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Fruits

«Parlant la gent s'entenen», diu la dita ;
vegada més aquesta ha tingut confir
i
mado. L'ariada de Maciá a Madrid ha ob
tingut, en el breu espai d'una setmana, més
del que amb anys i d'anys de lluites per
escrit .s'havia pogut recollir. Mil recels han
desaparegut ; tots els prejudicis s'han. fos ;
negeciacions que tothom judicava impossi
•eles
han arribat
terminie L'odi no ha

De

setmana

una

I

ány, havia .de tenir la seva realització i de
veure el seu triomf.
I no és soláment• .pel que fa a la Repú
blica Espanyola la major irnportáncia de
l'acte celebrat l'agost de Pany passat a San
Sebastián, sinó també por nosaltres, els ea

tálans.,
-El pacte, per
,

tánciá

enorme

:

2'50 pessetes trimestre

:

,

Catalunya té una impor
en primer lloc; perqué l'ad
a

Les

Díjous
a Dijous

complicacions de la
qííestió religiosa

Degu,t a la falta de sentit evolutiu de la
política tnonarquica'espanyola
tota ella
—

inscrita dins el' signe, •de la mandra
ac
tualment ens trobem arribatS en un punt
realment difícil del renovellament constitu
cional : la qiiestió religiosa (clerical, parlant
d'una manera més prbpia).
Car Espanya, .en pocs dies, ha de fer el
camí que les abres nacions han pogut efec
tuar a. força de cinc segles. I abe) sempre
—

suposa trasbals

nosa.

país, greccies .al patronat reial;
la. Corona, de fét, riomenava les altés jerar
quies étlesiástiques ; aixb, des d'un puht de
Al nostre

vista canbnic, era inadmissible; perb els caps
de Crist a la terra senzpre han sa
but, si més ,no, de diplomeccia, j consentien
les intromissions del cesarisme, que essent
borbbnic; sultáva doblement despbtic.
-En ,canvi, a benifici d'aquesta confusió,

jerarquies. eclesidstiques s'immiScuien
dins força aferS aivils. Ara que,' corn' hem
dit, aquestes jerarqiiies, de procedántiix
les

•

•

nbnicament bordenca, no representaven ben
bé l'esperit dé Crist, com. tot Sovint era pales,
i coin s'aeaba de demostrar amb les recents
aventures d'algunes altes personalitats ecle

siastiques

éspadnyoles.

Regnava, dones,
repugnant tant
com

La

m

altitud dqvant. del Palau de, la

Generalitat 14

diamezzgi, venint: de
rebre•Ma
cid.

trobat paraules per. expressar:la seva rabia i
la mútua comprensió s'ala donat d'una ma
nera

.deis cetalans. al Pacte vi,esigvaficar
que,. per primera volta 'deSprés de inolts
segles, Catalunya subordináva la seva causa
a la de Phonorj *Dit en
altres- páráules : la
terra tepunclava d'ebtenir 'Cap. eyan
tatge si no era pel camí de la' justicia. No
volia ex.ercir la missió de.olegió estrangera»

he.sió

haturalíssima.

Macla, aCompa
diputals. catalans, a Madrid,

No havíem vist rnarkar

simpatiá, el' liberalisrne

i

.

dei la rnonarqáia, que.Ii Conáignareri alguns
dels'séus,.polítics,
ben intencionats que

el

compnensiO.-de.-le-s

.que podríem
anomenar «classes illustrades», d'una ban
da, d'alee banda havien corregut certs ru
inors als quals es doná, epotSere, una irri
Portáncia exeessiva._ Al capdavall; si.aquells

desig

de

rumors

tica,

la

mes

•

•

haguessin tingut. reaiització prá.c
cosa

s'hauria redultta

un.

petit can

filete d'orclre públic,
no s'hauria r.efleCtit
pas en el Parlament, que és, al. cep..i la la
fi, el dipositari de la voluntat nacional i
del quál depén en, Mejor' p.art .Paprovació
.

clarividentS.
En segon
Catalunya era presa en
considerado eom a persona moral. Él sol
fet del pacte, de -San Sebastián, senyala un
desplaçament d'upa porció de sobirania cap
a la banda de Catalunya,- desplaçament que
no s'havia produit des de la unidad nacional.
El carní.'de la'dignitat, repetirn-ho, ha do
nat més fruits.que el d'una pretesa habilitat
que no era mes. que una marica .de' cen
fiánça i estimaciá préPies:
Ja veieu que els fruits ceaqu.esta.s.etrnana
han estat ben .faleguera per a.la.nostra terra.
Afegivahi Pinici de paú social que es di
buixa
1 tant de be
basat més en
la convicció .que no, pas en la força. I un
poble.que sep cornpendre, té prbu mérits per
ésser lliure.
Anib una "veu eloqüent, la 'historia ens
demostra una' velada, 'més,',com és útil no
voler pecar de •Massa, enginyás. i -rnalfiat i
quina gran i definitiva importáncia.tenen en
cara els valors :cordials damunt la
vida deis
.

•

de l'Eátátut.

-

nerstra.

nyat deis
a
lliurar l'Estatut al cap del Govern, sense
una_ certa angútnia, cal dir-ho. Si es comp
tava amb la

nit

•

S'ha confirmat un gep més qu'e, Per ,a re
soldre les :coses .humanes, és necess.árie la
preséncia i el tracté ; la paraula. humana té
un eneís- peculiar. Sense canvis 'de paraules,
em,eses de viva :veu per persones que están
Paltrae la humanitat
!'una a
per força ha de caure en el prejudici i el
rnalentés ; basta, pero-, que parlin• les perso
nes interessades
l'afer
si son de bona
voluntat
perqt-ie les qüeStions inés cont:
plicades trobin ;el seu natural ,carni de solu
ció. La .Paraula, la) paraula sempre; .la pa
raula viva : cein digué l'Evangelista :• «En
el principi era el Ni,erb.»
Aquesta expedició ha servit,. a més á més,
per a 'inculcar en les MentalitátS Mes reáties
la sigeificança del.
Macil : la seva va
lor ;única per a dur Catalunya a la seva
llibertat. Només
home d'una autteritat i
d'un prestigi inatacables, que sernpre ha
actuat mogut per un sentiment d'honor ;
rlet
tota mácula i verge de contactes equí
voes, ádhuc'd'aquells que es centreuen per
raó de táctica política ; només un home així
pot. exercir aquesta fascinacii:5* damunt deis
propis i dels estraalys ; inspirar. equesta eon
flanga suggestiva "etn les negociacions ; impo
sar, de mes a més, &Linee una mena de res
pecte als enemics. Catalunya tot sovint ha
tingut advocats hábils que defensessin el seu
plet. Mai, per6, des de temps molt reculats,
tno shavia trobat *un veritable paladí de la
seva causa : els advocats,
cop acabada la
seva defensa eral, baixaven de la tribuna, i,
sovint, cobraven la ribmina ; pene;
campió
de Catálunya fa seva la causa del seu país
i sinemims la seva vida i la 'seva .mort del
triomf o la pérdua de la causa. Els advo
cate poden convéncer ; per?) está solamemt
reservat al campions vkncer. 1 és aix6 el
que ara ens interessa.

preseneia

•

—

*

*

'

pobles

*

i

caos

ptint.

civil-eclesiástic,

de vista ortadox

laic,

Un exemple dete.ljuits .d'aquista confusid
contubinária d'él rd
tivil amb.l'eclesiástic;'
existeix ben viu a la Membria de tots : el
decret pon tifital famOs; prohibint Vds del
catalá a. les esglésies. D'aixh, fa. dosdies.
I aquest esperit _perdura encara. Els fits
del 'Istord
&M'a- stren.
Es ben ciar que els catblics tenen el deure
de protéstar' dé coses.COM l'article del pro
jette de •la Constitució que' dimana la dis
solucid.de les ordres rétigases., Ningú 'no
ho trobárá estrany.
Perb, en CailVi, é.
aotella
idea que, consisteix a voler aprofitar ctest
neguit per. á embarcar els cátblics .in
aventurés• de don Alfons, de don ;loan' o de
don Jaurne.
Car l'obligáciá del catblric és de servir la
seva rebigió,
no d'ajudar que se'n
serviiiin
l'un i Valtre per a llurs peisonal concupis
cénciés.
Aixt com haurienz trobat excessiu que un
catblic hagués deixát de creure perque la
Cúria roníana, proSseguint en el séu serví
lisme secular, havia 'prphibit el catalá a la
trona, no vacillem á declarar una aberració
la d'aquell que vol tirar-se a la muntanya i
ni parla d'iniciar els camins legals dé pro
'

"

•

testa.

Aixb sense. comptar que CriSt morí a la
screu i
els mártir foren devorats per les fe_
res; i aixt cresqué el Cristianisine; que és
una de les .poques religions que manen morir
p,er Déu i no matar per amor de Déu. Per
aixb és la rnés perfecta, oh' pagáriíSsim
cardenal Segura!
R. LL.
—

En Costa i Deu ha estat un deis alomes
rnés boas de Pexpedició catalana de l'Esta
tut.

va

•amar

momento?

a

.

Feia

dies que era a Madrid i esteva
tot neguitós.
l motiu era ben senzill :
buscava el café Fornos, on havia• pássat
estones delicioses de la seva joventut i no
el- trobava. (Cal tenir present que el dit
café ara ,está reformat i té un altre nom.)
—Estic segur que era al carrer Alcaia
deja.
I carrer Alcalá amunt, carrer Alcalá aval,
passaVa revista de tots els cafés i no tro
bava el Fonnos.
—No me n'aniré de Madrid que no el
trobi
repetia.
A Púltim va decidir interrogar tots els
guárdies que trchava per aquells voltánts :
--?El café Fornos?
Ningú no sabia donar-n'hi raó. Els,uns,
vinguts potser de Cuenca o Navalcarnero,
no Phavien -sentit anomenar .mai. D'altres
deien que el norn les sonaba, per6 no sa
bien on parava.
Costa i Deu no ve donar-se per vençut.
I guardia que -se
pósava 'al davane'rebia
la séva escora:esa :
tres

,

«Caballero cubierto»
Saló de la Presidencia del Consell el- dia
la presentació ele, l'Estatut. 'Silenci se
pulcral. Tothom espera el començament
del. discurs del senyor Matia.
Per .entremig d'una pila de caps
ben
'clenkinats, cálbs, grisos negres
destaca
un barret.
En Lluhi se'l mira i sua d'angúnia. Tot
és ier 'senyalsel' no en treu res. A l'ultra.'
se n'hi ,va'engrapa el capell.
I el senyor
de

.

—

,

—

,

—?E/. café, Fornos.,?
A Púltiin,
trobá un que,
pregunta, se'l va mirar de cap

Aragai gemega
--Qui m'ha pres

fer-li la
peus, va
dubtar un moment abans de contestar-li i
per fi li va dir amb un to no gaire amable :
--iHombre!... !Ya me lo ha preguntado
usted tres veces! !!
en

:

a

els tresors artíltics del

,Catalunya.

Una nit, un deis periodistes de l'expe
dició va recOreer els carrers de Madrid
acompanyat d'Un company tambéperiodis
ta. Emprenia una d'aquelles dones que, a
Madrid com a Barcelona, només surten a
les nits, i després d'assegurar-se que no
havia estat mai a Barcelona, s'erigía en
prótector. Li deia que a Barcelona s'esteva
tan, bé ; que una dona com ella' guanyaria
un
dineral ; que. els catalans Iligaven els
gossos amb llonganisses; etc., etc. I ho deja
tan' bé, ainb un to tan paternal, que les
conv.encia de traslladar el negoci. Llavors
«per acabar de parlar-ne»
la citava
per Penderná, a lesonze, en un café de la
.Puerta :del
L'escena va repetir-se dues, tres, cinc,
deu vegades. I totes quedaven citades al
mateix
i a la mateixa hora.
El 'legan periodista, -peró, no es canfor
inava de fer un paper passiu lava complicar
la broma. Dissimuladament, quen s'aco
miadaven, deiá a l'ore% de la «interfecta» :
—No el coneixes aquest senyor?
—

—

—Es

un

—Ah, sí,

Ignorem

diputat.

va

passar l'endemá,

en

el café X.
I és una llástima.

enredada,

diputat
d'importáncia
Un'

que exerceix un cárrec
fou despertat un inatí. pel

—

teléfon.
Una veu femenina demaná
senor

ve ensenyant

als visitants

De sobté,.recordant-se. que ha Pass:e per
alt alguna cosa, tonna enrer.a :
—112' aquí -!ienen ustedes Una. maravilla.
Una. verdadera obra de arte catalán.,.
En Gessol té una sorpreáa davant d'alió.
I se Ji escapa
—tAi c...
,

•

«Se

non é yero...»

Maciá,

Madrid,

a

parlament magnífie

tots sabern que féu

un

Murar .el projecte
d'Estatut a Alcalá Zamora. El que no sa
bem tots és que 'en el text d'áquest discurs
hi haeia una exprelsió de desig que hom
no
ti:cobaya, prou ortodoxa per la ideologia
de la major part dels acornpanyarrt's
en

president.,
Aquesta exPressio era' un quiera. 'Dios...
que hern considerava excesíivament reli
giosa i que, necessáriament, s'havia de subs
tituir, pere no es trobava com.
Pere. Coromines' ho arreglá :
—Poseu-hi ojalá, que encara que vulgui
dir el mateix. no .ofen tant, ,perqué és en
tre

•

,

.

.

Humor

SellSe

((—Que
:

Va posar-se a l'aparell un amic seu.
senor X está' descansando. Si usted
quiere darme el encargo...
—?Es usted persona de su confianza?
—En absoluto.
—Pujes dígale que a las dos, le espterá
Anton'ita frente al Palace. Estaré dentro
de un' coche...
L'amic es veu ,que
feia rodar el
cap i va interrompre :

ortografía

Els de l'Estampa, amb motiu del viatge
de don. Prancesc Maciá i Ventura Gassol a
Madrid, varen dedicar-los una auca cl'hoine
natge, la principal característica de la
qual no era. precisament Phumorisme. Heus
ací dos rodolins de mostra :

si voy... que si n.o voy...

vingui noy!»

4?

.

'temple

moro.

Es diu Xirau Palau.

:va lo he oído nombrar.

el gin

el barret?

Expansió involunfáría
Catedral de Toledo. El degl

.

Una

un

consultar Pinteressat.
Uns moments després torná :
—Dice que:es preferible que se pasee us
ted por la acera de enfrente.
—Bien. Muchas gracias.
A .les dues, el diputat X estava tot ner
vios a la porta de l'Hotel. Les dues i cinc,
les. dues i deu. Vinga mirar el rellotge.
A un quart de tres, l'home esva escamar
i sen torná a .dins.
Al hall, un grup de companys Pespera-,
ven, aguantant-se el riure. Llame prou
feia el, posat serios, per6 no li va servir
del res. Una veu amagada cridá :
Antonita I.
I aquí va 'acabar-se tot.
1

«Este
en

es
Ventura Gasol,s>
mitg de la Puerto'! Sols.»

De naoment, Púnic que podem assegurar
a's nostres lectors és la no complicitat de
Pioh i• Pon en aquest afer, al revés de cona
firis, ara s'hávia vingut stiposant.

A torna...jornal*
Rossend Alvarez Arbiol, aqull senyor que
derrota Pere Comes a les eleccions del Col
legi d'Avoca•s, interrompent-li la seva aca
paradora ascensio, s'ha fet elegir per "a la
Junta del novíssim Collegi d'Advocats de

Terrassa.

•

El senyor Alvarez, sembla no adonar-se
que tot és començar en aix6 de l'acapara
ment de cárrecs i que quan es presenti a les
eleccions del Collegi de Sant Feliu de 'Llo
bregat, En Comes és capalede tornar-li la
pilota, no sols preseritant-se; sino sortint

elegit.

El caialá d'un lerrouxista
El senyor Polo 'Otín, que és

d'aquells

un

radicalás

tan bons i que ara, fa veure que
és president de la Junta Municipal del Par
ta, va tenir la sort l'altre din que en lar
setmanariet lerrouxista
publiquessin la
biografia i el retrat. L'article comeneava
així : Mens sana in corpore sano.

El senyor, Polo Otín, que és un erudit
ima
casa, en trobar l'autor d'aquetll
treballet, va dir-li tot satisfet
—Grácies, noi, pel «bombo». Per?) em sap
greu.que el comencessis amb una frase en
catalá
com

Azorin

*

Aquesta setmana, a Madrid, ha tingut lloc
la commemoració de Paniversari del pacte
de San Sebastián.
El pacte de San Sebastián és una de
les fites més importants de la histbria es
panyola contemporánia. Es pot dir que aquel'
dia començá la revolució nue, abans d'un

?Ouiere aguardar

Les aventures d'En Costa í Déu

Una alfra facécía

,

un

MIRADOR INDISCRET

—Haurem d'anar a la vaga: no volen accepfar la base quarta, la
que díu que s'han de llígar els gossos amb llonganisses.

í

Catalun ya

MIRADOR es fa eco de la veu de molts
catalans que desitgen regraciar Azorín pel
seu article
sobre les coses de Catalunya,
publicat al Crisol.
A més de !'amor a les nostres coses, que
sernpre és d'agrair, hi ha la comprensió
exacta 1 auténtica del nostre fet : Azorín és
d'aquells rars escriptors en els quals el cap
no desparença el cor i
el cor és la p'uma
potent que fon les idees puríssimes dins el
gresol del cervell.
Aplaudim Azorín; catalá de Monóvar, per-,
que ens estima : estimar, fórmula catalana
de !'amor, que implica amcfr
coneixença.

Igualfat de condicione

ALLÓ

DE

CADA

ESTIU

L'APERITIU

El «clon» de la bordea festa d'aviació efec

tuada diumenge passat

a

Pautbdrom de Ter

fou, en opinió unánime, el duel
el Bugatti conduit per Oliveres i el

ramar

tre

en

Lo
per Guitian.
Al cap d'un paren de voltes, calgué sus
pendre el match perqué l'auto tenia una
pana de seient, que ens fa Pefecte que és
una de les panes més •oc abundants. Du
rant aquest intermedi, en un grup es discu
den les probabilitats de cada vehicle. Un
deja que en tota prova així Pavantatge
del cotxe. Un oient li objectá que potser sí,
peró que donat Pestat de la pista de

ring 'pilotat

Pautódrom,
l'auto
trobava handicapat. Llavors
altre
es

salta

un

:

—Aixó no s 01 dir res, perqué la pista és
la mateixa per al cotxe i per a l'avié._

Festa

Major

Del Valles que comença a Montcada
Mollet amunt, seguint la línia ondulant
del Besós fins a La Garriga, per a aturar
se enfront
de Tagamanent, sobtat per la
muntanya al cim de la qual treu el morro
de conill el campanar del poble, per sota
boires i núvols, Granollers n'es la capital
indiscutible. Aquest tros del Valles és el ro
va

vell de l'ou de la dolça Catalunya.
El Valles de la banda de Granollers es
conserva
pur. Domina la Natura. El blau
del col és diáfan. Els pins són verds. Les

cigarret.

Damunt

Granollers

a
de

Panadería. Penjats

a

Feia de procurador del Jutjat. Era propie
tari d'un front boterut, amb les arrugues en
forma de graélles. Deja que corresponien
exactament amb les del front de Sant Pere.
Sabia la Bíblia de c.or i li agradava recitar
la, amenitzada amb comentaris verds, de co
llita própia. Era un incredul.
Només tenia fe en els canvis de temps i
en els astres, als quals coneixiá com
si els
hagués vist néixer. Passava per bruixot per
qué solia cremar Ilurn fins a la matinada.
El senyor Puig, que estimava els :ooells,
va construir un reguerol al pati del Casino,
perqué s'hi poguessin abeurar. Tots els ma
tins, estiu i hivern, hi compareixia amb una
butxacada de pa engrunat, panís i escaiola,
i ho escampava per terra. Lis ocells hi acu

la porta un rétol :
les bigues del sostre,

raims de tomátecs i d'espardenyes, barre
jats. Per la finestra hom ven a dins una
cadira de barber i un miran clavat a la

paret.
En sentir-se l'espinguet del cometí, els
hornea paguen el gasto i marxen a Penve
lat.
.

Heus ac.í una impressió del Valles, des
del mes d'agost fins :a darrers de setembre.

Coloquen

en

el

seu

preferent

lloc

la silueta

Un raid difícil
La premsa diaria ilustrada de casa nos
és una cosa molt instructiva. L'altre
dia La Vanguardia ens oferia una sorpresa
tra

geográfica

al peu d'un

gravat

den

tal,

:

«París.—Los automovilistas Curly Batson
que conduciendo un pequeno
efectuar el viaje Londres-Hol

s'hi posen per
veure
com
portar a la realitat aquest propósit d'anar
de Londres a Hollywood am• automóbil.

Polémíques
Sessió a l'Ajuntament de Sitges. Uns re
gidors increpen al senyor Marcet pel fet
d'haver pres part activa en la processó de
festa major i

Granollers, capital

vinyes, vellutades. Olor de verdura molla i
de pi. Segons el parer del vell doctor Mas
caré al qual jo m'adhereixo, aquest Valles
és lá Suissa de Catalunya.
Cal conéixer-lo de prop per saber del

encís, de la delicia que és el

seu

seu

paisatge,
el pintor

de l'encant de les seves fonts. Ni
ni l'espectador més ben disposats no hi tro
A Alforja, poble del camp de Tarragona,
ben, com a Olot, el paisatge ja a punt de
hi ha una casa anomenada can :Rei. El ma
caramel, és a dir, a punt de pintar o de
trimoni Rei
Jaume Rei, Maria Reina
contemplar ni, en general, una Natura
té un fill—el príncep—que está a punt de
ubérrima, slviament distribuida per la má
casar-se. Es ven, peró, que amb la caiguda
experta d'un escenógraf misteriós i pie de
de la monarquia, han perdut molta impor
malícia.
tancia i algú deia a la núvia :
Les cases, igual que els arbres i que les
—Mira, noia : jo, de tu, d'ençá que hi ha
plantes, han brotat espontániament de la
casaria a can Rei.
república, no
terra. Res, dones, de pensar en un Alarma
—Bé, no us creieu ; ara farem valer aixó
fonedís .que hi ha anat d'incógnit el dia
d'En Maciá.
abans a 'preparar un espectacle natural, im
és que, efectivament, el noi de can Rei
pressionador de turistes. I res d'aparador
Maciá.
es diu
paisatgístic. Si en voleu, de paisatge, l'heu
d'anar a cercar expressament entre turons
Luxe de precaucíons
i ubagues. Si voleu fonts, heu de remenar
la brolla amb un bastó, com si cerquéssiu
Al carrer d'Aragó, cantonada al de Mun
rovellons. 1 les cases, les masies, amb era,
taner, hi ha una «Service Station» amb
pallers, figuera i banc per a pendre l'om
tots els ets i uts. L'automobilista no den
bra ; cort de porcs i estable per als animals,
trobar-hi res a faltar, ni una abundáncia de
perfumades de reina de pi i de sentor de
cartells explicatius que fan ociosa tota pre
bol, 'les heu de descobrir grácies a l'olla
gunta. La déria dels cartells en previsió
trencada que corona els pallers, ja que s'a
de totes les incidéncies, ha arribat a l'ex
maguen entre els pins com els conills entre
trem d'haver-n'hi un que fa :
les mates. lEls pobles i ilogarrets els trobeu
«SI NO SABE USTED LEER, SIGA
penjats a la recolzada d'un turó; sota ma
teix d'urna pineda, que regala rnuntanya
LA INDICACION DE ESTA FLECHA.»
avall, entre una ubaga o en mig d'un .bosc
Naturalment, l'analfabet, al qual va sens
d'avellaners. Si no així, al peu d'una riera,
dubte dedicat, llegeix el cartell, mira la di
ombrejada per una fiera de plátans, en un
reeció de la fietxa i sap per on ha de tirar
costat de la qual canta un reguerol hi ha
sense vacillacions.
l'alegria d'una casa blanca, que us somriu
amb franquesa d'un tros lluny.
Com que té raó...
A l'hivern hi fa un fred que pela. Sec,
d'aquel que encartona les galtes, que en
L'alcalde de Pallejá ens escriu que ha
rampa els dits i fa tornar el nas de fusta.
llegit dues indiscrecions «rigorosament cer
Els arbres es tornen roigs, la terra té un
tes» quant als fets, peró no quant al pro
punt de morat ; les glaçades, matineres, l'en
tagonista, que no és Pesmentada autoritat,
dureixen. El paisatge perd ufana, per?) en
com
equivocadament déiem, sinó el senyor• canvi guanya en precisió de contorns. 1 el
Pere Biset, president del Centre d'Esquema
seu color, retallat i net,
és un encánt pels
Republicana de Pallejá. Per tant, ho fem ulls. Els dies de valija tot aquest Valles que
constar així.
da fi i delicat com una aquarella japonesa.
A l'estiu el paisatge reclama els seus
Viladornat previsor
drets. Els avellaners, els cirerers, les no
gueres, els castanyers, les pruneres, els pres
Dinar d'humoristes, presidit per l'excén
seguers, les oliveres, els •látans, les vinyes,
tric Alady, als boscos de Cordeles, de Sar
els roures, les alzines, la vulgar i traidora
danyola. Viladomat, entre ells, segueix amb gatosa, el romaní, l'espígol i els cap d'ase
mostres d'evident curiositat els •ecanismes
perfumats, els pins, fas els canyaa-s, es con
de l'humorista encarregat de coure Parrós
fabulen ipresenten bases demanant augment
sense formular el més innocent deis comen
de color. Les presenten i les guanyen.
taris. En arribar el moment d'abocar-hi. l'al
Ve que arriba l'agost. 'El bon pagés, que
gua, perb, no pot contenir-se més i exclama
es passa el dia corbat damunt dels terrossos,
amb una certa alarma davant del can&
tot d'una s'alga, es posa la má davant deis
que raja insistentment :
ulls, fent visera, contempla el tros, es rasca
—Voleu dir que no ens Phatirem de beure
l'espinada i pren el carní de casa, Peina al
amb porró aquest arrbs?
col!.
Surt mudat al cap d'una estona. Les bo
tines xerricadores, la corbata virolada, el
vestit negre, de nuvi, la gorra nova. Ales
hores us adoneu que a punta de dla, entre
mig deislcamps i de les vinyes, ha florit una
nova
collita : la d'envelats. Les banderoles
viroladesdels pals —que aquest any seran•
republicaries —, les ratlles blanques i bla
ves de les teles,
fiamegen al peu d'una es
glésia rovellada o d'un cementiri, i no hi
detonen, •erqué al Valles fins els cementi
ris resulten alegres. Tot el Valles, de cap a
cap, és pie de banderoles i d'envelats.
Sentiu el dringar alegre i fatxendós deis
picarols'd'una tartana, que .baixa del mas
per un corriol de vinya. El conductor ha
d'anar a baranes perqué la tartana és plena
de noies endolades
aquestes noies del Va
lles, de cabell ros o negre, pere• de pites
cofrades, vellutades com pell de •préssec
que s'han posat les millors gales per anar
a Penvelat. De tots els camins de vinya sur
ten tartanes per l'estil ; de tots els corriols,
pagesos mudats. El Valles es converteix en
—

—
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poble,

una

plaga,

reetangle, que té
església románica

unes

un

cases en

forma

aire vague d'era,

amb cementiri engan
xat i pallers daurats entorn ; un envelat pe
tit com una capsa de llumins, farcit de cor
tinatges i de miralls. Al costat, una barraca
de bunyols i una altra de fira, voltades de
gossos :peluts i de criatures rostides pel sol.
Les noies salten de la tartana fent un bot
i Ilençant un xiscle, i entren a l'envelat.
Amb l'aire, perfumat per la sentor del pi o
del boll, es barreja el perfum penetrant d'ai
gua de colónia, nova. Els:padesos les miren
de reüll, es piquen el turmebil amb un bri
de canya i fan cap al café. Aquell dia s'ado
nen
que són maques. Prenen una gasosa o
un
glop d'anís. S'asseuen sota els arbres,
entorn d'una taula de fusta, avenada, ren
tada amb terra d'escudelles, i cargolen un
una

CASA ORBI

un

sentimen

*

*

sol honorad d'aquest, a Madrid. Heus-en
ací una. Es estrictament vallesana.
En una certa ocasió decidí, amb En.
dac, cannisser i de 'La Garriga,:anar a la
Festa Major de •Grácia. En Fontdevila hi va
anar d'amagát del seu pare. Hagné d'arriar
se des del bakó i, per la canal, al carrer.
calgué esperar que son pare, després de so
par, de pendre la fresca i de cremar tres o
quatre eigarrets, se n'anés a dormir. Tenien
intendó de quedar-s'hi dos dies, qué s'aliar
garen fins a quinze. Fins que s'acabaren els
tornaren a cala. En
diners. Buits
Fontdevila, cap a Granollers ; En Vilaldac,
a La Garriga. Arribaren al vespre. D'un tros
lInny En Fontdevila ja va veure el seu pare
que prenia: la fresca, furnant, al portal. Es
rascá el clatell. Pero avariça decidit cap a
casa. Sense dir paraula al seu pare, s'enfila
per la canal, s'encamallá al baleó i es ficá
a dins. El seu pare no li va dir &a-aula, cm
si no Phagués vist.,En Fontdevilá va despu
llar-se, es ficá al lit. Al cap d'una mitja
hora, aquel el cridá :
•

en

guanyaf

líric i

un

En un artiCle que' parli de Granollers, és
de rigor contar anécdotes d'En Fontdevila,
el fill més ilustre del país i actualment cón

lywood.»i
!Ens agradará

Encara hi han

milers. Era
*

y Sam Lec,
auto quieren

haver fet acte de presencia
determinada fundó religiosa celebrada a
l'ermita de la Verge del Vinyet.
El regidor Marcet, després d'aguantar es
toicament el xáfec d'ironies i adverthnents
deis seus companys, intenta reivindicar-se :
—Veritablement no ho comprenc. Com si
tots vostés no s'haguessin casat per l'esglé
sia i els seus fills no fossin batejats cris-•
tianament...
El regidor Marcet pogué retornar a la se
amb el convenciment que els havia
va llar
«tapat» d'una manera definitiva.

a

que les havia donades per les ciencies.

del

Vallés

Granollers, voltada de pallers i de mo
lins de vent; com un poble de la Manxa ;
i si us sembla, afegiu-hi la imatge de l'en
velat que, a la nit i vist de lluny, sembla un
incendi, i tindreu una visió, gairebé exacta,
del que és la Festa Major continua del Va
lles.
A darrers de setembre, la remor sorda de
les portadores es .barreja .amb el refilet dels
solos de cornetí. La Festa Major s'escola,
a poc
a
poc, entre pluges, amb un xic de
tristesa.
de

*

* *

A Barcelona es coneix que s'acosta la
Festa Major de Granollerss amb una cosa.
Que damunt la tanta de la redacció de qual
sevol diari traen un plec molsut, iligat amb
un cordill, que duu aquest nom : La Grana.
Es el setmanari deis Garrell, els iconocias
tes de Granollers, que arriba empolainat,
en forma de volum
atapeit de fotogra
fies i d'esorits, de gent del país i de foca.
Volum que representa un esforç editorial,
gairebé un miracle, car heu de saber que ha
estat cuinat en una impremta :petita com un
coniller.
Els germans Garrell hi aboquen sac i pe
res per la Festa
Major. El sac és el diari,
i les peres,- Pestimació que senteri pel seu
poble, que traspua per la pell satinada d'a

quelles pagines impreses.
Al, del qui els el toqués

1

S'exposaria

a

haver de sofrir l'esclat de les ires garrellia
nes, que, un cop desfermades, són temibles.
I és que els G.arrell s'estimen el seu poble,
amb un encegament, amb un fanatisme, amb
una passió d'enamorat de quinze anys. Ca
pitanejats :per l'Amador, continuen l'obra
iniciada pel seu pare, que era federal de con
viccions i de naixença, i rebec de taranná.
Era un vellet petit i magre que venia dia
ris a l'estació ; tenia una tanda de joguines
a la carretera i més fills que els Folch i Tor
res plegats.
La tenda n'era plena. No
podia donar un pas amb tranquillitat per por
de trepitjar-ne dos. Be i cridant els diaris,
rumiava drames en vers.
A Madrid també es cOneix que s'acosta la
Festa Major de Granollers. Cau, igualment
que a Barcelona, peró únicament a la redac
ció de l'Heraldo, un exemplar de La Grana.
El seu director, que és En. Manuel Fontde
vila i és fill de Granallers, se n'apodera i el
fulleja, a la rnatinada, mentre espera la sor
tida del primer exernplar. El maquinista i els
ajuclants ajusten els roleus, els tinten, i es
disposen a començar el tiratge. Aquel dia
En Fontdevila els reclama :pressa, amb ner
viositat. La contemplado de les fotografies
del seu poble, de la sala de la Unió Liberal
o del Casino, li fa formigor al cor. No se li
acuden xistos. L'endemá no compareix ni per
la redacció ni per la impremta. Es que ha
agafat la maleta amb una muda, i ha tet cap
a Granollers.
La seva arribada constitueix un esdeveni
ment important. Per :bé que no Panunciin,
els granollerins ja hi compten. En veure apa
réixer de la banda de Pestació o baixant de
l'auto, la silueta coneguda, coronada pel
xamberg d'ales decantades, a tall de sa
rauista valent, el cigar a la boca, amb gest
d'obrir-se pas, pensen complaguts : «Ja hi
tots.»
Per l'Hotel d'Europa desfilen tots els bar
rilaires, tots els trempallarn.ps de la vila, els
de la reserva i els del servei actiu, dispo
sats a retre homenatge al seu antie capita.
La major part són aanics de la jovenesa.
D'altres per hé que compatricis, simples ad
miradors seus, que hi han aeudit atrets pel
ressó de les seves facécies. Resten embada
lits conternplant el seu aire de tenor en ple
exit i aquel cigar enorme, ja acibera a la
seva boca, que
és gros com una ofensa. Es
peren l'acudit, la frase amable, la tustada
amical a Pespatila, de Pamic amb el qual
havien jugat de :petits, amb el qual havien
organitzat coros exclusivament per anar a
cantar a les nits al peu de la finestra de la
xicota. Per aquests casos En Fontdevila té
recursos de gran senyor.
Fa un gest ample
amb el braç i els convida a café i copa. Els
conta xistos madrilenys, i es fa retratar en
grup entre ells fent-lo presidir per l'urbá.
En faria el que volgués, i ells ho saben
pron. En Fontdevila, per la D'esta Major,
es troba a Granollers com el peix a l'aigua.
som

Jo

cm

permeto

creure

que aquella

curta

es

tada al seu poble té la virtut de treure-li
els mals humors periodístics i madrile-nyís
tics acurnulats durant l'any.
Granollers és país de gent ilustre. Un
deis seus homes més importants va ésser
En Dionís Puig, meteoróleg que amidava e'
temps i, naturalment, errava les prediccions,
a La Publicidad del temps de l'Eusebi Coro
minas i a La Veu. Era un Imane pintoresc.

—Noi, desperta't
—Tinc

!

son...

—Lléva't home, lleva't. Ja fa quinze dies
que dorms.
No tingué altre rernei que vestir-se altre
cop, baixar al menjador i fer Veure que es
disposava a estudiar la lliçó interrompuda
quinze dies abans.
També 4s de rigor dedicar unes ratlles al
famós Casino, la casa pairal de Granollers.
Té tradició, café amb escalfa-panxes :propi i
parets decorades amb quadros d'En Mir. Als
urbans, creació de la dictadura granollerina
va haver-n'hi i de la bona— perqué sán més
ben plantats i van més ber: abillats que els
de Barcelona. Males veus diuen que només
n'hi ha vuit i que la numeració llur comen
ça pel cent set. Jo, no iho cree. A la
nació de la carretera, perqué és la millor del
món. A la Unió Liberal, de sietes tradicions
democrátiques, malgrat certes velleitats tor
rístiques. A la cabellera de faquir del doctor
Muntanyá, granollerí també, avui socialista
i :barceloní. I no pot mancar-li l'Uyá, un
baríton empeltat de corrido, que tenia una
excellent, peró que, en badar la boca
ven
'per cantar, la perdia i no n'hi sortia ni
un bri.
Cal recordar el monument de pedra tosca
que hi ha a la carretera, per a fer constar
que és molt dolent, que fou construit du
rant la dictadura í perqué, més que morin
ment, fou un pretext per malgastar diners.
Calen també unes radies per la Porxada.
Té un gran to. Es célebre ja del temps deis
carlins. S'hi celebra, tots els dijous, un mer
cat de bestiar que és deis més importants
de la provincia. Es un espectacle catala
níssim i únic.
:Entorn. de la Porxada di ha uns carrers
estrets, amb deixes gotiques, arnarats de
calma, que recorden vagament Toledo.
*

*

*

Dintre de pocs dies, tot el Valles bullirá
d'entusiasme. Travessará l'espai el refilet
de mil solos de cometí ; la flaca deis valle
sans. A cada casa, d'aquestes cases del Va
lles, esquerdades, plenes de rovell i amb llac
encastats per les escletxes,
sons románics
tan plenes de carácter, es matará el pollas
tre de llavor més gros, l'anee més molsut
i, si cal, el porc més ga-as. La mestressa
enlatará tina escudella grassa, plena de lu
nes, que tindrá tots els gustos bons per a
regalar la gargamella deis propis i deis con
vidats. Sortirá la garrafa, plena d'aquell vi
negre, espés com xocolata, que és guardat
com un tresor a la bóta petita, plena de pols
i de teranyines, en un recó del celler ; vi
que cal tallar a llesques, que té una centú
ria i que, en beure'l, no sabeu si és mos
catel o ranci, peró que tant li fa, perqué
sentiu que us pessigoileja per dins, que .us
estova els sentits i us fa esguardar al cel
arnb ulls de criatura. Beguda deis déus, de
la qual el Valles té el secret, que ningú no
ha pogut superar, descobrir, ni tan sois imi
•

tar.

En alguna que altra casa pairal arriba
al refinament de fabricar un pa moreno
monumental, per tal que presideixi la tatúa.
La mestressa, ella mateixa, haurá pastat
a la pastera de la
casa i
cuit al forn que
hi ha al costat de la llar de foc. Aquel pa
de familia amb el qual es feien, anys en
rera, els dies d'hivern, unes torratles sucades
amb oh i i fregades amb un al!, cuites a la llar
ran

(le foc i amb caramuixes, úniques. Pa la mo
lla del qual tenia el :mateix color que la pell
colracla deis pagesos. Record tendre i anacro
nic d'una época, la deis jaios, quan aquests
grataven la terra com a taups per arribar
a treure'n una trista mosta de patates
o un
manat

Montjuic.

Es curiós el que ha passat
té muntanyes a
tocar més o menyS editicades ; el
Tibidado,
per exemple, amb tota l'arquitectura sórdi
da, clerical i de fira que manté, fa Pefeete
que ha anat creixent, a mida de les neces
sitats ; els editicis es confonen ami) la ve
getado, amb el cel i amb les galtes de ta
gent que bada ; és tot d'una pedra tova,
tranquila i variable , els hotel poden ésser
substituits per unes grans gábies de micos,
i les esglésies per uns grans establiments de
xufles i cacauets ; es poden fer tots els can..
vis, i la pedra donará .sempre la :sensació
que és una cosa humana, que correspon a la
história contemporánia i als gustos deis
lectors de La Vanguardia. Amb, Montjuk
no passa res
de tot aixó. El gran castell,
amb les infinites roves de pedra que l'aguan
ten, fa Pefecte que és una cosa ,posada allá
dalt abans que Barcelona fos Barcelona,
ibans que cap borne amb cara i ulls 'pogués
endevin.ar que els seus néts inventarien: unes
coses
tan doices coxn els tortélls i les
or
xateá. El castell de Moritjuic está lligat amb
tina serie de t'radicions misterloses i
fessables, den tenir seas dubte tina certa
relació 'amb, la ,proa d'un vaixéll rnillénari
que viu carregat de pops 1,de musclos en
arnb

—

Mantjuic. Barcelona

.sesap.quina banda dáigna Meso menys
'afai./orida' de clavegueres. Un, vaixell que
:venir al nostre país': anenat' Per un$
va

bornes estranys que tenien :tot de barba i
un
ull vermellós carregat de, liágrImes.
Jo estic segur que En Rius i Taulet es
mira el castell de Montjiiic i no sabia
dónar-ne cap explicadó, corn no en pOden
donar cap explicado tots éls historiactors i
totes les rateS d'arxiu per més documerits i
.méS proves que tinguin. El castell de M'ont
jtik rio ha estar eciificat én cap épocal de
terminada, ni raingú ha 'sabia: mai per qué
serVeix.. Es un deis tants-Misteris de Baa
Mona, pero no hi ha dubte que él rnés es
pedal de tots. Perqué els tnisteris de Barce
lona són, al cap i a la fi, :barcelonins, Peró
el caltell és la cosa més, antibarceloniaa
que existeix. Si hi ha dues coses que no
lfiguin' sén el castell i éls pardals de !a
Rambla, i qui diu els pardaiá de la Rambla
pot dir totes les miSses de, dotze i toteá les
samarretes que se'n van ..a Montgat amb
una
guitarra i un sandvit
La prova que el castd1és la cosa mes
antibarcelonina, és que nohi ha, estát rnai
ningú. Aixó és ciar que és exagerat, Peró
és que jo quan clic estar ea,algun iloc, vull
dir posar-hi una mica l'anima, descansar-hi
una
mica, sentir una punta de contacte
moral amb el lloc, i la poquíssima gent
que ha estat a Montjuic no ha fet res d'a
questes coses. De molts anys cm consta
que a Montjuic hl va estar En Pere Coro..
mines, amb uns sergents estranys, que es
dedicaven a fer tortures obscenes als anar
quistes. Sabem que hi han estat uns sol
dadets espantadissos que varen fusellar En
Ferrer. Sabem que hi han estat alguns miL
litars per força, alguns jesuites que han
anat a prestar serveis ron del patíbtil, algun
,

suicida, algun inventor estrany, algun pobre

d'aquests

que

A

JAUME PASSARELL

una

mona

per les

Mo.ntjuic

'

hi ha estat mai cap nota
ni cap canonge, ni cap
jugador de futbol, ni cap fabricant deli
qüescent, ni cap poeta sensible.
Tots hem tingut el castell clavat al mas,
amb aquel aire que gasta la litografia de
licadíssima ; Dei-6 qui de nosaltres s'ha vist
.amb cor de penetrar al castell? Per Setma,
na Santa hi fan un monuanent que nornés
han visit_at en vint-i-cinc anys tres estu
diants romántics i aigun home d'aquells que
es clavaven
ganivetades dintre d'uries bar
raques de canya.
Ningú no sap el per qué d'aquesta mena
de repulsió pel .castell de Montjuic. No pot
atribuir-se a un rner antimilitarisme, per:qué a Barcelona han existit i existeixea
temperaments
sometelnistes forMl
dables i inquisitorials que fataiment fruei
xen en una matança de porc o en un, museu
on ensenyin instruments de tortura d'aquells
tan afinadets. La causa de l'odi a Montjuic
és inexplicable, tant més inexplicable donat
el cas que el castell és un monument mag
nífic i importarntíssim.
I ara ve de sobte el fet extraordinari:
l'Estat cedeix el castell- a la ciutat de Bar
celona, el castell passa a ésser una palta
des
inofensiva, i tot el misteni 1 tot
apareixen. Sentim un entendriment rápid,
una
mena de
simpatia frenética pel cas
tell, i tothom es pregunta : qué en farem?
Quin partit podrem treure de la mole de
pedra? Tots nosaltres som una mena de
personatges de faula i tenim un cert pa
rentiu amb aquella noia que dula un gerro
de llet al cap í anava fent calendaris.
Jo cree que la cessiO del castell de Mont
juic és el fet més importara que he presexn
ciat a la meya vida. Més que la República,
més que totes les arribades d'En Maciá a
Avila, més que tots els mals de vexntre
clericals, i els somnis de banderes de lliber
tats i d'illusions, cm sembla meravellosa i
insospitada aquesta cópula popular del cas
tell de Montjuic i la ciutat de Barcelona.
Després d'haver vist aixb, cm penso que
podré dir amb un cert dret que ja no cm
de

ve

no

disset anys,

res

de

non.

JOSEP MARIA

DE

SAGARRA

UROEICINAL
freu el dolor
de ronyons

esquifit d'escaroles.

la taula tot seran rialles. Tots els de
la família, els cosins de Parets, els oncles
del Raval, els nebots de Montornés, sense
mancar-n'hi un, s'asseuran en toril de 'a tau.
la. Al mig d'aquesta, un porró monumental
i, en .previsió del que pogués succeir, al costat
de la taula, i a dins d'una galleda d'aigua
fresca, ja hi haurá l'altre.
El bou rector, gras, colrat del sol, hi pas
sará a l'hora del café i en pendrá un glopet.
A Granollers fermentará la bullida amb
tota mena de festes, les quals serán amenit
zades amb fontades, i amb costellades al
bosc. Jo, que sóc un vallesá entusiasta, per
bé que platónk, m'hi adhereixo des de les
pagines de MIRADOR.

amb

van

carreteres.

perque

clissoli

fácid úric
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Cana
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INTERESSOS DE LA CIUTAT

El castell de MonfjuVe
Ara que sembla que el castell de Mont
a la ciutat de Barcelona és par
interessant de recordar la histó
ria militar d'aquest indret. Aquesta liisto
da no és tan 'larga com •alguns es pensen.
Montjuic no fou fortificat abans del 1640,
amb motiu de :a Guerra deis Segadors ; fins
aleshores, de temps antiquíssim, hi havia
existit una torre o farell on un guaita amen
ciava «de din ab senyal de vela et de nits

juic tornará
ticularment

jugá a la primeria un paper importan
tíssim. Cau el castell a mans del príncep
de Hesse Darmstadt, el qual hi mor amb
tots
els seus (setembre 1705) ; torna a mans deis
borbónics a 25 d'abril de 1706 : peró l'ha
d'evacuar i el volen en gran part a Ir de
maig de 1706. Després, el castell continuá en
poder deis defensors de Barcelona fins a la
capitulació de la ciutat. Car les tropes borbó
niques, durant el setge de 1713-14 deixaren
tell

Els

Illirani
lora

El

•

d'un régim

preu

Durant la campanya del plebiscit prussia,
premsa de dreta s'ha servit amb insis
tIncia d'un argument molt apreciat pels
etzemics del regim : que la República surt
molt més

que la

cara

MonarTuza.

Potser hi hagi hagut abusos
nistraoió actual del Reich. Perd

de l'aire

correus

La institució del correu és vella com gai
rebé la mateixa humanitat. Només hi havia
mitja dotzena de persanatges escampats pel
món, que probablement un d'ells ja feia de
recader, transportant notícies i records
d'uns pels altres. Es ciar que ho deuria
fer d'una manera primitiva, tal com l'épo
ca mateixa comportava, peró el cert és que
la seva comesa el situava com a precursor
d'un ofici que havia de fer a la humanitat
els serveis més considerables i estimats.

trem d'un pendent i arrencaren cara aval]
tot motor fins al final del
pendent, en
Mermoz es va veure obligat a fer saltar
l'avió per damunt d'un torrent, tornar-lo
a
terra per augmentar la velocitat,
saltar
un nou torrent i tornar terra i repetir la ma
niobra per tercera vegada abans d'enlairar
se definitivament després
de córrer un qui
lómetre i mig damtent d'una gelera. Mer
moz, grácies a la seva sang freda i a la
seva
abnegació, va poder retornar a Bue

l'adnzi
els diaris

en

d'esquerra fan remarcar que els dirigents
de l'Estat republica no són tan feixucs per
al pressupost com els de l'Itnperi.
Guillen II
4. 1,

•

•

4

consignació

tenia

no

a

titol

d'emperador alemany, per() la seva llista ci
vil, la. «Kronrente», com a rei de Prússia
pujava disset milions i mig de marcs.
Ebert, el primer president del Reich, fruia,
només, de 53,510 mares anu,als, despeses de
representació cotnpreses.
Hindenburg té uns honoraris de 6o,000

44,
e.

.4"."""24.'"'"«

.40

marcs, reduits

a

cent

rebaixant

disposició

43,200

virtut de la

en
en

un

28

per

re
roo

honoraris deis alts funcionaris. A més
més, té assignats 120,000 mares per des
peses de representació.
Cal afegir que el president del Reich esta
els

1,•4'. ""Z

a

aclaparat d'impostos

i Sobreimpostos, men
tre que la «Kronrente» de Guillem II n'es
tava exempta.
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Efecte repetit
Vista aeria del castell de
ab
que

senyal

de

fochs,

totes fustes

de

rems

vaessen».

Aquest

farell comunicava amb Barcelona

pee,una carretera bastant ben feta i comen
gula l'any 1607. Peró en temps de la guerra

•

amb Castella l'indret fou tfortificat. En tren
ta dies fou erigit un, fortí, amb pedra i fang.
Durant el curs de la guerra l'obra fou per
fecCionada, amb revestiments de major con
sistencia, i, segons alguns autors, construint
una obra avaneada en l'estribació coneguda
vulgarment pel nom de eLlengua de Serp».
El castell, en canjunt, formava un qua
driláter irregular de dimensions migrades
(91 x 83X 70 metres), amb dos petits baluards
i dos mitjos baluards, amb cares de 23 a 25
metres les májors i de sols 16 metres les
altres, 1 flanes dG 8 a ro metres. S'hi odien
collocar uns pocs mosqueters i dotze peoes
d'artilleria.
Aquest petit castell fou l'escenari de la
desfeta de les tropes reials a la Guerra deis

Segádors.

L'any 1652, seguint els tractes fets entre
Catalunya i Felip IV, la ciutat va perdre
la propietat de les muralles i fortificacions,
elles Montjuic. I quan la guerra de
el castell va augmentar d'importán
da i de fortificad() : d'aleshores fins a Paca
bament de la Guerra de ,Successió, Barce
lona havia de convertir-se en el camp d'ex
periencies de tots els aveneos de l'enginye
da militar.
Des d'aquel' any (1694) el eastell de Mont
juic ocupa tota la planura del cim de la
muntanya. El castellet precedent passa a
ésser n reduete interior. Formaven la for
tificació tres baluards mirant a terra i un
Ilarg frontis rectilini, en línia de dents de
serra, per la Landa de mar. •Se sap que en
1697, encara no estavén del tot acabades les
obres.
Encara existia en 1697 un altre fortí a
Montjuic. En dejen el fort deis jueus i es
havia existit el fossar deis
tava situat en
tnig aire de la muntanya, mi
israelites'
rant a Barcelona. A més existirien unes
bateries a la capella de Sant Bertran i una
línia de defensa al llarg del camí de comu
Picació amb la ciutat, sostinguda per la torre
de Dainians.
Durarnt la Guerra de Successió aquest cas
entre

1694,

Montjuic

banda el cantó de ponent, el més fort, i
atacaren la ciutat pel flanc débil que era Ile
de

vant, on no fi havia cap muntanya ni castell.
Des d'aleshores
capitulada Barcelona
existí el projecte de convertir la ciutat en una
gran pina de guerra i així tenir-la més sub
jecta. Fou dregada la ciutadella i, en 1751,
s'enderroca el vell castell çle Montjuic i l'en
ginyer Joan Martí Zermeno, seguint els prin
cipis de Vauban, modifica la «Llengua de
Serp», deixá gairebé com estava el baluard
de Velasco i ea construir les llunetes de Mar
i de Terra, mútuament defensades i formant
un petit frontis abaluardat de 128 metres de
costat exterior, sense cortina. L'antic baluard
de Santa Isabel, afegint:4-1i un llame dret, s'a
inomená de Santa Anastasia. Fou aleada, a
principal al mig i cos de guárclia, amb una
més, una Gortina de 69 metros amb porta
doble rampa per pujar al terraplé superior,
és á dir, al cos central d'edificis. A la banda
que déna a Barcelona foren construits els
baluards de Sant Caries i Santa Amalia.
Mirant a S. 0. i atravessant la cortina
--

—

Amália-Velasco,

d'aquests

prop de

El princep de Ganes ha fet el viatge de
Londres a Biarritz en el seu avió darrer rno
del, püotat pel tnajor Fielden.
A propbsit d'aquesta afició a volar, la du
quessa de Westminster li pregunta:
—Altesa, Sa Majestat la Reina no passa
ansia veient-vos viatjar tan sovint en avió?
—No encara. La meya mare tarda a pas
sar ansia.
Fins que vaig haver caigut de
cavan

una

dotzena

prohibir concórrer

després

ser

a

de deis

o

El mahaíma

vegades, no em va
cap steepleechasse. 49ot
dotze caigudes
de

el vil-reí

l'angle flanquejat

darrers baluards fins a la línia de
dents de serra, Zermeno va construir un fron
tis abaluardat interior, dit Hornaverch, amb
entrada coberta i esplanada. •profitant una
canea existent s'hi
féu una gran cisterna
d'aigua no potable. Péibeure, hi ha la cis
terna que recull les aigiiéS del CóS: central.
El castell era artillat per 86 canons en al
tres tantes troneres i quaranta peces Inés
entre morters i obusos.
I, com va esdevenir amb totes les grans
fortificacions_ borbbniques, no va servir de
res quan la guerra de la independencia. Aixó
afirma la superioritat de l'esperit damunt la
materia. Caigut, •per traició, a mans crelS
francesos, fou atacat l'Ir de marg de 1811
pel general Manso : és el darrer combat que
han vist aquells murs.
A partir d'aixó l'actuació del castell ha
estat merament policíaca. Espartero hi born
bejá Barcelona, shi dona turment als anar
quistes a darreries del segle passat. Ha estat
testimoni de fusellaments i presons Gruels i
arbitráries.
Gairebé tan odiós com la Ciutadella, ben
aviat seguirá elS Sen'S PaSsos.
•
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ÉLATES

El virrei.—I dones, senyor Gandhi, quin
dia sabrem si aneu a la Conferencia de Lon
dres?
Gandhi.—Hi aniré si tinc temps d'acabar
de fiar els meus calçotets.

(Politiken, Copenhague)

El presidení Hoover

i

la premsa

El problema deis deutes i de les repara
cions no és l'úttic que preocupa el president
deis Estats Units. Des de fa. un quant temps,
les seves relacions amb la premsa són una
mica tivants, i aixb, a l'America del Nord,
no
és pas un problema insignificant. Els
periodistes reprotxen a Hoover que no els
informa d'una manera suficient i crea aixi,
per fer costat a la crisi económica, una crisi
d'inf ormacions.
El president ha replicat que en l'actitud
poc benevolent de la premsa no hi lumia
res propi
per alterar el seu robust bon hu
mor.
Perb els diaris han reproduit malicio
sament aquest comunicat presidencial des

súbdits cada any!
I aix() no demostra pas precisament que
!'humor presidencial resisteixi totes les pro
ves.

La

pena

de morí

L'humor no perd mai els drets amb Ber
nard Shaw. Una de les moltes coses que
ha dit, en tornar de Rússia, és aquesta:
«e1 /a, U. R. S. S. ha estat del tot
la pena capital, de manera que podeu
cometre un homicidi en condicions favora

bilíssimes—posem-hi quatre mesos de pre
só—, perb podeu ésser afusellat per
qüestió política
per haver provat d'enri
quir-vos amb l'especulaci6.»

una

o

II
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TRAJOS PER A BANY
BARNIIçOS
CAMISES PAIAMES
sUETERS
CINTIIR_ONS
ELASTICS
MOCADORS
MITJONS MITGES
-

Edmonde Guy es va fer famosa
perqué havia perdut un collar de

-

penes.
Courteline féu aquest comentan:

PREUS

—"No hi ha cap collar de perles
que, per tal d'esdevenir famós, II

RAMBLA »ÉL CENTRE,

33

-

Edmonde euy..."

PAISATGE BACARDI, .2

missió del

correu.

I ara no volem posar de relleu com la
fundó del correu respon a una necessitat
que el mateix home situa a primer rengle,
sinó que voldríem dir que per portar-la a
bon fi mai no s'Iban estalviat esforeos i que
quan la cosa s'II° portava, s'ha fet ús de
l'heroisme més espontani amb prou prodi
galitat per ennoblir la professió per sem
pre més.
!Els correus deis: Césars que s'havien de
fer un tip de córrer a peu, admetent el fred
i la calor segons com venia' la pluja, la
tneu, la pols i el fang, els ,bandits i el propt
cansanci, devien tenir la mateixa conscien
cia de la utilitat elevada del seu treball i
la mateixa voluntat de reeixir que els cor
reus
dels tsars que a cavall i amb molta
pressa, de nit i de día, esbiaixant-se deis
llops i de la gelada, complien llur obliga
ció per damunt de tots els obstacles quan
podien, que quan no podien sovint s'hi
quedaven. Exactament com els correus
recordeu la gairebé documental retrospectiva
El cavall de ferro que es va projectar no
americans que travessa
fa gaires anys
ven
els iEstats Units de banda a banda a
galop desesperat amb el sac del correu a
la sella, fugint deis polis-roges, deis lladres
aventurers, de la set i de tots els obstacles
que oposava un país inhÓspit i desert. En
tots els temps, a peu i a cav.all, amb dili
gencia, amb ferrocarril, de qualsevol ma
nera
que fos, els correus han donat una
mesura
admirable de com cornprenen la
missió que han acceptat.. Com si s'adones
sin que no transporten simples mereaderies,
sin() la cristallització material d'idees, sen
timents i voluntats, la qualitat del bagatge
ha fet del correu•una professió amb retocs
de sacerdoci.
No s'hi val objectar que aquest entusias
me
nostre pel to cavalleresc que l'exercici
del correu hagi produit sovint, estigui ac
tualment desenfocat i calgui endossar a la
história els episodis que ens han provocat
l'admiració. No s'hi val gens, porqué con
temporh.niament, el nostre genet d'antany
s'ha reincarnat en el modern correu. Aquel'
cavaller valerós que una i altra vegada fu
gia extenuat de l'encale deis llops i deis
pells-roges i que algun cop en rebia el tast
de les dents i deis trets, sense desdir mentre
visqués, avui el retrobem no tan empolsat
i amb un .altre corser.
En el temps de l'art modern, de l'arqui

Aires el seu passatger i el
tothom ja els creia perduts.
!nos

set'

avió quan

Un altre pilot, Guillaumet, el 13 de juny
de l'any passat, també en els Andes, va
trobar-se en la val' del Diarnant prop del
volcá Maipú una violenta tempestat de tneu
que l'obliga a aterrar en plena set-ralada.
L'avió capota i grácies al gruix de la neu
que feia de coixí el pilot no sofrí cap mal.
L'endemá i proveit de queviures amb qué
reglamentáriament va proveit l'avió, Gui

—

la Casa Blanca. Potser aquest clixé és un
trucatge. Sigui el que sigui, la seva publi
cació ha motivat mesures severes contra els
portadors de kódaks pels volts de la resi
déncia presidencial.
Es fama que Hoover, parlant d'aquests
inoidents amb un intim seu, ha dit :
—Quina llastima que cada cap d'Estat no
tingui el dret de condemnar a mort, sense
tribunal ni comptes a donar, quatre o cinc

una

mesura
que la História va fer d'aquesta
humanitat una•cosa més seriosa, també va
consolidar i va donar patent especia' a la

A

—

denyós acompanyat d'una fotografia en qul
es veu Hoover, penserós ipansit, entrant a

calgui perdre

africana

Damunt la costa

BARATISSIMS

F. VEHILS VIDAI
•
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moderna, de l'esperit modem, gai
robé niquelat, no hi ha res perdut, perqué
entre altres coses encara tenim els correus
amb el mateix. nervi de sempre. IEs ciar
que exteriorment no el reconeixeríeu : l'hem
vestit amb cuiro de cap a peus, 11 hem do
nat unes ulleres allargades i una máquina
ben moderna, per() dintre del pit s'hi reGull,
sempre a punt, una mística del seu ofici
que en un mornent donat u fará treure com
qui res, de la butxaca, l'heroisme, l'abne
gació i qui sap si el romanticismo deis ccrr
reus de sempre, que
per complir han fet
tectura

estren.ues.
Molts .d'aquests correus d'avui estan al
servei de la Companyia General Aeropostal,
que s'encarrega d'una Manera hipotética
ment comercial i grácies a l'ajut del govern
francés, de la comunicació postal entre Fran
ea i América del Sud en una línia aéria de
13,300 quilómetres de 'largada que travessa
mar, deserts extensos, on només hi ha sorra
i moros salvatges i agressius, muntanyes de
set mil metres i paises on els tornados fan
de les seves cada dos per tres. Els pilots de
coses

han de lluitar quotidianament
les boires, els vents i amb
l'horari que és un deis obstacles més tena
ços. Peró no en parlem d'aquests obstacles,
que són els mateixos amb qué han topat
norrnalment els correus de tots els temps.
Voleu saber algunes de les gestes que els
pilots de l'Aeropostal han realitzat? No pas

l'Aeropostal
amb el

temps,

totes, és ciar.
En el mes de marg de 1929, el pilot Mer
moz, que més tard travessava l'Atlántic Sud
d'un sol vol transportant el correu, va sor
tir de Buenos Aires en direcció a Santiago
de Xile i en travessar els Andes, un remolí
de corrents d'aire .desoendents el projecta
irresistiblement contra un replá de la mun
tanya a 4,000 metres d'algária. Del xoc en
resulta el tren d'aterratge esclafat i sort
Mermoz que l'ater
encara de l'habilitat de
ratge no tingués altres conseqüéncies. El
pilot i el seu mecánic es passaren dos dies
i tres nits, amb una temperatura de vint
graus sota cero, tapant les tuberies esbot
zades pel gel i reparant provisionalment
amb filferros el tren avariat. Molt penosa
ment aconseguiren remuntar l'avió a l'ex

El gran

Erg saharia

va comenear el descens en la recerea
d'un 'loe habitat. Després de tres dies
de tres nits de caminar, d'haver perdut els
queviures i d'estar quaranta vuit hores sen
se tastar res,
uns
carrabiners argentins el
reColliren completament extenuat. X natu

llaumet

ralment,
a

una

vegadá restablert, s'incorpará
com si res no hagués

la tasca de cada dia

passat.

El 29 de juny de l'arty 1928, els pilots
Reine i Serre, acompanyats de l'interpret
moro, que tots els avions de la línia d'Afri
ca
han de portar reglamentáriament, yo
lava a poca aleária des d'Agadir a Cap
Juby dintre d'una espessa boira que no po
dien sobrevolar perqué a sobre hi havia
un
vent
violentíssun i molt calent, quan
ensopegaren sobtadarnent amb una duna.
L'avió capota, sense mal pels seus passat
gers, que es repartiren les conserves, els
llegums, els ous 1 el bidé amb els 18 litres
reglamentaris d'aigua, i emprengueren una
marxa atu'idora cap a la costa. No trigaren
gaires ,iquilórnettres i els moros amb els
fusells a punt de disparar s'apoderaren dels
náufrags, que tingueren sort de l'intérpret,
el qual prometé als moros un fort rescat si
respectaven la vida deis dos francesos. Des
prés de robar-los els vestits, els sotmeteren
als tractos més cruents, i fou solamerit
després de quatre meses d'esclavatge que
el govern francés aconseguia el rescat. La
tribu que els havia c,apturat era la deis
R'Gueibat, que anteriorment s'havia apode
rat de Gourp, Erable i Pintado, també de
l'Aeropostal, i els havia assassmat.
Marcel Reine havia efectuat, abans de la
seva
captura, un rescat temerari. Quan
Larre Borges i els seus companys d'intént
de vol transatlántic varen caure a Río dé
Oro i van ésser capturats per una tribii
mora, Reine va aterrar prop d'ells i se'ls
pogué endur i dipositar a Cap Juby, sim

plement.

primers temps de la línia d'Amé
Sud, va sortir un avió de Rio en
a
Porto-Alegre. Amaya pilotat per
Delaunay i portava com passatgers el me
'En els

rica del
elirecció

brasilers. Prop de
a
600 metres
d'aleada, la ruptura d'una conducció de
bencina que caigué sobre el motor calent,
ocasioná l'incendi de l'avió. El pilot, tot
voltat de llames, intenta un aterratge rápid,
pert) el foc l'obliga a sortir del lloc de co
mandarnent i mantenir-se gairebé suspés en
l'aire a un costat de l'avió. Delaunay, mal
grat tot, introduint ara un brae, ara un
altre en el lloc de pilotatge tot encés, encara
va poder conduir l'avió fins a terra amb els
passatgers sans i salvats. En aterrar, De
launay va caure setnse sentits i les seves
mans estaven
completament mutilacles pel
cánic i dos

Florianópolis

periodistes

i quan volaven

foc.

Calen més preves per demostrar que els
de l'Aeropostal són uns dignes supe
radors deis correus de tots els temps? I ho
són tan modestament, que tothom ignora
la seva gesta, i si hi ha un moment d'es
pectacularitat dura ben poc i continua el
seu volar abnegat, orientat rectilíniament a
complir una missió. Una missió que realit
zen
amb fervor i tenacitat exemplars, per
damunt de tots els inconvenients i de to
tes
les dificultats. Amb la consciencia que
el bagatge que transporten és de molt gran
valor : idees, sentiments, voluntats.

pilots

MARIAN

FOYE

C INEMA

E
Qüestions
Hi ha

un

métode

pretensió

d'investigació

que per compendre
remuntar-se als seus orígens.

espiritual sotmes, com tota
al canvi i a l'evolució, que
denat

perqué

és orientat

una

Un
cosa

és

un

envers

amb la
cosa

cal

produote
que viu,
canvi
un

or

punt

determinat, pretért aquell métode que és
quan s'inicia, quan ve a l'existencia, que
cal examinar-lo, per arribar-ne a una bona
definició.
No sabem les aplicacions fructuoses que
aquest metode pot tenir ; només farem cons

PANORAMA El gran flemátic

d'hisfóría
La história dei cine, tal com la .pensem,
'lauda encara de donar compte d'una altra
cosa, de l'evolució i successió deis generes,
ja que aquesta successió no és obra d'un
atzar
més o menys capritxós, sinó que es
regeix per raons que ens caldria esbrinar.
Encara que en l'obra de creació artística

hi ha una bona part d'iniciativa personal, és
incontestable que en conjunt una cosa com

la producció cinematográfica és prou vasta
i té prou ramificacions amb la consciencia

conectiva, perqué la

seva

histórica

marxa

Les represes
Acuesta recapitulació que els cinemes

Segons un fet divers que acabem
gir en una revista cinematográfica,

amb
Ilurs programes de represes fan deis darrers
anys del cinema, i d'una manera especial de
la darrera temporada, és sempre instructiva.
A distancia les coses es veuen millor, i sobre
tot es veuen millor en reveure-les. A més a
més, un boa film resisteix ésser vist ,més
d'una i de dues vegades.
Hom hasreposat El Rei del Jazz, ara que
la música del film ha estat vulgaritzada per
la gramola. Hem pogut acabar-nos de con
vencer que Paul Whitemon sofrí una equi
vocació amb la Universal. No és amb musi
quetes com les que oirn en aquest film, que
la primera orquestra de jazz del món ha
guanyat els seus llorers. El rei del jazz perd
la seva reialesa en aquest film, tant la Torea,

Keaton ha

trobat un nou
les paraules de les versions es
trangeres dels seus films. Seran enregis
trades en un dise foriográfic, que les anirá
engegant pacientment fins que l'artista les
sápiga de memória.
En llegir acuesta notícia, ens hem esgar
rifat, instintivament. I hém protestat. 1 hem
posa t el crit al cel. Car aixó—ens hem dit—,
aixó d'apendre de memória
unes paraules, el- sentit de les
a

aplicat al cinema fóra desastrós.
Qui volgués, amb la idea de compendre el
cinema, traslladar-se. als
sant que allí el

plieitat

veuria

cornenços pen
la máxima sim

seus

en

i puresa, faltada completament.
La veritat és que-,e1' cinema no és
pansió d'un germen inicial en el quá ¦hi
hagués ja
jtniteneió tot el que avui són
realitzacionV:IEllOrilma s'ha constituit amb
un doble movilitela d'adquisicions i eliMina
cions stiecessiVe'lita definit arril'una ne
Ola
tedat progressiva,.)1110tit
ció extrínseca i
justa incle

"s'In

fatkí(51a'

peridéncia.
Era al principi que els filrrileenrbscurs
i complicats, i decepcionaven l'estudiós que

infinits,

sorpendre'n llur ánima artística, i
és darrerament, en films com Soledat i La
cercava

llei de la xurona, que el cinema apareix amb
simplicitat i puresa.
La história del cinema, per ésser una his
tbria prépiament dita, hauria de dar les
raons d'acuesta gestació, que va des de les
primeres cintes fantástiques, que no són sin6
una ingenua figuració del moviment, als
darrers films de King Vidor i de Sternberg.
Peró la tasca és difícil i tots els que fan
d'historiadors la defugen.
Existeixen llibres sobre el cinema que ,pre
tenen a la história. Peró no fan obra d'in
sinó només obra de mamen-la i
ens donen una llista de títols i de dates.
aqUells títols són títols d'un catáleg que
vol -ésser cronolbgic, en lloc d'ésser exem
ples d'una idea.
.Per fer una história del cinema cal una
erudició poc corrent que no es basés preci
sament en un factor quantitatiu, sinós so
bre una minuciola coneixença d'aquelles cm
tes que hán .estat realment innovadores.
No es poden dissimular les dificultats d'ad
quirir ara aquesta documentació que ens
faria assistir a aquell doble proc-és l'elimi
nació i adquisició a que ens referíern, oi
més si tenim en compte que és ara que la
tasca fóra fructuosa, i •aixó ,perqué el mé
tode que aquí s'imposa creiem que és un
métode diametralment oposat a aquell que
apuntávem en començar.
Es el punt d'arribada que explica la ruta
del ca.minant, i sán dones els darrers films
els que aparenten definitius, els que ens per
meten apreciar els vells films i distingir en
aquells el zjue estava destinat a perdurar i
el que de totes maneres calia bandejar.
Dit amb altres paraules, els darrers films
ens han donat més que mai una iintelligen
cia cineasta que ens permet fruir més ara,
amb ells, que no las amb els .bolis films
d'altres temps.
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ta

qüestió.
L'aparició del cinema sonor,
posar
punt d'espera, ja que
podem pensar
en

un

importants.

de
ens

no

.punt final, en la marxa del cinema mut,
permet considerar en globus tota la produc
ció muda com una história acabada. ,Una fita
can
Els molls de Nova York és una fita que
permet parlar d'una história, la história del
cinema mut.
JOSEP PALAU
un

ja

ho sabeu•••

—que Carmen Batines

lació

en

t'erres

45 la darrera

Hollywood?

de

reve

Carmen Bar

nO sols és una interpretadora excellent,
sinó també una novellista i directora d'es

nes

cena.

—que Menjou ha fet amb Olga Blaca
nova el film L'etern Don Pan?
que Roland West, amb el títol d'El

corsari, ha fet

un

film sobre els infractors

de la llei seca? 1Chester Morris n'és el pro

tagonista.
--que Charles Farrell, tot i estar casat,
continua encara fent l'amor a Janet Gay
nor? Naturalment, en la pantalla, ja que
la famosa pardla d'E/ seU cel torna a pre
sentar-se en films que aviat veurern.
—que el nou títol de Greta Garbo és Su
san
Lenox? En aquest film Greta Garbo
parlará en quatre llengües. iEs tracta d'una
dona que viu en un ambient diplomátic.
—que Ita Rima, la primera vedette del ci
nema
iugoeslau, pensa renunciar a la pan
talla?

Un gat més o menys savi pot arribar a
cobrar
millor dit, és l'amo el que cobra
trenta cinc dblars diaris, a Hollywood.
Es parla d'un lloro que -pot proferir inter
jeccions en cinc idiomes diferents, com de
la bestia més ben pagada en el món del

de

nriúltiples

—

vegades.

tres

I' els

Viena fotogénica
Joseph Sohildkraut, malgrat l'éxit

deueri assignar á
un film el -mateix
vament

fotogénic,

assenyalen

a

una

volant

o

a

Kéaton

Anita

en

calen les grans cons
del cinema a l'aire lliure, tan cos
A me
que a penes es podien ler sinó
no

Realitat í fantasía
pública,

ministre frances

ha dit

en

un

Page

i Buster

Keaton

rol, exclusi
exclusivament visual, que

botella o

una

a

un

revólver,

aixeta de .bar

en

a

gros

.

Buster Kéaton no és reS més que un deis
tants elements lotogénicS, que hom tria per
a confeccionar un .film. Un elenient tan orfe
de complicacio:ns pássionals, peró tan foto
génic, com una pipa, per exemple. I els
Seus .films són també aixó :' una cosa essen
cialment plástica,. dones essencialment foto
génica, cienes essencialment visual. Una co
Sa piirament exterior, alleugerida del Ilast
interior.
I ara, amb l'adveniment del film parlant,
un 'borne així havia »de posséir fatalment la

INA1

111

,AMM=

portable.

La veu que hem sentit a Keatork
films parlants—aquella veu d'ul
tratomba—ja té molt d'aquesta fredor de
mort. •I ara, •amb el procediment fonográ
fic esmentat, la veu de Buster Keaton, en
gegant sense convicció un enfilall de parau
les apreses mecánicament, una tirallonga
de mots, el sentit deis quals no coneix, ac
centuará fins a l'obsessió, elevará a l'ené
sima potencia, aquella qualitat glaçada que
tenen els filrns de Buster Keaton, dit Pam"plines, films' més -externá'que"ititertis, inég
plástics que anírnics, més fotogénics que
expressius, films més visuals que pskolb-:
en

els

seus

gics.
SEBASTIA. GASCH

rilene Cletriich

Potser en la história del cinema no hi ha
cap cas d'ascensió tan rápida com la de
Marlene Dietrioh, cantant descoberta en un
music-hall per Joseph von Sternberg i enlai
rada amb un sol film
L'angel blau
al
—

—

4k.

recent

sortir els tópics, el sex-appeal,
per acabar que totes dues eren
molt bones i el .firmament cinematográfic
prou gran perqué hi cápiguen tots dos estels.
Ara ja no és un sol film el que figura.a
l'actiu de Marlene, sinó tres, ja que s'hi
han afegit Marroc i Deshonrat; el primer,
drama de la Legió éstrangera ; el segon,
drama de l'espionatge. De tots dos, la críti
ca
estrangera n'ha fet grans elogis.
Mentrestant, un petit escandol ha comert
eat a auriolar (?) el seu nom. Horn ha dit
que IVIarlene, casada amb un boa burócrata
berlinés i ,mare d'una nena, shavia ajuntat
amb el seu director, Joseph von Stemnberg,també easat, i que la dona d'.aquest havia
reclamat no sabem quants mils dólars ,d'in
demnització, afegint que per pagar-los, Mar
lene Dietrich no havia de fer sinó trancar-se

així. Hl

van

etcétera,

tot

una

cama, ja que les té

asseguradeS

primer rengle de les
punt de comparar-la

stars femenines fins al
atnb Greta Garbo i de
suposar que l'actriu alemanya sapari.a el re
nom de l'actriu
escandinava.
Fins i tot fou objecte d'una encuesta sa
ber quina de les dues actrius era la prefe
rida d'uns quants cineastes, aetors, escrip
tors
i altra gent que Contesta preguntes

dis-curs,

.visitant uns studios cmematográfics :
«Sha arribat a dir
i és una -veritable
paradox.a
que el cinema empereseix la
intelligéncia i emmandreix la imaginació,
—

—

RECEPTOR RADIO

si el cinema, per nosaltres, no valgués
menys pel que ons presenta que pel que ens
stiggereix, menys pel que rnostra que pel que
evoca, menys pel real que copsa que per
l'expressió que fa sorgir davant els tills del
cos i els ulls de l'esperit.»
En el fons del fons, acuestes paraules
com

«CLIMO»

tan

DIRECTE A LA CORRENT SENSEANTENA

atac

justes podrien ésser derivades cap
al film parlant.

a

un

Máquínes parlants elIctriques per salons
grans

locils palics. —Discos. —Acces=

Rádío i material eléctric en ge=
neral.— Demostracion.s diáríes. —Pecep=
tors de les més acredítades marques
sorís de

RAMON

Consell de Cent, 266
(entre

E. Granados

i

Arlbau)

el paper
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PRESSUPOSTOS,

en

altra gran quantitat de dólar-s. Peró
sembia que aixó són falórnies que nornés
sha cregut alguri diari sensacionalista de
Madrid, que no sap.que els escandols cos
ten cars a les stars del cinema ; que en tots
els contractes d'aquestes amb les cases hi
ha una «cláusula de moralitat»; que les
históries de Fatty Arbuckle, Bárbara La
Marr, Alma Rubens, Mary Miles Minter
més recentment, Clara Bow, són prou alli
çonadorés per a les artistes capverds...
ara
ens
anidom a parlar del cas de
jeanette Mac Donald, que tot just arribada
a 'Europa
ha cuitat a desmentir la novella
que hom havia fet córrer de la seva aven
tura amb un príncep d'una de
la poques
cases reials que queden a Europa...
Peró aixó cal deixar-ho per un altre dia.
una

de

Show-boat, torna, al cap de deu anys de viure
a América, a la seva Viena natal. Está can
sat de la vida fatigant que es porta a Hol
lywood, i está convençut que Viena és una
de les regions més propicies del món per a
la producció de films, més que més ara que,

Mario Roustan,

Dotar aquell rostre inanimat i Ornatic
de Blister Keaton d'una veu animada i Vi
vaç, equivaldria a crear un ccyntrast insu

•

•

trucció

dor.

directors

cinema americá.
,Conten que no fa gaire, a la porta deis
studios es vela un magnífic ós de l'América
del Sud, acompanyat del seu propietari, que
havia fet el viatge per trobar-li collocació.
Després d'uns quants dies d'acrobatismes a
l'aire lliure, l'ós fou llogat per un parell de
dies, cosa que, naturalment, no compensa
del tot el desplaçament de l'ós i del seu pro
pietari. ,Sort que si es viatja a peu amb una
bestia així es pot arreplegar algun diner pels
pobles del camí.

toses

veu

nuances

—

amb el film sanor,

una

Thérive.)

Animals ensinisfrais

com

interiors, sinó una veu monocorda,
uniforme i monótona, una veu im
passible, tan imp.assible com el seu possei
ments

.

ptan.

un

amb André

capaç de traduir tota la gamma dels senti

•

anirria complexa,. ipodrida
de
SentiinentaliSme. ..Buster
Keaton," 110. Bijáter''Keaton
és norné de la -plasticitat im
passible," él 'maniquí' de foto
génia Inaniniada, que érts
duelx la' niáteixa eriaoció; dror
dre ".éstrictamerit visual, que
la que enS..prodUeiXen ols ob
jectes que el róclegen.
«L'expressió de Keaton és
tan modesta com la d'una
botella», ha dit 'Luis Bunuel.
Ja -hem eitat acuesta frase al

un

volten, d'illusions i arriben, tard o d'hora,
a fer morir
elá pocs somnis que ens que
den. El teatre? Miratge, enganyifes dolen
tes per a la imaginació.. No heu rernarcat
corn, a la sortida d'un espectacle,, es troba
trist el carrer i bestia la vida? El teatre ens
xucla les darreres energies perqué s'allunya
de l'existencia, pintaht-la d'altra manera
del que és. En canvi, el cinema és teatre
sa, perqué un argument de film és sovint
rnés ingenu que el d'una comedia. El cine
ma és el veritable repets, el descans que us
torna a posar a •lloc perqué hi heu anat sen
se febre i sense preparació. La meitat de les
vegades, un va al cinema com qui es menja

pastís.»
(D'un interviu

mereix.

una

Constatem que el Lido, que durara l'hi
fou destinat a la ingrata. tasca d'eva
luar tots els films .muts. que dt ilarg temps
jeien sense poder exhibir-se, ara, amb les
represes, és on s'han danat potser els pro
grames, no sois més escollits, SiTIÓ més ben
orientats, en el sentit que per nosaltres deuen
tenir els programes de represes, els quals
entenem que han d'ésser sempre a base ce

com

es

•

vern

Teatro í cinema
dDetesto el teatre no hi vaig mal. El
testo tant
les (iones rnentideres "que

en

que

veu

treballada, rica en inflexions
entonacions variades, una veu

.

un

films

diverses i

pertoca. La

veu

.

un

reveli certes lleis que un historiador amb
d'esforçar a
consciencia del seu métier
descobrir.
Sembla ésser una d'acuelles regles, en els
dominis de la literatura, per exemple, que
la poesia en els pobles preoedeixi la prosa
i que la poesia épica precedeixi la poesia
Naturalment, sempre que no s'oblidi,
en parlar d'acuestes formes d'e•pressió, que
he fem només en quant elles es constituei
xen com a generes literaris.
El mateix caldria, doncs, constatar en el
cinema. En redactar la llista cronológica deis
generes amb llur aparició, esciat i dissolu
ció, tractar d'esbrinar les raons d'aquestes
variacions, variacions que no sois expliquen
la psicologia deis públics, sinó que depenen,
seas dubte, de
raons més intrinseques que
afecten la vitalitat de l'obra d'art.
Entre aquestes raons, cap de mes inte
ressant des del punt de vista estétic com
la que afecta la forma de l'obra d'art. In
vestigar cern les adquisicions técniques, com
el progrés artístic, influeix en l'ela.boració
deis assumptes.
El nostre amic Armand Obiols fa temps
que. treballa en un llibre sobre el cinema.
Tertim entes que un deis temes que ell abor
dará en el seu llibre será aquest de l'evolu
ció histórica deis generes. No cal dir amb
quin gust veuriem impreses les coses que
el nostre collaborador pot dir-nos sobre aques

una

•

L'art de Buster Keaton, en
és el pol oposat de Part
cl'un Chame Chapfin, per
exemple.' L'art de Buster Kea
ton ,no
té res a veure amb
aquells conflietes interiors,
que el gest i la dicció s'éncar
reguen d'exterioritzar. L'art
de Charlie Chaplin, per con
tra, sí. El rostre de. Charlot.
.traeix per majá »de matisós

com

tar que

que 11

No

aixó equi

efecte,

Quatre d'infanteria potser sigui un error
l'art de programar. Malparat queda
el que es reuneix en
públic heterogeni
cinema públic enfront d'aquestes dues
obres, tan difererits sens dubte, peró tan
marcadament germániques.

de Murnau

desco.neix,

veu

aquOst iprocediment..

i

film «Tabú»,

es

val a escanyar miserablement
la virtut .expressiva de la pa
raulá, i a convertir la idicció
en un'recitat mecanic de
pa
pagai. Per() després heni refleL
xion.át,i I ens ,hem repensar.
I hém -arribat a la conclusió
que ;Buster Keaton no Va tan
errau com .aixó en adoptar

els virtuosismes d'orquestració
són absents en els números rnusicals d'a
questa. revista tecnicolor.
Simultániament hem pogut reveure els dos
films que Buster Keaton ha rodat en cas
tolla. Un abisme, heus ací el que tothorn
constata entre un i altre. El primer, Estre
llados, una grossa decepció ; en canvi, l'al
tre, De frente... marchen!, no sois és molt
más inspirat, sinó també molt més ben fa
bricat en el que fa a la concepció del parlat
i la técnica acústica.
Trafalgar, que també hern pogut reveure,
ens ha tornat el gust a la boca que ens pretn
gué al primer moment del cinema sonor.
Les belles melodies, una mica segle xvin,
que canta Corinne Griffith amb una veu que
dóna confianga. En el fons, peró, un espec
tacle fluix i d'un to massa sentimental.
Dpnar en un mateix programa Nosferatu

Del

.apendre

qualS

l'exotisme,

en

de Ile
Buster
procediment per
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