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ha passai per la previa
censura

— Que me'n diu de tot aixa, Senyora Lliga?
—No me'n parli! Tot plegat es fet expres perque la gent no

Ilegeixi les notes d'En Cambe.
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Del panorama actual
L'actualitat es densa corn poques vega- ral es un exemple patent. Per a canalitzar

des. De tantes coses corn veiem des del i aprofitar les energies creadores d'aquella
nostre MIRADOR gairehe no en sabem dis- famosa prosperitat material que era l'orgull
tingir cap. Quin seria per vosaltres el ve- de Nordamerica i l'admiraci6 del mon, nin-
ritable tema d'actualitat? N'hi ha molts a•• g6 Ines indicat que una de les figures emi-
triar.	 nents d'entre el nucli d'homes escollits que

Les notes del senyor Carnb6, que con- passaven per haver estat els organitzadors
tinuen a raig fet.	 d'aquella grandesa apotedsica. El President

Els successes de Jaca. 	 Hoover tenia, a mes a mes, a favor seu el

La proclamaciO de l'estat de guerra

Les vagues i l'estat de guerra. 	 prestigi personal d'haver triomfat en em-
La insensibilitat de la Borsa.	 preses semblants i Ines dificils, corn un pro-
La constituci6 del govern Steeg a Franca.	 tector providencial de la vella Europa. Pere)
L'enquesta parlamentaria francesa sobre de sobte, el desinfl.ament de tot el que la il-

els escandols financiers. 	 lusib popular havia aixecat damunt de la
La conferencia dita de la Taula Rodona positiva prosperitat americana, ha posat al

a Londres per a una nova Constitucib de la descobert una vegada Ines la impotencia
India.	 dels conductors de pobles per a sotmetre

Les facecies del -proses de Moscou.	 •	 els'escievenirnents publics a lee' fbrintileS de
La ruptura del President Hoover amb el la seva prdpia visi6.

Senat america.	 Nine, no pot estranyar que sigui sovint
Els nous cracs de les banques 'ameri- tan dificil trobar una idea o una forca que

canes.	 esdevingui estfmul d'una intensa acci6 po-
El cor ens diu quin es de tots aquests 	 pular. Hi ha en les multituds d'ara corn

tames el que Ines interessa la curiositat dels	 una mena de sensaciO que les cases de tots
nostres lectors. Pere) el restabliment de la	 tenen d'esser l'obra de tots, i ning6 no pot

Em bare de material

censura, per motius que es diuen transito- respondre, per Ia complexitat innegable del
ris, fa que sigui Punic tema que no podem conjunt, quan ni per que, en la consciencia
tractar. Per altra part es un tema que no d'un poble, per difusa o per concreta que
pertany encara al comentari objectiu. Tots sigui, sorgira la conviecib que l'empresa
hi tenim alguna cosa a sentir mes que a d'alguns dels seus homes pot esser l'empre-
pensar. El mateix Govern ha dit que lamen- sa de tothom.
tava l'epileg dolor6s dels sucessos de Jaca, Nosaltres no podem ' negar la nostra ad-
que es el tema en qiiestiO. Tambe el la- miraci6 pets homes inquiets que amb un no-
mentem tots, fins els que a hores d'ara el ble propdsit furguen per descobrir Pobjecte
veuen corn un episodi dramatic mes que d'una acci6 d'interes general, tant si triom-
corn un epileg.	 fen com si fracassen. Mentre el coneixement

Pere de tots el tames que hem apuntat i la guia de la vida ptiblica no esdevinguin
se'n despren una mateixa impressib. Els una ciencia exacta, el triomf o el fracas de-
temps que vivim, vulguem o no, sOn temps pendra exclusivament de corn responguin les
de crisi i de renovaci6. No volem pas dir reactions del cos social i en una minima part
que siguin necessariament tragics. Res de l'encert o el desencert dels Iluitadors.
menys tragic que les notes del senyor Cam- I sera sempre injust fer un retret del fracas
b6, que sOn entre nosaltres un dels signes als vencuts, corn sera sempre excessiu do-
d'aquests temps. L'indubtable es que no nar tota la gloria del triomf als vencedors.
poden esser per ningri temps d'indiferencia 	 Heus ad a quines divagacions ens ha
i de quietud.	 conduit voter donar una ullada a la densa

Es un gals avantatge en aquests casos varietat dels esdeveniments mundials de l'ho-
tenir fe en una formula que pugui sa- ra. De cap—dells no podem endevinar ni
tisfer d'un cop totes les ansies populars, i el curs ni la fi. La conferencia de Londres,
potser la caracteristica dels moments que per exemple, pot semblar un fracas pals la-
vivim, tan influits pet treball intelectual de	 boristes que la presideixen i resultar despres
les darreres generations, es que entre les que quan menys s'ho esperin I'Anglaterra

- moltes coses antigues que s'han perdut hi la India es donin compte que es tot el con-
ha la fe en aquelles fOrmules senzilles que trari. «Mai no se sap el que es fundan—deia
resumien en un sot mot la illusi6 simplista 	 Renan. I es ben cert que mai no se sap.
de les multituds. La feina dels homes d'ara L'important es que els homes que tinguin
es mes complexa, perque la vida dels po- una conviccid Ia serveixin amb lleialtat.
bles tambe ho es mes. El cas del President Tant si la sort els ajuda corn si els traeix,
Hoover i de la politica americana en gene- mereixen un mateix respecte.

MIRADOR INDISCRET
Els bromisfes	 important de Barcelona. L'home es un re-

publica de fa molts anys, amic del radical
A cada situacib o a cada esdeveniment senyor Santamaria i de molts altres senors

apareixen una mena de bromes «standard», d'esquerra. Es clar que es un d'un republi-
que circulen grades a l'oficiOsitat dels que canisme ben entes. Pere l'altre dia, en dir-li
no tenen ..prou imaginaci6. 	 un amic seu, coneixedor de les saves idees,

Les mes en yoga aquests dies sbn : 	 senyor Fulquet, tot trist i amoinat, va dir :
Primera.—Preguntar : «Ja saps que pa- la possibilitat de l'adveniment republics, el

ran els tramvies?» i quan l'altre demana 	 —No me'n parli. Estic d'allb Ines es-
details, respondre : «A cada parada.»	 pantat !

Segona.—Preguntar : «Ja has vist les fu-
lies qua circulen?» i davant la negativa o Serveis tecnics
el d.ubte de Pinterlocutor, ensenyar una fulla
de Platanus nzunicipalis que es porta pre-, No fa molt, els dirigents d'Uni6 Catalarna,
visorament a la butxaca. N'hi ha de Ines 	 una mica ecliPsada aquests dies d'intangibi-

litat de carts ternes, van fer arribar una mono que hi han enganxat un paper
que diu Hoja clandestina. 	 de circular a. diverses entitats venint a dir,

La tercera i seguents no sOn reproduibles Pbc mes o men ys, que estarien molt contents
des,aivarraons que els hornoressin amb la demanda de sug-per

.gestions, i projectes, relacionats amb les

'absentista	

acti-

L	 vitats de la novella sub-entitat politico-tec-
nica.

, No sabem ben be si cal senyalar l'acollidaEls diaris no duen res de bo, no hi ha

	

entreoficialsi	
de sager es que una altra entitat hi

oficeslqueqionscaccomunialtresa	 de la circular corn un exit. Pere el que sa-
les poblacions, els «diuen que...» i «m'han Barr

its,ugsediesdimateixosmateiselmes»..dit.n resum, poc de concret o poques coses respongue demanant un projecte de revolu-
E	 ci6 amb el seu corresponent pressupost, peti-

I

massa
urament

concretes
per cansanci

i manca
i dd'aquesta

'imaginaci6
facultat ltat

se- s
g	

que els deixa molt parats, perque no e
precisament en aquest ram que pensen espe-

exercida molt els set anys de l'anterior	 cialitzar-se.
dictadura.	 •	 Abans o despres

Per manca, doncs, de variaci6 en les no-
ticies transmeses oralment, un acerrim El primer any de funcionar el Premi Joan
usuari de la biblioteca de l'Ateneu, end- Crexells, el Jurat es reuni a dinar i deli-
clopedista (volem dir que redacta articles beta de sobretaula.
d'un diccionari enciclopedic) i home de pots	 Llavors circula una frase, recollida per
amics, tenia l'altra tarda, en un lloc visi- 	

Jurat
dels

	 i -atribuida a un membre del
ble del pupitre, repenjada en un exemplar
dels darrers que queden de punys forts, xma	 —Anem a menjar escriptor.
quartilla que deia :	 L'any passat f *aquest el Jurat ha sopat

«No em parleu de Ia revoluci6.»	 despres de les deliberacions, per poder veu-
re's junt en algun acte amb la ,Comissi6

Presencia d'anim	 del Premi, la presencia de la qual era inde-
licada abans de les deliberacions.

Els que no tenon cap mena de neguit	 El primer any la deliberaci6
on els tecnics de la Via Laietana, que 	

fou llarguis-
s	 sima, per aeabar declarant desert el Premi.
aviat faran sortir el Cambusi (el diari del	 -En canvi els altres dos anys les delibera
migdia mes petit i mes ben fet del mbn). cions s'han enllestit en poc temps.

En Casaba, per example, es te per tan	 Naturalment, aixd no te res a veure amb
tecnic que diu ben convencut : 	 el fet d'esperar un menu o haver-lo con-

-Com que els tecnics som indispensables, sumit ja, contra el que puguin pensar la
els que govennin sempre ens voldran tenir gent de mala fe.
al seu costat...

Menus
S'Igons tz.,stianoni urtimirre dels comensals,

Barcelona, per tenir de tot, te un jove els plats i els vins han estat cada any molt
advocat, el senyor Burbano, persona molt ben combinats i executats. La direcci6 del
simpatica i lliberal. No fa gaire anaren a menu va a carrec del senyor Joaquim Bor-
visitar-lo uns amics, entre ells el nou anti- ralleras, fen-ho constar.
quari senyor Planas i l'escultor Duran. La 	 Cada any, en el seu article sabre el Pre-
conversa derive, corn totes les converses, 	 mi Goncourt, Leon Daudet, que es dels
cap a la politica present. I un dels amics Dix i te fama de gourmet, comenta el me-
digue :	 n6 en el seu article de L'Action Francaise.

	—Jo ho sap, senyor Burbano, que sembla	 Entre nosaltres, segurament perque en-
que vindra. la Rep6blica?	 cara no hi estem avesats, aquest aspecte es

	

S1, aixd sembla. A mi no em fa res. 	 escandalosament negligit pals informadors.
Perque, veura, la Republica es la Repu-
blica; a mi el que m'amoIna sOn els divuit Lliure examen
milions d'espanyols que es pensen que la
Repdblica es repartir-se tot el que es nos- 	 Segons sembla, la votaci6 consumf molt'
tre... poc temps de les dues bores durant les quals

estigue reunit el Jurat. La major part d'elles
foren discutides questions previes, sobre les
quals la premsa no ha dit res perque el

D'aquest genere deu esser un senyor Jurat tampoc n'ha fet public res.
:Fulquet, amo d'una casa de carbons molt 	 En Caries Riba sostingue

—Fora de la Biblia, no conec res riles
susceptible de totes les interpretations que
el reglament del Premi.

—Si, home—va fer el jurista de la colla,
En Sole de Sojo—, hi ha encara un altre
llibre, el Codi civil. De que viuriem els ad-
vocate?

Mulfiplicifaf de personaliiais
Sense que explfcitament ho hagim fet

constar mai, el lector habitual deu saber
que a MIRADOR no es publiquen mai gase-
tilles. En elnamero passat, pero, en publi-
cavern una en aquesta secci6 sota el titol
Sis pseudenims, un redactor.

Es clar (ie no la publicavem per dar gust
al senyor Muria, que s'anomenava director
de La Dona Ca/a/ano i sembla que nomes
n'era el de palla perque tenia poca o molta
relaci6 amb gent de• la passada situaci6,
grades a la qual fou empleat a l'Exposicid.
.Tampoc voliem donor- cap gust a la senyo-
reta dels sis pseuddnims, que no tingue
inventiva per un seta nom de guerra, puix
que amb el de Marta Romari firmava arti-
cles al Diario de hi Exposition i ara ho fa,
amb el seu nom de debt), a La Nau.

Naturalment, amb semblant multiplicitat
de personalitats, n'hi ha d'haver per a tots
els papers de l'auca.

"Genie bien"
El bard de Segur, que no cal presentar ni

a Barcelona ni a Madrid, deia no fa gaire
al comte de la Cimera, que molt de temps
ha estat el mes autentic rey del postin a la
capital d'Espanya :

—La verdad, Valentin, que si muriera Ro-
manones, a ti y a nil no nos afectaria en gran
mane'ra, pero si muriera Carretero, 8que se-
ria de nosotros?

S'ha d'aclarir que Carretero es el millor
sastre de Madrid.

Un petit error
La Hoja Oficial d'aquest dilluns ressenya-

va la commemoraci6 virgiliana a la Univer-
sitat, amb la collaboraci6 de la Fundaci6
Bemat Nletge, sota aquest titol: «El Se-
gundo bitnilenario de Virgilio.» Es a dir,
que nomes s'han equivocat de dos mil anys,
que, naturalment, no sem res quan un autor
es immortal de debt.

Els Dijous
Blancs

No hi ha feina mes mal agraida que la
del periodista. Es passen llargues tempo-
rades sense tema i anys sencers durant els
quals la censura _tots els temes de
rendiment. Aquesta secci6 dels «Dijous
blancs» va neixer en periode dictatorial.
Servia per no parlar de res, per fer exer-
cicis amb la ploma, per murmurar una mica
del prexim. El titol ho diu ben clar : «Els
dijous blancs».

Aixe de qualificar de Manz algun dia de
la setmana ho varem copiar dels carlins.
Er aquell temps, les senyoretes carlines de
Gracia, les «Margaritas», celebraven unes
vetllades recreatives que tenien el nom de
viernes blancos. Ouan el dijous, el dia de
sortida de MIRADOR, -no es tan innocent, el
titol de La secci6 es : «De dijous a dijous».

I vetaqui que aquesta setmana, que no
te res de blame, adoptem el nostre titol
primitiu, el dels temes frivols, el que en-
tona menys amb el color d'aquests dies.

I no parlarem de cap tema frivol concret.
Per que? Per aquella ra6 que donavem al
principi, perque no hi ha tasca tries mal
agraida que La del periodista. Al marge de
la diada de la modista, o d'un tema mes
cultural i apassionant, com el del Premi
Crexells hi hauria pretextos per escriure
uns quants itaijous blancs». Pere, reconeixe-
reu que aquesta setmana Pabundancia de
temes ha tret interes a molts d'ells. L'any
passat, els comentaris sobre el veredlicte del
Premi Crexells feien barallar els homes de
lletres. Tant com els novellistes que opta-
ven al premi hi han perdut les modistetes,
i Sobretot la retina de les modistetes. I,
realment, la bellesa de la senyoreta Teresa
Virgili mereixia un dia sense destorbs, un
eel sense macula

Pere vetaqui que el eel no direm precisa-
ment que tingues macules, pero presentava
un uniforme color gris que ha durat dies. I la
terra, o almenys un tros, no ha estat per mo-
distetes.

Passarem, doncs, de llarg sense comentar
cap dels temes mes o menys lleugers que
suggereixen els Pets sitars. Altres temes que
no , poden oferir literatura per aquesta sec-
ci6, i dels quals ens es impossible de par-
lar, ofeguen aquesta i altres seccions del
periodic. Aix() vol dir que els punts mes
sensibles del minter° que teniu a les mans
han nascut morts aquesta setmana, i no
per culpa nostra. 4ere st volguessim fer
creure que des del punt de vista periodistic
ens donent per satisfets, ens trobarient en
el cas del senyor Camb6, que en el moment
que presentava al pais una tria de notes
de les Ines meditades, han sortit destorbs
suficients perque ningti tingues temps de
llegir-les.

De totes maneres, ell o el seu secretari no
ens en volen perdonar ni una, i tornen a
trucar als diaris exclamant : «Ens en varem
descuidar una! Sobretot que no passi per
alt 1», i si passa per alt es perque la gent
te unes altres preocupacions mes abassega-
dares que no permeten entretenir-se en es-
carceos literarios.

Sigui; doncs, aquest «Dijous blanc» una
advertencia per a fer entendre que /a set-
mana no ha tingut res de blanc i que els
que estem mes en blanc som els desgraciats
dels periodistes.

I el pitjor es que no sabem els dies que
haurem de seguir en blanc.

La republica que ye

Republicans a prova
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"Mot &esprit" LES MODISTETES BARCELONINES L'APERITIUGuaitaven un dels assaigs de Xang-Hai
diversos critics i literats. Arribada una es-

va adrecar-se al senyor Bernat i Duran.

tret de la PassiO d'Olesa.
—No s'hi ha fixat?—va dir-li— • Aixd es Abans de la tempestat, la calma gliallelnjahs — Deu fer Cosa d'un any.

i - mig que a Londres es presenta via

cena que figurava un sopar, en Vilaregut

obra sensational titulada Porgy, Aquesta
Hi ha Wanda i Banda	 Dissabte passat, mentre a IEspanya co-	 Cal declarar que el jurat de la festa de a l'aeredrom Canudes, a rebre el bateig de obra, escrita per un not i una noia que

mencava una revoluciO, tingue Hoc la festa les modistes es trobava en condicions de l'aire. El not insinua : 	 resultaven esser germans, estava precedida
de les modistetes. Ni la inquietud ni la realitzar una tasca eficient. Hi figurava un 	 —Suposo que el germa tambe hi to un d'un gran exit a Nova York, i a LondresEl pintor Durancamps (en realitat es diu
incertesa no privaren de les diversions d'a- escultor per a respondre de les perfectes cert dret a volar... 	 l'efecte va esser contundent. Porgy era unDuran Camps) ha viscut molt de temps a

comco BarcelonaSabadellaStanteuqper,isarP	 quell dia i dels segiients. Ara, despres dels 	 proporcions de les elegides ; un critic tine-	 seguit de quadros melodramatics i acidu-
* * *esdeveniments d'aquesta setmana—no liqui- matografic per a garantir la fotogenia ; ho-	 lats de la vida d'una ciutat de color a laeren un camp massa estret pel seu art.

Pere de tant en tant torna a Barcelona dats encara—, potser p( cs es recorden ja mes de m6n, per a cercar la distinci6 ; un 	 Un altre personatge : el burges de la Carolina del Sud. Els actors eren tots m-
a Iluir la indumentaria, a explicar els seus d'aquella festa, fora dels que hi prengue- poeta per a cacar els imponderables, i cri- reina. Es el senvor Gallard—de les Modes gres, les seves facultats expressives i pa-
triomfs, les seves expositions a la Galeria 	 ren part. En 

ale
lna normalitat, n'hauriem tics exigents, d'aquells que res no els passa Gallard, del carrer de Balmer, corn especi- tétiques impressionaren fins a aixecar la pell

Zak i a demostrar que quan els , altres , hi parlat. 
no

I ara,
,  tocar

moment
temes 

de
molt me el ntas

i- per altgents  ell per a no confondre.mero,	
als gentlemen de galtes de magrana i d'U-

,	 podent 	 apas- lleres	 or.	 ra vavan ell ja en tonna.

	

	 * * *	 El senyor Gallard es tma persona agra.... 	 d'or. L'ob	 fer l'efecte d'una
sionants i vitals, tambe en parlem.Una d'aquestes vegades, es parlava da-	 dable, que ha rebut amb joia l'efimer reg- manxiula transcendental.

vant seu de la probabilitat que vingues altre 	 * * *	 Denunciem un intent de coacci6, amb el nat de la seta operaria, a la disposicie de 	 Amb -Porgy va venir al continent europeu
cop a Barcelona la clavicembalista Wanda 	 propOsit de fer ressaltar la bona fe del la qual ha positosat 

per
els models de la casa. 	 una visit insospitada del negre. Fins ales-

andowska.	 Santa LlUcia, patrona dels jurats. Son jurat. 	 L' home trans	 la sala, saluda les hores havia estat de moda un tipus deL —Ah !—va fer Durancamps, amb la sufi- dos els jurats en funcions el dia 13 de 	 El conat de coacci6 fou exercit pels fote- amistats, parla, somriu i s'enrabia amb ra6 negre despullat i un tipus de negre vestit.
ciencia de l'home que viu en una gran desembre. L'un d'una manera seriosa i	 grafs, els quals en el moment d'elegir Ia quan l'endemh algun diari comet el lapsus El despullat remenava Ia. cua d'una manera
capital europea i no ii ve res de nou—. Ja 	 de fer treballar la reina en un taller que	 espectacular i inofensiva en els films do-

no es el seu.	 cumentals de les Caceres africanes, dintrel'he sentida. Es una bona banda, peril no
crec pas que vingui tota sencera.

	

	 Es per a treure-li el mal gust d'aquests una gran salsa de colls de girafa, de ba-
'errors que nosaltres fern . el .reclam gratuit	 nyes d'antilop i de trompes delefant. Els

La cultura no esfava	 de les Modes Gallard.	 dos llibres de Gide sobre el Congo van
- acabar de tenyir la pell del negre d'un

l	
im-

	

- * * *	 penetrable vennis de tragedia, i van diren proporciO a carrec
Uns altres personatges voltant la reina unes quantes coses profundes, segues i per-,	 .

governador,
 Tarragona ona

la cu
diu

ltura
que 

del
hi havia

qual nono
hagut un	

i 1' acompanyament, son els promesos de lesg

	

	
fectes al costat de la literatura alcohelica
pels-esnobs, en que hi ha peter tan conside-

dames ,' de la , cort d'honor. Aixi que elsen proporci6 directa a la importancia del rnembres del jurat agafen les noies de bra- rabies corn la 
Ma 1e noire de Moran& I

Del tipus del negre vestit se'n va apo-carrec.

	

cetn dia va presidir	 reuni6 molt inte	 per. a dur-les a l'estrada, coin per artUn	 pr una	 lt	 - d'encantament sorgeix al costat de la pa- derar el music-hall, fins arribar a . fer de
ressant, i en anar a comencar-la es va aixe-

	

	
rella un xicot mig esverai, el qual es fa un 

la Baker una me'na de Venus xarolada amb
uesles

tip deyepartir empentes per a poder cami- Des
	 guarnides de ,paradisos artificials.car i va dir seriosament,

nar al costat.de ;a dama.	 .	 , -	
Despres de la guerra Item passat deu 4nys—Se levanta la sesiOn.

El dia de. Santa Lidcia kg
 pens noisaquests 'de morros infladissiMs i de saxofons pea-Aleshores els seus veins el van avisar :

un dia-41esconcertant-; . 11ilito dintre, seu el	
ramellats; de tibies • plegables i de femurs—Ha de dir que s'obre la sessi6.
de goina en mig de la mes selecta purriaI el governador digue :

—Se abre la sesian.	 desig, ile• fer . contenta l'estiMadd i una ti- europea. El negre venia d'America amb

molt interessants perque
hinoaquestai6reunlaenqueuEs mida. gelosia. Els nois pateixen... i corn- 1.rn frac sofa. l'aixella i amb una mica de

discs 	coses	 parteigen• amb la familia• de les dametes	 solfa dintre els nervis,. quan no venia :dis-tien 
l'antipatia (leis , membres de la comissi6 " or- posat a donar cops de puny, amb els 'gu'antssense esperar torn ni res, els reunits s'in-	 ganiezadora, joves. i .galants.

	

-.*.* *	
de■reglament i :amb oquatre camises de colorterpellaven els uns als altres i armaven un

guirigall espantes. El president ho va voler	 de rosa pels quatre secretaris que li ielen '

la seva forca i digue :	 es presentava	 el	 ! 'nil-

	

El ...Palau de Belles Arts fou un marc un 
revEelrennecgierse.	

seufera
earreglar. Va tocar la campaneta amb tota

xic paradoxal posat a les festes. Davant els., :Mem amb` , la murrieria delque no es' vol—Senores : pido la palabra.
s,quadrode batalles pintats a tant el metre, comprometre i nomes de tant en tant,! en-

hi feien ironiques piruetes els barrets de Are els- ganivets i l'alcohol, en momentsA. 0.
paper multiceor. A la nit, es pot ben dir :diguessim de vida privada, deixava japar
que A dalt de 'la galeria es ballava a les tot el vapor corrosiu o tendre dels ,seus
barbes dels catalans illustres. 	 pulmons.	 I

	

Tocarit a la porta mes apropada a la	 De tot el 'drama de l'esclau africh . en-
llotja presidential, Rius i Taulet va pas- castat a la pell metallica del nou men` i

reina es decantaren per una determinada sar-se tota Ia nit amb els punys closos i de les derivations i conseqUencies actuals
noia, procurant per tots els mitjans que Ilur 	 una cara de tres deus..EI bathe comte de d'aquest drama, no n'haviem sentit tri i la
opinie arribes a orelles del jurat .	Guell havia promes assistir a la festa i	 mUsica ni la poesia ni el color. Aquestes

InUtil dir que la conxorxa no reeixf ; els ballar amb la reina. Pere segurament alg6 coses eren servides d'una manera banal i
entremaliats fotegrafs hagueren de conten- devia advertir al comte de l'actitud airada fragmentaria. Porgy, en mig de la trucu-
tar-se amb veure corn a llur patrocinada li de 'Rius i Taulet, i aixe motiva que la con- lencia, va voler donar alguna cosa de tot
era atorgat un hoc de dama d'honor• De currencia es lamentes que se'ls escamotejava aixe en una forma directa i sincera. Pero
totes maneres, fern Constar tambe quo la el nUmero de l'alcalde. 	 el secret estava reservat a un fi'm, i King
preferencia dels reporters grafics era pura-	 Vidor havia cl'esser el poeta. El film. al* * *ment d'ordre estetic, i corn a tal, comple-	 qual faig referencia es diu Hallelujah, i a
tament desinteressada.

	

	 On la reina i les seves dames trobaren hores d'ara comenca a esser fam6s a tot
el marc Ines escaient, fou en el salonet de el men.
la planta baixa de l'Ateneu Barcelones, es-

	

	 Que es Hallelujah? Jo em penso que es
Acid vaTeresa Virgili, reina d'enguany, rebe la collit diverses vegades com a punt de reuni6 un poema en el qual l'humor ales

designacie gairebe amb les Ilagrimes als i partida de la regia comitiva. Es una Sala 	 a cavall de les llagrimes mes patetiques,
u	

liquidsi
ulls.	 d'un gust ancien regime; damunt l'escalfa- una canto queno s 

d'
'acab

uns
a 

paisatges
 i

isatges
salta duns

Fon Josep Maria de Sagarra l'encarre- panxes, el gracies rellotge, el mirall carre- camps de cote)
gat de coronar-la. A remarcar la manifesta gat, la lampara exuberant, els «sillons» ta- a unes tavennes irrespirables i a uns misti-

cismes esperitats carregats de greix i de
convulsions del diafragma. King Vidor ha
agafat el negre que pastura sobre el camp,
amb unes caloes i amb una trista paciencia
els dies de cada dia, i amb un barret de
copa, lin banjo i unes entranyes farcides
de religi6 els dies de festa. Aquesta religi6
salvatge i Trimaria del negre pages i petit
comerciant, del negre tatil o carregat de
bones intentions, en el film -de Vidor passa
del Ines infanta grotesc a una menit4'es-
pasme grandi6s. Tot l'atavisme ,afrká hi
fa la bullida. De les escenes • d'histerisme

	 4..m..	 positiu que es registren en Hallelujah als

El Palau de Belles Arts pie de modistetes i espectadors

(Con que atenciOn y amabilidad debo recibir

al cliente y cOmo tengo que esforzarme en

serle agradable y cOmo debo sonreirle para

dejarle contentol lY cudn dificil resulta a

veces esto cuando una se siente enfermal

Sin embargo desde que tomo

* * *
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apenas si recuerdo lo que es el dolor, puesto
que este remedio no solo ellmina los dolores
de cabeza y muelas, jaqueca y neuralgia, sino
que, ante todo, reanima y levanta
las fuerzas, sin afectar al coraz6n ni
a los rifiones.

Tome Vd. tambien CAFIASPIRINA.

Durant un temps els no iniciats, es a
dir, els que no tenen amics que frequentin
les penyes s'estiraven els cabells
per desxifrar a qui podien correspondre les
inicials A. 0. que signaven de tant en
tant a La Publicitat	 comentari tan in-
desxifrable corn elles mateixes.

Finalment fou feta la Hum.
—Saps aquelles inicials que tant ens ha-

vien arribat a capficar?...—feu un.
—SI...
—Danes ja he descobert qui s'hi amaga

al darrera : Augenio d'Ors.

CORBATES, BOINES,
CAMISES, PIJAMES,
SUETERS, GUANTS
I PULLOWERS

LA MILLOR CASA

EN PREUS I QUALITATS

F. VEHILS VIDAL
32, Porfa de I'Angel, 34
7, Placa Universifaf, 7

metddica, adjudica el Premi Crexells a la
millor novella •de l'any. L'altre, a tot es-
pectacle, acompanyament de mUsica, ria-
lies i crits, elegeix la modisteta barcelo-
nina, la qual ha de seure's en el tron reial.
Potser hi haura qui cregui que aquests dos
jurats treballen en els dos pols oposats. No
obstant, costa pot veure com ambdes es
complementen, i pot afirmar-se que en el 13
de desembre de 1928, dia en el qual i per
primera vegada, els dos tribunals entraren
en funcions, Barcelona i Catalunya dona-
ren una passa considerable en el cami del
millorament espiritual...

Aquest proemi se'ns esquitlla per via-
ranys transcendentals, gens escaients per a
menar-nos a unes notes que aspiren a esser
Ileugeres • Tot plegat era per a dir com es
felic la coincidencia que duu a actuar els
dos jurats en el dia de Santa Ll6cia. Aques-
ta santa, advocada de la vista, podria es-
devenir una patrona que ni feta a mida pels
jurats. Si els individus que els integren tin-
guessin el gust de la cerimenia, abans d'en-
trar en funcions podrien entonar solemne-
ment uns goigs en llaor de la santa, els
quals acaben amb uns versos que fan

«Guardeu-nos la vista Clara
dels ulls i del pensament.n

Que Ines pot desitjar un jurat?

La Reina ti el seu seguit femeni

* * *
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sacrificis humans de Dahomey no hi ha■gaires passes.
Al costat d'aquesta absurda anima negra,

de tot el monsti-u6s de l'esperit, King Vi-
dor ens mostra els moments de tendresa
austera, alguna cosa que fa pensar en els
primers Ilibres de la Biblia, i en el pa in-
tegral. I parallelament, en aquest dens
poema es senten els nervis de l'ambici6,
i tot urn desinflamant musical i olio's en
el qual pasturen els extractes canalles i un
sensualisme de gos que fa plorar.

Potser el punt mes fort de Hallelujah
es una estona silenciosa i lenta, sense gens
d'espectacle, en la qual el negre inflat de
gelosia va a la caca del negre ; es una caca
animal sense una ombra de fantasia ni un
'pols de pebre, igual que la posici6 d'un per-
diguer que segueix el rastre d'un anec ferit,
amb aigua fins a les orelles.

inclinaci6 que l'autor del Comte Aenau sent	 pissats, etc. Els Ilargs vestits de soiree es	 Aquestes, i altres coses d'aquest color,
per les corones. Recordeu que un dia volia compenetraven deliciosament amb el para- es poden endevinar en el sistema nervies
coronar a Santiago Rossinyol ; que acaba ment del sale,. 	 i en els ossos del film ; tota la part interna
d'aconseguir un exit amb La corona d'es-	 L'encis de l'estampa vuitcentista devia i tot l'ambient es una meravella constant.
pines... Dissabte passat pogue finalment es- arribar al greu primer pis de Ia casa. De 	 La plastica es gronxa dintre de les Ines
bravar-se, tot collocant una corona damunt tant en tant, i per la porta del sale), es dei- pures i Ines emocionants melodies negres•
una testa admirable. 	 xaven veure uns caps ornats amb perillas El ritme de la sang es el mateix ritme de

Per si hi havia qui 'volgues treure conse- blanques i uns coils i corhates anacrenics. 	 la mUsica. King Vidor ha donat una in-
qiiencies d'aquesta debilitat coronistica, el Les aparicions eren rapides, el temps just jeccie de poesia intensa a un rec6 de men,
mateix Sagarra cuith. a esvair-les en el par- d'un ,somriure galant.	 separat de tot l'altre men, amb una fisio-
lament pronunciat a continuaci6. El public 	 to to i amb una teologia peculiar.
l'aplaudi en dir : «Nosaltres, que som tan 	 * * *	 Despres de veure i d'escoltar Hallelujah
republicans...» Dues o tres vegades aria en-	 El diumenge a la tarda, en «L'Ocell de teniu la sensacie que heu incorporat al ba-
cara mes eplla, i afegi el mot d'alcaldessa,	 Foc». En el moment del lonx compareix gatge del vostre esperit alguna cosa qua
despres del de reina, donant-li categoria de Celia Garnez, i s'asseu a la taula a costat tremola i canta, corn un ocell viu, tan
sinenim, Sagarra, poeta abans que res, vol- de la reina i de les seves dames. El ma- esquerp corn magnific. Aquestes sensacions
drh acordar-nos que el titol de reina esta quillatge violent de la vedette descoloreix les avui dia son rares, el cinema ens en ha
inflat d'una magia i d'una pompa, impos- cares graciosament pintades de les nostres donat poqulssimes ; quan passen val la
sibles de retrobar en el d'alcaldessa, que noies. Amb Celia Gamez ha entrat un per- pena que els obrim de bat a bat les portes
to un cert regust burges i burocratic.	 fum de pell nua picada per la Ilum de la dels ulls i les portes del cor.

bateria. La conversa es animada i l'hora 	 Josep MARIA DE SAGARRA

-en'ldefiguresfigunesabocetarbaVoldriemrldoV	 arriba al seu pie. En els dits d'algunes de

tourage de la reina. Comencarem pel germa I les dametes de la cort d'honor hi han no-

babies. El not s'adapta rapidament al pa- mez? 	 RAMON BES & C.
rit unes amides cigarretes angleses. Es ambde la sobirana, enguany un xicot menut una certa tremolor que van i venen de les	 Ai trempat, que es fumava uns cigars inaca- boques tarn(. E	 .El xampany?.. Celia Ga-

per d'infant de la casa reial i exercia
una discreta vigdancia prop de Ia seva ger-
mans.

Anuncien a la reina !es futures visites
de reporters, sollicitant intervius. Teresina
exclama :

—Pere, que els dire, Mare de Deu!
El germa interve :
—Ja hi sere jo al davant. Procurare que

no t'equivoquis, i que a tots .els diguis el
mateix.

lies tard, parlen a Teresa d'una anada	 ANDREU A. ARTIS	 .... .....	

Acompany-avem al ball de Belles Arts a
dues noies de la cort. En el Passeig de Pu-
jades s'afileren els automebils, i la gent
espera a la porta del Palau l'arribada de
la reina. Les nostres companyes enraonen
i riuen. Josep Maria de Sagarra diu :

—Qui diria que en aquestes hores estem
passant una revoluci6 I
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Bolivar el Llibertador
Pensar es facil; obrar es dificil;	 teriors. L'organitzaci6 d'America, per Bo-

obrar seguint el propi pensar es livar, no te mes fronteres i limits que el,
el mes dificil del mon.	 mar, i assenvala corn a principi rector de

GOETHE	 la seva politica la solidaritat continental.
Ell vol establir una autoritat sublim, diu

La figura de Bolivar pren aquests dies en la seva circular de 7 de desembre de
proporcions magnifiques. El seu centenari 1824, que dirigeixi la politica dels governs
sacseja la memória dels pobles i horn sent d'America, i Ia influencia de la qual man-
emoci6 i respecte davant d'un home que, tingui la uniformitat dels seus principis i
corn Cesar i Napole6, travessa tot un con- el nom de la qual calmi les nostres tern-
tinent amb el seu exercit per donar una pestes. Es un poder moral que, corn les
nova organitz.aci6 politica als pobles ame- 	 Lligues anfictiOniques, es el depositari i de-
r icans.	 fensor dels drets dels pobles que el formen.

Espanya s'ha adherit a les festes de corn- L'obra de Bolivar cristallitza en el Con-
memoraci6. Justicia del temps que projecta gres de Panama, de 1826, al qual foren
en l'infinit els valors permanents i historics.

La lluita per la independencia americana
es, a Ines d'un problema d'honor collet-
tiu corn tota lluita d'independência, Fen-

' frontament dels principis de llibertat i de-
mocracia amb els d'intolerancia i absolu-
tisme. La gran lluita que caracteritza i es-
tructura l'organitzaci6 politica moderna. La
politica espanyola te un sentit d'intransi-
gencia que constitueix el seu mOdul his-
toric ; per aixO Espanya ha estat un poble
conquistador que no ha pogut conservar
les seves conquestes, per aquesta ra6 Ame-
rica volgue esser independent i deixar d'es-
ser tutelada, quan els lligams amb la me-
trOpoli no foren mes que causa de vexaciO

. i opressi6.
`Bolivar, que ha viscut a Europa i vist

de prop Nordamerica, es la veu que pro-
clama el dret a aquesta independencia i es
el brag que l'executa. ,Exemple admirable.
Sort6s el poble que troba el seu Bolivar !

Per l'acci6 del cabdill venezola, en el
mapa d'America apareixen, corn per obra
magica, nous ,Estats a la vida internacional,
primer Venezuela, despres Nueva Granada,
mes tard Peril, i el moviment s'esten vic-
tories. Mai un estol tan gran d'Estats no
s'ha format en tan poc temps.

Pere el canvi d'estructura estatal es sem-
pre dificil, i aquells pobles acostumats a
viure sota Pattie tutelar (sernbla que la
politica espanyola s'esforca sempre, aixi en
els . afers interiors corn exteriors, a esser invitats fins el Brasil, no obstant la seva
tutelar, es a dir, a no deixar intervenir el forma monarquica de govern, i els 'Estats
poble), es trobaran amb les dificultats pro- Units del Nord. Aixi quedava marcat el
duides per la tendencia dominadora i •egoista cami de la politica continental, que avui
dels estaments militar i eclesiastic i la domina Porientaci6 general del moviment
manca de practica politica del poble. Per internacional contemporani, i que breument
aixO Bolivar, que arriba a tenir ensems la es designa amb el mot panamericanisme,
mes alta magistratura politica de dos Es- enfront del qual es perfila en aquests Ultims
tats, es proclamat dictador. No obstant, la anys el paneuropeisme. Sembla que avui la
seva dictadura te el sentit politic pristi d'a- 	 formula d'actuaciO internacional no pot des-
questa instituci6 : necessitat d'una acci6 ra- envolupar-se en el mare reduit dels Estats
pida i Unica per esvair un perill general. 	 i cerca organitzacions Ines amples.
Dissortadament, America despres ha anat L'acci6 politica de Bolivar, Miranda, Na-
enfilant les dictadures una darrera l'altra., rino, Santander i tants d'altres, consolida
El millor homenatge a Bolivar fora que els l'estructura politica d'America, que es feu
moments revolucionaris d'aquests Ultims	 inatacable despres de la proclamaciO de
temps tinguin un sentit democratic verita- 	 Monroe, que priv y a Espanya de l'ajut de
ble. La democnkia no es un programa ; Ia Santa Alianca, veritable Don Quixot in-
es una practica.	 ternacional, pel restabliment del seu domini

Hi ha un aspecte de l'activitat de Bolivar	 colonial.
que el defineix com a gran estadista : es	 Herriot diu, parlant de Bolivar, uque mai
la seva ipolitica internacional. 	 no sera prou glorificat Simon Bolivar el

El nou men, diu Bolivar, ha d'estar cons- Llibertador, que, en 1819, crew Colombia,
titurt per nacions lliures i independents, aquell que en 1822 proclama la indepen-
unides entre elles per un cos de Reis co- dencia del Peril, aquell que funda Bolivia
manes que regulin les Seves relacions ex-	 i que despres de tantes victories, despres

cl'haver portat tants pobles a la vida lliure,
corona la seva obra amb el projecte d'una

	  ConfederaciO universal. Jo demano, con-
tinua Herriot, que la seva estatua segui

Fonthernat de les Nations».
aixecada a Ginebra molt a prop del Palau

La realitzaci6 d'aquesta idea significaria
per nosaltres que sols els homes que han
sabut defensar i iluitar per la democracia
mereixen estar al costat de la Societat de
les Nations.

J, QUERO MOLARES

UNES BELLES CREACIONS QUE
SON EL COMPLEMENT DE L'ELE-

GANCIA MASCULINA•

Sastre
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RECORDS DE JOVENTUT

La ciutadella de Jaca
Al museu de la meva memOria hi ha uns nonges regulars de Sant Agusti, cansats

quadros un xic oblidats que ocupen els re- de viure en lloc ferestec, es retiraren. Pena
cons ja obscurs o les fileres de dalt que la Felip II man y construir alli la ciutadella,
vista no distingeix prou be. Sem els passat- la qual, en morir el rei l'any 1598, ja tenia
ges de la primera joventut passada en am- fetes les fossades i els baluards.
bients diversos que semblen no tenir cap 	 Felip III prossegui l'obra, construint Ia
relaci6 amb els camps on s'ha desenrotllat part interior dels murs, aixi corn els pave-
la meva vida posterior.	 lions que clouen en pentagon la gran Placa

Han passat vint anys i avui s'han tornat d'Armes. Aquestes cinc files de cases estan
fresquissimes les impressions del meu viat- precedides d'una porxada i tenen els baixos
ge a Jaca, on vaig passar els primers tres destinats a magatzem i els pisos a oficines,
mesos del servei militar. 	 resider-Ida del governador militar, caps de

Quan a Lleida varen dir-me que era des- la guarnici6, etc. Darrera, corre un carrer
tinat al Regiment d'Infanteria de l'Infant,	 sota muralla, la qual es mes alta que les

BRANS NOVETATS EN

El pont d'entrada a la ciutadella de Jaca

MLPABDR
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La Infernacional de l'efiqueta
Dels vuitanta sis delegats remits entorn

de la Taula Rodona, setze representen els
princeps indis, cinquanta set la India brita-
nica i tretze el Parlament angles. Els nacio-
nalistes, que demanen dun govern comple-
tament national, responsable davant del po-
ble, i amb control absolut de les forces mi-
litars i de l'economia del pais», no han de-
legat ni un sol representant.

Els badocs esperaven, el dia de l'obertura,
veure, si no tots, bona part dels setanta
tres delegats indis sumptuosament vestits a
la mode de llur pais. Desgraciadament, la
majoria anaven de levita corn qualsevol di-
putat angles.

"RB 3669" 
El discurs de Jordi V fou enregistrat fo-

nograficament i Pendema mateix, en aero-
pia, el disc contenint-lo feia ruta a la India,
per anar a parar a mans de lord Irwin, el
virrei.

Pere, despres, qualsevol lleial ,Nzibdit de
Sa Graciosa Majestat, per tres xilings, hau-
ra pogut comprar el disc RB 3669 i escol-
tar, a peu dret i el cap descobert, les pa-
raules del rei.

El bon humor de Tardieu 
En epoques de maror, els mateixos ho-

mes tenen ocasid de trobar-se sovint i, corn	 ritimero 5, de guarnici6 a Jaca, vaig tenir 	 casetes, per a evitar els perills d'un born-
que no poden parlar sempre del mateix te- la sensaci6 del que es precipitat vers un am- bardeig.
ma, la politica, parlen de molts altres.	 bient desconegut, ben divers del que esta	 La robustesa de les muralles, la distribu-

Aixi la setmana passada, mentre s'espe- acosturnat a viure.	 ci6 de les puntes i l'amplada de les fossades
Els pagesos del meu poble anomenen mun- que poden omplir-se d'aigua de l'Aragon,rave el resultat de les gestions de Pierre

-histocontavendiputatsdipquantsquns,lavaL	 tanyes de Caja unes serres que all y a l'ho- havien donat fama d'inexpugnable a la vila.
rietes pels salons de l' Elisi. Un d'ells afir- ritz6, per damunt de la tossa ocrosa del 	 De cara a la vila s'obre la porta amb
mava que Tardieu no havia perdut l'humor Montsec, encimbellen llur massa violeta en- point llevadis, gran escut dels Austries i 10-
en tota la crisi.	 caputxada bona part de l'any amb la blan- gia encizmbellada. Abans, aquesta porta era

—Ahir mateix ens explicava que temps cor de la neu, i Jaca els resulta una cintat protegida per un carol aspitllerat, que ja fa
abans d'ocupar la presid6ncia del Consell, hiperbOlica, amagada entre les darreres mum- molt de temps ha deixat d'esser dtil.
trobant- ss,a Talloires, li calgue anar a di- tanyes que veuen en dia clar. 	 La ciutadella, que va esser

a un restaurant molt acreditat per la	
inexpugna-

nar cuina. En efecte, en queda tan satis-
Despres d'aquesta sensaci6 d'infantesa que ble, ara te molt poc caracter militar. Sem-

seva representava la ilunyania, el nom de Jaca pre esta oberta a tothom i els diumenges
em despertava una emoci6 de bellesa. Ha- del llarg hivern que fa bon temps la gentfet, que felicity Pamo. «Oh—digue aquest

Demasobres.bsodeenbsahigourmetsg—else_	 via llegit al volum Aragon, de la collecci6 hi va a passejar, perque la playa enllosada
-erpduesdsoparpsounatgencarreanhm'mateix

mate e'nteses, Briand i Loucheur. Venen 
«Recuerdos y bellezas de 'Espana», els diti- no te el fangueig del passeig pablic, que

Bones rambes que de la ploma de Josep M. a Qua- s'esten perllongant els glacis de la mateixa
expressament de Ginebra Tardieu segui el drado feia rajar la sorpresa en contemplar ciutadella.
seu viatge, perb pel ,cami se li acudi una Ia Canal de Berdun i la vila que la presi- 	 ,Malgrat tot, encara es el centre directriu

deix. Als elogis de Quadrado s'ajuntaven en	 de la vida militar de la pla ca i alli hanbroma. El mateix vespre l'hoteler rebid
ramag	 zz,Segueixo regim. Feu

e i fruity cuita. Loucheur.»
teaquestq

a es	
la meva membria els versos sortosos de ocorregut la major part dels successor de

nom	
l

Mila i Fontanals, qui, a La Cancel del Pros que ens ha parlat aquests dies el telefon :sopa 
?assarpvaeuqI Pernat, defineix Jaca :	 irrupci6 nocturna dels sublevats, detenci6-- 

sa-sapogutgophanoTardieuT,airacgesd—Per
ber-ho mai. No s'ha atrevit mai a pregun-

del general governador i caps de l'exercit,
b
tar-hoe Loucheur mateix.	 ta

Ouhut ciutat torreja sota POroel? 	 aixi corn llur empresonament fins que foren
 Forta ciutat de Jaca—que es de faels...	 alliberats pel tinent coronel de carrabiners

 que s'apodera de la playa mentre la major
Amb aquestes suggestions per tota refe- part dels rebels eren a Ayerbe i Osca.

El bon llogafer	 rencia geográfica i els naturals capficaments 	 Un altre fort d'importancia es el castell
del recluta, vaig traslladar-me a Jaca.	 de Rapitan, que, des de l'entrada a la gorja

Ouar BarthoWfbu cridat per Doumergue, 	 El clima era molt dur. Dels vint-i-sis dies de l'Aragon, domina el canal de Franca i Ia
declare als periodistes que l'esperaven a la de mart, vint va nevar i quatre va ploure Canal per damunt de Jaca,
Aorta de la Presidencia. : Unes hores mes enrera, hi ha el castelli els altres dos va deixar-se veure el sol.

—Per culpa de la consulta, el d'aquesta Malgrat tot, sortia cada dia. Una salut de de Col de Ladrones, d'importancia semblant
nit es el primer concert que perdu de la ferro, una roba gruixuda i unes sabates al de Rapitan i tambe servit per la guar-
temporada. Si em sap greu es perque ha- grosses, i a aixafar neu al carrer Major, el nide de Jaca.
via d'acompanyar-hi la sogra.., 	 qual, per esser ample, dret i pla, constituia	 Si els rebels haguessin sabut replegar-se

D'enca que mori la seva dorza, Barthou un passeig ideal per al que no tingues por .amb ordre des d'Osca i Ayerbe i haguessin
viu amb la seva sogra, i cap vet no sap del fred.	 conservat la possessi6 dels castells de Rapitan
que aquell senyor de la barba i de les ulle- 	 Vaig adonar-me de seguida que a Jaca la i Col de Ladrones, s'haurien sostingut molt
res es un ex-president del Conseil.	 •	 vida es un esport i no va estranyar-me gens de temps i haurien pogut retirar-se cap a

—Sobretot—deia als periodistes—no yin- veure les noses jugant a botxes amb bit- Franca amb relativa facilitat,
gueu a casa. Noires fa tres mesos que hi hlots pesants.	 Tanta es la importancia estrategica d'a-
visc i no vull posar-me malament amb la 	 M'esponjava de ('ambient dur i sentia quests dos castells, que dominen el pas de
portera. Si hi ha trafec per l'escala i gent 	 plaer en afrontar el fred.	 la frontera pels Pirineus centrals!
que pregunta per mi, nomes m'ho perdona- 	 Quin sentit mes profundament interpreta-	 La vida de guarnici6 es a Jaca enorme-
ra si triornfo. I corn que d'aixb no n'estic dor del geni del floc tenia la cobla celebrel :	 ment avorrida. La petita ciutat que vint
gens segur...	 anys enrera tenia 5,000 habitants i ara deu

La calle Mayor de Jaca	 passar dels 6,000, malgrat els notables pro-
"Fooling"	 no la rondan los chavales ;	 gressos que ha fet en tots sentits, no ofe-

la rondan los buenos mozos	 reix camp f■erque resulti agradosa l'estada
Malgrat la reduccid de l'imperi del qual 	 con trabucos y punales.	 a la major part dels joves que formen una

Viena era la capital, el bon humor vienes	 guarnici6.
no es mort. Fins s'ha tret partit de la re-	 La poblaci6 era un producte de dues coses	 La carencia de diversions i la duresa del

motunferfperpaciaustriitorterr
'esprit, 

delde	 ben diverses : la grandiositat cosmogbnica 	 clima fan molt penosa l'estada all] i s'apo-ducci6
del paisatge i la dolcesa exquisida d'alguns dera de la joventut una mena de cafard,desprit.

Un dissabte a la tarda, dos ciutadans details.	 que deu esser comU a totes les petites pobla-
La Canal de Berdun es un encaixonat clans militars.p 	 de corn esmerfaran la Testa :

—Que feu demo?	 ample de dues hores i llarg de quinze o	 L'estat d'avorriment continu genera el
—Surto amb els meus nois a fer a peu vint, gairebe en linea recta. 	 menyspreu de la vida i el desig d

'	
'aventu-

Al mord el Pireneu s'avenca amb una	 res, corn els passa als militars francesos del/a volta d'Austria.
—Peztb, i a la tarda, que fareu? 	 Tie d'estribacions entremig de les quals sud d'Argelia i del Sahara.

baixen diversos riuets. Per un dels engor- 	 Ja l'any 1909 fou notat aixO a Jaca, per-
jats que es una mica practicable, corre en- que, en esclatar la guerra del Marroc, molts

Fl negoci 'es el negoci	 congit des de la frontera francesa el riu soldats hi anaren voluntaris, empesos pel
Aragon, el qual, en arribar a un quilbmetre desig de canviar de floc, deixant la guanni-

El general Hell, president del partit no- de Jaca, tomba en angle recte cap a sol ci6 en la ciutat petita. De mi, puc dir que,
cionalista alemany de la Prussia Oriental, 	 ponent, recollint totes les aigues de la vall. 	 malgrat embadalir-me en la bellesa del pats
esmerca la seva eloqiiencia militar a corn-	 A migdia la Canal es presidida per la i trobar molt simpatica i afectuosa la gent,
batre els enemics de la monarquia i els Penya d'Oroel, una de les muntanyes mes desitjava amb forca anar-me'n. Per a con-
rnaleits polonesos, per culpa dels quals la	 belles que horn pugui imaginar. 	 seguir-ho, no vaig vacillar a demanar el
provincia del general esta separada del Reich 	 Cap al nord de la Canal, dominant la trasllat a Saragossa, malgrat els inconve-
pel corrector de Dantzig. 	 vora esquerra de l'Aragon( hi ha una calma nients que aix6 havia de dur-me i els avan-

Perb l'Oficina del Treball de La Prussia estreta, al comencament de la qual s'asseu la tatges que menyspreava al Pireneu.
Oriental, lzavent-se informat que el general ciutat de Jaca, de figura gairebe rodona.	 Passats els anys, recordo Jaca amb emo-
feia treballar en les seves hisendes de Gross	 Els murs, en la major part del recinte, no- ci6 i sento interes especial per tot el que
Grieben vuitanta polonesos, que cobraven ales deixen un passeig no gaire ample da- alli ha ocorregut. Els flocs on hem viscut
menys que els treballadors agricoles ale-	 munt del precipici ; i, a ]'interior, no tenen 	 la jovertesa i les persones que han passat

enquesta.enqunaaprocedtp, cami sota muralla, sin6 que serveixen de pneenls umnateaitxroaseticnamesinpseediael l ianvneonsetirbaie‘.-Ida, te-manys
Quan la comissiO d'enquesta arriba a paret de fons a les cases.

Gross Grieben, el general era a pronunciar	 Dins de la grandiositat de linies de La
un discurs sobre La manera de collocar els Canal i de la severa majestat dels murs en- CAPDEVILAMIQUEL

tres nzilions i mig de sense feina alemanys cimbellats vora el precipici, hi ha recons de
i sobre la necessitat de reveisar la frontera 	 paisatge delitosos i details d'arquitectura mi-

liter entice que formen un viu contrast amboriental.
Citat a declarar a l'Oficina del Treball ]'ambient on son submergits.

de Konigsberg, el general Hell digud per 	 A sol ponent, i a poca distancia de la 	 CORBATES INARRUBABLES
defensar-se:	 muralla, s'esten la famosa ciutadella, a la

—Els obrers alemanys, corromputs i des- qual es degut principalment que durant els 11
moralitzats pel socialisme, fan de mat trac- darrers segles Jaca hagi estat considerada 	

jaume I, 
Telêf. 11655tar, mentre que els polonesos encara pos- playa forta. A l'Edat mitja hi havia alli el

seeixen notions de disciplina i saben obeir. 	 Burnao o Burgo nuevo, on en 1558, els ca-

Mirani
bra • 
La 7- aula Rodona

Primerament, no es rodona, sin6 elliptica.
Havert de seure al seu voltant un centenar
de delegats, es compren que una taula real-
ment rodona no hauria resultat gens prac-
tica i potser no hauria cabut en la sala de la
Reina Anna del Saint James Palace.

En l'espai central de la taula, encara ha
catgut posar-ne una altra de vulgarment
quadrangular.

Un dels delegats hindds, veient aquesta
disposiciO, va exclamar el primer dia :

—Si els anglesos d'aixb en diuen una tau-
la rodona, ja entenc per que diuen que la
India es un pais felif.

Feu fer els vostres gravats en la
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EL SEGON LLIBRE DE REMARQUE

`LA TORNADA"
Tot just acabat el primer llibre, Res de

nou a l'Oest, que l'autor escrivi en sis set-
manes, Remarque posar-se a escriure
aquesta segona obra que fins ara no veu la
Ilum. Remarque era aleshores un senyor
Renrarque qualsevol i no podia ni sospitar
que la seva primera obra li donaria milions
de mares i una fama universal. L'exit Patra-
pa en pie treball, que, naturalment, hague
de suspendre per a contestar els milers i
milers de cartes we, d'Alemanya primer,
de tot el men dftres, arribaven a casa
seva. Aquest exit-4V lectors ja ho saben-
ha estat sense precedents: en la histOria del
llibre. Ens limitarem a dir que, al cap d'un
any i mig de la seVa publicaci6, Res de nou
a l'Oest ha estat tradurt a vint-i-vuit idio-
mes i ha obtingut una venda de tres milions
i mig d'exemplars. Per cert que Pestadfs-
tica de venda publicada per Der Querschniti,
que tenim a la vista, fa constar que a
aquests exemplars cal afegir, encara, els de
les edicions catalana i hebraica, de les quals
no tenen dades concretes, i els que puguin
vendre's de les edicions ucraniana i sud-afri-
cana, suara publicades.

Passat l'estupor dels primers temps, Re-
marque, poc amid d'exhibicionismes, busca
la solitud per a rependre la tasca. Pere la
solitud, quan un home ha obtingut un triomf
tan esclatant, sembla que es molt dificil de
trobar. La his-ter-la de les seves fugides, dels
seus amagatalls sempre descoberts, es una
pagina gloriosa per als reporters d'arreu del
men, que pertot saberen descobrir-lo i des
torbar-lo. Holanda sembla que ha estat, a
la fi, el recer mes segur. Alli ha acabat
aquest esperat segon llibre que amb pocs
dies d'interval, publiquen en fullet6 vint-i-
un diaris dels mes importants del men. No
solament ILondres, Paris, Berlin i Nova
York, sine) Batavia, Samarang i TOkio pu-
blicaran al mateix temps aquesta segona
obra de l'afortunat autor alemany. Assolirit
l'exit de la primera?

La tornacla (Der Wag Zuriick), que els
anglesos tradueixen per The Way back, els
francesos per Apres i els espanyols per Des-
pugs, es la novella de la generacid de la
post-guerra. ,Es el cam( del soldat que torna
del front al seu poble, a la tasca de cada
dia, i es troba en un men que li ha esdevin-
gut estranger. Pau Balmer, l'heroi de la
primera novella, descansa en terra francesa.
Pere Trust, el seu camarada, tonna, i amb
ell torna, tambe, un escamot de joves sol-
dats d'infanteria que son del seu mateix po-
ble i que eren de la mateixa companyia. Fi-
gures ja conegudes, corn l'avalotat Tjaden,
tornen a apareixer. Noms de l'altre llibre
tornen a pendre forma en , aquest. Tots
aquests joves, transformats per la guerra,

s'agrupen entorn de l'Institut d'una vila
alemanya. Com podran adaptar-se altra ve-
gada, homes, que tornen de tots els horrors,
a la quieta' vida ciutadana? Com podran
compendre i respectar, gent que torna d'una
lluita aferrissada, les idees burgeses sobre la
propietat? Corn consideraran, ells que tor-
nen d'una vida embrutida i salvatge, les
conveniencies socials?

El to d'aquest llibre es igual al del pri-
mer i Remarque creu que, tot i que l'acci6
es desenrotlla dins un mart alemany, els
lectors de tots els paIsos que hagin sentit
la influencia de la guerra—i quin pais no
1'ha sentida?—trobaran moltes analogies, en
ltur propi pais amb els personatges i les
circumstancies de que s'ocupa l'obra.

Le Main, que ha estat, segons els nostres
informes, el diari que ha tingut Ia prioritat
en el comenc de publicaci6 del fullet6 (co-
menca el 5 d'aquest mes i la Vossischen Zei-
tung no ha comencat fins el 7) lloa sense
reserves el gest de Remarque, treballador de
la pau qua, havent aconseguit la glOria i la
fortuna, to el coratge civic d'anar mes enda-
vant. Creu que aquesta obra, que condemna
un passat, s'alcara enfront de la febre hit-
leriana i qualifica el llibre de crisi de cons-
ciencia d'una generaci6 i de document his-
ter-ie. No hi ha dubte que esta destinat a
exercir una gran innuencia damunt la in-
quieta Alemanya d'avui.

JOAN ALAVEDRA
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PABLO CABALS. Le Cygne (sArxr-
swEss). Momento musical (scan-
BERT). — DA-776.

TITO SCHIPA. A cuba (scan...). Gi-
tana (rusnso OCHOA T F. Losoa). -
DA-1091.

LAWRENCE TIBBETT. Calma co-
rn° la noche (en ingles, con Lucretia
Bori) (GOETZE). CHOI:110S de Hoff-
mann (en ingles, con Lucretia Bori)
(OFFENBACH)..-.. DA-912.

ESCOLANIA DE MONTSERRAT
(Maestro P. ANSELMO FERRER) Beata
dei Genitrix. Responsorio de Na-
vidad. Siglo xvm, I y II partes.-
AE-3277.

Modelo de mesa, en oao-
ba o roble, Pesetas 500

RUBINSTEIN Y ORQ. SINNMICA LA DOLORES (BRETON). tJotas, I y
DE LO N ORES (Maestro co.,raa). II partes (Sres.. Arne), Iglesias y coro,
Concierto en asi, bemol mayor. ac. Orq. y rondalla).- AF-385.
Op. 83 (BRAMAN). <Allegro non trop-
Poe, I, II, III y IV partes. <Allegro DENNIS KING Y COMPANIA DE
appassionato., I y II partes. .An- OPERETA. La canci6u de los va-
dante•, I y II partes. .Allegretto gabundos. CAROLYN THOMSON.

, grazioso., I y II partes. - AB-612 Solo una rosa (de Ia pelicula .El Rey
al 616.	 Vagabundo.).- AE-3369.

PACA LA TELEFONISTA (ac. Or- LA AROENTINITA. La Clara. Cam-
questa Demon's Jazz). .Pasacalle,. bio de linea. Canciones (de la pe-
<chotis, •Duetto cOmicoo. <Cho- licula -Galas de la Paramount)) -
tis.. - AF-3371-3372. 	 AE-3388.

IOSE CEPERO. Fandangos .Si mis
agravios perdonas.. aLa cruz coo
la mano izquierda•.- AE-3314.

IRUSTA - EUGAZOT- DEMARE - Y
5U ORQ.TIPICA. Las mujeres que
se pintan (duo Irusta-Fugazot).Can-
ci6n. <Pa mi es igual. (solo Fugazot).
Tango. Misa de once (solo Irusta).
Tango. aQuisiera escribirte. (solo

Modelo vet*. Fugazot). CanciOn.- AE-3378-3379.
cal, en caoba,
Pesetas 700	 ORQ. DEMON'S JAll. ;Qua No-

o lchebuena mss buena! A to puerta
hemos llegao. La Nochebuena se
viene. Nochebuena en la aldea.
Villancicos - AE-3345-3346.

BANDA HUMORISTICA "LOS
0 AN505". Yo quiero it a Panama.
;Qua m'has dao! Canta, canta...
Quiero un blanco con alma negra.
AE-3358.3361.

Gramolas y Discos
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Cada vegada, des del primer any, el Pre- pogut arrencar-li—a fora de quina pres-
mi • Joan Crexells ha estat el maxim esde- si6!—un pared d'articles i, en Pocasi6 ac-
veniment literari de l'any, fins quan, corn tual, una mena d'autocritica que publiquem
en 192S, fou declarat desert, avinentesa que amb molt d'interes perque contribuira a si-
una oportuna reforma dels estatuts to bona tuar el lector de l'obra premiada.
cura que no es repeteixi.	 El Premi Crexells, destinat a premiar la

1 en dir que el Premi Crexells es el ma- millor novella, publicada o inedita, de l'any,
xim esdeveniment literari de l'any, no vo- recaient aquesta vegada sobre Miguel Llor,
lem tampoc donar-li la importancia exces- premia, alhora que l'obra que el Jurat ha
siva que prengue els dos anys anteriors. considerat la millor,'Phonesteclat de la car-
Ens explicarem.	 rera literaria d'un escriptor que no ha estat

El sopar. — J. M. Junoy, Pere Rahola, Cartes Rahola, Caries Riba, Pompeu Fabra,
V. Sole cla Sojo, Joaquim Borralleras, Just Cabot, Enric Jardi, J. M. Lopez-Pico

Els temps eren propicis a la literatura. res mes que novellista, que ha fet un dels
Un poble com el nostre, en periode consti- esforcos Ines constants i Ines seguits per
tuent en tants aspectes, no senti un veri- dotar la literatura catalana d'un genere es-
table interes per la cosa literaria sine corn 	 sencial en els temps moderns i encara poc
un derivatiu, privat corn estava d'altres ac- conreat en catala.
tivitats. Els diaris, sense poder parlar de IQuan, .anys enrera, els diaris tractaren la
gaires temes mes, es convertiren en publi- qfiesti6 de la novella per deplorar el seu
cacions principalment literaries. Pere, des estat entre nosaltres—i el Premi Crexells
de Ia caiguda de la dictadura enca—amb no fou creat sine per estimular la produc-
Pexcepci6 que ha comencat aquests dies—, ci6 de novelles—, la nota dominant era l'es-
aquell engrescament literari s'ha desinflat,	 cepticisme.
i torna a parlar-se d'una crisi del llibre, 	 lEs innegable que el Premi Crexells haura
per-6 sense que es pugui parlar d'una minva contribuit molt a la floraci6 actual del O-
de qualitat dels Ilibres que es publiquen. 	 nere novellfstic, i amb aixe sol els seus ini-

Aixi enguany al voltant del Premi no hi ciadors ja senten una satisfacci6 que corn-
havia ni l'expectaci6 ni la passi6 de l'any pensa llurs sacrificis. A hores d'ara, ja s'es-
passat. Fora dels medis professionals, els criuen novelles per al Premi Crexells que
comentarisa priori del Premi a penes han no s'haurien escrit mai. Sense que aixe vul-
existit, i els a posteriori, ofegats a Ines a	 gui dir que el Premi vagi destinat a un
riles per la situaci6 revolucionaria, no alga- 	 tipus determinat de novella.
ran gaire polseguera. 	 * * *

A nosaltres almenys, l'espectacle de l'any	 Amb la seva actuaci6 d'enguany, cessa el
passat no ens satisfeu gens ni mica, prin- Jurat—nomenat per tres anys—del Premi
cipalment pal poc to que tingue. 	 Crexells. Segons els seus estatuts, la pri-

A un any de distância, tots els que pren- mera quinzena de gener se n'ha de nome-
gueren part en ell, si han fet examen de nar un altre per tres anys Donada la
consciencia, deuen haver trobat que van pas- petitesa (quantitativa) del nostre mom lite-
sar la mesura.	 rani, es aquesta una tasca molt dificil per

Preferim que el Premi sigui una cosa ben a la Comissi6 gestora, que ha de confec-
normal_ i que, descomptant el neguit dels cionar la candidatura perque la votin o l'es-
directament interessats, es produeixi cada menin els contribuents al Premi. Ha estat
any amb la normalitat amb que s'ha pro- llencada la idea d'un jurat d'autors pre-
dutt aquest.	 miats, que es formaria i renovaria automa-

Seguint la mateixa norma que regf l'any ticament. Donem nomes aquesta noticia,
passat, no ha estat feta pUblica la llista de sense defensar la idea ni impugnar-la.
les obres inedites que s'hi han presentat. I encara queda una altra tasca a la Co-
Aixe obeeix a un criteri de delicadesa en- missi6 gestora la de recaptar els cabals
vers els autors de les obres dels quals no necessaris per la continuItat del Premi, pri-
es parla, a fi que sobre elles no pesi un mera condici6 de la seva eficacia. Esperem
handicap. Pere el nostre men es petit i en- que tots plegats no farem el mal paper de
tre els professionals s'arriba a saber els	 deixar que una instituci6 aixf pugui dur
tftols i els autors de moltes de les obres una vida migrada.
presentades, almenys de les d'autors mes 	 I tampoc ens sembla excessiu desitjar la
coneguts. Naturalment, els redactors de les creaci6 d'altres premis semblants, corn en
seccions literaries ho publiquen i hi ha qui,	 funcionen norrnalment en tot pals normal.
no veient-s'hi el nom, suposa maquinacions	 No ens sabria greu que es trees algun altre
tenebroses i campanyes de silenci. Ja es veu premi de novella. Per citar un exemple es-
que no hi ha res d'aixe. 	 tranger, recordem que el Premi Theophraste

,Pei que hem sentit aquests dies, el vere- Renaudot fou creat corn una mena de premi
dicte ha estat ben rebut. Ja hem constatat de consolaci6 als arribats despres del pri-
tots que aquest any no existia l'atmosfera mer floc en les votacions del Goncourt, del
densissima de l'altre. 	 Fdmina, etc.

El Jurat ha premiat l'obra d'un novellista I no cal dir, per acabar, corn donem
pur, d'un home que no fa res mes que ro- Penhorabona al guanvador del Crexells, des
velles o contes. Tot al mes, MIRADOR ha d'aquest floc on ell ha collaborat.

Des del dia que vaig agafar la ploina
per comencar el meu primer intent lite-
rani, he mirat amb recel, per no dir amb
adversi6, tots aquells elements escenogra-
fics que constitueixen l'ambient ; el tipisme ;
el pairalisme ; i cada vegada que me n'he
servit, ha estat considerant-los corn a fons
inevitable, tan simplement corn he pogut,
damunt el qual poguessin gesticular les fi-
gures del drama, pere mai corn a protago-
nista.

En canvi, des de la primeria, i amb tot
el meu greu, a la publicaci6 de cada nou
llibre signat per mi, sembla que carts as-
pectes de la critica s'hagin aturat amb pre-
ferencia a comentar aquella part accesseria
de les meves novelles, les quals, per ella
sola, no valdria la pena d'haver-les escrit.
No m'interessa ni el resclosiment i la mi-
gradesa dels interiors vuitcentistes en que
es morfon la protagonista d'Histaria Grisa,
ni els carrerons regalimosos de totes les
humitats del districte cinque, per on rodola
frissat d'anhels de serenor i puresa
en TOntal; ni la •boira per entre la qual
va i ve mig a les palpentes aquesta Laura
d'ara, que no sap ben be que vol, ni es
pot avenir als somriures hipecrites ni a les
genuflexions farisaiques de la ciutat dels
sants. Nomes m'interessen els ambients in-
teriors d'aquelles figures ; explicar els es-
tats d'anim que les contorsionen ; que les
impulsen a plorar o a riure, a fer el sant
o a fer el dimoni. Tota altra cosa son
complements necessaris per a mi, fins avui.
Aixe a la superficie ; pere en el fons de tot,
bateguen, corn un pols, els veritables mo-
tius que m'han impulsat a escriure llibres.
Fins ara no he sabut contar Ines que tres
casos de desplacament, d'inadaptaciO, d'in-
suficiencia per a establir-se una linia de
conducta «normal», de la normalitat bur-
gesa.

Als protagonistes de les meves tres novel-
les els anima un daler comli : la recerca
delirant d'un encaix ; d'una serenor que els
faci oblidar d'ells mateixos ; de felicitat.
De tots tres, potser qui ho aconsegueix, en
certa manera, es l'Eloi, de Tantal, pere
nomes quan s'aprofundeix en les obagors
i el misteri de la follia ; solluci6 fallaciosa
i per tant poc recomanable. Aquella Maria

Miguel Llor
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d'Histaria Grisa, tan llunyana ja, potser
temps a venir es podra veure, en una segona
part, corn arriba a dos dits de la serenitat
enyorada anys i anys, per be que li falli la
darreFa empenta. I la Laura d'avui, clara,
vacillant i tremolosa, malda per sobrevolar
damunt la mediocritat que l'ofega ; es passa
la vida conjuminant embranzides mentals
que s'exterioritzen tot just amb una mica de
somriure o de plor. S'illusiona amb les arqui-
tectures que simula la boira provinciana ; a
cada cantonada creu que l'espera la felici-
tat ; i aquella mena de felicitat se li fon en
acostar-hi la ma ; s'adona que topa amb
una catedral de boira.

Els mitjos sants ; les terboleses que formi-
guegen rera Laura, nomes son el fons : la
vaga tintura escenografica. Me n'he valgut
perque de temps ha que m'havien cridat
PatenciO els fariseus descolorits d'aquell in-
dret de Catalunya on m'ha semblat desco-
brir algun tret temperamental comU als seus
habitants. En el meu darner llibre he inten-
tat comentar-lo, sense insistir-hi, per no sem-
blar tendencies, ben a contracor, encara que
per molt que hagues acumulat anecdotes i
details reveladors, no hauria pas arribat a
copsar en la seva totalitat la psicologia d'a-
quest poble, que per altra banda, ostenta les
mes autentiques virtuts i Iha tingut sante
de maxim i ben guanyat renom.

MIQUEL LLOR
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A l'1Espanyol s'ha estrenat el vodevil No
te An no, traduit per Salvador Vilaregut,
del qual parlarem excepcionalment i amb
brevetat.

Es tracta d'un vodevil del tipus anterior
a la tongada de bruticia que actualment
predomina en aquest genere teatral.

En Vilaregut sap triar i sap traduir. IEs
Punic arranjador de vodevil que manta el
seu pavell6 amb dignitat,

Una estrena seva es sempre una garantia
de discreci6.

Fa tot l'efecte que els de la casa s'hagin
equivocat en triar-lo. Els actors no treballen
amb desimboltura, encongits corn estan de
no poder fer tot el que tenen per costum.

* * *
I ara que ja n'hem parlat, ens cal

explicar un incident ocorregut ran de l'es-
trena de Tres milions son poca cosa, de
l'Enric Lluelles.

Aquesta obra fou estrenada utl dimarts
i treta dels cartells el dissabte seguent, fins
el dimarts consegilent. El diumenge i el di-
Iluns era festa. Aquests dies l'empresa posh.
repertori de la casa o d'aquells autors que
cobren a ra6 de la tarifa de drets anterior
al deu per cent. lEn Lluelles cobrava d'acord
amb el deu, i per aix6 li tragueren l'obra
del cartell. Davant d'aquest fet, En Llue-
lies retira l'obra definitivament.

Satem que la setmana passada a la So-
cietat d'Autors hi hague una reuni6 per par-
lar d'aquest afer. Que deu haver passat?

* * *
Al Goya han posat en escena una obra

amb el titol de La danzarina roja.

Ja hem rebut ! Aquesta dansarina es, o
vol esser, no menys que la famosa Mata-
Hari.

Dic que ja hem rebut, perque, general-
ment, quan un autor fica ma a un assump-
te d'aquesta mena, per a fer-ne una obra
de teatre, sol esser qiiesti6 d'agafar el pa-
raigua.

Horn ja pot dir que sera dolenta de con-
fianca. 0 un fullet6 atapeit de truculêncies,
amb un decorat tenebr6s, a propOsit per a
impressionar la sensibilitat primaria del pu-
blic ingenu i, per a rematar-lo, un acaba-
ment que esfereeixi.

Aquesta obra, que fou anunciada corn una
adaptaci6, es solament un pastitxo. Horn ha
construct una Mata-Hari que sembla ger-
mana de llet de la Tosca, i aixO es d'una
innocencia imprepia d'autors i menys d'a-
daptadors experts.

Tot i essent d'ara, fa l'efecte que es reve-
Ilida. Sembla feta segons el motllo truculent
de Sardou.

La vida de Mata-Hari podria donar ma-
teria per a una obra interessant. No pas,
perO, un interes bastit damunt de truculen-
cies mes o menys balderes.

Hi ha autors—despres els adaptadors s'ern-
carreguen de perfeccionar l'obra d'aquells-
que en apoderar-se d'un assumpte tenen
l'habilitat de fer-lo malbe.

I aquest es el cas d'aquesta obra man-
cada. Cap d'e'lls no ha sabut veure el partit
que es podria treure, teatralment, de la vida
accidentada d'aquella ballarina famosa afu-
sellada per espia.

J. P.
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EL TEATRE 
Alady i- el music-hall

Varem an a veure l'Alady al Circ Bar- plastica del music-hall. Es tracta d'una Andre	 arm e'
celones. Hi varem tornar. El varem reveu- mena de poder d'atracci6 invencible, d'una
re al Principal de Sabadell. I totes aquestes mena de simpatia irresistible, completament Aviat sera incorporat a l'escena catalana ment, fer un gran be a l'escena catalana
recents actuacions de l'excentric del barret innata, el posseidor de la qual pot irrompre un nou nom estranger. Aquest cop no es amb l'aportaci6 d'aquest autor a la llista
fort no han fet Ines que refermar el credit sense por davant els foes de la rampe segur tracta de cap dramaturg industrial nord- dels que ja coneixem : Romains, Vildrac,
que fa temps li tenim obert. 	 que s'apoderara indefectiblement de Paten- america, ni de cap novetat truculenta. Es Lenormand, J. J. Bernard, i aquest nom

De la mateixa manera que existeix el rit- ci6 de l'espectador. Maurice Chevalier pos- tracta senzillament d'un dels nous valors jove i brillant d'Andre Charmel, a qui hem
me cinematografic que travessa de cap a seeix corn pots aquesta mena de plastica de la dramatica francesa : Andre Charmel. de considerar com un dels considerables
cap el film i que regula la successi6 de les del music-hall. Alady, entre nosaltres, tam- Aquest nom es del tot desconegut en el autors joves dramatics de Franca.
imatges, existeix tambe el ritme dels espec- be. La sola aparici6 d'aquest not en escena nostre pUblic. No ha arribat encara, corn 	 La forca de Charmel esta en el dialeg,
tacles de music-hall, les revistes especial- basta per a conquistar-se el public, per a el de Jacques Natanson, Marcel Achard, en un dialeg incisiu, valent, ardit, en el

Henri Jeanson, a les redactions. Possible-
ment una de les causes que motiva aquest
desconeixement d'Andre Charmel es que
aquest no viu a Paris, no frequenta les
penyes liter-Aries ni les redacciones de revis-
tes i setmanaris de la capital francesa i
no obstant la seva aparici6 ]'any 1928 a
l'escena de la Maisoit de PCEuvre no va
passar desapercebuda.

Lucien Descaves digue a L'Intransi-
geant : «Un nom a retenir : Andre Char-
mel ; Maurice Rostand en parlar d'ell afir-
ma que «on peut beaucoup attendre» ; Paul
Lombard a L'Homme Libre, tambe el des-
cobria fent aquesta frase : Heureux debuts
d'un amateur ; el critic del periodic femi-
nista Eve, Paul Granet, profetitzava : M.
Charmel pourra devenir le La Rochefou-
cauld du theatre ; Victor Meric, el polemista,
assegurava a Le Quotidien que Charmel
acabava de demostrar qu'il y avait en lwi
un avisd et consciencieux auteur dramati-
que ; Pierre Brisson a Le Temps, amb el
seny caracteristic, escrivi : Retenez le nom
de M. Charmel...

Tothom veia en Charmel, clones, un nom
brillant amb una carrera oberta i un gran
esdevenir. L'estrena de Les trois langages,
que amb el titol de Tres maneres de parlar

Alady	 m'he permes traduir al catala, va esser una qual es diuen atreviments i conceptes amb
batalla guanyada per l'autor. Andre Char- una gracia intellectual encantadora. Crec
mel es un home intelligent, amb un lien-ment. Per a menar una revista, cal aquella inutilitzar la seva distracei+5, per a captar-se 	 que va esser Gerard d'Houville qui va con-

intuici4 de la cadencia, corn l'anomena Rene la seva atenci6, basta per a immobilitzar-lo, 	 guatge directe i un concepte clar del que siderar que la seva forca estava en el pro-
Bizet, que permet de sostenir sense vacilla- basta per a ficar-se'l a La butxaca, en un es i ha d'esser el teatre modern. Cada obra cediment de dialectica pirandelliana que em-

. ci6 el tren acoelerat de l'espectacle i que mot. 	 d'ell es una petita joia literaria. La seva 	 prava en les grans escenes. Potser es ve-
Mistinguett, com ningti Tries, posseeix a la 	 Alady ha donat categoria al genre de carrera, el desembre d'aquest any, en fara ritat que hi ha alguna cosa de 1'intellec-
perfecci6. De la mateixa manera, encara l'intermediari, desprestigiat per tots els Ge- tres que va comencar. 	 tualisme posat de moda abans que per Pi-
que, en el cinema, existeix la fotogénia d'ac- de6n, Faust i Rafala que pullulen per ad. Efectivament, el 17 de desembre de 1927 randello, per Luigi Chiarelli, per6 en Char-
trius i actors, en el music-hall existeix tam- Li ha donat categoria. Li ha donat to. estrenava al Theatre de Monte-Carlo, i sota mel hi ha una humanitat que salta per
be aquesta qualitat indefinible, que permet I l'ha airejat. L'ha tret de ]'ambient resclo- la direcci6 acuradissima de Rene Blum, damunt de l'absurd de la situaci6.
al que la posseeix d'atraure's immediata- sit del carrer de Montserrat i li ha fet una comedia en tres actes encara no do- 	 Andre Charmel, amb Les trois langages,
ment l'espectador i de fer-se'l seu, d'im- respirar a plens pulmons aire dlEuropa. I nada a coneixer a Paris : Choisir. El 22 de no vol fer altra cosa que posar en evi-
mobilitzar-lo i d'inutilitzar-lo. Es in6til de 	 es que Alady te la joventut. Sap vestir be. 	 setembre de 1928, ,Lugne-Poe el presentava clench, el llenguatge de les dones. La seva
voler-s'ho explicar. Podriern anomenar-ho I, qualitat inapreciable, porta arrapat en el al public de Paris amb Les trois langages ; comedia te un sentit filosOfic inalterable.

mes profund del seu esser el ritme del mu- el to de desembre de 1929 la companyia El que succeeix es que ell no ha escrit
sic-hall. Alady es l'artista de music=hall 	 del Theatre Pigalle, en el Theatre de Monte- una comedia encarada i seriosa, sine, que
nat. Alady ha nascut per al music-hall. Ala- Carlo, donava a coneixer una altra comedia ha volgut fer passar els seus conceptes,al1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111U dy encanna a la perfecci6 el ritme trepidant en tres actes titulada Trinite, que sera re- amablement i en lloc de decantar l'obra

_ GRAN TEATRE i del music-hall.	 presentada a Paris quan mini l'exit de cap al dramatisme desesperat, s'ha estimat
Aquest xicot omple l'escena de dinamisme Donogoo-Tonka, de Jules Romains, sobre mes, seguiint la modalitat actual amb que

of DEL • LICEU * i amb el moviment confirm dels seus bravos, l'escena del Theatre del barb de Rotschild ; es caracteritza la post-guerra i que es un
de les sexes cames, de tot el seu cos que el 25 d'abril d'enguany Sigaoret . va estrenar retonn a la farsa, trobar en el contrast

f. E.	
g

pun	
ro-

n,e9lesla18,,ousdij,vuiAE vibra i s'agita, animat constantment d'un una comedia en un acte amb el titol En ..test i el riure la recepta de Ia seva obra.=	 18 frenetic tiemoussement ritmic. Aquest xi- chair et en os al Nouveau Casino, de Nica.	 Aquest es l'autor nou que s'incorporara=., 20.' de propiefai i d' abonamenf E cot omple l'escena d'optimisme amb els seus Heus ad tota la carrera literaria i teatral aviat al teatre catala. No es una obra,
E	 corresponeni a dijous.	 moviments, amarats de una alegria comu- d'aquest home que viu tot Fa tly a la Costa aquesta . de Charmel, per fer-ne un gran
• El drama uric en 5 actes i 12 quadros, g", nicativa, amb la seva desimboltura comple- Blava i que l'Unica incursi6 que va fer exit popular, es una obra que ha de fixar
= poema de M. Maeterlinck I mitsica de E. tament esportiva i jovial, amb la seva au- a Paris va esser per donar a coneixer una fins a quin grau es possible intentar en el
=	 C. Debussy:	 = tentica ingenurtat, amb la seva autentica obra de tanta qualitat i merit corn Les nostre public una prova teatral modenna.=

= joventut. Alady te la joventut. Sap vestir	 trois langages. Em creia, i crec sincera- 	 F. M.

1 Pelle'as et Melisande I 
be. I te, en un grau eminent, la ciencia del
gest. Alady te unes mans. I quires mans 1

I .

=Unes mans formidables, uns mans excep-
— gels eminent, artistes SIMONE BERRIAN, E ci	 ne—	 onals, us mans meravelloses, en un
g ANDRE GAUDIN, FELIX VEUILLE E mot. Unes mans que canter i diuen, que a a M HIRADOR" TEATRAILMestre director: Albert Wolff	 —

g	 ...._	 :7 murmurer i criden, que riuen i ploren, que
insinuen i afirmen. Unes mans que expres-

r: Dissabfe, fercera de Lohengrin -.5 sen, simplement. Unes mans meravelloses
.". ES DESPATXA A COMPTADURIA = que nomes toleren comparacions amb les
Simimmilimmumilimmilmilimmiummo mans de Mayol i de Ia malaguanyada Ivonne

George, que aplaudirem fa deu anys al
nostre Principal Palace, I, a mes d'unes
mans, Alady te tambe uns bravos i unes
canes, i Un cos, que tambe viuen, que
tambe canton, que tambe expressen. Pro-
digi d'expressi6 que nomes atenyen els do-
tats d'aquell lle'nguatge corporal que Andre	 —. Sohaeffner troba en els negres, en general,

AVUI, DIJOUS TARDA:	 i en els cantors d'Eddie South, en parti-
cular.

Espectacles per Infants. PENCILTIMA 	 Alady es l'artista de music-hall nat. Ala-
dy ha nascut per al music-hall. Alady es

El rei que no reia	 l'artista de music-hall cent per cent.

SEBASTIA GASCH

En estudi:
L ' ORACIO D'ADAIVI

de C. SOLDEVILA

TEATRE GOYA
Companyia titular

Primera actriu, CARME SANCHEZ. Director
artistic, RICARD DE FORTUNY

El non i clamor6s exit en 5 actes, evocaci6 de la
vida i mort de MATA-HARI

La danzarina roja
En preperaci6 l'obra nordamericana

EL ANIIRCIELAGO

El teatre, escola de gut?

Ignorem si es troba en els manuals l'ori-
gen de la repetida frase que el teatre
una escola dels costums, del Ilenguatge,
etc., etc. El que si podriem assegurar es
que en la practica gairebe mai no es sol
donar aquest cas. Que dirieu d'una escola
que, en Hoc d'educar i esmenar els deixe-
bles, els incites a conrear llurs defectes i
a deixar-se portar per Ilurs males inclina-
cions?

Podriem passar una rapida revista per les
escenes barcelonines i la nostra afirmaci6
quedaria a bastament fonamentada. No ho
farem per tal d'evitar disgustos, perO si
que ens permetrem unes quantes constata-
cions?

En els sovinterats debats sobre la crisi del
teatre surt a relluir moltes vegades el fet
que un nombrOs sector de public barceloni
freqiienti mes assiduament els locals dedi-
cats a l'escena castellana, en perjudici
diuen els denunciants—dels teatres que con-
reen el catala. AlgU ha titllat aquesta pre-
ferencia de provincianisme, frivolitat i al-
tres noms un si es no es despectius. Nosal-
tres cercarfem les raons que motive i l'ac-
titud d'aquesta part del public, en la major
similitud que en els teatres castellans tro-
ben entre la farsa que es descabdella en
l'escernari i la seva vida real.

Traslladem-nos a un altre barri. Hem fet
cap al Parallel. 8,Es que algU gosara apli-
car Ia denominaci6 de teatre popular a la
generalitat de les obres que es representen
damunt les taules dels seus teatres? No.
Per al public barrejat que acut a presen-
ciar-les, l'escena no es sine, la continuaci6
de la broma de la penya del cafe i de la
conversa del carrer, plagada de mots grui-
xuts i gestos equivocs.

I ara podriem referir-nos a les escenes
on normalment es parla en catala. De les
obres que tenen una llarga permanencia
en els cartells, siguin cOrniques o dramati-
ques, es slur merit mes remarcable la facil
explotaci6 de les tendencies sentimentals
dels habituals espectadors. Dificilment po-
drem apreciar el mes minim desig -ite con-
tradir-les o millorar-les.

Del que portem dit, algun ingenu en de-
duira que tots els autors i tots els em-
presaris s6n una gent sense escrUpols, lliu-
rada al comerc de ,pervertir a l'engres el
public. No, no es aixel.

El teatre — malgrat certes declaracions
apostOliques--es sempre escrit de cara al
public. IEscrivim la frase elimin.ant-ne la
Ines lieu ombra de pejoraci6. L'home que
escriu una obra destinada a l'escena, per
mes purs i honrats que siguin els seus
mails inspiradors, no podra prescindir de
copsar per endavant les possibles reactions
del public encarat al seu treball.

Potser ara s'escruixeixin els ingenus i ex-
clamin que d'esser cert aix6 un teatre se-
lecte, verament educador, seria impossible.
De cap de les maneres !... No hem quedat
que el teatre es un mirall? Doncs a mesura
que el nivell mitja del nostre poble esde-
vingui Tries refinat, les obres teatrals gua-
nyaran en qualitat.

S'1111 donat algunes passes, per be que
lentament. Si Caries Soldevila ha pogut
agafar el triangle classic i traslladar-lo dels
menjadors de pages als despatxos i a les
biblioteques ciutadanes, ha estat grades al
fet que tot i incipient comencem a tenir
una banca, una vida artistica, etc. El public
ha progressat ja una mica. Recordem ara
un articulista el qual es queixava de l'es-
cassissim nombre de representations que en
la temporada passada aconsegui el reper-
tori guimerania. Pot estar segur l'autor de
l'article que no succei aixi per malvolenca
de les empreses, sine, per la indiferencia del
public, el qual no sent la necessitat de des-
enterrar autors primaris. En te prou amb
els vivents!

Esvairem tots els malentesos. Donat tot
el que portem dit, algU pot suposar que
per a la generaci6 d'un ver geni de l'es-
cena catalana, es indispensable que tot Bar-
celona sigui infestada de biblioteques i d'a-
teneus. Ni remotament cal aix6, que d'al-
tra bands seria mes aviat una desgracia.
Cal nomes arribar a la formaci6 d'un nucli
de gent culta, interiorment treballada i molt
exigent ; una minoria un xic nombrosa, su-
ficient per a produir, criar i mimar l'autor
somiat.

Ara, creure sense rues ni mes que un
dia d'aquests podem assistir a una estrena
i que podem trobar-nos de cop i volta da-
vant d'una obra revestida de totes les Ca-
racteristiques que la faran immortal, es
d'una candorositat inefable. Aquesta obra
ara per ara no pot esser produida, per la
senzilla ra6 que el public no la demana.
El teatre, escola? El teatre, mirall !

A. A.

TEATRE NOU
CompanyiaSAUS DE CABALLE,

Director : P. SEGURA

Divo tenor: J. R.OSICH

Avui, tarda, reposicia de

Francisquita
cantada per primera vegada per la genti-
lissimaitiple M. VAzQuEz amb el divo

F. GODAYOL

GRANS PROGRAMES DE REPERTORI
PER A LES PR.OXIMES FESTES

UN NOU VALOR TEATRAL

U. F. A. PRESENTA AL

CAPITOL CINEMA
AMB EXIT EXTRAORDINARI

Eb ell1GEb elZUb
Primera produccid parlada pal gran tragic alemany EMIL JANNINGS, amb MARLENE DIETRICH

El Kikiriki tragic de JANNINGS en EL ANGEL Anil no s'oblida en tota la vida

Teatre Catalâ Novetats
Companyia catalana, direcciO:
CARLES CAPDEVILA

Nit: " TERTLILIA CATALANISTA "

La liar apagada i La careta

Teatre Catala ROMEA
Companyia catalana VILA.DAVI

Avui, tarda, a les 5, estrena del gran espec-
tacle en 5 actes i 18 quadros, original de
JORDI CANIGO, amb musica del mes-
tre MARTNEZ VALLS

Els pastorets a Betlem
Nit i cada dia:

El gest de Xang-hai

RESTAURANT I VENDA 
BON TEMPS 7, QUINTANA, 7. - TELEF. 16102 
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EL MILLOR FILM DE LA TEMPORADA

gALiaLIELUll
Alleluia, el darrer gran film de King ritable personalitat jugant un rol fictici amb

Vidor, em sembla esser una obra d'una una dosi de puerilitat que no pot trobar
importancia Exceptional, segurament el film eco sine, en les animes ingenues i impres-
mes considerable de tots els que portem sionables que el volten. Per aixO, quan en
vistos fins ara. •Llevat d'algunes escenes de l'escena del Jubileu, maxima festa d'exal-
La fallera de l'or i de I el man marxa, tacie mistica, en el punt extrem de I'exal-
el cinema no m'havia mai trasbalsat tan tack', el profeta deserta emportant-se Chick
intensament corn ho ha fet de cap a cap a pes de bravos, es l'home retornat a si
aquesta cinta•	 mateix, menjant la pols, corn es la seva

Enfront d'aquesta obra no es possible condici6 natural.
sine) una sola actitud, la mateixa que al 	 L'espectacle es d'una inexpressable amar-
meu entendre ha presidit a la seva ereacie, gor. King Vidor es un malenconies. AixO

ao

una actitud d'artista. Fara 'inUtil i sense
sentit voler-se defensar contra l'espectacle
de la vida negra que amb una cruet i
impecable objectivitat King Vidor ha plas-
mat en la galerada d'imatges del sett film.
Ni simpatja ni aversi6. Aqui no hi ha' Hoc
sine per una contemplaci6 desinteressada,
aprofitant de la lucidesa de l'autor per' a
poder esguardar amb ell aquest bloc rnassfS
d'humanitat autentica que es Ia mateixa
de ]'obra.

He dit objectivitat; i es que precisament
es aquesta la caracteristica Ines fonamental
del film. En assolir aquesta caracteristica,
el cinema troba la seva destinaci6 mes au-
tentica. King Vidor, amb un perfecte asce-
tisme estetic, sembla haver-se despullat de
tota classe de partits presos, de sentimen-
talitat, per no transcriure sine purament
la realitat. I per abib el seu film es un
film pur. Es en aquest cas que aquest ad-
jectiu pur troba una justa aplicaci6 en
referir-se a una obra en la qual l'autor
desapareix enfront de la vida. King Vidor
sembla no haver sine transcrit en ridioma
del cinema, el que els negres li han dictat.

El motiu-L-la vida dels negres americans
--es d'una suggesti6 cinematografica im-
mensa• ,NingU Ines a prop que el negre de
l'expressie cinematografica. El veiem en
aquest film gesticulant la seva vida interior
d'una manera integral. Tot el que succeeix
en el seu anim no pot sine traduir-ho al
defora en actituds corpOries. Adhuc l'ele-
ment de convenci6 que sembla inclbs en
tota pellicula cantada, es absent aqui, en
tractar-se d'una casta de gent per la qual
cantar no es sine. una prolongaci6 espon-
tania del parlar i dansar es troba unit in-
dissolublement i sense transicions als ges-
tos mes habituals de la vida quotidiana, el
mateix en el jot que en el treball.

El film, encara que clar, es dens i ric
en ramificacions collaterals ; no es deixa,
doncs, fãcilment reduir a una idea central.
Un xic simplista f6ra reduir-lo a la histOria
de les vicissituds extremes per les quals
passa Zeke, el protagonista. Aquest, que
mes tard esdeve el profeta Ezequiel, degut
al rampell mistic que el pren despres
d'haver fet un seguit de disbarats, no sem-
bla sine illustrar la frase famosa de Pascal
L'home no es ni angel ni bestia, peril corn
rues vol fer l'angel Ines fa la bestia. Home
posseit fins a rallucirnaci6 d'aquella estra-
nya illusi6 que Jules de Gaultier ha qua-
ficat de bovarysme, amb una bona fe pa-
tetica Zeke es troba mistificar la seva ve-.
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MIRADA

I Ao• EL CINEMA ..o• 
A. Gance a Montparnasse Sobre el cinema alemany

Hi ha un fet : que els intellectuals pre-
fereixen anar a reposar als indrets soro- El dia que em vaig convencer que els ale- ment la revista a la pantalla, mes que en-
llosos i actius mes aviat que en la tran- manes s'ho prenien tot seriosament, no em Hoc, ha convertit el cinema parlat en un
quillitat i la solitud. Per adonar-se'n no hi va estranyar gens ni mica que anessin al teatre mogut. Aquesta pellicula de Joe May
ha corn anar a Montparnasse cap a les cinema res mes que per meditar llarga es- es, en aquest genere, perfecta. El dialeg
nou del vespre. En mig d'una multitud tona sobre els problemes que un film els pren sempre un to patétic, igual en els mo-

	

bellugadissa i sorollosa molt dificil de tra- havia suggerit. Amb una sessi6 de cinema	 ments tragics corn en els acudits. Joe May
vessar, en un xivarri de botzines d'autos 	 s'estalviaven empassar-se tot un tractat de ha aprofitat un moment anecdotic i isolat
i roncs de motors, de trepidacions de tram- sociologia ,	de les campanyes napolebniques a Alemanya
vies i soroll de vaixella, les personalitats	 Tot el secret de la tecnica i de la produc- i les condicions teatrals magnifiques de Con-

	

politiques, artistiques i literaries van a res- ci6 alemanyes resideix, n'estic convencut, a 	 rad Veidt (considerat aci corn el primer ac-
pirar, el vespre, el cafe amb llet. La con- acontentar desigs estêtics i sentimentals d'un tor despres de Jannings) per a bastir el seu
sumaci6 es cara, pere el film parlant, can- public al qual endebades us esforcareu a film. Indiscutiblement s'ha d'esser alemany
tant i dansant quo es desenrotlla continua- explicar que la inutilitat es una de les coses i prussia per a emocionar-se fortament da-
ment es gratuit encara que no manqui d 	 en'o-
riginalitat ni de pintoresc.	

Ines interessants	 tr; al contrari, la mtalitat vant del sacrifici necessari dels Ultims homes
rigina 

L'altre vespre, mentre una gentada So-
nora feia cua davant una boite de nuit, el
Jockey, un remoli violent llanch Abel Gance
a dintre. Sense res al cap, els cabells gri-
sos embardissats, vestit el mes sObriament
del men, l'aire visiblement fatigat, pene-
trava amb penes i treballs en el dancing de
moda. El celebre metteur en scene i actor
de J'accuse, La Roue, Napoleon, anava a
descansar al Jockey.

Estirat mandrosament, Abel Gance sem-
blava aclaparat per una gran fatiga. Mentre
el curies retratista Fetiveau fixava en qua-
tre judiciosos cops de llapis les factions del
gran artista, em vaig apropar discretament•
Al Jockey les presentations son fetes de

N pressa. I tot sovint no se'n fan. Aprofitant-
me d'aquest costum, vaig dirigir-!i algunes
paraules d'una insigne banalitat. Ja n'hi
va haver prou perque Abel Gance m'ator-
gues una mem d'interviu.

—Estic molt cansat... es que enguany
no he fet vacances. M'ha calgut treballar
el doble per acabar La fin du monde. Una
cosa formidable que tombara de sorpresa els
espectadors i que aplegarh a la pantalla
totes les beutats i totes les troballes mes
inesperades del cinema mut i del cinema
sonor.

Somies, tot mirant al sostre, Gance pros-
segueix :

—4Fixeu-vos-hi, es produeix la formidable
topada i vetaquf que el paroxisme del terror
deixa lloc a una tranquillitat dolga, a la

,cometaelpassatpHa.iargela'la, mitjana del public procura hdhuc treure del d'una companyia militar per a aguantarserenitat, 
cinema tot el profit que pot. Menyspreen la ravenc dels francesos. L'acci6 passa en pot

era ja obvi en I el men marxa, perO King la Terra surt corn d'un mal somni, salvada
perfecci6 d'una deliciosa pellicula americana temps i en un moll. Les cantons dels sol-

Vidor ha sabut dominar tota facil ironia, materialment i regenerada moralment... —]'absentia en els programes del film ianqui dats i els sons sseramagnificament donats.
Tam-que hauria esfumat la puresa del film. 	 Gance s'atura per eixugar-se el front. —]'absentia

es quasi completa—i no volesine cinema Un moment de por d'un soldat es una es-
be es masso. refinat Vidor per aprovar. L'a-	 —Si, tint de crear el paper de Jean No- educatiu. Perque aquesta gent han conver- cena per acreditar un director.mar que po,ta als negres, amb els quals valic, paper ingrat, dur... Pero fet i fet

	

tit tot el cinema en educaci6 perpetua. 0 el 	 No ens cansarem mai de retreure als di-des de menut ha conviscut en el pats nadiu estic content i espero que tindra un exit

	

film cientific, o la pellicula d'ideals elevats, 	 rectors alemanys les simfornies d'ombres ide Texas, no ha estat pas un mobil perque quan passi als cinemas dels bulevards. o el problema moral plantejat. 	 - els moviments excessius—el moviment pelell trotter d'atenuar la veritat i dar-nos	 —I mentrestant, reposeu...
Que tota sessi6 comenci per un film d'una moviment—de la «camera» . Com que esticuna segona edici6 de La cabanya de l'ancle	 —Aqui a Montparnasse, d'alld mes be.

mama aixi corn una llic6 de coses, es gene- segur que aixb al public de Barcelona en-
Tom. King Vidor no podia disminuir-se, i 	 Nosaltres, els intellectuals, no reposem en ral. No cal dir que la gent s'engresca d'allO
atent nomes and rexposicie dels fets, ha fet 	 la tranquillitat. Ens cal soroll, molt soroll. mes. Amb el mateix interes segueixen la cara li agrada, si fos possible donor una
el millor que pia fer : servir la civilitzacie 	 No us podeu imaginer que be, que s'estä

	

cristallitzaci6 del sulfat de coure, que un	 versi6 hispanica precisa, no dubtaria que la
accidental i presentar el negre als ulls de entremig d'aquest xivarri. Oblido moms- ortacurs de culture fisica. 	

gent sortiria satisfeta i confda.
tothomt

	

que tingui un sentit de la jerarquia	 hniament tots els meus mats de cap i em	 Fa molt de temps que aixO del cinema
moral, corn el que realment es, corn un 	 educatiu em preocupa. NingU no em vulgui 	

CARLES M. CLAVERIA

primitiu.	 d'engrescament,
sento tornar a viure entre tant d'alegria i 	 reocu

convencer del seu valor estetic i agrades. Munic	 re.novemb
* * *	 —No veniu tambe a veure si descobriu NingU no ho podria dir si hagues estat a 

un gest de debd, una actitud?	 l'Unica sessi6 exclusiva de cinema educatiu 	Es una tasca dificil tractar de senyalar	 —Nog No vine expressament, per() es clar.•,
les belleses	 enclou Alleluia. Crec q	 que ha tingut floc a la peninsula i que orga-que

L'orquestra fa rajar onades turnultuoses nitza l'any passat el Cineclub de Madrid.
tothom hi sera sensible i que aquest film d'harmonia sincopada, la guitarra gemega No poder resistir una conferencia insinua-
reportara l'exit que tant mereix • Dominant

	

amb una superioritat incontestable tota la en mans de Pierson, el piano s'embala de dora de De Feo, per mes de la Societat de 	 "STUDIOfuror, el saxofon llenca la seva you planyi-
producci6 actual, brilla Alleluia en el seu

	

	 Nationsi de la nuova Italia que sigui dues
vola, el piano deixa anar una cadencia hores de llaunes, no suposa negar al cinema

la riquesa del centingut i mes que mes	 educatiu totes les sevens legitimes possibili- 	 CINAES"superb isolament, com una obra Unica per sorda... i tota la corrua de balladors que
s'empenyen, es contorsionen, trepiden, gest

per I'honradesa de la intenci6 i la perfeccie 	 tats. Precisament el seu camp esta mortal

	

de mitjans. Vidor, amo absolut de ]'ins- ticulen i transpiren tots plegats en un espai dintre de la necessitat. Necessitat exclusive- 	 QILEIDO CONED
dell rtrument que to entre mans, pot pet aquesta ridiculament massa estret.

	 ment pedagbgica i cultural, no de distracct6
raO dar-nos una ,plasmaci6 perfecta del seu	

—Si, es molt divertit—diu Gance.	 de minoria.	 Presentara demo, divendres,

pensament creador, que posseeix al grau 	
Pere les dues agradables personas que	 Calera insistir en el nostre palsre la 	 19 de desembre, a les 22 en

maxim aquella puixanca de condensaci6 que 	 conveniencia del cinema educatiu. Si no es-	 SESSIÔ ONICAestan amb ell li manifesten el desig de se-
guir llur ronda per altres ellocs de di-

	

caracteritza el vet artista.tic mal informat, un cineasta indigene ja 	 Una producciO L. U. C. E.
En reveure Alleluia, es quan horn repara versi6»...

	 ho indicava• No es que horn vulgui far re- A N ÉLIDOS

total del film.	
lic... potser una visie... La fi del men? i el

Ulna darrera ullada a aqu est ball diabO-	 tret a les empreses, sine cridar l'atenci6 de

	

les nostres institutions culturals i pedagb-	 Una superproducci6 1909
corn tot es utilitzat en vistas a reconomia

Remarqueu en l'escena del Jubileu, Pad_
	 en scene desapareix en la nit.	 gigues.

El tragico amor de Manna Lisamirable convergéncia dels elements sonors 	 BERTRAND PHILIPPON	 * * *
i visuals. El formidable crescendo que en	 Un film d'A. Cavalcanti
ar	

enribar al fortissim s'interrom,p bruscarnent 	 	 L'humor i la moral alemanyes han treat
pe resoldre's en una lamentaci6 pungent	 un tipus de comedia del qual tan sols ens	 Rien que les heuresper 
en saber la fugida d'Ezequie' esdevingut de arriba a casa nostra algun exemplar. Totes

	

bell nou Zeke. I que hem vist de mes Una revitit del cinema mut les cases productores alemanyes han llancat 	 Un film de Lupu-Pich

colpidor que l'escena en la qual Missy Rose	 al mercat una serie de vodevils ono aptes	 EL RAIL
torrent d'aci d'alla en la fosca de la nit, 	 per a menors de divuit anyse. Un genere

denflexi6iunaambamprofetarofpfalslfael
veu que remembra el planyfvol crit d'una	

Amb el programa anunciat lingua floc di- buit, encara que no mancat d'interes. Diver-crida

bestia mal ferda?	
vendres passat la •primera sessi6 de les quo 	

tit, perO que es repeteix fins a l'infinit. Horn
destinem a la revisi6 del cinema mut. El no pot oblidar que te un precedent glories

P	 i plena de pressentiments es la 	 en aquella inoblidable Princess de les Os-aorosa cinema Paris °feria un brillant aspecte i
nit en aquest film, quan Mammy, sobre- 	 tres. De les camas d'Ossi Oswalda en

la concurrencia nombrosa que l'omplia sorti
ltada, s'adona a Ia nit de rabsencia dels	 L'amor porta el volant a Der keusche Josefsa ben complaguda dels dos films que inte-

	

fills que han gnat al riu a vendre e'	 (El cast Josep) que ara es projectava a Mu-seus graven el programa.
cote,. I la recerca per Spunk menant el cies a tots	 acostumatcarro, a la nit, del seu germa, que, men-	

Donem les gra	 els que han d'esperit germanic i un estemac
nic, no hi ha res. Caldrã lair una mica

Fonibernat
trestant, s'esta jugant tota Ia fortune de 	

contributt a l'exit d'una inauguraci6 tan
la familia i preparant inconscient la seva encoratjadora. Especialment volem donar-les a la cervesa per a no trobar a falter un film

mart !	
al senyor Tore116, director de la sala, per america. Films rebutjats, acusats d'estupi-

	 Sastre
King Vidor sap dar-nos miller que ningU la intelligent cooperacie que aporta a la nos- desa, pet public alemany.

el sentit de la intimitat. Proximitat fisica 	
tra sessi6.	 * * *

i moral El mateix que en I el men marxa,	
La feina que recau damunt nostre per

en la liar en els moments de mes la immediata presentaci6 a Barcelona d'Al-	 S'ha projectat a Munic Die letzere Kom-
penetreu leluia, ens obliga a ajornar la segona sessi6 pagnie (La. darrera companyia), de la Ufa.
pregona intimitat per mesclar-vos cornuell que diu amb els personatges. I Vidor pal dia 9 de gener. Publicarern en el prOxim 	 Si el tonfilm no ha fet sine) millorar Ia co-
aq
es l'home de les petites coses, de la vida nUmero el programa d'aquesta

 aquesta segona sessi6.	 media una mica picant i introduir discreta-

diaria, dels objectes habituals i, no obstant,
amarats sempre d'una poesia transcenden- 	 LIDO CINE 
ta	 ul. No deia Santa Teresa : Por los pu-	 niiminimmiimmitimminiminiummummilimmilimimmimmmiummilimmiummimu
clzeros anda Dios! Cassoles i cafeteres, act E	 Elcorn en I el men marxa, n'hi ha. Tothom =	 Li gran	 =

fracassaria, que no tingues un gran talent, = 	 _-

	

_	 CINESESSIONS ESPECIALS DE

= VILCIIES	 =--_en voler interessar-nos per un viure tan =	 PER A NENS
mancat d'estil, per() es, corn deia en co- E. =mencar, la missi6 del cinema de deslliurar- 
nos dels prejudicis d'escola, literaris i pic- ..T.—	 segueix friomfant	 —

—	 _—	 Selectes programes a base de pellf-
thrics, per restituir-nos respectacle del men = 	 a diari en
a la manera magistral corn l'autor de I el	 cules cOmiques i culturals=	 =
man marxa de bell nou ho ha aconseguit E

que es diu Alleluia.	
E

i	 CASCARI/A I3 IAS 	 DIUMENGES, matinal a les 11, i a la tarda

en aquesta obra vim que veurem tot seguit DIJOUS, a les 4'30

JOSEP PALAU
=	 Lin film	 La pellicula optimista que	 =	 de les 3'30 a les 6

PARAMOLJN2	 delecta a Int Barcelona en	 i
BUTAQUES A 1 P E S S E T A

_=— fofalmenf

	

COLISEUM I 	El	 parlaf
—=	

D !MARTS, 23 DESEMBRE=
Janine I, 11	 en perfecfe 	 El sumptinis fogar dels	 __

E casfella 	 UNA SORPRESAI=
Telef. 11655	 films PARAMOUNT	 =	 i

=
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serm6 del Jubileu.

ESPECIALITAT
EN LA MIDA

Es despatxen localitats sense reearrec
per aquesta sessi6 en el LIDO CINE

de 5 a 7

CUCURULLA, 2, l.°
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LES ARTS ve DISCOS
A C T U A	 L I T A T.S ,	 LA TERRA DEL FONOGRAF

Homenafge a Manolo	 relleu a les idees centrals de les vostres	 Es una cosa ben singular el jot de les
comparacions que	

ar
son permeses grades alpreocupacions artistiques i humanes.

En la visa de .Caldes tingue lloc diu-	 »Tots nosaltres sentim corn un imperatiu No es cap secret, que la Persia, aquest , i els medes, eren a judici  de tothom, i al

	

	
fonOgraf. M'ha calgut sentir l'altre dia, als

Elisabethmenge passat, dia 14, l'homenatge a l'es- de Panima el goig d'homentiatjar-vosl' , pero	 Concerts Lamoureux,	 Schumann- Eli
pais que avui dia compta entre els mes de- cap de tothom Herodot, els units homes que per apreciar-ne tot l'interes.

cultor Manolo Hugue.	 ja ens permetreu que nguem ambici6 caiguts del mOn, entre els mes inerts de no sabien mentir, aquells homes queXeren 	 Hi ha frases que Un cert esnobis me im p o-Corn que sabem la distingida categoria de voler donar mes amplitud al simple 	 l'Orient que es revifa, fou, no fa pas molt educats per a tres principals • attivi	 : sa a l'orella de qualsevol que s'ocupi de fo-intellectual dels nostres lectors, es l', inneces- homenatge d'avui. 	 temps, i des de temps remotissims, viver de muntar, tirar a arc i dir la veritat... 	 nografia, corn aquesta t «La ;'veu d'una can-

	

saria tota mena de presentaci6 del formi-	 »Considerern que el minor homenatge que cultures maximes i propulsor de grans ci-	 Pere, hi ha mes. Quan 'Iran enc,ar.a; . n9 	tant es tan bella al disc,.Ceiti:...en la reali-dable escultor. ,

	

	 us podem oferir es el d'encarregar-vos una vilitzacions. De la gloriosa, variada i mul- era l'Iran, perque la rata Aria que Ii dunk 	 Admeto 'de bona gana que aixe• potclEns limitarem, 'ones, a transcriure alguns escultura que sigui un testimoni etern de tisecular historia persica ara ens sera donat el nom no hi havia abocat aquella fori- k esser exacte de-vegades, i no dubto que avui
paragrafs del parlament del senyor Eduard la vostra estada a la vila i una demostracio aEuropa el mes esplendid resum que mai nata d'arianisme que foren els pobles persa •vingui mes de gust eicciliat ,ja Galli Curti

tingues
Ragasol, efectuat en el • Casino de Caldes plastica del vostre art. Ens doldria molt s'hagi pogut oferir ni en la mateixa terra i meda, ja havia desenrotllat una sorpra- al 

fou
	 que no pas- et011escena.el dia de l'homenatge : 	 que el poble de Caldes no	 ues una sola del Rei de Reis. Ara aviat la Royal Aca- nentment bella i avancada civilitzaci6 still'' , , Pere. m'imagino que - aquella llei que els

demy, de Londres, obrirã una exposici6 meriana, co es, provinent del pals de Sumer 'fanatics volen establir; comporta nombroses
-d'art persa de totes les edats : cosa ins6lita.. _	 ,	 excepcions, puix que tot sentint Elisabeth
perque no fou mai possible de reunir l'art 	 Schumann al concert, he experimentat una
persa de totes les edats, i sobretot perque 	 joia que els seus' enregistraments m'havien
les exposicions monografiques d'art antic	 fet ignorar. I aix6 que son d'una excellent
que gairebe cada any organitza la Reial 	 qualitat, per 'llur perfeOci6 vocal es lluny
Academia, de Londres, son exposicions d'o- 	 de despendreaquella calor que l'artista co-
bres escollidissimes. Amb cabals abundants	 munica a la sala ! Quin procediment me-
i amb pericia ' inigualada, . la Royal Aca-	 canic-4 penso en el cinema parlant—podria
decoy realitza aquestes exposicions que fan 	 donar-nos l'exquisida expressiO d'aquell ros=
epoca, que deixen catalegs monumentals,	 tre mobil, i la faseinaCi6 que 'exerceixen uns
que engendren bibliografia posterior de gran	 ulls que no s6n pas els mes bells del mOn,
valor- arqueologic i que sovint son el punt	 pero qu, s'animen ainb tots els reflexos
departida de revisions de valors, de virades,	 d'una anlitia?• Qui podria donar-nos aquell
puntualitzacions i rectifications en la hist&	 somriure qt.* lloreix, sobre un aire de Mo-
ria de l'art i en tota altra mena d'estudis his-	 zart o aqueliketendrcisa que d6na tants d'ac-
tOrics.	 cents a tal , _rnelodia de Schumann o de

•	 A Barcelona no ens assabentem d'aquests 	 Brahrns?	 .--'	 .
grans esdeveniments artistico-arqueol6gics 	 En. veritat, rti'el fonograf ni el cinema
perque no son obra de divulgaci6 i perque 	 no son sinters, I, declaro que, a les meves
l'art i l'arqueologia propagats per mitja de	 orelles i als rneuS ulls es llur artifici el
Peditorialisme de divulgaci6 tot just si per-	 seu principal merit. Cal avesar-se a agues-
cuteixen sobre els rays professors i pro- ta creaci6 progressiva d'un mein nou, CO
fession.als.	 deixar-nos seduir Ines per l'«Es ben -lie

En qiiestiO d'alta cultura artistica estem 	 aix6 !» que tan sovint ens ha estat rePetif;
molt malament. Les veus mes sonores de la 	 No, no es pas aix6 ! 'Es una altra cosa,'i
nostra divulgaci6 'artistica s6n les que pas- 	 ens en alegrem, perque aquesta «altra cosas,
turen en els figurins, magazines i revistes 	 ens proniet i ens permet una nova feerie.
d'art modern ; co es : la literatura d'art 	 El mateix- que el cinema ens ha ertsenyat,
Ines rapin que mai s'hagi produit. No ens 	 quan era mut, maneres de dir, amb "una
assabentem tan sols de les magnifiques ex- 	 mirada, amb un gest, la passid que el «t'es-
posicions monografiques que a imitacie d'a- 	 timoii nomes expressava incompletament,
questes de Londres organitza munificent- 	 descobrim en el fonOgraf nous atractius a
merit cada dos anys la Sociedad Espanola	 la veu humana, i tambe altres defectes.
de Amigos del Arte, de Madrid. L'Ajunta- 	 Si us es indiferent, en la vida, que una
ment barceloni que teniem l'any 1923 in-	 persona'papissotegi Ines o menys quan par-

	

-	 tenta per primera vegada organitzar a la Art aquemenide. Retrat suposat de Dari, en la, si no li • exigiu que el seu so de veu
nostra ciutat exposicions monografiques d'art , 	 pedra calcaria	 sigui emOcionant, si accepteu al teatre que
de gran envergadura, i per tant encarrega ' 	 (Collecci6 A. Stoclet, Brusselles)	 l'enamorat sigui' declamatori amb•-l'excusa
a Pere Ynglada i al que subscriu una ex- 

1
que el lirism' e vessd' -del seu cor, al fondan	 -

(Aquest poble de Caldes, amic Manolo, de les vostres obres, d'aquestes admirables posici6 d'art xines antic que havia d'esser 	 graf no tolereu tantes febleses• Tota Ia

	

que avui us ret homenatge, no en sabia creacions artistiques que fan dir de v6s que 	 una meravella i el possible inici de l'indis- • i d'Elam, en la baixa Messopotamia. Agues- nostra atenci6 s'ha coneentrat sobre- el tim-

	

gairebe res del vostre talent extraordinari,	 sou un dels minor escultors contemporanis,,	 pensable Museu d'art extrem oriental ; per6 	 ta civilitzz.ici6, que a Susa ha donat les 	 bre, sobre el so, sobre la pronunciacie de
de la vostra sensibilitat exquisida, de les corn ens doldria que cada u de nosaltres, el general Losada, posat a baffle de Bar- mostres mes persuasives de finor i empenta, la veu registrada, la qual es torna una.
vostres escultures i aquarelles. Ha calgut sense distinci6 de categoria i estaments, no celona, d'acord amb els estiracordetes re- Ia ceramica recollida al Louvre per obra i mena d'esser vivent en el qual poseu la vos-
que l'atzar i la malaltia us portessin a pogues ajudar a la recaptacid dels diners clutats a Barcelona mateix, desferen amb gracia de la missi6 De Morgan (ceramica tra confianca o del qual, al contrari, us
aquestes terres vallesanes perque, amb la necessaris. Per aixO, creient-me interpretar aquella energiques i assenyades trompades que he dibuixat peca per peca al peu ma- malfieu, i que per v6s pren un asp•ecte par-

	

vostra paraula viva i amb l'eco apropat	 el sentiment de tots, us demano que accediu	 aquella disbauxa d'art.	 teix de les vitrines), es una civilitzaci6 fa-	 ticular, del tot diferent sovint de l'aspecte

	

dels, vostres exits d'escultor, s'adones que a Phomenatge que us volem organitzar ; i 	 L'exposici6 d'art persa que organitza la rae 	
rn

mica, la que fins ara horn considerava de l'artista que feu el disc.
thhia de vet un home superior. 	 sapigueu des d'ara que el nostre intent es	 .mes antiga.	 Us imagineu els Revellers tal co 	 us

	

DI v6s, que el coneixeu el poble, sabeu el de perpetuar la veneraci6 per l'artista 	 I, quan la cultura sumeriana havia de aparegueren a ]'Empire? I el bariton de

	

c orn reacciona facilment, corn s'entenneix Manolo podent veure una obra vostra om- 	 ''-'77	 neixer, una altra cultura i una" altra civi- Dinah s'assemblava en el pais meravellds

	

davant de la . presencia fisica d'un artista,	 plint la concavitat d una fornicula situada	 litzaci6 ales antigues, una- civilitzaciO tot dels sons, al xicot somrient que vareu veure?

	

corn admira,..amb un sentiment gairebe re- dalt de les sis columnes barroques de la 	 just ara descoberta en aquelles terres da- Us semblava possible que Layton i Johns-

	

ligi6s, aquelles qualitats humanes que sap 	 facana de la nostra esglesia. D'aquesta	 vancadores, una civilitzaciO que perempte- ton no haguessin nascut a les vores del O-

	

que sols posseeixen uns quants homes. L'ar- manera el poble adquiriria una obra d'art 	 riament els arqueOlegs han coincidit a ano- hio? I si no heu vist mai Heifetz, podeu

	

testa, pel poble, esdeve un esser situat riles i es completaria la Ines gran obra arqueo- 	 menar presumeriana o proto-elamita, ens creure que en la vida privada aquest en-

	

enlla de la realitat, i per aix6 quan se li 	 legica de la vila.	 mostra un art extraordinariament viu i po- cantador tingui faire d'un encarregat de
'Jena ocasio d'homenatjar-lo ho fa ai-nb res . 	 »Aecepted, clones, l'homenatge d'avui corn	 N3tent, un art anterior a part faraemic i a tenda de robes? No, la Terra del Fon6graf,pecte i sent la satisfacci6 d'acomplir un una promesa del que els vostres amics

aviat millor.» 
de

riles	
- l'art egeu ; un art que recula cap als mil- que esta situada no se on precisament, per6

deuce.	 sitgen oferir-vos corn
,	 lenaris quart i Cinque la protohistOria, la en la direcci6 del Pats de les Meravelles»Sapigueu, doncs,,que tots nosaltres, fills 	 Si les nostres autoritats dictatorials co- historic mateixa tota vegada que es tracta d'Alicia, to uns habitants que no s'assem-

	

de Caldes d'enca , i;fite'-'teriim coneixement 	 meteren el pecat de prescindir de la colla- d'una cultura epigrafiada. Es cultura molt blen gaire als que veiem al voltant vostre,de quines son les 4ostres , ,tellevants quali- boraci6 de Manolo en 1 ornamentaci6 de mes avancada del qua horn hauria mai ni solament quan els projectors d'una salatats, us havem c6ilgiderat libtte d'honor, i	 la placa de Catalunya i erl 1'Exposici6, bo poperPig 	suposar ni pels millenaris Mercer i se- o les hums d'una bateria els arrangein pavui, que podem palesar amb la nostra sera que el poble de Caldes el redimeixi dir*	 i gon. En virtut d'aquestes descobertes, la que puguin mentir-nos millor,preséncia tota l'estima que ., IrS ;Ienim, us	 i doni aixi una bona 'lice a la gran capital.
diem que som uns admiradorS ' de les vos-	 Sapigueu, ciutadans de Barcelona i par- 	

historic obre cap al passat nous horitzons	 De vegades, i aquest es el car d'Elisa-
ampler i profunds que,	

del
fan mes captivador

ma
	 Schumanisentim	

s
una Sorpresa sem-tres qualitats d'artista, que la manta de	 ticularment les actuals .autoritats que te- 	 que mai 1 estudi del sorprenent animalO	 blant a la	 viatger que 'encanta nomesrefinament espiritual no ens priva de va- nim un deure amb Manolo Hugue.

lorar les vostres grans petites escultures, la 	 anomenat home. 	 de veure una ilia coneguda nomes per les
Aquesta cultura proto-elamita que sembla descripcions dels poetes, que no pas pelsprofunditat de les vostres idees quan parleu "College Art Association,	 haver estat la d'area mes extensa fins ara versos. I aixe, es el que explica el gustde cases transcendentals

'ci
 la vostra espiri-

	

of America 	 coneguda, mes extensa que la cultura ro- dels viatges, vull dir el desig que tenim,tualitat i la vostra graa quan evoqueu	 ca
, 'estendria	 cor	 l'n	 iun fet o un enfilall d'anecdotes, o amb	 Aquesta erudita entitat de Nova York ha	 mana

nsfins al 
s

Medi terrani

	

l'enginy de la vostra imaginaci6 doneu mes obert recentment el seu institut d'investi- 	
.
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ha
cultura • prefara6nica, la cultura sumeriana estat dibuixat per. la nostra imaginaci6 se-gaci6 cientifica, el qual tindra un departa- i . elamita no serien sine expressions d'a- gons la veu que en-coneixem... Pere, diguem
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ment 
espdel qu
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al
per l

estar
'art del nost deredel pais, la

doctor	
questa vasta i sorprenent cultura proto- tambe que sovint'sovint'tenim— una decepci6 i

C direcci6	 a a carrec

	

Walter S. Cook, infatigable investigador 	
elamita que sembla generar-se en les terres
que trenta i tantes centuries despres s'ano- ens sap greu d'haver sortir de Casa.adquiriuun	 del nostre art medieval.	 No escolteu et geni dolent que us diu que

	

En el nUmero de marc de The Art Bu-	 menaran 'Iran. I de totes aquestes cultures plarecciiesnoci

	

-	
a fanneravelles3 .i les reprodueix amb

	

JORDIET	 lletin (una d

e

le

s

publications d'aquest Col	 protohisteriques l'exposici6 de la Royal Aca-
demy contindra els exemplars artistics pre- -No es	 veritat. I	 ens deixin l'es

	

legi) hi ha un estudi documentadissim i 	 pas	 que

	

Val 3 ptes. Novefat de	 eminents.ponderat del doctor Cook sobre les pintures Mai no s'havia organitzat una exposici6 PveerriatnaCt que dema encara no sera tampocCLINICA DE BEEIES	 murals romaniques de Sant Baudelio de Retrat del solda Husein Mirza, per Behzad d'art antic tan considerable des de tots
6, T•pineria, 6	 Berlanga. Tambe cal remarcar Particle de rn(Colleccie Dr. F. R. Martin, Londres) punts de vista co la que s'obrith a' la( Via Laietana )	 Josep Pijoan sobre el Greco. Royal Academy, de Londres, i es per alio!)

MARIUS GIFREDA que creiem que tota Ia importancia que li
Royal Academy, de Londres, ha costat els atorguem no sera excessiva ; es per aix6
ulls de la cara, perque ha calgut importar que MIRADOR no podia deixar passar per

	

411111111111111111111111111111111611111111111111111111111111116111111111111111111111111611111111111111111111111111111111IL 	 de Persia, amb moltes dificultats i peril's,	 alt aquest esdeveniment londinenc que to
=	 F.- les peces mes antigues. Calgue embarcar- tanta importancia almenys corn les confe-

E 
les clandestinament, per mitja d'avions, des- rendes del Desarmament i de la Taula

V iatges Marsans,	 borS I 	1i dispensable adhuc, o principalment, pels
queolOgiques. Aquest procediment fou in-

pres, enlla de les fronteres, transdar-les
als vaixells .; i encara bo i simulant altrameni de carrega que les preciositats ar- senta la taula rodona predestinadora de la

olimpica de ]'armament, de quan els dens
cultura modenna i alhora la conferencia

i els semideus es reunien a les terres que

Rodona ; perque aquesta exposici6 repre-a

E objectes de les collections reials. Sembla	 segles a venir s'anomenarien Iran i Persia,

= Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA :2 contra el general bandolerisme persic. D'al-
que es l'Unic procediment salvaguardador per tal de fornir als nostres avantpassats

inermes i infelicos tota mena d'armes que

:72	
	  E tra Banda, l'exposici6 que obrira el 5 de

tegrada per les principals peces de les prin-
JOAN SACS 

articles de neteja — objectes per a presents
raspalls per a tots els usos

g gener prOxim la Royal Academy, sera in- precarietat d'invertebrats,
els permetessin eixir a sang i foe de liur

i Bitllets de Ferrocarrils Nacionals, i Es- 1 cipalcolleccions i museus de tot el m6n.
E transport i drets d'assegurances d'aques- 	

cambia de catalunya, 40

tes quantioses obres d'art costara alguns 	 	_-
1 trangers - Passatges Maritims i aeris ii milions, molt mes del que costa el trasllat

i asseguranca de les pintures que figuraren
I
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a 1'exposici6 d'art italic de l'any passat, oele-
b Viatges a "Forfait" - Excursions acorn- = F actual exposici6 de la Royal Academy,

Per a fer-se carnec de la importancia de I Vda. de Josep Ribas III

rada tambe a Londres.

n'hi haura prou amb considerar la llarga 

panyades - Peregrinacions, etc. 	 =—
evoluci6 de la Persia : Penlluernadora cultu-	 a • .	 ■

i •	 NOBLES I DECORACIO.	 IIra de la Persia musulmana que compren
E la genesi de la majoria de l'art musultna	 n

 
= de totes les ten-es islamitzades, l'art mu-	 ■	 M

sulma mes fi i Ines divers ; despres, re-C
CASA:FUNDADA L'ANY ,18.50 	

N-i	 _ culant en el temps, l'altra meravella de

INFORMES	 E.:- Fart sassanida, l'art que engendra e' bizan-
= tinisme, que preludia l'art musulma mateix ; 	 i

i	 I PRESSUPOSTOS GRATIS 	 P.. i, 
mecca mes endarrera, l'art aquemenide,

que es subtilitz,aci6 de tot el que produi i Conseil de Cent, 327 i 329. Telefon 14657.-BARCELONA I— l'art assiri, de quan la Persia encara no
E	 =

existia, de quan la Persia s'anomenava Iran,	 I

	

nimmiiiiiiiiiimmilimmilimmimminimminiiiimimmiiiiiiiimmilliffininimmilimmin 	 i de quan els pobladors de l'Iran, els perses unissummummeng.

Manolo Hugue.—Relleu.
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Societat Espanyola de Carburs Metalilics
Corresst Apartat 190
Telex.; "Carburos"

BARCELONA
Mallorca, 232 Telêton 73013

AIGUA
DE ROCALLAURA

LA DEU MES RICA DEL HON

Si voste pateix d'Albuminitria,
Lifiasi Arica (mal de pedra),
Bronquitis parenquimafeses
Nefrifis crOnica, es curara ra.

dicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expén en ampolles de litre i

i en garrafons de vuii litres

DIstr104fidors generals

F 0 R-ru N Y, S. A.
Carrer Hospital, 32 I Salmeron, 133

8

LEX"
COLL PLI\TIENTAT

No s'encongeix, no s'arruga
tot quedant elegant sempre

FABRICANTS:

Manufacturas DOMINGO FABREGAS, 	 A.

Anuncieu a MIRADOR

A F EISA
ASSUMPTES FISCALS I ADMINISTRATIUS

Larietanao 110v Prabl. D. Darcebona

A les deu nofabilissimes caracferisfiques'
que deferminen l'exfra qualifaf del neumafic

Superior al minor

cal afegir avui la nova patent

"Sawtrooh Tedlock "
(Pany de dents de serra)

amb la qual es fa impossible el desprendimenf
de la banda de rodamenf

Les pafen.fades caracferisfiques

INDIA
fan possible la fabricaciO en exclusiva de Particle
de la mes alfa qualifaf que la indUsfria coneix

Representant general
per a Espanya

A. CAR

BARCELONA
Passeig de Gracia, num. 99
Rosse116, 234 - Telef. 73992

M1RABDR

INERVIOSOS!
Prou de patir	 grades a les acreditades

GRAGEES POTENCIAIS DEL DR, SOIVRt

que combaten d'una manera cOmoda, rapids i eficag la

Neurastenia, Impotencia (en totes les seves manifestations),
alai de cap, cansament mental, perdua de

membria, vertigens, facLga corporal, tremolors, dispepsia nerviosa,
palpitations, histerisme i trastorns nerviosos en general de les dunes i
tots els trastorns organics que tinguin per causa o origen esgotament
nerviOs.

Gragees potentials del Dr. Soivr6,Les

ales que un medicament son un element essencial del cervell, medulla i tot elsistema nerviOs, regenerant
el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut i prolongant la vida; indicades especialment als
esgotats en la seva joventut per iota mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant fisics
corn morals o intellectuals, esportistes, homes de ciencia, financiers, artistes, comerciants, industrials.
pensadors, etc., aconseguint sempre, amb les Gragees potenciab. del Dr. Soivre, tots els esfourcos o
exeercicis facilment i disposant l'organisme per rependrels socint i amb el maxim resultat, arribant a l'ex-
trema vellesa i sense violentar l'organisme. amb energies prepies de la joventut.

Basta pendre un fiasco per conveneer•se'n

Venda a 5'50 pies. flasks, en totes les principals farmacies d'Espanya, Portugal I America

NOTA. —Dirigins-se i trametent 0'25 pies. en' segells de correu per al frarzqueig a Oficines Laboratorio
Sehatarg, carver del Ter 16, Barcelona, rebreu gratis un Ilibre explicatiu sabre l'origen, desenrotliament
tractament d'aquestes aatalties.

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Cor-
cubion (Corunya) : : OXIGEN 99 O /, DE PURESA, Fabriques
a Barcelona i Valencia : : ACETILEN DISOLT, Fabriques a
Barcelona, Madrid i Valencia : : FERRO MAGNESI i FERRO
SILICE : : SOCARRIMAT i SECAT de fils i peces seda, cotO
i altres teixits : : CALEFACCIO INDUSTRIAL de laboratoris
Ti doEmsestica : : GENERADORS, BUFADORS, MANOME-

k materials d'aportaciO per la SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS, GRATIS

ri	 :--!--

—Ahir vaig fer un sermO a la meva dona
sobre l'estalvi.

—Amb exit?
—Ja t'ho dire : m'ha prohibit fumar.

(Der Wahre Jacob, Berlin)

Suscriviu-vos a MIRADOR
SETMANARI CAT ALA

Pelai, 62. = BAERCLONA

BUTLLETf DE SUBSCRIPCIO

El Sr.

que viu a

n. 	carter	 es subscriu a MIRADOR•
pel preu fixat de 2'50 pies. frimestre.

de	 de 193
5ig,latura

4011141.7-

L'ERA DEL FLIRT

—Que saps Si la Susanna está malalta?
Ja fa dues o tres setmanes que no ii sabem
cap nou prometatge.

(Ii Travasso delle Idee, Roma)

La victima.—Gireu una mica en sentit
contrail ; ja comenco a estar marejat!

(L'Intransigeant, Paris.)

!MARE SOS COSTA

Asalto, 45 — fSercelons
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