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Del teatre oficial
Ara més que mai, a Catalunya—car amb
la represa de les nostres activitats collee
tives en un sentit plenament autócton, CiTIS
hern de trobar amb la manca d'un grapat
-de coses—, haurem de sentir la necessitat
d'una escena oficial amb tot el que a ella
<ontribueix i amb tot el que d'ella es deriva.
Aquesta necessitat, hem de creure que,
tar(I o d'hora, será degudament atesa, ja pel
tnostre Municipi—i fins pels d'altres ciutats
-de Catalunya—, ja per la Generalitat.
Es dar que, en teatre
Orn en tantos altres coses —,
pas comptar 'ami)
no podem
clássica nacional
una twadició
emmirallan,nos, de
en la qual

Varietés foranes
Som al café del poble. Procurem assassi
nar
la mandra del migdia : ara l'ofeguem
en
la copa del vermut, ara la clivellem a
trets de sifon. Un marrec roda les taules i
deixa uns papers Ilargs i de color groc.
Aquesta nit, al Centre Catalá Republicá Fe
deral, els «Espectacles !Sembi-Graff». Acon
teixement artístic, lo mai vist, etcétera. Cal
drá anar-hi.
A la nit, per les finestres de la sala del
Centre, penetra la vesprada a cavall d'un
airet agradable. Ocupen les llotges els me
nestrals endiumenjats. A les fileres de cadi
res, bandades de noies arnb vestits multi
colors. El jovent del poble llueix unes fla
mants carnises esport i unes corbates repu

qualitat, cap atribut, cap característica
seu
esperit per poder Murar-se plena
ment a la contemplació de qualsevol d'aque
llos obres i experimentar el gaudi que se'n
derivi. Peró l'espectador teatral, si vol sin
cerament arribar a aquest resultat, cal que
prescindeixi del tot d'ell mateix i es fongui
amb tots els abres espectadors.
Es per aixó que trobareu molts esperas
cap
del

.

aristocraticistes i convencuts de Ilur refina
que

ment

parlaran

us

del

teatre amb

un

—

la qual poder pendre exernple,
la qual ,ésser deutors de bas

a

•

tir la tnostra, feina actual da
mu•t un sól que fos més só
lid que no la improvisació o
les aficions passatgeres deis
aütórs, deis crítics o del pú
blic conternporanis.
Una comunitat com la nos
tra; per la qual es pot dir que
gairebé fou perduda del tot la
riquíssima florida del Renal
xement, el Ilurninós progrés

<Id qu'al tan desgraciadament
eoincidia amb la posta de la
estron
seva activitat nacional,
eada quarr tót just havia co
mengat a apuntar ; un Doble

aquest

com

nostre que,

des

mininiitzat pel cesarisrne
austríac, tot :el qué en ell era
auténtic i •iu, llagué: de dei
xar passar. el segle d'or de les
literattirés de VOccident d'Eu
ropa serise altra vida social
que agüella que li arribava
per un intert reflex de l'oficial
que el ,:governavá, tan lluny
d'en i tan ''postissa de .c'ap a
peusi quno hostil, a la per
sonalitát: d'aquest ; una nació
torn la riostra que, més tard,

prés,

.

ofegáts ja 'Corripletament
:

El vell teatre

—

d'aquells representa alguna cosa
país, i .la seva

teatre

la vida civil :d'un

en

manca

nostra és el .testimoni mes fefaent
del Ilarguíssim eclipsi que ha sofert la nostra
a

Principal

en

ella tot pensament 1 tota ac
ció sota el despotisme borbónie i amb ajut
de Pabaltiment collectiu que sofria, arnb prou
.fei.nes i rebia un petit ressó de les inquietuds
del ternps de l'Enciclopédia, hauria estat un
miracle que avui es trobés amb una vida
tollectiva afinada i perfecta en totes les se
ves activitats i
I una de les activitats on ens hem de
trobar ami) un retardament més evident és
natural qué sigui el teatre, l'art social per
excelléncia. No ens podríem pas trobar amb
tradició, d'una
un teatre d'aquells de gran
bona tradició; d'aquells que obliguen les
entitats oficials a fer tots els esforgos possi
bks per donar,elosetqta la..Pkncia. que.
subvencionar Sales d'eSpéc
es mereixen,
a
tacles pergué es dediguin exclusivament
o principalment
a
la representaciÓ de les
seves obres, a subvencionar escoles i con
•ervatoris per tal de tenir gent apta per a
aquesta comesa, per tal que aquella tradició
no
s'estronqui i rriantenir-la seMpre. Un

casa.

vida nacional.

Car el teatree com hem dit, és l'art so
cial per excelléncia. Tant com exemple és
miran. Si va a la multitud, també ha eixit
d'ella. Per ella neix, d'ella viu i per ella
treballa. .Un teatre sense palie en una
-época o altra de la seva existencia és una
cosa sense sentit. El públic li és tan neces
sari carn a l'oratória, civil també.
I no l'espectador, no Paficionat, no el
devot, siinó el públie, la multitud. A ella
es dirigeix, i no a cada individu isolat
No a Pánima par
com fan les altres arts
ticular de cada un de nosaltres, sinó a
nima collectiva que formem entre tots. L'es
i fins
..pectador podrá ésser eh l mateix
convé que ho sigui
davant una pintura
•

—

—.

—

—

una escultura, en llegir una •poesia o una
novella, sentint música. No ha de renunciar
o

menyspreu, i amb repugnáneia i tot.
Per aquests, el millor teatre és el que es
llegeix ; pero, en Veritat, el teatre que es
llegeix ja no és teatre.
De totes maneres,
aixó 'no vol dir que el. millor procediment
per a fer-se cárrec d'una obra teatral no
cert

—

'

sigui Ilegir-la.

nostra

banísties,

d'organització, pecuniaris,
podrkm pensar amb alió que
principal i :que potser és ,la que

etc.

'

ur

,

,

és la cosa
menys ha preocupat cada vegada que sla
i no sin po
tractat, d'aquest assumpte
—

aiii15-gu-é'Whauria""de

quell

•

mantenir aquest nostre teatre oficial.
Parlem de repertori perqué creiem que
un
teatre d'aquesta naturalesa ha de tre
bailar a base d'ell. No pot ésser un tea•tre
.detemptatives:, puix que aix.b no s!apartaria
completament de la seva fundó i el por
tara a ésser .el .mateix que un teatre d'ern
presa particular.
H.auria d'ésser un teatre que ens servís
d'escola a tots ; el mateix als actors que
als autors i que al públic ; un teatre que
i
en comptes de donar petites satisfaccions
.servir.petites vanitats, danés un gran exem
ple i servís una gran .ambició.
Destinat
principalment a representar
aquelles obres que tots sabem que són bo
nes
i que ben segur no tindrien un éxit
crematístie, prou important perqué una em
presa •particular .s'arrisqués a la seva re
exi
presentació, .aqiiest" teatre,Aliure de'
,

•

•

Oncies de la coneurréneia• mercantil, po
dria enearnitnar-se,' i hauria d'encariairiar-se,

més a od.entar i a educar que no .a sa
tiSfer elS gustos immediats duns i ,altres.
Peró. per aixé ens haudem de deixir bon
tros
del nostre cofoisme I, anar., a cercar
fora de casa alle que hi •trobéslirri, 'que no
seria pos poc; puix si bé és yeritat qüe se-.
ria:cosa.,altament desitjable que aguest tea
tre• oficial catalá .pogués aspilíarjade bon
cemengament :a ésser im Organisme de con
sagració,s.corn. son generahrient, els téatres
ofidals d'altres palsos ; és ,adir, :una es
cena dedicada a treballar amb, obres' que
..

'

formen.:part o es considera,:que poden ja
formar part de. la riguesa artística nacio
salvant les
nal, heiri de'reconéixer qué
en
degudes i comptadíssimes ,excepcions
aquest respecte som ben pobres..
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.Podriem saquejar a mans .plenés el riquís
sim fons que formen els clássics francesos
del segle xyri, el teatre isabelí anglés, els
grecs i els flatins, els italians i els ale
manys, etc., amb la traducció de molts deis
qu.als ja tenim bona feina feta, que només
slauria d'adaptar al dia, per fer-nos un
boa repertori, que hauria d'ésser no abun
dós, peró sí ben triat.
Amb unes guantes obres d'aguestes, pre
sentades amb dignitat i consciencia, és aanb
el que hauria de treballar principalment el
.

nostre teatre

meneament,

blicanes;
El teló amunt. Per tot decorat, una cor
tina blava. Hi hagués algun esnob parlaria
de sintetisme. Als del poble, pede no ens
enreden : aix?) és misérra. El primer per
sonatge que surt és un soklat. 1 el segon
naturalment,
com no?—és una criada. Ella,
es
diu Reparada. I el quinto, Rornualdo.
Parlen el famós castellá dels
de tant en tant canten acompanyats al pia
no
pel «mestre». 1E11 se'n va a la guerra,
i és ciar, els dos estan fets un mar de llá
grimes que procuren eixugar amb els mo
cadors de fer farcells.
L'espectacle ens rejoveneix extraordinária
ment, car ens transporta a uns temps en
els quals nosaltres gairebé no érem al món.
Dies brillants del Café de les Set Portes,
al Pla de Palau. Ningú dina que estern en
el 1931, i que en aquesta mateixa sala Clara
Bow ha picet Pullet al prúblic i Joan Craw
ford ha dansat follament, fins a restar ex
haurida.
I el públic riu. Despréá del soldat i la
criada, ha sortit el pagés. L'ombra de Pe
pe Marqués travessa la sala... El pagés ha
baixat a Barcelona per a fer xerinola. 1 ara
entra en escena la Rosita del programa.
Una senyora incitant, que juga amh un man
ton madrileny. lEls homes del públic ja els
comenga a agradar rnés ; i avancen unes
guantes files de cadires.
Comenga entre el pagés i la jamona un
duel de catalá i castellá. El públic riu fins
a trenear-se.
«Está usted hecho una piltra
fa.—Qué diu? Que menjo butifarra?», i així
per l'estil.
La dona es despenja d'un xotis marca
díssim i el pagés la segueix, la imita i en
sopega. Quan ella se'n va, entra Lina, una
noia joveneta, vestida amb dos parns de ro
ha de fantasia, i que'balla un charles arren
cat.
Els joves del poble li adrecen parau
les de doble intencié i ácompanyen els seus
movirneirits amb adrniratius sorollosos.
I alki continua, Pespectacle. Desfilen per
Pescenari els duetos elássies. Els casats de
nou, que tenen una conversació puntada "de
-pornografia, malgrat els programes assegu
ressin que l'espectacle és 'altament moral.
Les paraules equivoques troben en la sala
•

Deixant de Landa els múltiples problemes
que en tots els aspectes planteja la qües
tió de Pestabliment d'una escena oficial a
casa

5

oficial, almenys

i tots hi

en

el

seu

un

tornaveü

propici, que

amplia

les

gras-'

respeCtable

•

ANDREU A. ARTIS

co

guanyariem

prou.
només per poder

La llástirna és que,
comengar, hauriem de tenir ja primer de
tot una escola de la qual poguessin sortir
els actors per a aguestes representacions, i
aixó és cosa que no es crea pas del no-res
ni amb totes les subvencions i proteccions
oficials del món.
JOAN CORTES

ENCARREGUEU
ELS

VOSTRES

ARTISTICS

ALS

ÁFICS

PATRICI ARNAU
VERDAGUER
DEL

PALAU

•
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RATLLATS.
CLASSE

amIA illustracions musicals. Veurem qué pas
será. Potser riurern.
Jo tinc del teatre Es,panyol un conoepte
fatalista. Cree que está condemnat a morir.
Segueixo, fa anys, el seu desenvolupament.
Abans de prop, i amb simpatia. Ara de lluny,
i amb fástic. I veig que la línia descendent
s'accentua, cada temporada que passa, d'una
manera que avui ja es pot qualificar d'alar
mant. El procés de la degeneració del, vode
vil, vist en perspectiva, es presenta ciar,
retallat. I també, parallel a aquest, el can
sament del públic. No han erribat, encara,
al punt de coincidéncia. Quan es trobin, ni
el combregar no hi será a :temps.
Causes? Molt senzilles. Prescindir de la
qualitat de les obres, i creure "quel'obsee
nitat, administrada sistemáticament i en do
sis abundants, havia d'ésser una mina ines
troncable. Cure superior la quantitat a la
qualitat. Negligir les' interpretácioris de les
obres, qua1 no agafar-les Com un pretext
per a sortir a fer el xim' ple a l'escena. Ad
ministrar 'el gest obseé‘ o la frase gruixuda,
.com a únics reCurIos cómics.. Haver ban
dejat ainb menysprett la sal i el pebre de
Penginy, característic :en les obres del ge
gitalitat
nere' i justament, el' que dóna to

EN

-

'

Rosa

Hernaez,

de

l'Espanyol

teatre comenear les temporades amb obres
d'autors d'envergadura... per a continuar
les després, sistemáticament, arnb obres
analfabetes, 'Mes de públic, i amb tradue

cions estrangeres, com a plat fort. Aquest
és el costum de la casa, del qual, ara com
ara, encara, no se'n pot dir un mal cos
tum...

A Novetats és molt probable que comenci
En Caries Soldevila. Hi ha dubteS, peró,
entre que comend l'autor de Civilitzats,'tan
mateix! i En Pompeu Creuhet. Les irnpres
sions són que, al capdavally hom es decan
bons propósits.Veurem qué fará.
tará pel primer. Ben entes, si no hi ha recti
trasllát de la Maria;Llui
Uná havetat. Él
ficad:6 de criteri. La temporada vinent de N'o
sa Rodríguez al teatre castellá, al cap d'una
vetats seguirá la trajee'tbria normal de la
compariyia de com&lies encapgalada amb el
casa. Els autors seran, si fa no fa,' els de
seu nora, la qual treballará al Poliorama
sempre. I el toral d'estrenes quedará distri
'la tardar vinent. L'eixerida actriu ha de
buit de la mateixa manera qué s'ha vingut• sertat del Romea, el teatre on assolí, :párn
fent.tots els anys. No es coneix, encara, lá a pam, el prestigi de qué avui frueix, i es
lista d'estrenes. Probablement es sabrá la
disposa a empendre el vol per compte propi.
setmana e-ntrant.
La Maria Lluis:a Rodríguez és una .actriu
En aquest aspecte, a Romea passa el rna
excel•ent, plena de simpatia i de malicia,
teix. Tret de l'obra d'inauguració, tota la
i és molt probable que aquestes qualitáts,
resta encara s'ha de conjuminar. Hi ha .au
transplantades al génére castellá, no sofrei
tors disposats a lliurar obres, perb regala la
minves. Es més. Donades les caracte
terhenga entre ells, certament justificada, que. rístiques actuals de la comédia castellana,
el leatre estrangeritzat, alternat amb Pestric
pot trobar obres fetes- a mida ; la •qual cosa,
tament anallabet, agavelli la temporada.
en el catalá, esdevé bon xic més difícil. In
tel'Espanyol, feu ja una mica tronat d'En. ,aquell cas, gairebé es pot predir el relultat
Santpere, en eoncret no se'n sap res. Es de
favorable de l'aventura, lEns alegraríem que
creure, peró, que seguiran la trajectbria de
la provatura que iniciará al Poliorama Pei
cadent iniciada fa anys, i aguditzada a mit
xerida Maria Lluisa, li sigui favorable del
jans de la passada temporada ; si .més no,
tot.
perqué en els moments delicats, que són
Hom diu que prepara un seguit d'obres
aquellt en ,e1 transcurs deis quals és quan
interessants i que té el propósit d'emmar
cal demostrar la pericia deis orientadors,
car-les amb dignitat, tant pél que es refereix
,

aquests solen fallar. Hom ha dit que pen
sen, la temporada que ve, representar vode-vils del patró obscé, exclusius de la casa,

galM

a

la interpretado
Endavant !

El «Faust» en Una sessió
A Viena ja han comengat els preparatius
per al Festival Goethe de 1932, any en qué
s'eseau el centenari de la mort del poeta.
Él «plat fort» del programa será la repre
sentació del Faust, l'obra més difícil, a la
vegada que més popular de Goethe, almenys
pel que fa a la seva primera .part, que és la
que ordináriament es representa, per bé
que, retallada i tot, exigeixi quatre hores.
Quant al segon Faust, molt anés abstrús que
el primer, és rarament representat i exigi
ria ben bé cinc hores.

En aquests darrers anys, diversos direc
alemanys han provat de fer
versions abreuj.ades deis dos Faust i el doc
tor
Richard Beerhofmann prepara, segons
diuen, per al Festival de 1932, una «versió
popular» de les dues parts que podria ésser
representada en una sola sessió. Peró ales
botes caldria eliminar moltes escenes im
portants Pabséncia de les quals és molt pos
tors de teatres

desfiguri l'obra.
gaire temps, a Alemanya es doná
una
representació, amb el text sencer, del
Primer i del segon Faust: calgueren quatre
sessions, en el curs de les quals fou emprat
el cinema per representar les aparicions.
sible que
No fa

Cal representar els clássics?
El Berliner Tageblatt ha fet una enquesta
sobre aquest tema, recollint opinions d'ho
mes de Pofici i d'espectadors. Es de remar
que els menys favorables a la represen
tació dels clássics són els homes de teatre.
car

com

a

la

presentad&

FREIXENET

ADO IR"

TEATRAL
Un

dramátic declara rodo.nament que

autor

se'ls ha d'esborrar del programa : «Goethe
i Schiller queden midlor presentats que re
presentats, presentats ben relligats com a

present.» K.H.

Martin, postor

en

escena

que cal retocar els clássies
per tal d'adaptar-los al gust modern, i Stark,
lector al 'Teatre Popular, cita exemples d'a
questes adaptacions : Schiller retocant Fe
dra de Radne i 1Vlacbet de Sihakespeare,
Hoffmansthal adaptant •'Edip de Sótocles.
Es tracta d'adaptació de textos, i no pas de
modificacions de la posta en escena com
tantes se'n fan modernament
Tartuf en
burgés modern, Hámlet en gentleman, etc.
Sembla que, malgrat llur predilecció pel

berlinés,

creu

modernisme,

molts d'alemanys conserven
afició al teatre elássic. Pecó el .nivell de les
representacion.s d'aquest ha baixat molt.

La colglecció

completa de

MIRADOR pot consultar-se
l'Ancha Histáric de la Ciu

a

tat, plaça de la Catedral
carrer

de Santa Llúcia, 1,

"Casa de l'Ardiaca",totsels
dies feiners de 9'30

a

1'30.

DE

FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

ELS

I4 8 5 6

,

al vodevil. Finalnient, substituir els bons
actors, desapareguts, .amb .altres de dolents.
Aquests excessos resulten perillosos. No
n'hi ha prou amb el préstigi d'un actor per
a
aguantar 'el peS: d'un teatre. Millor dit,
no
n'hi ha per res. Es més. El que pot
passar és que l'actor Thi perdi del tot.
En el teatre, per altrá part, no es solen
produir les rectificacions a temps, Tot iaixo,
que
no cal dir que
ens agradada moltíssim
aquelt teatre reconguerís el prestigi d'abans.
•Com a demostrad() del gtie vénirn dient
es
pot citar l'exemple del teatre Talla, en
el qual es descabdellaren amb penes i tre
balls (lúes temporades miserables de vode
vil, mortes, amb premeditado i .alevosia, a
mans de l'obscenitat. 'Els
elements que en
formaven part, desertors del teatre Espa
nyol, cregueren heure el cel ámb les' dents
accentuant fins a la procacitat anés desca
rada les característigties vodevilesques ini
ciades per En Santpere al teatre Espanyol.
I el que .aconseguiren no fou altra cosa que
fastiguejar el públic, i d'una tal manera,
que havien de representar les obres amb
tres espectadors a les butaques. Es un exern
ple viu, encara calent, que podria servir
perfectament de,Ilieó, suposant que les Ili
gons tinguessin ,cabuda zis escenaris.
Per la 'propera temporada d'.aquést tea
tre hi ha a' punt l'actor Cumelles, pie de
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CATALANA)

de tardor

PERFECCIONA

QUADEPNACIONS.
I

Encara no hi ha res definitiu. En el trans
curs, peró, d'una setmana, ja s'han comen
eat a perfilar els propósits de les empreses
de catalá. Per bé que tot el que sigui con
cretar encara és prematur.
Se sap que al teatre Romea inaugurará
la temporada el poeta Sagarra. 'Fanmateix,
és un .bon símptoma. Pero cal pensar que
una
flor no fa estiu. Es costum en aquest

IMPRESOS

I COMERCIALS

TALLERS GR

( DAVANT

Laletanao 113v Piral]. E3.

en

riallades. Sis noies de fábrica, espri
matxades i jovenetes, ..es toreen sotragueja
des per la comicitat.
Richard, el xistós caricat del programa,
treballa desesperadament. Ara és un vidu
inconsolable, ara un advocat tartamut, ara
recita un vers amb illustracions musicals...
De tant en tant, el pianista ataca una dan
Lina, graciosos vint anys, som-,
sa i• suri
riure que vol ésser pervers, i una sina pro
vocativa. Ens canta alió del «Tomás, quiero
ser mamá», i del públic surten ofertes cri
dades a. tota veu.
.Després que iRosita ens ha cantat una
sardana i ens ha ballet unes peteneres Ri
chard anuncia que en obsequi al
d'aquest poble, faran un acte de concert «de
serio». Una veu :—Ara riureanl
Peró, ea! -1E1 que fem tots és badallar,
mentre els Sembi-Graff s'esforeen a treure
veu, simular gestos apassionats i prodigar
pinyols. Sort !que la cosa no dura gaire, i
el teló davalla entre els aplaudiments de les
mitges entrades—la quaxalla—, de primera
fila.
Hom ha deixat la sala gairebé a les fos
ques i el públic desfila tot malparlant de
l'espectacle. Els corridos del poble fan el
ronsa
davant la porta de l'escenari, espe
Crema no
rant la sortida de les artistes.
més el llum del café, i els mossos amunte
guen les cadires. Els corridos es planken els
cabells anal la má, i rectifiquen els nusos
de les corbates...
Suten els Sembi-Graff. El caricat, la Ro
sita, la Lina... Darrera d'ella corren tres•
mama...».
criatures que li criden
La noia es gira i ensenya a la llum pobra
del café una cara gastada, a eent mil lle
gües deis seus vint anys. Diu als menuts :
«Aneu amb la iaia.» 1 fa acte de presénda
una vella que camina ranquejant i porta un
maletí.
Els cinc joves lluits del poble han quedat
eixalats. 'En les butxaques de les america
nes
seis colltorcen les puntes deis moca
dors. I repiquen llur decepció damunt les
espatlles del ximple del •poble, que carrega
el bagul deis Sembirraff.
seS

temporada

La

Unió de

Fotogravadors

Casanova, 160-162
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vll500TANT
Confe ínédif de
Pero aleshores no era sinó un visitant.
Abans d'aquella mitja hora hacia estat
un home
vital, recercador d'objectes diver
síssims sota cels blaus, ennuvolats i plújo
sos.
Hacia rigut, somrigut ; hacia garlat
sense miraments o raonat amb prejudieis.
Abans, sofria, jugava i passava de la sensa
ció de fred a la contrária—per graus—. 1 d
huc arriba a odiar algun company de ruta ;
i més sovint s'enamora de dones fetes, de
noies al punt, de nenes agre-dolces. Es veié
infortunat per manca de destresa, per drope
ria, a causa d'enetnics competidors, per l'or
ba fatalitat. Conegué hores, dies, nits, anya
des i temps en general. Com cadascú. 1 po
dia recordar alló i alió altre, fetes i dites
propies de les que al cap de quinguentnis
fan exclamar o pensar : «Llavors sí que era
un xicot immens!»
mentre els ulls es mig
clouen, s'entrebada la boca i el rostre gua
nya grácia en tots sentits.
I encara era, fet i fet, •primerenc. No po
dria, per ara,. iniciar amb exactitud la re-,
dacció de la Divina Comalia. De manera
que se li presumien moltes llunes per cla
vara-. I eh l mateix no es tenia pas per un
desesperat ; la fe en Ja seca planeta no s'afe
blia sino en nits d'insoruni quan tota la
canabra t'hostilitza en nom del món vulga
ríssim i paorós i el cor sospira com un in
fant abandonat PerO retreure casos inso
las no escau. Eh l era, dones, jove i coratjós.
Ho hacia estat.
I aleshores, tanrnateix, el seu coratge
alentia! I es marcia la seva jovenesa
Assegut en la penombra. Una cambra sen
se finestres que
rep la alum somorta d'un
passadís oblidat. Habitava un desert silen
ciós. El!, voltat de murs miserablement em
paperats, entremig de mobles «modennistes»,
no
sabia dubtar de la propia monarquia.
Era el més bel!, el més savi, l'unic. El
paratge era penetrat, superat amb escreix
cal remarcar-ho?—. I a despit de tot, la
contingencia l'anava fermant i envilint
(S'havia escolat una hora.) Un nus, un nus
—aixo és, un rnus I—, deturava la seca cur
sa lliure.
Podía redreçar-se, rompre el cer.,
ele-. que potser s'havia constituit entorn
d'ell, podia també eixordar el silenci inert
de coses inferiors, amb crits suprems d'homo
sapiens ; ádime li era fácil desertar l'indret,
menyspreant-lo. Calia esperar?
.Esperar la propia supervivencia damunt
tot aquell univers mesquí, fungible. Ell,
l'essencial, presidiria la descomposició i l'a
norreament de l'accessori o la seca evolució
verá la tnaixenga de noves formes així ma
teix servils. Ara, en el seient acarat al que
ocupa el personatge, apareix una figura que
és la seva mateixa figura ennoblida i forti
ficada fins al possible. Ella millor que nin
gti—si ha estat creada ad hoz!—arbitraria
processos de lentitud fabulosa, devoradors
d'eres. Eres o minuts.
Després imagina l'existencia dels rellot
ges inexorables que amb ilur tic-tac espero
nen la civilització i la menen probablement
a un cul de sac que un dia (es deia l'heroi)
caldrá esbotzar amb perill per a molts. Mi
7ades abastadores i immutables (des de l'al
•

•

JOAN

OLIVER

gária

de campanars i torres civils), llambre
gades instantánies, policíaques (emergint de
cándides butxaques). Vet ací com verifiquen
llur imperi, multiformes, profusos de no
dir. Aixo fou atribuit als rellotges.
,Mentrestant, hacia extret d'un recó incert
de la seca roba un petit cronometre. Les xi
fres eretn tot just fosforescents. 1 el meca

LITERATURA

Importáncia de la Iluna

Vigileu el paisatge deis poetes ; peró, so
bretot, oh, crítics!, la posició de les seves
l'unes líriques. La Huna és un signe més
sensible encara que el paisatge per a deter
minar l'actitud poética de cadascú. Si; fins
ara, ens ha estat possible constatar una evo
lució en el gust del paisatge que va de la
primavera a l'hivern, del jardí italiá al pare
anglés, de la plana als cims, de l'arbreda a

ho—impalpable

com

boira, invisible

com

rosiu. Monstre sense cap, sense cua. 1 en
cara se li ocorregueren altres imatges .així
mateix farcides d'adjectius.
Peró canviá d'idees en recordar que ales
hores no era, fet i fet, sinó un visitant. Es
trolSava a casa d'altri. Antigament, ell ma
teix hacia anunoiat la seva arribada. El seu
nom fou Iliurat, rebut amb deficiéncies into
lerables ; novament lliurat, rebut novament
i assimilat gairebé ad litteram per un ésser
feixuc d'aparenga vagament femenina. Al
cancel!, durant el «game», la mirada d'ella
salta tot el temps per damunt les espatiles
del visitant vers el fragment de carrer que
la porta exterior retalla. Car l'escenari
efectivament desert—conté possibilitats innu
merables. Ella no pot ignorar-ho. Quan la
dona reabrí la porta del canoa i entrá a la
casa, l'home la seguí, llestíssim, estalonant
la, tant, que el seu olfacte en percebe i tot
la temible aureola. Peró, ella rai, tenia ja
sobreentesa la intrusió. Una paraula ento
nada com un reny i un gest extraordinari
--ándicació per mitjá de l'espatila a guisa

manc--clogueren l'episodi.

de

L'home

aca-.

baya d'ésser deposat en una cambra penom
bricola sense llum immediata. Vet aquí,
dones, un visitant
Pero abans d'aquelles dues hores i es
caig... (Vegeu i rellegiu, si us plau, el se
gon parágraf d'aquest text. Aquell qui co
menga «Abans...» i acaba «...sentits».)

JOAN OLIVER

anys

cles mereixedors d'un exament atent.
Entre aquests tres articles hi ha dos Ili
brets. L'un conté l'English Conversational
Course, que amb les seves illustracions, des
cripcions i converses, combinat amb l'ense
nyament oral deis discos fonográfics, ha de
produir un resultat excellent. L'altre és el
V ocabulari anglés-catalá del curs de con
versa esmentat, amb una gramática anglesa
en
30 lligons que m'ha semblat molt ben
concentrada. La traducció del text anglés,
difícil d'afinar, és molt ben feta i el text
catalá és imprés amb una cura gramatical
envejable. Lamento només d'haver-hi vist

exernple

:

diálegs fa el Ilenguatge de
impressió d'artificialitat. Per

hi ha

«peros»

massa

trencant

les

oracions ;

.

s

hom hi troba massa sovint el
verb «assabentar», que ha substituit un
«enterar» incorrecte sorgit naturalment. El
lector s'estranya de trobar-los, i una estra
nyesa així és nociva a Pacceptació d'un diá
leg que vol ésser natural. Potser d'aquí vint
anys, d'expressions així, totes les nostres
converses n'aniran plenes naturalment ; pe
ro ara com ara cal evitar-les, no admetent
!a incorrecció amb vistes a la naturalitat,
sino cercant expressions que siguin enserns
naturals i correctes.
Pero aquesta artificialitat deis diálegs,
amb l'abséncia de diferenciació expressiva
dels qui els sostenen, no és deguda a defec
tes de l'estil general, adequadíssim, d'aques
ta obra, sinó a la inexperiencia que encara
mostra l'autor en la caracterització deis per.

,lonatges.
•-Tots aquests minyons i noies que es pas
segen per la Rambla i es banyen a Castell
defels passen una mica vagament per da
I:vant el nostre esguard simpatitzant de lec
tors. Eis mateixos protagonistes, Pere i Ma
ria Rosa, resten simples siluetes de dues
dimensions, quan caldria que tinguessin
prou de relleu porqué pogués hom ter en
torn d'ells un tomb ben complet.
Tanmateix, el cas de Pere desperta i des
ferina tantes d'associacions, la seca trage
dia sonso gra:ndesa és exposada amb una

Agéncia exclusiva

per

a

la venda de

MIRADOR

SocietatGeneral Espanyolade Ilibreria
Barbará, 16
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La censura americana acaba d'algar la
interdicció que pesava sobre cinc obres co
negudes universalment : Les Mil Nits i Una
Nit,

les Membries de Casanova, el Deca
meró de Bocc,acci, Gargantua i
Pan.tagruel
de Rabelais i L'ASe d'Or d'Apulei. Yen),
Por no semblar massa bondadosa, ha decla
rat que només tindrien dret d'entrada
les

Seran, encanvi,
que contin
o

«illus

Comentant la famosa fórmula de Belja
:
«En rnatéria de traducció, com rnés
literal, més !iterada ésa, Veslot i Banohet,
en
el9 seus Paranys de la versió anglesa,

me

comenten

alé, mut com una
clamor—, el Temps
s'esmunyia i tromania alhora, endémic i cor

LLIBRES

els

que els

La éraducció

un

ment.

una

americana

Estats Units és la cosa
incomprensible per un europeu. Hi
ajuda les faeultats que cada Estat de la
Unió, i ádhuc cada jutge, tenen per fer el
,als

gum passatges en «llenguatge obsce»
tracions inconvenients».

un

contenció tan noble, que Vint anys supera
de molt aquells !libres deis quals únicament
pot dir-se que es Ellegeixen de gust. Per la
meya part, acolliré
la segona novella de
Tasis i Marca amb l'esperanga de treure'n
un
augment d'experiencia i un afinament
de setnsibilitat.

en

censura

censura

implacablement perseguidess les

—

'Em sembla que va ésser un deis nostres
críties més perseverants, el senyor Domé
nec Guansé, que va parlar, a propbsit d'a
quests Vint anys de Tasis i Marca, d'un
estil catalá standard, pie de correcció i d'in
sipidesa. Jo no cree en l'existencia d'aquest
suposat estil modélic ; perqué els nostres
bons escriptors no són itnsípids i els nostres
mals escriptors no arriben ni tan sois a ésser
correctes. El que passa és que a molts es
criptors desiguals i incorrectes la sola cor
receló d'un text ja els sembla un amanera
Només

més faceciós i més divertit que la fúria tea
tral de l'italiá.
Des d'aleshores la manera de situar-se la
Huna damunt deis versos és un símptoma
claríssim. La liuna com a element de tris
tesa, de silenci) de recolliment, d'unció, és
un
signe romantic. Qttan hom comentava

La
La
més

•

(Eclícions Proa). —The Língua.
phone Instítute, English Conversafional Course

Vint anys

per la /una, que contesta Ramon amb aquel!
joiós Pedrada en el ojo de la luna! que era

VARI ETATS

«traduccionS autoritzades».

Joan Miró.

—

*

*

la torra nua, ara .podem afegir un altre sig
el Romanticisme—en contraposició arnb
el gust classic per la claredat—estima la
nit. La nit térbóla i tempestuosa que plaia
a Young i al coronel Josef de Cadahalso.
El signe máxim de la nit romántica és,
naturalment, la l'una. Per al Romanticis
me la !luna és una cosa llunyana. Tan alta
que domina tot l'horitzó lacrad. I l'im
pressiona vivarnent. Secase la Duna no seria
posible compendre el Romanticisme tot ehl
fabricat de nocturns esbojarrats. La !luna
és el signe de la idealitat inabastable. Tes
timoni de liágrimes silencioses, és el sím
bol de la renunciació que es complau mor
bosament en la seca desesperanga. Hi ha
una poesia de tema ferroviari que coneixen
totes -les "-senO•rete9 cursil d'Espány-a.--El
seu
autor era l'exemplar més característic
de la seca época : portava patilles i era sen
timental. En aquesta poesia es diuen coses
tan delicades com aquesta : ?Seria en vano
—que amaros pretendiera?— Sería como un
nino que quisiera—alcanzar a la luna con
la mano!
La litma, llunyana i espectral, estilitzada
i obsessionant, empallideix els rostres. Ro
manticisme. Cercle morat en torn deis ulls.
Tuberculosi. Marguérite Gautier. Heus ací
el liast del segle dinové per als poetes. Una
de les gratis dificultats per als primers poe
tes revolucionaris
fou, precisament,
la de deslliurar-se d'aquesta valor obsessio
nant i total de la diuna. El mateix Apolli
naire encara es posa sentimental i romantic
sota la seca influé-ncia, per bé que preten
gui dissimular-ho amb aquells versos es
trambótics
ne :

a

re

diversos
no

és

vegades

Aixo, si
errada d'irnpremta, és un plural

una

la

paraula

arcaic molt incomode
gues modernos.

per

Aquests dos llibrets,
plicataus que contenen,

a

«discs».

les nostres bo

amb els
us

prólegs

convencen

d'apendre idiomes
plagues fonográfiques impres

fácilment de la utilitat
ami)

l'ajut

de

cultos i dares. El que no
cap d'ells és el preu a qué us
sortiria un ensenyament d'aquesta mena.
Tarnpoc no ho he sabut trobar en el ter-.
cer article, fullet de poques pagines, simple
anunci deis cursos Linguaphone. Hi ha, en
canvi, una declaració sense preu : «Els ca
talans, gracias a la riquesa fonética del ea
tala, tenen una indubtable facilitat per a
apendre altres liengües. Pero ens sol fallar
generalment la formació gramatical essen
cial, que només a base de l'idioma propi
sionades per
he trobat

meu,

a

tan pallida ets,
la llum de kt lluna!

(L'ombra

Tota la nit tremola dollament
en el prim fullatge
que la !luna

!liga

teranyines paides d'argent.
(El somni)

amb

!ardí,- perb, sota la luna
sospir pregon.
(Paradis)

Tot el

és

un

posició romántica és evident Ara té,
reaccionen les noves promocions liti
gues en aquest punt? D'una manera deci
didament anti-rornántica. No atorguen a la
lluna cap facultat provocadora de melangia
o de magia. La converteixen en una joguina,
en
un picarol, en un mirall,
en una safata
o en una síndria. Tant se val! Es tracta de
.materialitzar, de fer proxim i intranscen
dent quekom que tenia per a les promo
cions anteriors un idealisme pujat. Materia
litzant la lluna, Joan Salvat-Papasseit pot
escriure
La

com

ara

el

plat

de la lluna ha

Miguel

Pérez Ferrero

de la !une qui

me

regarde écrire.

(Calligrammes)
Marinetti va veure molt ciar tota la trans
cendencia de la Iluna en el romanticisme
passatista deis poetes que calla convertir
al nou evangeli iíric. Fou aleshores quan
Ilençá el seu crit apostblie: Odio universale

picarte.
(Poemas

Joan Salvat-Papasseit digui

del Aire)

.

Jo he maridat la //una,
que

Rogelio

Buendía pensi que

La luna nueva
es una. vocecita de la tarde,

GRAN ASSORTIT DE

LLIBRES

grande,

I J. V. Foix : La !luna, inflada fins a
l'esberlament penjava damunt nostre, o : El
ce!, amb el sol, la !luna i els estels, es mou
suaument com una bambolina (Gertrudis).
Ja en aquest camí, quasn la Huna plena
de llágrimes deis romántics és ben posta,
tots els jocs lírics són permesos. Tant és que

eom

MÉS

:

a

le

pále

EL

caigut d'un teulat.
deis estels)

(La gesta

oU

rire,

Linguaphone Institute i al senyor Delfí
Dalmau que tan adequadament el repre
Catalunya.

C. A. JORDANA

:

«Fórmula felig si n'hi ha alguna, perque,
enunciant menys una doctrina que una di
rectiva, fixant menys un dogma, que una
tendencia i una finalitat, aquella fórmula
reconeix implícitament que aquesta finalitat
no es pot abastar sinó amb una certa apro
ximació. Quan es prova, en afecte, de trans,
portar en una 'lengua noca tot alió que pot;,
soase violar-ne el •geni, passar-hi de
nal, hom no tarda a adonar-se>deis límits
de l'art del traductor i a tocár-los. Aviat
s'alcen davant vostre els idiotismos sense
equivalents, les habituds gramaticals sense
análegs, eis girs de sintaxi secase correspon.
déncia, disparitats que totes elles provenen
d'aquelles diferencies originals que subsis
teixen entre el mecanisrne cerebral d'una
nació i d'una raga i el mecanisme cerebral
d'una altra raga o d'una altra anació, i que
fan que aquests grups distints sentin i nac.
cionin diversament.»
D'altra banda, H. D. Davray, conegut
traductor d'autors anglesos, afegeix:

coAqueixes disparitats, aqueixos obstacles,

ádhuc quan no són paranys, acumulen da
vant el traductor unes dificultats desconcer
tants. No pot sortir-se'n pels mitj.ans de
qué disposa l'escriptor original. El traduc
tor ha de conservar l'ordre del text, el mo
cimera de les frases, recercar el mot just,
l'expressió adequada, sotmetre's a l'encade
nament de les idees de l'autor, als elements
mateixos de les seves idees, a les relacions
que entre elles estableix, en una paraula;
«donar amb tota l'exactitud possible, en un
llenguatge que podría semblar espontani,
l'aire, la marxa general del tros proposat».
Així haurá fet una traducció «literal». D'al
tra manera no será sinó una traició. Qui
negará, dones, que la traducció així com
presa és un art, i un art que 'exigeix de
qui el practica no solament un talent espe
cial, sin6 també un conjunt de coneixements,
una
cultura •doble, mantinguda incessant
ment? No direm res del desinterés que cal,
igualment doble, porqué el traductor s'es
borra, no cal dir-ho, davant l'autor l'obra
del qual interpret.a, i s'acontenta de les mes
quinos retribucions abon,ades a aquesta tasca
delicada i ardua.»

•

piste
va

del lledoner)

presa.

Luna grande, luna
luna de hojaldre,
los aviones irán

com

tat

que Jean Cocteau afirmi amb rotundi
que

Un

predecessor de Wells

iHi ha un petit alibre que conté tots els
elements de l'allucinant novena de Wells:
L'Illa del Dr. Moreau.. L'obra és d'un tal
comte Dablis, editada en 1838 a la llibreria
médica Labé, de París, i porta el títol estra
forari de Solenopédia o revelació d'un nou
sistema d'educa-ció frenológica per a l'home
i els animals.
Per mitjá tic tubs metállics introduits en
el crani de certs animals, ui savi, que viu
amagat als Pireneus, prop de Baréges,
difica a seu volar la mentalitat deis seus
operats, óssos, gossos, llops, voltors, etc.
Arriba a donar la intelligéncia humana a
les bésties més estúpides o més salvatges.
En el castell esbalandrat que li serveix de
refugi, castell perdut en la muntanya, totes
les funcions que en altres cases acomplei
xen
els doméstics són exercides per animais
d'especies diferents, la materia cerebral deis
quals ha estat treballada pel fantástic cirur
giá. Pero les seves experiéncies no es limi
ten a cervells animals ; també opera sobre
cervells humans. Algunes criatures, sotme
ses
a
les seves manipulacions, adquiriran
dons superiors, previstos i ben determinats
per endavant.
Wells ha conegut l'obra del comte Da
blis? Només ell pot aclarir-ho.

La literatura í la vida
quants dies, el diari de CotY,
L'Ami du Peuple, publicava
noticia que
.•

FRANCESOS

•

CASTELLANS
ANGLESOS
ITALIANS

veus

al

a

poble

:

joue

La lune

aux

dominos.

No hi ha res a fer. La Huna s'ha fet ale
gre, petita i intra,nscendent L'Astronomia
s'ha transformat en Prestidigitació.
GUILLEM DIAZ PLAJA

nummimmummiummiumminumumnu

en

podem aconseguir integralment Apreneu,
dones, la gramática propia, la gramática
catalana, i us será fácil tota altra llengua.»
Aixó no sois és una veritat que reforga l'a,
nunci, sinó una manera moit simpática de
fer catalanisme. Cree que ho hem d'agrair
senta

fantasma

Quina
o

exemples

uns

ciel
triste

ex

molt

Mireu

1

sou

Linguaphone Instituto, dedicat l'en
senyament de Ilenguatges per mitjá de
gistres fonográfics,*rn'ha enviat tres arti

la poesia catalana més recent, jo sentia par
lar de TOrIláS Gareés com a element sub
vertidor i revolucionan. I aixo no és cert.
Tomás Garcés cau perfectament dins del
Romanticisme de Maragall o de Lamartine.
La 'luna ens dona una explicació ben clara.

Quel

*

El

(1926)

Gos borclant la lluna

•

R. Tesis í Marca, Vint

I:VAISATGE

nisme—Déu! l—reposava Gosaria a fer-li
rependre el camí a les palpentes? Alxí fou
com
es sentí obnubilat. i
foraviat dins una
selva d'hores incógnites. La sensació de
temps no era confirmada sinó pel rnoviment
mental. Es porta la má a l'indret del cor :
el mecanisme no hacia despés del tot encara
la tensió que impuláa les rodes.
S'atardá en una idea única : mort...
mort... mort. El temps esdevenia gairebé
immobil. Vingué lentíssimarnen't una idea
noca : pau... pau... Clogué els ulls i suscitá
ámbits siderals. lEternitat... eternitat. I es
mergá tota la consciencia a saber la seca
existencia física sense l'ajut deis sentits «en
ganyosos» : conjecturava on i com eren les
seves
espatlles, dregavá hipótesis sobre llur
precís contorn, resseguia tdbricament les
carnes... L'experiment—tot i la seca incon
trastable inanitat—accentuá fins al dolor el
free de les robes damunt la pell.. I obrí els
ulls. Es retrobá, sense sorpresa, tal com
sempre hacia estat i es coneixia.
A través deis mobles
«modennistes»—i
deis murs, a través de la seca cann i del
seu pensament, penetrant-ho tot i envellint

a

ELS

I

'librería
Francesa

8
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ai 1de ammig
O
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Per escriure bé el catalá

Ja fa

uns

una

podía ésser

bé

un

canard estival

una

trenta socis ; ara nomás oren vint-i-siŠ,
quatre havent-se ja suicidat. Era condició
rigorosa per entrar-hi que un metge els de
clarés atesos de malaltia incurable, i com
prometre's a suicidar-se si les oracions dites
a
llur intenció pel pastor del Club no feien
mat

efecto. El que vacillava

METODES

com

serpent de mar qualsevol. La noticia era
que als Estats Units la policia acabava de
descobrir un club de suicides. L'havien for

a

complir

el

corn

promís, préviament recordat mitjangant car
ta certificada, un collega seu l'hacia de ma
nen
ensenyar-li el respecte als regla

talrtps.er

.

GRAMATIQUES

Doncs bé, aquest club ens fa l'efecte que
ha nascut—de debo o en la ploma del redac
tor de
d'un ilibre de
L'Anzi du Peuple
R.-L. Stevenson, Les noves Mil i Una Ntits.
—

Feu fer els vostres gravats a

Fotogravats Exprés
IGUALADA,
Teléfon

6

(Gracia)

76935

DICCIONARIS
Els trobareu

a

la

Llíbreria Cafalónía
17, Plaça de Catalunya, 17

chli I lial4

FIT
"ulciptcoo,

ESPI C sALITAT
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ART,
Arquitectura alemanya
II
aclarir les coses de l'arquitectura
moderna és molt eficae
gairebé impres
cind'ible
donar una volta per Alemarnya.
Situat allí, hom pot judiear d'aprés-nature
el flamant camp experimental de la riova
construcció. Amb imaginació i revistes d'art
vista, no n'hi ha prou, perque manca
a la
el temps. Per
el més essencial : l'espai
aixd cree que molts deis defectes assenya
Per

—

—

•

tranyaren deis elogis que va fer Le Corbu
sier a les nostres pedres de Santa Maria
del Mar i Pedralbes. La veritable lluita está
entre els que practiquen l'arquitectura d'una
manera viva i els que construeixen amb
receptes cadavériques. Per aixd la bona ar

quitectura contemporánia, anomenada mo
derna, és molt més tradicional que la ma
joria de les cdpies insulses dels estils pas
sats. 1 així, també, una bona interpretació
estilística d'una estructura coneguda és

Reflexions sobre arquitectura

DISCOS
Els diversos sisiemes
de música mecánica

Epoca d'assaigs.

primeres aplicacions de la mecánica
la música varen ésser tetes amb l'objeote
d'obtenir sonoritats harmóniques suprimint
la intervenció de l'executant, millor dit, a
fer-la gairebé inconscient. La base d'aquests
aparells ha estat un cilindre amb pues que
aculen sobre pintes d'acer, el cas de les cap
setes de música, o indirectament sobre con
Les

a

metálliques

(les

Aquests

en

els

pianos

Es

va

refereix a la vida física, és incompleta.
Si pels pobles veiem grups de cases i so
lucions que ens sembla que sols l'atzar ha
realitzat, és que no pensem que aqueixes,
i cap més, són les veritables solucions d'art,
i que, justament, aquesta és la manera de
fer de l'artista. Per aixd alguna cosa d'hu
má ha passat a les pedres, i per aixd la
realització té significat.
I tots els objectes, i cases, i mobles, hau

de pressa.

massa

es

el sentit práctic.
Els factors que hi convergeixen : econo
mia de temps i d'espai, estudi técnic deis
materials.
La finestra ja no és perqué entrin. natural
ment la llum i l'aire ; és un aparell cientf
fic de dosatge deis raigs ultravioletes. A més,l'aire no ha d'entrar per la finestra, sinó
aixf mateix a través d'aparells que el man
Punt de partida

:

de maneta.

Pinconvenient d'e
liminar totalmecnt la intervenció de qui ac
tua Paparell, la missió del qual es redueix
únicament a fer de motor, i la máquina
actua seguint la pauta del cilindre, en la
confecció del qual no ha intervingut més
que un cálcul de distáncies i llargades, i
aixd vol dir que d'art n'hi ha d'haver molt
poc. Arnb tot, les capsetes de música varen
ténir el seu éxit•al set temps i autors d'ano
menada han escrit composicions per a yr
(Diestra i per a piano imitant llurs sonori
sistemes

tenen

tats.

Ernst

May.

--

Urbanització

.lats a la nova escola són, més aviat, defi
ciéneies d'informació.
dit, per exem
ple, que els nous edirficis sernblen caixes
d'enfardar,. que presenten urna monotonia
ensopida, qué natenen cap qualitat estZ
en dir
aiXd Penfurismat panegirista
tica..
de l'anzierb,‘,:régime creu haver «assassinat»
les ..neves solueions constructives. Perd,
tant sé vale! Malgrat tot el que diguirn i
faciaquestes «panteras de la reacción», no
poclran evitar el eanvi fiSOTIÓMiC de l'ar
,

quitectura conternporánia.

Acabada la guerra de les Nacions, n'ha
comengat una altra la de les construccíons,
el front de laqual' ara com ara, s'estén
principalment cap al nord d'Europa. A Ho
landa, Alemanya i Suecia els exércits del
C. I. R. P. A. P. guanyen més batalles cada
cija. A París, Viena, Praga, Budapest, Ro
ma, Brusse•les, Berna, Moscú, la lluita és
aferrissada. Una nova croada arquitectóni
ca s'estén per tot el món. I nosaltres...
qué? Nosaltres seguim enganxant garlan
detes dé pedra artificial a les fatxades i
floreros decoratius als nostres artístics in
teriors. Sort, tenim, pe,,. das jeves..«cons
piradors» del
T. C. P. A. C. que han
iniciat la batalla a -casa nostra
.Entenem-nos, perd. La Iluita no és entre
l'arquitectura nova i l'arquitectura tradicio
nal. La guerra contra els venerables estils
del passat només la fan quatre avantguar
aquells que s'es
distes indocumentats
—

GUTEMBERG, S. A.
Maquinária, Tipus, Filetatge de
bronze, Tintes i Utillatge per les
Arts Gráfiques
Agullers, 1 1 Vía Laietana, 4
BARIELONA
Tel. 15514
-

ortopédic

Gabinet

a

Frankfurt

a.

M.

molt més moderna 'que

avantguardistes.

algunes «pensades»•

Per acabar, permeteu-me copiar algunes
del meu carnet de .viatge.
Walter Gropius- (Pex-director de l'escola
I3auhaus de Dessau) és un deis arquiteetes
alemanys que segueix el funcionalisrne fins
a
les últimes conseqüencies. Per aixd se
l'ha anomenat el romántic del maquilnisine.
En les seves construccioná no trobareu mai
cap mena d'hibrídisme. En un edifici de
Gropius cada centímetre cúbic ha estat cal
culat i dosificat per a un determinat fun
cionament.
Bruno Taut tarnbé projecta les seves
obres amb els principis •funcionalistes, peró
diríeu que, a més a més, hi ha l'aportació
d'un sentit dóric en la composició. L'aus
teritat de Taut conserva, doncs, l'ordenació
deis clássics.•
Hans Poelzig és un deis mestres de l'ar

notes

•

,

quitectura contemporánia que projecta amb
més envergadura, perd moltes vegades és
massa morr*on.._en..la eomposició i

massa

felictiC- en. la modenatura. Serveixi d'exem
ple la fábrica Verwaltungsbau der I. G.
Faber a Frankfurt.
Les obres crErich Mendelsohn presenten
sempre Penc,ant de la varietat. En cada
nova constimeció hi ha una nova expressi
vitat. Estima la superfície curviltnia i la
utilitza amb moka grácia. Els elements ho
ritzontals de la fatxada conviuen admira
blement amb e's verticals. Generalment re
serva Phorkzontalitat de les obertures pel
centre de la composició, i una verticalitat
a
cada 'banda.
Miés van der Robe (autor del .pavelló ale
many de la nostra (Exposició) sap jugar,
amb molta traga, les accidentacions deis
grans paraments. En certa manera defuig,
el funcionalisme, o mifllor dit, el supedita
a
la seva fantasia.
Cal anotar el nom de Salvisberg com un
deis arquitectes •és sensibles .de les noves
promocions. En el barri berlinés de Reirnic
kendorf hi ha una de les construccions més
emocionants. de l'arquitectura contemporá
nia.
Paul Mebes i Paul Emmerich en el grup
de cases Berlin-Steglitz es fan, admirar per
la ponderada ordenació deis cossos, i en el
grup de ,Pankow per les atinades acciden
tacions dels elements constructius.
Cal també anotar, entre els arquiteetes
de .sensibilitat aivada, Briider Luckhardt i
Affons Anker. En les voreres del riu Ha
vel, hl ha dos exemplars de cases particu
lars, projectades per aquests artistes, veri
tablement excellents.
D'exemples a remarcar i de noms d'ar
quitectes a honorar en podriern omplir una
página. En canvi, la llista d'edificis de gust
deficient seria rnolt finés recluida.
Els alemanys han entes l'arquitectura mo
derna. Pels resultats assolits i per Pestudi
constant deis nous problemes constructius,
són mereixedors de la Major admiració i
estima.
MARIUS GIFREDA

,

La pianola (o el piano, electrie) i el gra
mdfon han estat, cadascú amb el seu majá,
el rotllo i. el dise, els que han reduit la me
cánica únicament al motor de l'aparell, perd
aquest, en fu.nciónar, ha de seguir unes in
dicacions que reprodueixen una anterior ac
tuació artística. El seú objecte és niés mo
dest : es limiten únicament a reproduir ac
tuacions anteriors.
De tots dos, el primer va ésser el gra
mdion, per?) després va .emir la gran exten
sió de tota mena de pianos mecánics i els
gramdfons yan ésser arreconats, peló dar
rerament la Perfecció del disc i l'obtenció
de tipus de poc cost i boa rendiment han fet
que rhagin plegat la majoria de les piano
les i pianos electrics.
El rotllo taladrat en la forma que es fa
actualment, és a din, recollint actuations de
coneertistes, »si conté obres de piano és un
bon element per a reproduir-les. El greu
del cas és que són molt pocs el discos pia
nístics. Els rotllos contenen la totalitat de
la literatura musical, i aixd vol dir haver
de recórrer a reduecions a piano sol, reduc
cions que abasten des de la gran Ópera al
modest cuplet ; perd els fabricaras de rot
llos no s'acontenten amb transeripcions fe
tes amb mitjans possibles a un executant,
sin() que en moltes ocasions acumulen no
tes que Únicament servint-se deis illimitats
recursos de la máquina poden fer-se sentir,
i el resultat té molt poc d'artístic. El piano
electric, en el qual el motor, neeetá sub
jecte a cap control intelligent, produeix unes
sonoritats que per necessitat han de tenir
regust de máquina. La pianola, en canvi,
ha d'actuar-se i en els moviments de la
seguir una indicació intelli
manxa
es pot
gent que figura gairebé ssempre en el rotllo,
per bé que si la persona que l'actua no té
una certa
educació musical els resultats no
són ben senablants als obtinguts amb el
piano eléctric.
El disc, en Canvi, que també és una re
producció, elimina la intervenció del motor
i les sinuositats que conté Pactuació de l'ar
tista es manifesten sense Cap modificació.
El pas de Pernregistrament mecánie a Pele
trie en la fabrieació deis discos, ha estat
el que ha fet que les facultats del disc si
guin gairebé illimitades, quant a captaci6 de
sonoritats, timbre i modulació. El canvi del
reproductor, és a dir, el poder actuar dia
fragmes elé'ctries sobre la placa; ha fet gua
nyar molt la reproducció, .principalment en
potencia i similitud de timbre. Queda molt
a
perfeccionar, perd, en l'aparell que ofe
reix la sonoritat, en Púltim artefacte del
procés, que és l'altaveu i encara que els
molt clars hi_
actuals electrodinámics
ha rnolt a fer per a evitar distorsió de" sono
ritats.
Es greu inconvenient del dise Pésser prác
ticament limitat, ja que fa que Paudició si
gui poe seguida i s'hagi d'interrompre, i
amb l'aparició de la banda, que ja actua
en el
cinema sonor, fa perillar Pesdeveni
dor del disc. L'eliminació del gravat en l'ob
jecte que conserva i reprodueik les sonori
tats i alur substitució per les diferencies de
tonalitat en una pellícula, que pot tenir
la glargada que es vulgui, fa preveure un
canvi radical en Penregistrament deis sons ;
peró, d'altra part, caldrá resoldre les difi
cultats, que hi ha a vencer per a obtenir
aparells motors de reduit preu que, puguirn
introduir-se amb éxit amb gramdfons por
tátils.
J. G.
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amb tota puresa i
constant.

tinguin
tura

a

una

de

cases

rien de tenir aquest sentit. Obra de Phome,
i no de la máquina i del cákul matemátic.
En tot cas, sempre l'home hauria de domi
nar la
máquina ; la máquina no deu ésser
més que un auxiliar.
Tornem al petit poble. Aquí Phome fa,
més qué no pensa. Per aixd fa bé. El rea
litzador modern pensa, a•ba.ns de fer. Mal
no veurem en eh l res d'imprevist. El petit
poble és pie de sorpreses.
Pei-d aquesta diversitat no convé a l'in
dustrial ; eh l vol el standard. Sense el finan
cier, dones, no existiria aquest art esten
darditzat que ens volen imposar, que éš la
mort del veritable art, de la veritable ar

tempera

Els mobles desapareixen, substituits per
moment donat
aparells mdbils que
desplacen meeánicameta.
L'arquitecte avui és un- home de ciencia.
Epoca d'arquitectura racionalista.
en

un

es

Problemes térmics, d'acústica, socials, hi
econdmies... ciencia.
El standard: voldrien arribar a alguna
cosa d'intea-nacional (Sempre d'acord amb la
indústria, que és la que empeny), una fines
tra tipus, amb mides estendarditzades, mo
bles partint d'una base de mida, materials
per a embans i parets a mides fixes, etc.
Es a dir, que així, tal fábrica productora
podria escampar pel món un determinat pro
ducte. Un pla de negocis. Res més.
La mateixa casa (ara ja és moda) es pot
veure
avui a Varsdvia, a Oslo, a Zuric, a
Berlín, a París, a Lenirigrad. Els factors
raga, tradició, personalitat de l'arquitecte,
clima,, ambient i aspecte .de cada país, no
compten. Em sembla que ara, el que cal
dria és que aquesis arquitectes inventessin
uns
ninots mecánics adequats, i aixt ma
teix estendardi•zats, per a habitar semblants

gienies,
.

•

quitectura.
L'arquitecte modern, d'acord amb el fi
nancier, persegueix aquesta finalitat..1 se
gueix la resta de tot tlipxe hi- ha..d'hasier
les cases.
En les solueions que traba el poble (úni
ques que poden dir-se originals), hi ha tam
bé Porelenament. En mig de la natura veiern
la línia recta, la geometria, el contrast d'an
gles o de corbes. El que no hi ha és el sis
tema, perque aquestes realitzacions no han
estat precedides d'altra finalitat que la Solu
ció mateixa.
La unitat de carácter en el poble no és
filia d'un propósit ; és una resultant. Si les
grans ciutats fossin fetes de semblant ma
nera
(i n'hi ha), serien artístiques. Si les
en

cases.

Una de les coses que porta semblant orien
tació és la mort deis oficis. Un obrer, ara,
és una máquina (i aixb encara quan l'obrer
intervé), ptlix que quasi tot es fa mecáni

•

.

«En les solucions que troba el

Quin element humá pot passar a
través de semblant art de construir? Es
la máquina la que determina la forma i fins
l'estructura.
*

*

*

L'art i el progrés no van ara d'acord.
L'art pot revestir un aspecte nou, perd hau
rá de. dir el mateix sempre, o deixar d'és
ser

art.

Hi ha pobles artistes i altres que no ho
són. No és coincidencia que tots els pobles
artistes estiguin sempre compresos dins una
mateixa zona.
L'home del Nord, no dotat per a l'ad,
ara vol que Part sigui un producte de Pho
me poc evolucionat,
que menysprea. Vol la
supremacia intelleetual, i anomena modern
tot el que ve d'aquesta banda. I basat en
aixb ha construit tot un sistema : econd
mic, comercial, industrial. artístic, moral,

GRANS NOVETATS EN
CONBATES INARRUGABLES

latune 1, 11
Teléf. 11655

etc.

cal reconéixer que aquest
home del Nord ha resolt moltes coses que
deuen aprofitar-se. L'equilibri. no és mal
d'un sol cantó.
L'home del Nord, materialista, creu que
posseeix la certitud en la mesura i en el
pes, i per aixd tot ho vol basar en la cien
cia, ádhuc l'art.
Sense un estat emocional l'art no és. pos
sible. Tot signe és mágic ; pot fer present
l'existencia de l'esperit. Aquí l'art troba el
seu camí,
no
en
la ciencia. Es menester,

perb, construir,

el

seu

home?

•

—No sé. Fa tres dies el va venir
tbn policia,
i des de llavors que

lórnat.

bus
no ha
a

(Smith's, Sydney)

La dona.—He comprat

—Vés amb compte que no et
—No tinguis por.
—De totes maneres, no em quedo tran
quilla. Deixa'm aquí la cartera i el rellotge.

(Moustique, Charleroi)

pel

teu

una

cosa

preciosa

El

una

poso.

mica i

veí de

me

la

(Everybody's, Londres)

regla

poble.' Perqué

sempre l'ar
I les altres arts s'agru

quitectura és aixó.

aniversari.

marit.—Ensenya-me-la.
La dona.—Espera't

estructurar. Sense la

l'artista resta en un estat inferior.
El que cerca Parquitecte modem, la con
currencia de diversos factors, estétics, so
cials, econdmics, etc.,. es traba realitzat en
l'església del poble, en la casa humil de

qualsevol

pen al seu voltant.
La casa moderna creada per

racionalista
casa

manca

Parquitecte
d'expressió espiritual. La

científica, feta

hi ha

també

l'ordenament»

solucions fossin creades a mesura de les
necessitats i en cada moment del temps.
*

*

*

Per?) l'homo de les catedrals ha passat.
canvi, la máquina ocupa uh lloc consi
derable. Aquesta éš una réalitat que tio de
vem
ni podem escamotejar. Som en un altre
pla.' El constructor de cases, d'objectes, 'de
quadros, viu en un altre ambient, disposa
d'altres elements, i altres exigea-icies se li
imposen. Es el mateix horne de sempre
l'artista, el constructor, el creador, per?) ha
de manipular una altra materia i ha de
donar forma a noves realitats de la vida.
Per eh, el passat és mort i deu oblidar-lo
totalmera. Al contrari, está joiós de tot el
que és,' nou, yivent, ben real. I treballa
lEn

Malgrat aixd,

•

.

poble

cament.

social,

11.14-

«standard»

siguin

,

A.RAGO, 277, EN FRESOL, 2.'

Grup

en

vista

a

tot el que

amb

fe.

Tot aixd está bé, és perfeetament ldgic.
Ara, el que ja no está bé, és fea- les coses
sois pel prurit de fer modern, Per esnobis
me, deixar,passar sense analitzar i sospesar
ho tot amb justesa i exactitud, exagerar
per afany d'originalitat.
Abans una cosa era el temple una altra
la casa, i una altra la fábrica o l'estació de
tren. Ara es vol portar la cabina del vaixell•
a la casa,
la cadira de' la clínica al saló,
el laboratori a la.-rcuina o al bany.
La máquina hem dit que ocupa avui un
Iloc considerable; peló, és que tot, a la fi,,
haurá de parar en máquina? No és aixd,
i aquesta mala tendencia ha portat a fer:
molts disbarats
de retop, per desprestigi,
retarda Pevolució, ja que el públic es malfia.
Per exemple : el públic i la crítica parisenca

rebutjar de pla l'exposició que el Bau
haus de Dessau va fer al Grand Palais.
De tot plegat es d.edueix que, liquidat el
passat, amb una nova 'realitat enfront, que
varen

altre as-'
un
una altra estructura,
pecte i una altra i.tilització, hi ha molt a
fer. Tot el que sla fet fins ara, tret de
pc>ques realitzacions, no passa d'assaig.
J. TORRES-GARCIA

exigeix

•
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FRANCESC ARMENGOL HA MORT
Ha

mort
Francesc Armengol.
Aquel( ha
estimable, que era com una flama ardent,
el projectista, l'imaginatiu, el fantasiós, si
yoleu.
El cor d'Armengol intervenia en totes les co

casa •'una

—

també absoluta i comple
dignament i »generosament
que el seu esperi, amarat de confiança imper
torbable, seguí regint i informant després de
la seva caiguda tota la seva obra, a desgrar de
•ots aguas que pretengueren estúpidament es
menar-li la plana.
Armengol seguí estimar el seu somni talment
com
el pare estima el fill que li ha destruir
la fortuna.

me

qué

esperit trafiquejava, fins els
diners a les mans d'Armengol palpitaven vida.
Nascut dintre la disciplina de la més anda in
dústria catalana, tot just l'home es sentí en
plenitud d'energies i de fortuna, soma atrevi
dament obres, l'envergadura de leá quals so
ses

en

el

seu

Sitges.
brepassava
un

—

Terramar, l'obra

prbpies forces. Així creá
món d'idealitat i s'hi Iliurá agosaradament, a
les

seves

l'aventura.

Armengol soma fer

Catalunya

el que havien
sabut fer les imés grans nacions en turisme i
esmerça la integritat de. la seva voluntat i deis
seus cabals
per a aconseguir-ho. Eh l és el que
iniciá a la nostra terra aqueixes noves valors que
en uni esdeveniclor próxim poden tenir per a Ca
talunya transcendlncia econiSmica i també po
lítica.
Amengol, després de lluitar contra la manca
de fe de quasi tots, contra l'enveja de molts i
contra el judaisme d'alguns, fou derrotar i fra
a

•

de Francesc

d'aquella memorable conversa,
vegades que els somiadors
condemnats a la derrota, i s'anomená som
Im
ell mateix, altres set vegades imbeçil.

En el

manera

fracasa, pero

ta;

transcurs

Armengol afirmá

tan

eren

set

rient
bécil eh l
el fundador de Terramar, que ha fet
la Sitges moderna. Imbécil ehl
el fundador de
l'Autbdrom que ha d'esdevenir, sens dubte, un
motiu d'orgull per Catalunya. Imbécil el qui valo
ritzá. amb la suor del seu rostre i amb tots els seus
cabals aquesta terra beneida en la qual trobaren
ja fortuna insospitada molts sitgetans i barcelo
nins
fills (nitres terres d'Espanya. Imbécil el
que va fer transformar unes maresmes en la ri
quesa territorial que avui representen aquests set
quilómetres quadrats de terra• nostra emplaçada
entre Sitges i Sant Pere de Ribes.
En aquests moments, quan el cos de Francesc
Armengol no ha rebut encara terra sagrada, com
mino els financiers, els economistes, els técnics
de la nostra terra, •erqué es descobreixin da
la
vant del seu cadáver i proclamem amb tota
força del nostre cor la necessitat que tots ells
sápiguen, tot temps, respectar, estimar i coope
rar amb els somiadors que Déu ens envia, si no
volen que els seus profits portin molt sovint l'es
tigma de la injustícia.
Desgraciada Catalunya, el dia que se li apaguin
aquests Ilums benefactors deis somiadors i fan,
tasiosos I
Si l'especulador fracassá, en canvi l'esperit del
somiador triomfá d'una manera absoluta. El ma
teix dia i hora. en qué Armengol moda, l'Autb
drom de Sitges era consagrat com una possibili
tat inminent i indiscutible per l'aviació cata
lana. El mateix dia i hora en qué Armengol
finava, Sitges, en festa, presentava l'aspecte deis
centres de turisme més acreditats d'Europa. El
petit hotelet de Terramar, la tarda en qué Armen
gol era de cos present, triplicava la recaptació de
la mateixa data ara fa un any.
Armengol s'empor,ta brodada en la seva morta
lla la palma de la victbria.
Estem segurs que la vila de Sitges sabrá hon
rar aquell que amb el propi sacrifici sabé conver

Armengol

Un dia Armengol es presentá a casa meya
amb aquell somriure agredolç que el caracte
ritzava, i em digué textualment : «He sabut
que us cuideu de Terramar i viric a dir-vos que
estic contentíssim, perqué sé que vós estimareu
la cosa ..», i comença una inoblidable i suculen
ta conversa en la qual, sense el més remot inte,
res material, sense la més petita ombra d'egois
me, el gran somiador detall •eft el clar i obs
cur del somni de la
seva Sitges futura
vesa
un
doll de suggestions interessantíssimes. Tot
desgranant els detalls de la seva magnífica aria,
els ulls del gran amic espurnejaven d'emoció

tir-la de crisálide en espléndida papallona. Avui,
primer dia de festa majar, totes les banderes són
a
mig pal en honor a l'inoblidable enamorat;
caldrá també que el nostre govern honori la seva
membria convertint el seu Autlxirom en l'Autb
drom-aerbdrom Nacional de Catalunya.
Descansi en pau l'amic caríssim, l'home bo,
el somiador formidable. .Nosaltres, pesi als fa
riseus, el cataloguem entre els mártirs de l'ideal
de la pátria nova.
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—Maleitsiga!-

Us

—Desitja algun

barret

d'un trét.

--Quina
cat

teniu ! Podia haver-vos

sort

—No,
to

tar

més avall...

és, que...

entre

autos

cotxe?

sap?... m'agrada tant

sense

(The Passing Show, Londres)

M'atropollin...

que

(The Humorist,

es

Londres)

Balizad
de

CARDÓ
(PROVINCIA

TARRAGONA)

DE

Altura: 650 metres sobre el nivell del

mar

Temporada ofióialr24 de juny a 24 setembre
propietári: SALVADOR SAMSÓ
BARGUNÓ
Prodigioses aigiies, les més nitroge
Nou

Direcció: FELIX

nades i arsenicals d'Espanya. Malal
ties deis bronquis, pell, budells,

diabetes.
Situació meravellosa, clima sec,
tabliMent rodejat de, 130$C. Pensi
'completa des de iá pessetes.

DIPLOMACIA
El venedor.--,Serlyáreta,' voste. está equi
vocada. No, calça el 36, sin6",e1 35. .(A .P4rt,
a la dependenta :)
Porti. un 37.

neurosis i."

es

Habltacions

.

(Brummbahr, Berlín)

pessetes
tomillos

des de 4

•

Xalets

•
,

per

a

Tots els dies auto a Cardó .a l'arri
bada a Mora la Nova; del rit.Pid
sortidá. de Barcelona a.les .8'.27 Mati.
Referéncies:

5.

SAMSÓ,

~tic Mercat

Josep, 4 Teléf. 18235 De 4 a 8 tarda
Farmácia Garrete, Rambla Catalunya, 81
"La Ideal Samaritana", Arcs, núm. 10

St.

-

-

ArrroNs IVIUNTANYOLA

d'optimisme.

Sitges,

24

d'agost.

Fábrica d'Arfieles de Víafige

Companyia

Jean Casanovas i

Especialifaí
Caixes d'auíonabbils,
Baguls, ~efes,. Maleé**. Armario
en

VIATGES E3AIXAS
LA

PRIMERA

OFICINA TECNICA

Agéncia
Representant a Espanya
de les Companyies: CQSU
lich Une, lloyd Trie.stino,

Marittima Italiana,
Gerolirnich & C., Puglia
Marco u Martlnolich,
S. I. S., Steua Romana,
Ao Expreso Ltaliaoo

en

DE

Tallers, 26. Teléfon 10623
=

totes les grans capitals del món.

Centre, 33 (Pge.

,

Bacard1)

Teléf. 12492

la

—Farem un partit de negres contra blancs.
—1 us pintareu de negre?
—No ; els que fan de blanes es rentaran
cara.

(The Passing Show, Londres)

AN U NCIANTS...!
Una moderníssima organització completa

en

publicitat

Pellícules de dibutixos anlinaís
mudes i

(The Pa-ssing Show, Londres)

TURISME A CATALUNYA

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

Rambla del

Z/L—Quari ens vá:rém casar vas prometre
obeir-me.
Ella.—No havíem pas de -posar-nos a dis
cutir davant del capellá.

sonores

servei de

us

--

26

•

•

"TEIDE"

"LEGAZP1"

A

TOTS

ELS

PORTS

l'ofereix:

8, A.

General de

Rambla

4,

Vostres productes poden ésser propagats amb éxit segur
per tota

MA.DRID: PLACA DE LAS CORTES, 6.
BAR.CELONA: VIA. LAIETANA, 2
Serveis regulare de vapore comercials correos entre la
Península, Baleare, Nora d'Africa, Canitries, Guinea
Espanyola
LINIA RÁPIDA
GRAN LUXE
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE BAR
BARCELONA -C DIZ CANARIES
CELONA i VALENCIA
Sortides setmanals els dissabtes, a les 12 hores. Efec
Sortides de Barcelona: dilluns f (libas, a les 20 horco.
tuaran els serveis les modernes motonaus
Sortides de Valancia: ditnecres1 dissabtes a les 19 horca
CIUDAD DE SEVILLA i CIUDAD DE CÁDIZ
Servei prestat per la motonau
Línia comercial arab escales en fofa ele porés
"CIUDAD DE VALENCIA"
de la Mediferránia, Nord d'Afilies i Canáries.
Primera: 32.`50 pessetes; Segona: 21'50 pessetes; Ter
Sorfides quinzenals el dijous.
cera: 1o`00 pessetes.
LINIA RÁPIDA DE GRAN LUXE BARCE•
Servei rápid semanal
LONA-PALMA DE MALLORCA
Medifarrania-Canfabrica
Sortides tots elo dies (1Ievat els diurraenges) deSarcelo
Amb escales a tots els porto. Sortideotots els &marta.
na i Palma, a les 24 horco per les modernes
motonaus
LINIA REGULAR ENTRE
'CIUDAD DE BARCELONA i "CIUDAD'
BARCELONA,
DE PALMA"
ALACANT ORAN, MELILLA, CEUTA,
MALAGA i VICEVERSA
Serveis regulara enfre Tarragona, Valancia,
Sortides de Barcelona tots els diumenges a les 8 horca.
Alacané
Palma de Mallorca i en<re Barca.
lona i Malló
Servei comercial entre la Península, Nord
LINIA
RAPIDA REGULAR
ENTRE ES.
d'Africa 1 Canarias, amb escales a íoís els
PANYA i TER RITORIS DE GUINEA ES.
porés de la Mediferránia
PANYOLA (Fernando Poca)
Sortides quinzenals
Sortides el día 15 de cada mes amb escales a Wanda,
Alacant, Cartagena, Cadiz, Las Palmas, Santa Cruz
SERVEIS DIARIS ENTRE
de Tenerife. Rio de Oro, Monróvia, Santa Isabel,
MALAGA i MELILLA
(Fernando Poo), Bata Kogo 1 Río Benito, pels vapore
DELEGACIO DE LA COMPANYIA

aplicades al

patent núm. 121288

la técnica publicitária,

ÇOMPANIA TRASMEDITERRANEA

la Regió Catalana i Illes Balears

Canaletes,

2

1

4

-

BARCELONA

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

200 cínemes en ciufaís í
de categoría

poblacions

Viatges a "Forfait" Excursions
panyades Peregrinacions,
-

Fontanella, 10, 1., V.-Tel. 16606
BARCELONA

Avinguda

Menéndez

Pelayo, 85,

etc.

1."
INFORMES

MADRID

1
IMPRESOS COSTA
Asalto, 45— Barcelona

acom

PRESSUPOSTOS GRATIS

