la

guillotina horitzontal

i exacta de la mar,

trobem plena de grácia la poesia geométrica
de Racine. Ben mirat, per?), la lógica no está

pas massa lluny d'aquest fenomen ; i la pre
cisió feta de netedat i de 1:falla pura ens cor_
prenen alhora vivament.
A les époques de mesura i d'ordre (tots
els períodes clássics i neoclássics) una yo
luntat de perfecció envaeix la humanitát.
Hom sotmet a regles les danses i les tragé
dies, les cerimónies i els jardins. Boileau,
preceptista, Scarlatti compositor, Mengs,
pintor i Lenótre,
es corresponen
ex.actament. Hom podria escriure una histó
da de l'art fullejant una história del vestit

jaixliner,

o

del perttinat.
Quan Racine

construeix

aquelles

décimes

exactes que semblen de materia noble i po

limentada, sentim próxima la geometria deis
jardins de Compiégne o.de Chantilly. Quan.,
Lamartine escriu Le lac, ens envolta de te-'
nedera imprecisa; de negres avets i de roques
salvatges. Hi ha una resplendor de dia i una
ozmfusió de nit, contraposades. El «voici des
détails exacts» stendhaliá no será mal un
signe romántic ; Stendhal no ho era. Per
aixés, ell ho va veure molt ciar, era un horne
fora de la seva época.
El paisatge poétic és una fita molt clara
per a precisar l'actitud literária d'un període
.

Per aix6 el que fa
tar-se

paisatge;

preferentment és inven
paisatge que, ara, no
que
producte d'intel
un jardí. Aquest jardi

Barcelona. Deixéble de
Borren i Nicolau. De jove
ligéncia i de mesura :
va ma•rxar cap a França, on
tindrá linies estirades i boixos afaitats ; tot
féu l'aprénentatge al taller
estará sotmes a una línia primera 'de geome
de Gustau Violet, després
tria i d'ordre. Inclourá, curosament esten
a
últim
can Manolo i per
dartitzaeles, totes aquelles coses que han de arnb En Maillol. Al cap d'un temps es
plauré a un temperament enyoradís de les separa del guiatg.e de Maillol i es planta
coses rústegues (per.r>, no pas massa.)
pel seu 'compte. Trebadla un temps per En
Es evident, peró, que a mesura que el
Gargallo i després pel ceramista •Llorens
segle xviii va escolant-se, el gust per la na
Artigas. Exposa per primera vegada als In
tura .11iure es va iinposant. Aixó és, ni més
dependents ; després. torna a Ceret amb En
ni ménys, que el 'Romanticisme arriba. Tot
Manolo i torna a París, on comença a treu
alióue constata« el gust ande és refusat
re el nas.
Boa xicot; un pagés filósof, en
Als járdins italians s'oposen
el bón sentit de la paraula. Excellent cui
els para anglesos ; als estanys silenciosos, ner. La seva escultura és graciosa i influen
reveas eixelabrats ; a les plantes retallades,
ciada per Maillol.»
salzes desmaiats i arbredes despentinades.
Té raó el meu comunicant en anotar que
Neix un gust .per.. la ,muntanya. eEs.,..curióse. l!obra de. l'escultoreJosep el3iosca és gairebé
que .abans no apareix cap testirnoni grat a
desconeguda a Barcelona. En la passada
l'alpinisme. Castro cita aquella frase de Lope exposició deis .artistes catalans a la Gale
de Vega, on parla de Toledo «cenido. de un
ria Billiet, organitzada per la Casa de Ca
alto aunque agradáible'"monte». Abans la
talunya de París, vaig veure, per primera
muntanya és quelcom lálvatge i perillós. Ara
vegada, escultures de Biosça, les quals
és un símbol de força, i de rebellió. Azorín e0111 diu molt bé el meu .amic—són gracio
assenyala el gust pre-romántic de Jovellanos ses i amb cedes influencies de Maillol. 4ixí
per la sierra castellana. Daniel Monnet (Le
tot, és un artista forga interessant.
sentiment de la Nature en France de J.-J.
«Josep Clara: Ja el coneixeu prou a Bar
Rousseau a Bernardin de Saint-Pierre) pre
celona. Artista ben relacionat, peró a l'écart
cisa totes les etapes d'aquesta •evolució.
del moviment.»
El pas del jardí a la natura lliure (mun
«Duran-Camps : Fa tronar i ploure par
tanya, bosc, cascada) pot donar-nos la línia
lant ; pintant es comprimeix una mica i fa
evolutiva que va del neoclassicisme al ro
molt soroll i poques nous.»
manticisme. No podría, peró, incloure's en
«Pere Daura : De jove començá amb' di
aquesta duplicitat
ordre i desordre
la
buixos molt espirituals i acabá amb pin
visió total de la natura en les obres literáries
tura a plena pasta. Virtu6s perb poc con
I artístiques. Parallelament al descobriment
sistent.»
de la muntanya (de la seva qualitat esthtica),
«Gargallo : Les seves obres són molt .apre.
van descobtint.se, d'una banda, noves esta
dales en el, mercat. Clientela assegurada.»
cions amb sentit poétic. La primavera i l'es
«J. M.4 Gol: Ara com ara, la, seva pin
tiu, cotitzades fins aleshores, deixen pas, en
tura té molt poc interés. 1Els vidres—i la
el període romántic, a l'autumne i l'hivern.
propaganda a l'americana—ja ho coneixeu.»
¦Eugeni d'Ors assenyalava el nostre temps
«J. Gonzalez: Vingut a París amb En Pi
corn a descobridor de la bellesa deis paisat
callo. E& del temps de la «Jamancia», Bon
ges de neu. I•lustradem aquest fet, que té
xiCot i ros. Ultimament ha fet unes escul
segurament la seva .naixenga en els esports
tures en guix i metall seguint les troballes
:d'esquí, amb unes teles recents de Pere de Gargallo. Bé d'ofici, perb mancat de per
Prtena.
sonalitat.»
Anotem també
per a comentar més en
«J. Torres-Garcia : Inquietud, malta in
elavant
la desaparició deis arbres com a
quietud, massa inquietud.»
element inexcusable del paisatge literari, i la
«Joan Junyer : Un jove que promet molt.
Iniciació del culte a la terra nua que ha fet
Ambiciós i té modus per ésser-ho.»
triomfar, sobretot, la generaci6 çastellana
«Ernest Maragall: Cada dia s'afina inés.»
de 1898.
<Miguel Massot: El braç dret i esquerre
GUILLEM DIAZ. PLAJA de Josep Maria Sert.»
un

pot ésser altra

cosa

un

a

un

•

EL

MÉS'GRAN

ASSORTIT DE

FRANCESOS

CASTELLANS
ANGLESOS

ITALIANS
els trobareu
a

l'antlga

L librería

Francesa

--,P.eró;; qué :fas?
—Poso el rellotge de sol

8 i 10 Ram

bla del Misz

a

(Judge,

1"hora d'estile
NoVa York)

í els rnúsícs
La música está en perill, exclamen els:
rnúsics d'ençá que, grácies als mitjans me
eánics, els empresaris diespectacles han subl
tituit els executants en el fosso de l'orques
tra. De fet, la música s'hauria pogut aco
modar perfectament d'aquesta intervenció
del maquinisme si els homes haguessin• es
tat raonables.
L'artesá no es pensava pas
que l'harmoniós treball de les seves mans
seria suplantat un dia per l'enginyós movi
ment del,eer, no es pensa pos d'altra banda
encara',,que el somni de l'enginyer és de re.
produir mecánicament tot el que les mans
han pogut crear.
Fent aix6, aquest mágic destruirá l'es
forç humá meravellós i arribará a estabi
litzar-lo. Actualmernt és un fet la lluita de
l'home amb la máquina. El desenrotna
ment considerable del film sonar i del disc
(tilms i discos realitzats grácies als músics),
redueix al silenci aquests darrers. Només
quan el mal és fet pensen agrupar-se 1: or
ganitzar manifestacions artístiques suscepti
bles d'atreure l'atenció deis pcders públics.
Estudiades seriosament totes les coses, no
sembla ,qbe la música mecánica pugui mai
reemplaçar la música directa. Primerament
per una raó mejor : la reproducció amplifi
cada d'una obra no está prou al punt per
qué els valors sonors siguin justos, és a
dir, purs. La nostra orella complaent accep
ta, davant d'aquest miracle que és l'audició
mecánica d'una obra, una pila d'imperfec
cions. El mateix que l'un no pot percebre
tots els detall& d'un paisatge, perqué només
capta que un sol punt, el rnateix igualment
el nostre esperit és captat pel punt princi
pal del fragment de música, el tema, la
melodia. Mecánicament, l'harmonització for..
ma. una mena de tot sonor,
els cims del
qual resten clars, i les bases del qual es
confonen.; per convencer-se'n, bastarle d'en.
registrar unes gammes d'instruments i es.
tudiar-ne tes vibraciones, només aleshores
hom s'adonariá que aquesta admirable in
venció transforma i sobretot deform:a les
sonoritats extremes. Seguim, per ex.emple,
sobre una partitura d'orquestra la reeroduc
ció d'una obra simftmica ; no és pas rar de
constatar que la més impecable execució
no es reprodueix sinó 'a
la manera d'un
•

JOAN JUNYER.

—

Pintura

del que pesen, si ,bé, al las!, són més
vius que savis.»
«Márius Vives : Home p:ntoresc i escul
tor discret.»
«Pere Ysern i Alié : La seva midlor con
dició és la d'ésser a.mic de Xavier Nogués.»
«Josep Lorens Artigas: Relacionat amb
el bo i ziiilor de París. Té fama de viu,
pm-6 encara ho és més. Es considerat com
un
deis millors ceramistes actuals.»
«Pere Ynglada: ,Ekquisit dlbuixant. No
es deixa escapar cap premi?re. Bona clien,
tela .a.Londres,»
«Josep Maria Sol: El 'pintor més cone
gut en el gran món, célebre entre tots els
rnilionaris aue saben elegir i escriure, que
no s6n molts, per?) s6n els bons. Pintura de
gran envergadura ; més bona del que opi
nen els puristes, *per?) no tant com suposen
els seus aristocratissinas admiradors.»
I aquí acaben les biografies en la carta
del meu amic. Si us han agradat, digueu
m'ho, que el felici•taré de part vostra.
MAmus GIFREDA
or

aumilumummumniumumumminnumum
1111.

—

LLIBRES

La música mecánica

Gran éxit del Vibre d'actualitat

M

111.1

CATALUNYA

11111.

LA

REVOLUCIÓ

paisatge en
aigua .limpida, resten
f/ous, uns efectes, esborrats, perceptibles
una

•

JAUME AGUADER
11115

Preu:

4

6RANS HOVETATS EN
CORBATES INARRI.113ABLES

pessetes

—

-Qué
—Que

Llíbrería Catalónia
17, Plaça de Catalunya, 17

—Ep! Aquest

(Pages gaies, Yverdort)

cashire i vós no
—Es veritat.
teix.

•

laume 1, 11
Teléf. 11655

111.1

gaires.

: un duro com no n'hi
h.a
té de particular?
és meu.

so

lament per una orella advertida, peró neu
tres des del punt de vista tonalitat. El ren
diment sonor de l'aparen mecánic• és des
igual, l'arrodoniment deis sotas no existeix
sinó a l'audició directa, i ádhuc en unes
condicións adistiques particulars, la inercia
primera, els nombrosos contactes parásits
de la materia redueixen a més a més aquest
"arrodoniment, aquesta puresa -del. so, el da,rninueixen. Aquesta imperfeoció inevitable
ens ha de forçar a posar el film sonor i el
disc en el veritable pie que els pertoca.
L'oient posseeix, amb la música mehni
ca, uns documents preciosos, comparables
com
efectes a les impressions policremes
reproduint qu•adros. Podrá fer així la seva
educació primera, grácies al maquinisme,
peró no experimentará el sentiment de la
beutat real, de la .puresa sonora, sin6 en
el moment de l'audició directa.
Sense ,l'artista músic el film sonar i el
disc restarien muts, és just que l'artista no
sigui relegat al rang deis trastos vells, i que
una
barreja equitativa de música directa
sigui imposada en tots els esta•limenis pú
blics i també en les estacions de radiofonia.
El disc és en realitat una partitura vivent,
destinada a encisar els nostres Ileures, la
seva difusió en les sales de concerts o a pie
aire sobrepassa les seves possibilitats.
Els músics aviat pendran l'ofensiva, i
será curiós de veure com será resolt aquest
conflicte de la máquina i
PIERRE BLO.

PER

M

—

—.Mira

utas

cotxe és del
sou

el

seu

M'agrada

duc de Lan
xofer !
conduir. jo ma

—Us he dit d'anar a Trafalgar Square
mitja hora que donem voltes.
—Perdó, us havia pres per estranger.
fa

(The Passing Show, Londres)

(The Humorist, Londres)

-

--Que ja

envies poemes a les revistes?
—Home, ara, amb les noves tarifes de
correus, jo mateix els tiro al cove.
no

(The Passing Show, Londres)
1

UN BROMISTA
El reu.—Quin espant que m'fieu dat!
(Ric et Rac, París)
•

,

—Quin acudit,
plátan !

posar

aquí

(Judge,

una

de

—Es absolutament necessari que porti la
fotografia per al passaport?
—Em temo que sí, senyora.

York)

(Punch, Londres)

pell

Nova

—Estem

en

forma, aquesta

temporada?

ha cree! Arribo a escriure jo
els meus artieles sobre tennis.

ira

teix

(Hay Magazine, Londres)

•

•

•
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ABANS DE LES MILLOPES CONCEDIDES DARREPAMENT AL PERSONAL.
PERSONAL S'HA ELEVAT A 299 A TRAMVIES 1 A 170 A AUTOBÚSOS.

EL

DE

¦11¦11~11114

TRAMVIES DE BARCELONA, S. A.
COMPANYIA GENERAL D'AUTOBUSOS DE BARCELONA
BARCELONA,
E

S. As

.

«TRANIVIES DE
S. A..», «COMPANYIA GENERAL DE TRAMVIES», «TRAMVIES DE BARCELONA A SANT ANDREU I EXTENSIONS, S. A.» i «COM
PANYIA GENERAL D'AUTOMNIBUS DE BARCELONA, S. A.», tenen l'honor d'informar el públic que en concedir augments de sou i aitres minores a
llur personal, com a conseqüln
cia de reunions celebrades sota la presidIncia del ciutadá alcalde de Barcelona, feren present, com a qüestió prIvia, que no podrien
complimentar els acords que es prenien, mantenint les
tarifes que actualment regeixen en els majans de transport que exploten, i cOm sigui que des de i de juliol passat les Companyies
esmentades han implantat els augments i millores con
vinguts amb el personal, es troben ja en la necessitat de procedir dintre els límits fixats per les respeotives concessions, a les modificacions de llurs tarifes que es detallen a
continuació i
que començaran a implantar-se successivament, en les línies d'aquestes Companyies, conforme s'avisará en cartells fixats en els
cotxes.

Barcelona, agost de 1931

TRAMVIES

AUTOBUSOS

NOVES TARIFES

NOVES

Líhia "A"

'

Els bitllets actuals de i o, 15 i 20 cIntims sofriran un
recárrec del 20 per Ioo, és a dir, que valdran 12, 18 i 24
Centims, respectivament. Amb la finalitat de poder fer efec
tives aquestes quantitats, s'expendran uns carnets de tiquets,
de 6 cIntims el tiquet (carnet de 20 tiquets, 1'20 pessetes).
Contra lliurament del nombre de tiquets necessari, el cobra
dor facilitará al passatger el bitllet del preu respectiu, o

sigui
de
un

x4

Aribau-Provenga

d'Abril-Casanova
•

•

a
a

Plaga d'Urquinaona

20

a

Via Laietana-Més Alt de St. Pere

20

Plaga
Plaga

20

a

•
•

a

Via Laietana-Més Alt de St. Pere.
Avinguda del 14 d'Abril-Casanova.

Aribau-Provenga

Aribau-Aragó.
Plaga de la Universitat
Plaga de Catalunya
Avinguda del 14 d'Abril-Casanova.

Plaga
Plaga
Plaga
Plaga

de la Universitat
de Catalunya
de l'Angel
de Palau
Estació de M. Z. A

a
a

Plaga de la Universint
Plaga de Catalunya

Cts.

a
a
a
a

Cts.

15
15
15
15
15

•

de l'Angel
d'Antoni Lbpez
Estació de M. Z. A
Estació de M. Z. A

Clot (Plaga)

a

Castillejqs

a

Navas de Tolosa

a

Clot (Plaga)
Clot (Plaga)
Carrer d'Estévanez
Carrer d'Estévanez
Passeig de Fabra i Puig

a
a

12

de .20 cIntims actual

en

no

s'admet el canvi per

tiquets.

25
15

a

.

.

.

.

.

.

.

20

.

.

25

a

Corts-Urgell
Plaga de la Universitat
Plaga de la Universitat
Plaga de Catalunya
Plaga cl'Urquinaona

a

Saló de Fermí Galan

a

Plaga d'Espanya

a

Sans

a

Plaga d'Espanya
Corts-Urgell.
Plaga de la Universitat
Plaga de Catalunya

a

a

Arc de Triomf

Corts-Urgell.
Plaga de Catalunya
Corts-Urgell.
Plaga de la Universitat
•

Sans

ro
10

15
15

Drassanes
Marqués del Duero-Com2e del Asalto
Mercat de Sant Antoni
Mercat de Sant Antoni
Marqués del Duero-Comte del Asalto
Drassanes
Mercat de Sant Antoni
Plaga de Catalunya.
Plaga de Catalunya
Arc de Triomf
Arc de Tricanf
Arc de Triomf
Arc de Triomf

15
r5
15

Castillejos
Sant Martí

a

Castillejos

a

Sant Martí

a

Sant Martí (Quatre Cantons)

(Quatre Cantons)
(Quatre Cantons)

•

•

Toís els cobradors de franivies findran car=
neks de tíquets per tal de facilitar=los al pú=
blíc. (Carnet de 20 tíquets, 1'20 pesseies.)
S'anunciará en els cotxes de cada línia,

respectivament,
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de Catalunya
Rambla de Prat.

Plaga de Palau
Plaga d'Urquinaona
Plaga d'Antoni Leipez
Plaga de l'Angel
Plaga d'Urquinaona
Plaga de Catalunya
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Barceloneta
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Plaga
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Plaga
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Passeig

Passeig de Grácia-Aragó.
Plaga de l'Angel
Plaga de Catalunya
Passeig de Grácia-Provença
Passeig de Grácia-Aragó.
Passeig de Grácia-Provença
P. de Grácia-Avinguda 14 d'Abril.
.

Sant Martí (Quatre Cantons)
Saló de Fermí Galan

a

Rambla de Prat

Cts.

Línia "C"

únicarnent 5 cIntims més de llur preu actual i seran perce
buts pels cobradors solament en efectiu, és a dir, que per

20

20

Línia "B"
Sans

valdrá 25.

Eis bitllets actuals de 25 cIntims i superiors valdran

15
15
15

...

Línia

aquesta forma : 2 tiquets es canviaran per un ballet
cIntims; 3 tiquets per un de 18; 4 tiquets per

de 24.

.

•

a

.

.

Tallers Hispano-Suiza
Sant Andreu (Carrer de Sta. Marta)
Sant Andreu (Fielat)
Sant Andreu (Carrer de Sta. Marta)
Sant Andreu (Fielat)
Sant Andreu (Fielat)
Sant Andreu (Fielat)

a

Drassanes

20

Carrer d'Estévanez
Navas de Tolosa

a

en

Els esmentats bitllets de 12, 18 i 24 cIntims
ran
solament ésser canviats per tiquets. Els passatgers que no
posseeixin tiquets per adquirir-los, pagaran en efectiu, i els
cobradors els lliuraran uns altres bitllets que tindran un
augment de 5 cIntims sobre els preus actuals, és a dir, que
el ballet actual de xo cIntims valdrá, pagant en efectiu,
15 céntirns.; el de 15 •cIntims actual en valdrá 20 ; i el

ells

Avinguda del
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Urgell-Provenga

Urgell-Cor,ts .• ••
Plaga de la Universitat
Plaga d'Urquiriaona

a
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Provenga-Entenga

.
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.

.

'
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.

.

Plaga d'Urquinaona
Plaga de Catalunya
Plaga d'Urquinaona

a

Estació del Nord

a

Plaga d'Urquinaona
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Estació del Nord

a

Estació del Non:1
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30
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d'implantació

Travessera-Vallespir
Travessera-Vallespir
Provenga-Entenga
Urgell-Provenga
Urgell-Corts
Plaga de la Universitat.
Travessera-Vallespir
Urgell-Corts
Urgell-Provenga.
Travessera-Vallespir
Provenga-Entenga
Urgell-Provenga.
Travessera-Vallespir
Provença-Entenga
Travessera-Vallespir

Cts.

en

ella de les

modifiCacions

a

dalt

ressenyades
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BARCE LONA

clUTAT Que

PosSEEIX

LES

TARIFES

MS

ECONÓMIQUES

DE TOTES

LES

CAPITALS

EUPOPEES.

A LES DI

TES CAPITALS TOTS ELS SERVEIS ACABEN ENTRE 10 I 11 DE LA NIT. A BARCELONA LA MAJO R
PART DE LES LINIES TRAMVIA
RIES ELS PERLLONGUEN FINS PROP DE LES 2 DE LA MATINADA i EN ALGUNES LINIES EL SERVEI ES PERMANENT.

-

-
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MiRABDR

TURISTIC

MIRADOR
LA C
La Costa

esdevingut

Brava ha

un

dels

principals objectius turístics de Catalunya,
1 de veritat que s'ho val. Geográficament,
podem dir que comenca a Manes i acaba al
Port de la Selva ; comprén, dones, tota La
costa de la província de Girona.
Deixant de banda la importáncia de les
capitals d'aquest tros de costa catalana, el

S'Agaró. S',Agaró

és la primera prova se
liosa d'una urbanització turística a la Cos
ta'
Brava. tEls diners d'un entusiasta i el
boa gust d'un arquitecto gironí ha fet néi
xer damunt d'unes
roques, una ciutat jardí
admirable. El primer cop que aneu al petit
poblet us prometen construir-vos-hi una
casa, i aquest desig se us fa .més .ferm a

COMPANIA TRASMEDITERRANEA
PLAC.A. DE LAS CORTES, 6.
BARCE,LONA: V1A LA1E,TAIMA, 2
Serveis regulars de vapore comercials i correus entre la
Península, Balears, Norn d África, Canáries, Guinea Espanyola
LINIA RÁPIDA 110E GRAN LUXE
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE
BAR
BARCELONA -CADIZ •CANARIES
CELONA i VALENCIA
Sortides setmanals els dissabtes, a les 12 hores. Efec
Sortides de Barcelona: dilluns í dijous, a les 20 llores.
tuaran els serveís les modernes motonaus
S ortides de Vttléncia: dimecres i dissabtes a les 19
horca
Servei prestat per la motonau
CIUDAD DE SEVILLA; CIUDAD DE CÁDIZ
Línia comercial ami, escales en éos els porés
"CIUDAD DE VALENCIA"
de la Mediéerránia, Nord d'Afríca i Canáries.
Primera: 32`50 pessetes; Segona: 21'50 pessetes;
Ter
Sortides quinzenals el dijous.
MADRID:

---Ens

Aquesta

quedar

en

haurem

de

cm

ve

mica estreta.

una

(The Passing

una

altra.

Show, Londres)

—

cera:

Les

11081ISS

LINIA RAPIDA DE GRAN LUXE BARCE
LONA-PALMA DE MALLORCA

platees

Amb lamentable exactitud hem comprovat el
que l'altre dia en aquestes planes es deja de
la poca estItica que hi havia en les nostres
platges. 1 encara més trist que el •esordre arar
quic que era comentat, és veure-les plenes de
papers i de deixalles de menjar que hi aban
donen tots o la major part deis banyistes.
Es un fet rnolt estes a casa riostra, tal ve
gada incomprensible, que els amants del mar
deixin les platges tan desordenades i sense un
tros de net per poder-s'hi installar i que donen
una
impressió horrible als viatgers, tant ca
talans com forasters, que passen per les nos
tres
imponderables costes per fruir de la be
Ilesa del mar en veure-les plenes de papers,
sobrants deis ápats, etc.
Aquest espectacle
no
gens recomanable
pot ésser evitat amb un xic de voluntat,
procurant, en installar-se en la platja, d'or
denar les casetes una mica perque puguin ofe
rir una visió de platja model d'orientació i
bon gust, i, en anar,se'n, procurant aplegar
tots
els papers per cremar-los, i d'aquesta
manera
quan hi torneu la trobeu neta i bella
i eviten la trista impressió que produeixen als
viatgers que les veuen.
Els. nostres Centres Excursionistes fan aquesta
recomanació a Ilurs socis, ja que no és gens
agradable que quan arriben a un lloc no sa
pigueu on installar-vos per descansar o menjar,
tot estant fet un fástic.
iLa vostra dignitat de catalans us ho imposa,
per tal d'oferir les nostres platges amb la seva
bellesa, riquesa i art prOpies.

Sortides tots els días (Ilevat els diumenges) de Barcelo
na i Palma, a les 24 horca per les modernes motonaus
'CIUDAD

LINIA REGULAR

Serveis
Alacanf

DE

BARCELONA
DE PALMA"

regulare
i

enéro

i

"CIUDAD'

ALACANT,

i

eníre Barca

Sortides de Barcelona

i

MELILLA, CEUTA,
VICEVERSA
tots ele diumenges a les 8 horca.
i

Península, Nord

Servei
comercial °Mire la
d'Africa í Canáries, anal, escales
porés de la Mediéerránia

.•

•

que més ti'estimem són els setts petits no
blets i les seves emites penjades a dalt
d'una roca costera. Des d'aquests miradors,
talment sembla que sentiu glatir millor la
nostra terra i us en enamoren més profun

dament.
El primer que es troba venint de Bar
celona, és Santa Cristina. Potser que sigui
el més petit de tots ells ; guanya, peró, als
altres per la frondositat de la seva costa i
la devoció popular de la seva santa. Se
guint per la carretera de Lloret a Tossa, a
cada revolta trobett un mirador més alt, i
quan de nit arriben a la petita vila, una
calma que contrasta amb la grandiositat
del camí us arreplega i brinda la beutat
d'una serenor tébia que, junt amb el retan
de les torratxes de. la «Ciutat vella» en
l'ombra, us fa somiar contes i rondalles
de gestes meravelloses. Tossa és el millor
poble d'aqueSt 'trani primer de costa. La
«Ciutat vella», curulla de fiors i herba fres
ca, amb les Cases petites p intades de blanc
i blau, el platejat de la pedra envellida
uns
rnariners 1)1-trinas xuclant la pipa tal
ment com si
fossin trets d'una comédia,
us enamora
i badeu asseguts hores i hores
a
la porta de Pbostal de Ca la Maria An
gola veient con desfila la vida tranquilla
.d'aquell poble marinen Cree jo que Tossa
és el poble on els forasters passen més ho
res
asseguts veient qui passa.
.Si sou a Sant Feliu, no deixeu d'ariar a
•

Balneari

CARDÓ
(PROVINCIA

DE

TARRAGONA)
mar

Temporada oficial: 24 de luny a 24 setembre
Nou propietari: SALVADOR SAMSÓ
Direcció: FELIX BARGUNO

Prodígioses aigiies, les raés nitroge
nades i arsenicals d'Espanya. Malal
ties deis bronquís, pell, budells,

COMPANYIA

DELEGACIO DE
LA
A TOTS ELS
PORTS

"LEGAZPI"

Xalets

per

a

les

belleses

Massaguer;

servit

Inés.

es

vegades

i

passa i es toma a pas
cada velada l'estimen

•

Un altre (ha parlarem deis mitjans de
comunicació d'aquesta Costa.

Fábrica d'Artieles de

Servei diari 1

—He tardat dotze anys a adonar-me que
no tenia
cap talent.
—I és ciar, heu renunciat a escriure.

--Impossible!

Llavors ja

PRIMERA

CiltiXt53,
Maloées i

4311

Espanya
de les Companyies: Cosu
lich Une, Lloyd Triestino,
a

Italiana,
Marittima
Gerolimich & C., Puglia
Marco u Martinolich,
S. I. S., Steua Romana,
Aero Expreso Italiana

en

75

Píes.

SERVE1 REGULAR. Sortida de Barcelona a les 8 del matí, bitllet d'anada i tornada, 1230 ptes.
NOTA: Les tornades són valedores per al dia que es desitgi. Per encár:recs i bitllets: Rambla
de Cataluna, 52, pral., Teléfon 10232.
-

Una moderníssirna organització completa

en

publicitat

Perlicules de clibuixos animaís
mudes i

sonores

patent núm. 121288

publicitaria,

us

-

aplicades al

l'ofereix:

Via<ge

General de

d'auéomóbils,
Armaris

TURISME A CATALUNYA

totes les grans

4

ANUNCIANTS...!

=

DE

Plaça Uni-

transbordaments. Sortida

Viena)

Tallers, 26. Teléfon 10623

OFICINA TECNICA

Agéncia
Representant

célebre!

(N ebelspalter,

Vostres productes poden ésser propagats amb Ixit segur
per tota la Regió Catalana i Illes Balears

VIATGES BAIXAS
LA

era

Companyia

Joan Casanovas i

sense

OMOBII

versitat. SERVEI POPULAR. Sortida de Barcelona: 6'30 matí
Anada i tornada, inclós Timbre de l'Estat

-

,

etc.

PRESSUPOSTOS GRATIS

A MONTSERRA

servei de la técnica

Especialifaé
Baguls,

acom

;11111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillumimImumummuumunmuuntimmuummumunumiume:

familias

-

Viatges a "Forfait" Excursions
panyades Peregrinacions,

I

[-Luís M UNTANYOI

Referéncles: S. S A MSO, Partic Mercat
De 4 a 8 tarda
St. Josep, 4 Teléf. 18235
Farmácia Garrete, Rambla Catalunya, 81
Arca, núm. 10
"La Ideal Samaritana"

BARCELONA

INFORMES

pessetes

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

-

en

pel mateix camí que heu vingut.

cent

i 4

d'aquest

l'escullera ; un porro
de vi :negre, una copeta de rom, i un pessic
de tabac ros dintre la pipa, us faran con
tinuar amb recanca l'excursió.
Per "Isorroella a l'Escala i d'aquí a Am
púries, a fer una mica de savi. Visiten les
rtanes, i si tenitt temps encara, hi ha un
poblet ipetit amagat en la platja, Sant Pere
Pescador, que és una meravella. Anett-hi.
A Castelló d'Em•óries, en mig, d'una pla
ca indigna del monument, hi ha una es
glésia més gran que una catedral, amb
dotze apóStols i un Crist a la facana. Es un
momunent amagat dintre el poble, en veure
el qual creieu que heu estat vós qui l'ha

sar

2

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals 1 Es
trangers Passatges Marítims 1 aeris

Secretan i de la Comissió de
Turisme del Govern de la
Generalitat de Catalunya.

Negre,
Medes,

Canaletes,

Rambla

tros de costa. Les Medes, tres illots en mig
del mar, sense altra importáncia que ésser
tres illots, i en front una perla : l'Estartit.
A l'Estartit, un dinar amb llagosta a can

La Costa Brava

neurosis i diabetes.

de 4

descobrirá totes

us

tornaren

Situació m.eravellosa, clima sec, es
tabliment rodejat de bosc. Pensió
completa des de 15 pessetes.
Habitacions des

amb canot per :XI-gua Blava, el Cap
i per arribar-se si es pot a les illes

els

Si A.

HERMETES GIOL NICOLAU

Costa Brava. 'En aquest tros tot són cales,
puntes i roques foradades. Una excursió

d e scobe rt.
I anem a dormir a Roses. Roses dóna
nom
al seu golf i és el millor punt per
veure'l. L'aigua és més clara a Roses que
enlloc. Abocats al seu port, veureu els pei
xos i els pops nedant, uns fanals de senyals
'vermells 1 verds que es reflecteixen en
gua i en la nit la tenyeixen de colors.
Una carretera complicada us portará a
Cadaqués, lloc de repés de catalans •selec
tes, en el qual esteu ja acabara la Costa
Brava. Us faltará tan sois l'epíleg cinema
tográfic de Port de la Selva, on millar que
erfiloc veureu el bes de l'aigua, .la mun
tanya i el cel, els tres protagonistes d'a
questa excursió. Si en arribar a Port de
la Selva teníeu projectat de tornar-vos-,en
per l'interior, ben segur que .no ho faren :

de

Altura: 650 metres sobre el nivell del

mida que l'aneu coneixent. Quasi dina que
S'Agaró és el punt de la Costa Brava que
té el mar més Watt i el cel més net.
Deixeu S'Agaro per anar a Sant Jordi,
Palarnós, la Fosca (el Jeroglífic), i si tiren
més .amunt, aneu alerta, que comenceu el
inillor tros de la costa. Hores senceres
in'estaria abocar al .far de Sant Sebastiá, en
el mirador de la seva ermita, fins que tin
gués els ulls cansats de tant mar i tant cel,
.amb aquel' •etit bot, que passa per sota,
pescant peixos •mb fitora. Al costat de
Sant Sebastiá, Calella, i més enllá, I3agur,
els dos pobles més blancs i petits de la

éoés

SERVEIS DIARIS ENTRE
MALAGA i MELILLA

—

Una cala de Bagar

a

Sortides quinzenals

Sortides el día 15 de cada mes amb escales a Valéncia,
Alacant, Cartagena, Cádiz, Las Palmas, Santa Cruz
de Tenerife, Río de Oro, Monrbvia, Santa Isabel,
(Fernando Poo), Bata Kogo i Río Benito, pela vapora
''TEIDE"

BARCELONA,

ENTRE

ORAN,

MALAGA

Tarragona, Valóneía,

Palma de Mallorca
lona í Mahó

LINIA
RAPIDA REGULAR
ENTRE ES
PANYA i TER RITORIS DE GUINEA ES•
PANYOLA (Fernando Poo)

•

1000 pessetes.

rápid semanal
Meditarránia-Canéabrica
Amb escales a tots els porta. Sortides tots els dimane.
Sorvei

capitals del món.

200 cinemes en cittiaís í poblacions
de categoría

Especialitzada en Forfaits, Viatges de nuvis,
Organització d'excursions en autocars, Venda
passatges marítims i aeris, Visites de
Catalunya i Mallorca a preus redu'its, etc.
de

Rambla del

Centre, 21 (Pge.

Bacardí)

Fontanella, 10, lier, 2.a.-Tel. 16606
BARCELONA

Teléf. 12492
IMPRESOS COSTA

Asalto,

45

—

Barcelona

Avinguda

Menéndez

Pelayo, 85, 1.1r

MADRID

