
presenten, i potser també ('èxit de 1 xpc a,-
ció, poden haver determinat I'activiit que 	 - - -
dóna treball al ram de construcció,	 f,

En els altres sectors de la nostc via,
no cal que rumieu : no ha passat rt mas.

***
El món no guardarà un mal recrd de

l'anv 192 9. No ha estat un anv mdélïc,
però tampoc pot dir-se que hagi e^ t an
mal anv. En realitat s'han dispara més
trets durant l'anv 1929 que durant 19x8.

Però l'anv fineix sense cap guerra i en
aquest punt l'any 28 no va ésser tai afor-
tunat.

S'han apagat les últimes espurnesde la
guerra civil mexicana. El presidentinterf
Portes Gil ha aplanat el camí del so suc-
cessor.

A Nicaragua ha estat liquidada la uE^̀ ra
civil, però no ha estat liquidada l'ocpuQió
nordamericana, afer que encara no t i ha
prous principis morals per a resoldre'l

Rússia i Xina s'han fet uns quan) me-
503 de guerra sense declarar-se la gerra.
Els privilegis de Rússia al ferrocarril,rien-
tal xinïs II permetien fer propaganp cos !
munista. Això va decidir el govern xiès a
empresonar els funcionaris russos delserro-
carril. Els Soviets, tement que es tr;tava
de pendre'Is el ferrocarril que uneix lússia
a Vladivostok, varen contestar mobtzant

i atacant el territori xinès. Afortunadient, .
tot això, i àdhuc la guerra, va fer-ser'e la
manera més asiàtica possible i graos a
múltiples pressions que recordaven a rssos

i xinesos que hi ha un pacte Ke11og que
posa la guerra fora de la llei, ni els us ni

els altres varen arribar a la declarac', de
guerra. Això no ha impedit fer la g2rra,
però n'ha disminuït les proporcions ¡ ha
facilitat la conclusió d'un armistici qut ani-
rà seguit de negociacions que han li_
quidar totes les divergències entre
els Soviets.

i.*\

AI • legoria de l'any vell i l'any nou barcelonins, per Apa

El transeünt opina

L'altre dia parlàvem del manifest que el
senyor Soler de las Casas (que al Diluvio
s'afegia, quan hi collaborava, «Pitarra Hi-
jou) ha adreçat a tothom en general 1 als

barcelonins en particular demanant que tre-
guin l'urinari (ell en diu socorro) posat sota

el conegut monument del Pla de les Comè-
dies, sense consideració a la personalitat de
Frederic Soler.

Un dels pocs ciutadans que s'ha llegit el
manifest, opinava, sense cap respecte a la
memòria de l'arquitecte Falqués, autor d'a-
quell deliri de .pedra picada

— Hi. guanvarfem que traguessin el mo-
nument i hi deixessin l'urina ri .

Efectivament, no sabem què és més dig-
ne d'En Pitarra, si el monument que té
dedicat o no tenir-ne cap.

Ampliant l'opinió del transeiint, i, al nos-
tre modest entendre, millorant -la, creiem
que en parlar de treure'l s'ha de sobreen-
tendre que cal substituir-lo per un altre que
no situa tan grotesc.

Els grans films

Davant la notícia que es vol procedir a

l'adaptació cinegràfica d'El Capital de Karl
Marx, s'assegura en els centres ben infor-
mats que Ramon Rucabado ha començat ja

la d'EI Criteri de Balines.

Un miracle al Goya

El dia de Nadal al- Teatre Goya van fer

una recaptació de més de mil pessetes, o

sigui una quantitat gairebé astronòmica
cnmparadn amb les recettes habituals del
teatre de la sen yora Elena Jordi.

Aquesta no se'n sabia avenir.
— Però, què ha passat? Que s'han Tocat,

aquesta gent?
Després, en veure la liquidació, va cridar

al metge de la casa.
— Sen yor metge — li va dir —, prengui'm

el po1s. No puc acabar de creure-ho. Em
penso que els ulls em fan pampallugues.

Convalescència

En Rovira i Virgili trobà no fa gaire—di-

ucn — un amic seu que s'interessa per les

seves coses.,
— I doncs, com va La Nau? — fa l'a-

mic—. M'havien dit que estava malament.
— Ja millora, amic. La prova és que ja

torna a sortir de nits.

Els grans raids

En Joan Estelrich, se'n va un dia d'a-

quests cap a Nova York. 
Pensa estar-s'hi

a la vora d'un mes.
EI que ningú no ha pogut aclarir és el

motiu del viatge. Quan al tú n'hi parla,

I'Estelrich fa un somriure ple de misteris.
Naturalment, hom ha llençat els prnòs-

tics més descabe llats: Scmbla, però, que la

versió que té més peu és la que 
suposa en

mans del director de la F. 'B. M. un con-
tracte amb la Paraanount per fer cinema

sonor.

Innocentades

— Es estranv que al Teatre Nou, havent
-hi com hi ha En Montero, no hagin fet in-

nocentada.
— Ja n'han fet.
— Com s'entén?
— Sí, home : E' Jorobado, pel senyor En-

ric Borràs.
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desarmament.

IRADOR INDISCRETD 1	 1 I'A	 i Eis Díjons —
aianç ae i MIIY i___ Blanes

:–	 Una bona conferència	 -
De l'any 1929, l'any de l'ExpoCió els	 Les eleccions angleses han estat l'afer	 ---

barcelonins i tots els catalans en en re- electoral més important de l'any. Aquestes
fli ha escri tors que tenen carrera, altres M

cordarem tota la vida. Ens serviràle Punt eleccions varen donar al partit laborista el I	 ^	 q .ci
Ics de triomf, però no la majoria parlamentària. 1 que no en tenen cal i alies que la van dei- q

de partida per als càlculs cronol^ ,	 j xar a mi camí. Dels	 '

mitja vida. Dintre vint anys, qua , rnten-	 tvlalgrat, tot el Govern se sosté. Els actes	 g	 "mers, nhi ha que	 r

o privat

	 més importants que es deuen a la inioiativa l'exerceixen, amb ella es guanyen la vida i al

públic
tarem prec

riva
isar

t 
la
sobre

ata 
el 

d'un 
qual fethi a$ 

i un laborista són la conclusió d'un tractat amb	 tenen la literatura com un cviolí d'Ingresn.	 i
	̂ D'entre aquests darrers hi ha hagut i hi

dubte de tres o quatre anys de ntr$e, el	 Egipte que, tot reforçant la independència 
ha, en tot tems i a tot arreu, els metges.	 r

record de l'Exposició ens situarà. js obli- d'aquest país, va obligar el govern dictato	 p

a	
—varen • rial que va signar-lo a convocar eleccions	 alguns, han deixat per complet la medicina ti

casar — recordaran l'any en què '	 q	 g	 I Q 	 p

cassar — data que pot ésser fraciluntt obli- I per tal que un Parlament normal pogués I de
en beneficiene

lletres.
 ca —

 D'
erò

a 
no

ltres 
seri
han s

re imen
u 

benefi
ltaneyat

ci
 les

dada, com ho demostra el fet qu calgui	 ratificar l'acord. Aquestes eleccions han 11-

mirar la inscrip ió de l'anell por star-ne quidat la dictadura del senyor Mahmud. dues ocupacions — tampoc semlre en bene- r
. — Tenim entès, p er exem- d

segur — i altres fastos de família ^cies a	 L'altre afer d'iniciativa laborista és la ges-	 fa•ci de les lletres

l'Exposició i a certs detalls, com elscomen- tió empresa per Mac Donald prop del Go- ¢le, que Georges Duhamel i Arthur Schnitz- d
ter reQarteixen les seves hores entre amb-

sanis que al font màgica	 dues activitats.
suggeria als nostres 'pa-	 t"	 Entre nosaltres també trobem exemples t

s .^
rents i invitats, comenta-	 de metges dedicats a cultivar altres activi- I
ris que adquiriran caan en la	 Lats que les mèdiques. Podríem citar dos
memòria ec cadascú un	 morts ben morts, Giné i Partagàs i Leta
relleu especial i serviran	 t4	 ('	 v y	 mendi. En f'odríem citar molts que encara
pera precisar dates ale-	 (.	 viuen, exerceixen i escriuen i que es deixa

gres o luctuoses íl la his-	 ^	 ^ é,	 ^4	 ran discutir un diccgnòstic, però no la lite-

tbnia de les favidaep	 ratera que serveixen als clients i al públic

Quant a la vida x	 -r	 en general. Sol passar així en tots els casos

amb
 passarà d t mateix que	 '	 de ^^vtolins d'Ingresn.

x
amb c data de ,l'altra	 t '	 No fa gaire, un metge que sent altres

En' Clourà un	 v	 neguits que vessen del camp de la medici-

r('alx
ò

 i 
cl

nobr
assifi

irà
carà 

un
els nos-	 °^

t , -	 A	 na, el Dr. Leandre Cervera, ha donat una

t aix ' ^ •_• =^'çn ",^	 conferència, Les vies de la popularitat en

mes records i posarà una	 a,	 . ;	 I literatura, que ha Promogut una polèmica

mica d'ordre a la nostra	 I

m	

en la qual no han intvingut gaires terso-
nes.

¿Qui	

er

na penjarella de 	 E	

'

	er u 
p
si

 que només coneixem la ressenya

noms portarà el record al	 periodística d'aquella conferència, no ens

més no ció f e lar i Val	 sembla una interlYretació aventurada dir que,

més no profetizar cerqué	 Emilio' record de l'Exyosirió: la font mágica	 en opinió del conferenciant, no cal que Pes-

la profecia	 un art jueu	 ;	 criptor sàpiga descriure. No dubtem gens

que especulaa a un ter-	 que una opinió així defensada amb tota va-

mini masa llarg. La glòria d'En Rius i	 vern deis Estats Units per a la conclusió lentia, ha d'ésser un de les vies de la ¢o-

Taulet, i ja ho hem dit altres vegdes, la d'un altre acord naval que completi el de maritat a ja puse la pa les vi de la facili-

varen aixecar a pols els seus contidictors Wàshington. Aquestes negociaoions han mo- tat sempre recollirà mds adeptes que no das

i adversaris, d'alguns dels quals nués es tivat la convocatòria de la Conferència que la prèdica 
reco l

,ra m g. Que la Qo o as

recorda la campanya que varen fe contra ha de reunir-se aquest mes a Londres. En tot lee iniciada s'escamés una mica, i ja

l'Exposició. Sense aquestes campares, el aquesta Conferénoia, més que de reduir els I tot ju st amb quin delit se sumarien a una.

gran alcaide de les patilles potser només armaments marítims, ha de tractar-Se de 
ve ris pam 

b quin
 na tots els que tenen una

s'hauria guanyat un títol més o meys fan- fixar-los i limitar-los.	 ties óersonals per sumar-s'hi.

tàstic i el desagraïment etern, comevant pel	 La cdiquidació de 'la guerra» ha fet grans	 El eonerenctiant creu que rel literat d'a

dels seus contemporanis.	 progressos durant aquest any. Una confe- 
vui ebsessionat. s ntax

i 
i l' odto

Sembla	
stà

no obstant que pot avenç 	 que rène:a internacional d'experts finanders va grafia, a •
o
b és, esmerça les Qs er -to-

els noms dels principals artistes ce 'han ( adoptar un pla que porta el nom de Míster	 des a llir un
e
 verça l es p d'expresner

contribuït a 1'éxit de l'Exposició, Marian Owen Young, el representant deis Estats perdoni, però el literat de tots els terrós

vents,
Rubió Bellver, Miquel Utrillo, Nof'^ s, Ra- Units en aquesta reunió. Aquest pla Young t'aPtista de qualsevol e arf ple tots els temps,

Ma
yó,	 gtibió ya, T duii Boücrla, ^auecas	

t
jla de su^stiíuir el pla t e1 d que há fulero- s'ha. ^reocu¢at del seu instrument d'expres-

Myol, Rubió i udur, el jadineí^!rancès nafins ara, Iha reduït el deute alemany i 

Eorestier i altres seran recordats rel Pu-ha comercialitzat aquest deute, Els minis- 	 q més a més, tots els indicis recollits al

Caries
 selecte: I entre aquests nam<, el' di	 tres plenipotenciaris dels països interessats	 llarg del molt de tems que fa que existeix

Carles
tindrà 

u s, 
popularitat
  r dels jocs 

i obre-
 i

	

s han reunit a' La Haia per a estudiar la	 això de. la literatura,decanten a creure que

llum tindrà una 	 que (sobre- !manera d'aplicar el pla Young. A La Haia la correcció formal no ha estat ca¢ obstacle

viurà.	 es	

s

	

,

va passar el perill que fas destruïda l'obra ! ni del que fa a la qualitat i	

és

intrínseca 

más

El període internacional de I'Es estat dels experts perquè el ministre anglès de l'obra ni quant a la seva f of ularitat.

un èxi que està a punt d u cab ts. a estat Finances, Mr. Snowden, va exigir per al	 Ah! i sobre això de la 15obularitat, cregui

m	 als I sort n'hem tingut tots. -a per- 
seu país uns quants milions més de lliures,	 que més val no ficar-s'hi. No fa gaire re-

a èseollaborac

als seus

i

 organitzadors

a una abra  ap

or ti ta un	
exigència que fou coberta amb els sacrificis llegirem en un assaig, tots els punts del

la
	 i ha ofert al pábli a 1 

dmke
'inte ri in

indis- dels
$ 

altres 
q 
països. De La Háia va sortir-ne	 qual subscrivim : «un poeta com CaIlímac,

^ó	 in ^ ot

cub	
mb sis cents lectors en t EuroEuropa,

ible. I la vitalitat de Barcelonaha fet l'acord de avençar l'evacuació de la segona	 s	 r

la resta, o sigui el miracle, que ncés pas zona de Renània, evacuad	
èlebre i mé segur de perdurar	 aquestque

	ió que és ja un	 contemporani els ll%breo del qual u tiren a

poca cosa. Sense l'Exposició ens Viuríem fet. Ara ha d'haver-hi qna altra reunió a	 cent rnil rana elars,.
passat un any més cavillant. L'Eposició La Haia que decidirà certs detalls relatius	 Els ingredients de la QoQularitat són tan

ens ha obligat a endreçar la ciuta i, rm	 a ,l'aplicació del pla Young,	 poc analitzables tot sovint, que no se'n pot

es pot negar, Barcelo a fa bonic, "othopl	 Durant aquest anv s'l'a parlat de pau	 concloure res, ni en pro ni en contra, que

ho diu.	 com cada any i de consolidar l'obra de la I faci referència a la vàlua de l'obra. De ve-

	

Stinse el dfur d'internacional, 1 r nt hi pau 1Briand va suggerir que fos estudiada	 Bades, les obres frívoles s'han salvat del

continuarà durant

,

 mig any. ro b ees hi	 la possibilitat de constituir una Federació naufragi que ha engolit les obres serioses

-	,
haurà temps d'examinar els el mé es c- europea, una mena d'Estats Units d'Eu- i al cal d'un teia s, aquelles deixen d'ésser

la post exposició i entre ells e] cevsT	 ropa, però sense emprar -aquest nom, que frívoles en certa manera. Citar el Decame-

deis 
terrenys
 i

errenys de
p s de de tots, e] 

en
de la n^jpió	 p p	 continent una unia més d'es- ron de Boccaccio ens estalviarà d'ampliar

dels	 'Exposició	 un gm )^trc donés al nostre	
orat,	

-imtanobrabouna,veu

	

hoatint.a uesd	 .

conservant el que pugui conservar-s . se	 perit de coliaboració i solidaritat. Els paí-	 q	 75
m

fer nosa ni mal d'ulls.	 sos membres de la Societat de Nacions han	
1, ara que Qarlem de moral, si creu, com

L'Exposició ha estat un gran anuci. t r estat invitats a !fer les observacions que	
es desprèn de r conferència, que les obre

a la ciutat que ens haurà servit p[ a'5^- aquesta idea els suggereixi. 	 que tenen una vàlua literària, però no la

borrar,el record d'un passat recent 	 tt	 L'any 192q se n'ha emportat dos homes tenen mora l cal deixar-les de banda no l a

catastròfic. Aquest és el primer negi 	 .r eminents : Clemenceau, el Pare de la Vic- tenen
	 . què era aquell la te er a

que ens ha prolrorcionat aquest ce	
m oral

an 1.	 tbria, i Stresemann, el principal organitza- Deure	 etZiicats án¿que era al català Catee

1 afortunadarcnent no hi ha la crisile	 :- dor d la pau que han tingut els alemanys.	 Marcial, ui!s lntegr etc., etc., autors que

ball que podia fer de ròssec a tant9'e '-	 L'anv 1930 comença amb la segona Con- la F. R. M. ens serveix retallats?

nou. Diverses causes, i entre elles 1 b ;a 	 ferència de La Haia i amb 11 Conferència	 C

de valors i d'altres coses que els vars^ e- naval, programa molt ambiciós.

Quan el guanvador del Premi Crexells es
presentà al Banc i presentà el xec en la
finestreta corresponent, es trobà amb la des-

agradable i inesperada sorpresa que no l'hi

podien fer efectiu. 1 això que el xec porta-
va el doble de les signatures que calien.

— Digui al primer dels firmants que vin-
gui — féu l'empleat.

En saber-ho un dels firmants, el de geni
més viu, no trobant cap motiu a la nega-
tiva de l'empleat, es disposava a anar al
Banc i armar-hi el gran escàndol.

I doncs, què havia passat? Tot parlant -

ne, s'arribà a trobar l'explicaoió versem-
blant, que resultó la real.

Havia estat negligit un petit detall. El
metàl ic del compte corrent no arribava a
la quantia del xec. La major part del fons
del Premi era dipositada en valors, i ningú
no havia pensat a donar al Banc l'ordre de
vendre paper per tal de disposar de l'efectiu

suficient.
Els quatre individus de la Ccmissió ges-

tora del Premi no es veieren processats, com
algú humorísticament preveia.

Misteris

Els sobrerealistes estan a punt de publi-
car un altre manifest groc. Hi haura arti-
c les de Lluís Montanvá, Sebastià Gasch i
Guillem Díaz - Plaja. Tema escollit : el Pre-
imi Crexells.

EI bonic del cas és que els autors del ma-

nifest portaven la cosa amb un gran secret
i, pam ençà pam ella, ha resultat que tot

-hom n'estava una mica assabentat.
— Però com s'entén ! — exclamava En

Montanyà —. Si nosaltres no ho hem dit a
ningú...

5 . , bé, però... 1 el, subconscient, què?

El nostre redactor que la setmana passa-

da que escriví la noteta d'aquesta secció :

Els que tenen fogots, patí una confusió la-

mentable, entre els senyors Lluís Tintoré i

Mercadé i Emili Tintorer i Vilaseca.
Es aquest darrer el crític teatral de Las

Notidias, autor de les Paradojas d'aquest

mateix diari sota el pseudònim de Max, i

que ha adoptat el sisteina de ,pelar-se de

fred en benefici de la salut.

El dimoni pertot arreu

„Agradable i elegant BESO DE AMOR. La

crema de bellesa que s'imPosa.n
Així diu un anunci en un colega. La cosa

no tindria res d'extraordinari si no 
fos que

aquest anunci l'insereix... Catalunya So-

cial !
La corrupció ho envaeix tot. En Rucabado,

si anés vestit en caràcter per a fer-ho, s'es-
triparia les vestidures. El dimoni es fica per-

tot arreu.

1 respecte als textos

No sostenim la pretensió que el text de
MIRADOR sigui absolutament net d'incorrec-
ons, però, fet i !fet, en l'article d'En Pla
je publicàvem la setmana passada n'apa-
egueren tantes, que devem una explicació
s nostres lectors, per bé que potser sigui
necessària a molts d'ells.
Els tractes entre Josep Pla i MIRADOR fo-

en a base de la condició : o publicar l'ar-
cle sense modificacions, addicions n su-
ressions, o no publicar-lo de cap manera.
Havent decidit de publicar-lo, respectà-

em escrupolosament no sols el pensament
e l'autor, sinó també la mateixa expressió
'aquest pensament.
Per aquesta raó el transcrivírem amb una

xactitud gairebé paleogràfica, com si ese
ractés, per exemple, d'un document de
'Arxiu de la Corona d'Aragó.
En efecte, esmenar la sintaxi de l'article

esmentat portava el perill de veure'ns'acu-
sats per Josep Pla de tergiversació. .

Els inconvenients de

no fer presentacions

Un vespre de la passada setmana, a la
nostra redacció.

Pompeu Fabra sosté una llarga conversa
filològica amb Rossend Llates i Just Ca-

bot. A prop, Feliu Elias, Alfred Sisquella i
Joan Cortès, parlen de pintura.

EI pintor Sisquella, a orelles del qual ar-

riben trossos de la conversa de l'altre grup,
pregunta en veu baixa i amb tota la bona

fe del món:
— Qui és aquest que fa el Pompeu Fa-

bra?
El felicitem pel seu bon ull.

Completament britànic

Un redactor de Las Noticias, «La Conde-

sa de la Mercede, que és un senyor que no

té res d'aristòcrata, ni tampocd'elegant,

i això no és cap mal, estimulat pel ban-
quet dedicat al director senyor León, va

suggerir que també podrien fer-lo objecte

¿'un homenatge semblant. Va insinuar que
aquest honor serviria de propaganda al su-
plement que eli confecciona.

El propietari del periòdic, el senyor Ra-

fael Roldós, amb aquell humorisme britànic
que li ha encomanat la pipa, va respondre-li

que precisament ara s'acosta el maig, èpo-

ca propícia per anar a fer una costellada

sota els pins I en plena intimitat.

Equívoc esvaït
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la encontrará con el uso de las

1

.^)	 I 	 ...^.

i • ;1mhI_a 4iiki_ € enri•e,33.I'iis sil t I^ e iic:rii', '! .

Francesc Pujols i el monument de Colom

^( aO`Ni

Ara que el monument de Col  està mig
de moda, per un lleó del citat monument
que surt a l'escenari del Goya molt ben es-
tilitzat, recordem que un dia Francesc Pu-
jols en companvia d'uns quants amics dis-
cutien sobre el valor, la importància i el
mèrit d'aquella gran obra artística que ho-
nora els barcelonins de l'altra Exposició.

Els parers anaven molt en desacord i En
Pujols, després d'un gran silenci, va dir

— Aquest monument arribarà a la im-
mortalitat si no li passa alguna desgràcia.

Ampliació de servei

Tot parlant de la revista del Goya que
porta un títol tan tramviari i tan barceloní:

— Què, qué tal va el zq? Seumbla que
s'aguanta bé al cartell del Goya.

— Oh, i de més a iis aguanta el Goya,
és a dir l'empresa.

— Així, si hi fia prou públic, serà qües-
tió d'afegir-Iri el remolc.

Símptoma alarmant

Sembla que la versió teatral del Josepet
de Sant Celoni que s'ha estrenat a l'Espa-
nyol no ha despertat pas uns entusiasmes
exagerats. L'altre dia — tercera representa-
ció — En Russinyol era al quarto d'En Sant

-pere. AI cap d'una estona, com si s'ho ha-
guessin dit, començaren d'arribar a l'esce-
nari.l'Amichatis, En Roure, l'Oliva, és a
dir, els .autors de la casa.

-- Ara sí •que veig que la cosa ha anat
malament — va dir. En Russinyol. — Aquests
ja vénen a heretar...

En Bernat ha badat

L'estrena d'En Josepet de Sant Celoni
ha donat motiu, a amés a més, que En Rus-
sinyol 'pogués dir un bon acudit.

— No comprenc — va dir — com En Ber-
nat i Duran no s''ha adonat que aquesta
obra era un plagi.

— Un plagi? De què?
— Sí, home... De la novella del .mateix

nom...
— Es que, ja l'hi explicaré, a En Bernat

i Duran, els èxits fàcils no el tempten,

Tres Joseps Carners

Hi havia En Josep Carner. Després sortí
En Josep 'Carner i Ribalta. Ara es comen-
cen a veure per les revistes de barriada uns
versos de Josep 'Carner i Garriga. Caldrà
que Josep Carner comenci a gendre precau-
cions. Hom diu si d'ara endavant signarà
Josep Carner i Gasbliba. Ei, 'amb permís del
bastoner.

RAMON BES &. C,A

Maquinaria, Tipus, Piletatge
.le bronze, Tintes i utillatge

per les Arts Gràfiques

Agallars,1, i Via laietana, 4. BARCELONA

Telèfon 15524 - Apartat 896
•	 Direcció telegràfica: DANIBES

Contra

tc'dos los dolores
no hay remedio de acción tan
rápida como las tabletas de

FIRSPIPIMR
Sus efectos son también Insupe-
rabies en las neuralgias, dolores
de mueles, de oídos y de las
sienes, así como también en gos
que acompañan a las molestias

periódicas de las señoras.

Aumenta el bienestar, des-
peja el cerebro y no ataca
el corazón ni los riñones.

Desconfiad de las tabletas sueltas.
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ExcePlent per a taula

Barcelona ha celebrat amb l'entusiasme
digne del cas, el cgzq aniversari del nai-
xement de Jesús de Nazaret. Sant Josep,
que era un baró exemplar, però home de
poca imaginació, no devia sospitar mai que
aquell fet aparentment tan senzill tingués
una ressonànoia tan extraordinària i que,
un grapat de centúries més tard, els ciu-
tadans de les tres quartes parts del món
es fessin un tip de beure xampany i de
menjar ostres a. la memòria d'aquella re-
maroable efeméríde. Per la nostra part, po-
dam dir que a Barcelona les misses del
gall s'han celebrat au gramd complet que
les sales dels altres espectacles s'han vist
igualment plenes, que els restaurants, els
cabarets i els mercats 'han estat insuficients
lazr contenir la gentada que s'hi abocava.
El Noticiero ha parlat d'un milió de perso-
nes passejant -se pels carrers, i encara que
la xifra sembli singularment exagerada, ens
guardarem prou de posar-la en quarantena,
perquè nosaltres tenim fe en el Ciero.

**v

«La nit de Nadal és nit. d'alegria.» En-
guany, potser més que en els anys ante-
riors, la nostra gent ha tingut interès a no
desmentir el punt de vista de la cançó po-
pular. Potser seria arriscat voler treure d'a-
quest fet conseqüències tendencioses, com,
per exemple, un revifament de fe cristiana,
o atrbuir^ho a l'eficàcia de la saludable
campanva que realitza El Matí. No ; no
creiem que elspropietaris del Suís, del Co-
lon, de I'Excelsior o de la Maison Dorée,
tinguin d'agrair res al senyor Josep Maria
Junov i als seus amics. El xampany que
s'ha destapat, hom se l'ha begut ingènua-
ment, sense cap mena d'intenció apostòli-
ca. La gent s'ha gastat en coses supèr-
flues tants o més diners que els .anys ante-
riors, per demostrar una vegada més que
estem ,passant una època de gran crisi i que
p hui ha un pa a la post.

xxr

El company de la columna de l'esquerra,
volem dir el senyor Sagarra, escrivia en
L'AQeritiu de la setmana passada el seu
entendriment pel senyor que, en mig de la
gran orgia nadalenca, comprava un conill,
un trist conill, que seria el protagonista de
tota la seva disbauxa, en dia tan senyalat.

Doncs bé: nosaltres l'hem vist aquest se-
nyor del conill. L'aparició va tenir lloc al
mercat de la Boqueraa. Era un home alt,
prim, amb un bigoti trist d'oficinista sense
ambicions. Portava el conill sota el braç
amb unaire tan desmenjat, amb una iman-
ca tan absoluta de sentit de la propietat,
que, per un moment, arribàveu a dubtar
si era e1 senyor el que havia comprat el
conill, o el conill el que 'havia comprat al
senyor.

Era un espectacle tan descoratjador, que
potser seria qüestió d'organitzar algun fes

-tival a benefici dels senyors que la nit de
Nadal compren un conill.

*x*

Pel carrer Nou, venint del Parallel, pas
-saven una colla d'homes, amb espardenves,

una botella a l'esquena i cantant d'una
manera desaforada:

Esta noche es Nochebuena
v mañana es Navidad.
Dame la bota del vino
que me voy a emborrachar.

No sabem si eren els periodistes que han
vingut a peu, des de Salamanca, per veure
l'Exposició. Es igual. Una estona després
vàrem trobar a la Rambla una altra colla
de gent que cantava. I després una altra,
i una altra...

Arriba un moment, la nit de Nadal o la
de Cap d'any, qúe tothom canta una mica.
Quan aquest moment us arriba, vol dir que
el amés prudent és que us en aneu al llit.

•s*+

La imissa del .gall té aquest encís especial
d'ésser l'única missa de l'any que es cele-
bra a la nit. El clergat i el s fidels tenen l'a-
gradable sensació que fan una mica la bom-
be. Però hi ha misses del gall i misses del
gall. Per exemple, la que diuen els frares
de 'Montserrat agafa una solemnitat en-
lluernadora. El chor canta una música molt
important i l'abat i els altres reverends del
conjunt evolucionen amb una pompa i una
majestat impressionants. Tot plegat us fa
pensar amb una representació del Parsifal.

Aquest any la festa s'ha celebrat a Mont-
serrat amb la brillantor acostumada. L'a-
bat oficiava amb el cerimonial que li cor-
respon. Una bona dona, neófita — cal supo-
sar — en aquestes misses de gran presen-
tació, va preguntar al seu marit, tota plena
de dubtes:

— Vols dir que ens servirà aquesta mis-
sa?

**
En mig de la unànime tendènoia a llen-

çar-se al carrer i a celebrar la diada sigui
com sigui, hi ha un nucli escollit d'esforçats
ciutadans que, aquestes nits excepcionals,
es queden a casa. Són , els noctàmbuls, els
bons, els autèntics, els noctàmbuls de debò
els que cada nit tanquen la Rambla, els
que llegeixen La Publi i El Diluvio, encara

regalants de tinta, abans de ficar-se al llit.
El bon noctàmbul, aquestes nits de Nadal

i de Cap d'Any no es mou de casa. No ,pot
sofrir l'espectacle atabalador d'una multitud
espessa i desentrenada profanant la gràcia
finíssima de les hores nocturnes. El bon noc-
tàmbul es queda a casa amb l'amarga
sensació de l'home que ha abandonat un
delicat objecte a les mans dels bàrbars.

Si li demaneu explicacions sobre la seva
actitud, el pobre noctàmbul us respon

— Com voleu sortir, si pertot arreu us
trobeu amb aquesta gentussa que no sap
caminar, ni enraonar, ni beure, ni seure,
ni res? Us fan caure la cara de vergonya!

***
Escena de cabaret.
Smokings, senvores en gran soirée, xam-

pany, ostres, jazz, xibarri, atmosfera carre-
gada...

Un cartell en un Lloc visible de l'establi-
ment: Cenas especiales para después de la
misa del gallo.

Tal com sona.

Les festes de Nadal i de 'Cap d'Any s'o-
bren amb un pròleg dels periodistes fins, els
quals escriuen unes tendres reflexions so-
bre la significació, la força lírica d'aquestes
diades. Després ve la multitud i fa el seu
fet. Finalment, els dia1ris ben informats pu-
bliquen el recompte de Nadal:

Hom s'ha menjat tants milers de pollas-
tres, tants milers de quilos de torrons, s'ha
begut tants milers de litres de vins i de
licors, s'han fumat tants milers de cigars...

Com es pot veure, el pròleg i l'epíleg d'a-
questa festivitat difereixen d'una manera
ben palpable. Tots els grams de sentiment
i de ,poesia que han vessat els periodistes
inspirats, queden convertits, a l'hora de la
veritat, amb unes xifres d'estadística freda
i pelada.

Es clar que Nadal és alguna cosa més
que una gran fartanera colectiva. Però en-

r visió que en donen els articulistes 11-
la versió que ens ofereixen els repòr-

afectats per l'estadística, nosaltres tro
-que aquesta darrera ens proporciona

uns e'ements de judici més aprofitables, .fins
al punt que podem midar la veritat poètica
dels primers, gràcies als resultats aritmètics
dels segons.

***

Tothom s'ha imaginat una vegada o altra
l'espectacle bizarre que deu constituir el
Nadal a l'Argentina o en qualsevol d'a-
quests països on el 25 de desembre s'escau
en .ple estiu. Ham pensa en la gent que
visita els pesebres amb barret de ,palla i
en els establiments de banys que en aques-
tes diades es veuen particularment concor-
reguts. Fa l'efecte que un final d'any amb
calor és un final d'any falsificat, és una
broma pesada que ens gasta la Naturalesa.

Els barcelonins han tingut l'ocasió, en-
guany, de poder veure amb els seus pro-
pis ulls el que és un Nadal amb calor. La

gent no es varen posar barret de palla per-
què un atreviment semblant hauria estat
molt criticat, però no pas porqué la tempe-
ratura no hi convidés.

La qüestió és deixar-vos emportar una
mica ,por l'ambient, oblidar una 'punta el
calendari; i per qualsevol cantonada hau-
rien pogut aparèixer una colla de carame-
llaires i tothom ho hauria trobat molt na-
tural.

Josap MARTA PLANES

Barator de literatura

i de documentació

Fa pocs dies, el suplement illustrat de La
Vanguardia publicava una fotografia del.
«Discovery II, sortint de Londres cap al
Pol Sud, «al .pasar bajo el puente de IBrid-
ge.

Naturalment, el redactor culpable, que
deu usar tinta lnkn o imàquina «Type-
writern .per escriure els títols, ignora que
bridge és la paraula anglesa que tradueix
exactament pont." Però .aneu amb aquests
prosaismes a un home capaç de posar
aquesta llegenda a una fotografia publicada
pel mateix diari ipocs dies abans

((Un delicioso valle del Tirol (Austria),
cuyas altas .montañas no dejan nunca de
vestir en sus cumbres los armiños eternos,
decorado por el gélida-manto de la nieve.),

L'APERITIU

i
Sant Silvestre. — Aquest era un para

de la primera època, que es deia • Sil-
vestre, iel varen fer sant com gairebé tots
els pap* de la primera época. Els únics
qüe separen de la santedat, en aquells
temps r..bulosos del catolicisme, són els
atacats de tares positivament criminals,
que no diuen amb la tiara de l'Apòstol
Pere. Ierquè, com és sabut, un dels pres-
tigis mis forts de la religió catòlica, apos-
tòlica i romana és haver resistit tots els
tempartls de dalt i de baix, i la història
eclesiàstica cita exemples de papes simo-
níacs, assassins, lladres, etc• El famós
Dant, p'íncep dels poetes catòlics, no va
dubtar e engegar-ne uns quants a l'in-
fern.

Sant Silvestre era, però, dels bons, no
se li rè;reia vici conegut, i en canvi es
contaven d'ell miracles que feien tremolar
les pedres. No es coneix, però, un retrat
exacte, físic i moral, d'aquest Sant Pare.
L'Església fa escaure la seva festa el dia
darrer de l'any, i això sol li dóna una carta
popularitat. Si Sant Silvestre, en lloc d'és-
ser el cia 31 de desembre, fos el dia 18
d'octubra, per exemple, ben segur que nin-
gú no Fs recordaria d'ell. Ara la seva po-
sició astronòmica el compromet, i hom el
veu cavalcant heroicament damunt de Ca-
pricorni, no per anar a cap dissabte de
bruixes sinó perquè Capricorni és el sig-
ne zodiacal que correspon al desembre.

Silvestre es deia aquest nom, potser per
la famlia, potser perquè ell mateix se'l
deuria triar, per aficions a la soledat o a
la vercbr de les selves, o per un cert tem

-perameat agre o romàntic que li donava
un color trencat i una mirada vaga. La
imaginació popular se'l representa amb
unes gzan barbasses, un nom potent i una
figura €scardalenca, tota tremolant de fred
dintre é 'una dalmàtica encarcarada i res-
plendenc. Sota la tiara papal, que pesa
com un dia sense pa, hi ha la calba de
Sant Siivestre. Es una calba Iluenta, gaire-
bé sense pell, i fa pensar en el cap d'aquell
ocell del Senegal que es diu marabú, i és
l'animal més trist i més capficat de la
creació.

Sant Silvestre té un gust de pompa ascè-
tica, qte en certs moments agafa el to de
la intrrnsigència i de la ferocitat. I és
curiosíssim que aquest Sant, tan poc con-
descendent per la barrila, i tan esgarrifo-
sament protocollari, a contracor es veu
obligat a presidir la nit més embruixada i
més turbulenta de l'any.

Nosatres no som tan afectats a Sant
Silvestie com la gent del nord d'Europa.
Aquí diem "nit de cap d'any" i prou. Molts
barcelonins obliden la testa del papa fa-
mós, i ni saben que s'escaigui en tal dia;
però la .nit de cap d'any aquí tampoc té 1es
proporcions dionisíaques del nord d'Euro-
pa; aqú es mengen dotze grans de raïm,
gairebé per compromís, i es va als restau-
rants a beure un xampany disgustat per-
què la gent no digui. En els cabarets la
nit de Sant Silvestre agafa més potència, .
perque i-a els cabarets la prostitució té
uriít	 ;aicades injeccions dnternacionals, i
alguna vienesa i alguna irlandesa de temi
perament d'oli d'ametlles dolces parten aC
cos tota la brutalitat ,ancestral de la nit de'
Sant Silvestre.

A Alemanya, per exemple, la nit de cap
d'any i.s batejada amb el nom del papa
austeríssim. "La Festa de Silvestre" és
la festa de les besades més fisiològiques i
més sostingudes, dels exèrcits de barrets
forts aclofats damunt de la neu, amb una
solidaritat alcohòlica, i no hi manquen les
mitges de seda d'un invertit, ni una bala
dé revldver que sap foradar una entranya
amb tota precisió. Es la nit explosïva de
totes les púrries i de tots els barrets de co-
c t, amb l'amor i la beguda sota zero.
n Tots els que han passat aquesta festa

ranya a Berlín o a Hamburg, en tenen
cv record del somni més agre i més estri

-dc t de la vida. I això no hi ha raó humana
q r ho expliqui; el fet de començar un any
i ) ?éaéar-ne un altre no és una causa prou
fe rt rerquè el car es converteixi en una

bí >? d gin, perquè el cervell visqui unes
hr +il le xaranga desguitarrada i les dents
t	 tip totes les tonalitats d'un prostíbul.

1,v4nt d'aquestes nits nòrdiques no ens
r: altre remei que pensar en el destí
tr °c de Sant Silvestre. Quan al punt de
1` c^ xze de la nit, el gall mós malcarat
rT '\ erra es desperta per engegar a tres

sis el seu renec solemne, la tiara i les
o. osses de Sant Silvestre omplen el cel
d;,	^, presència. Els ossos del papa glo-
rb .,fsforescent per la força de la diada,

so t ma constellació més, o, si voleu, un
gran anunci lluminós. I després... l'alcohol
es^ cuila de tot.

L'erdemà la boira és més d'oli mineral, i
oli cor és petit, indecís i trèmul com l'any
q e comença...

Joser MARIA DE SAGARRA

ARi^gOpyA	 AgR/O^IVdI/^

GRAVATS TIPOGRÁFICS	 BADAL 1 CAMATS	 París, 20. Telèfon 74071



La joventut creu que el gaudir ires qui malméten llur salut per una
é de bona sahit és una cosa ben na- alimentacióimprópia o ungénerede

tural;	 els	 vells,	 en	 canvi,	 saben
apreciar-la. Perxó les persones ex-

vida irregular. ''Ens emmetzinem
amb metzines cares, per curar-nos

perimentades dónen Ovómaltina a amb altres metzines ", digué un lite-
Ilurs fills o a Ilurs nets; car volen rat. Si, enlloc d`aixó, preneu Ovo-
veu éIs sans i forts i ben armats molona,	 aquest fortificant natural

contra	 les	 vicisituds' de	 la	 vida. concentrat e base d'ous. lfel, malta
L'home fort és optimista i estima la i cacau, us permetrà de soportar la
vida	 que és 'la dot dels qui tenen vostra tasca diaria, per feixuga quo-
bona salut. sigui	 sense	 fadiga.	 mantindrà

El nombre de les persones de l'equilibri	 de	 les	 vostres fórces 'i
constitució malaltissa és ben petit, us preservarà de malalties persia-
comparativament al d'aquelles al- tenis.

Una tassa

d ^^^^Ln^l^^1S D
af desdejuni

crea sang, múscles i nirvis.

Llaunes de 250 i 500 grams a les farmàcies i drogueries.
Fabricants; Dr. A. Wander, S. A. - B!~RNA (Suissa)
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COSts DEL TEMPS

Futbol Naðalenc i InternacionalJOGUINES mîrant a
les	 nenes	 era	 igualment limitat,	 L'eterna • ^e
nina, desvetlladora d'instints maternals, feia
més	 les d'avui

ac papà	 iáccmamà^ ási era de	 del senyors.
Es deixava vestir i despullar,	 tenia baguls
plens de roba i cuines molt primitives.

La joguina transcendental, la que prete- Finances
tenia	 insinuar vocacions,	 ha	 estat	 gairebé
arreconada. Atents a l'ambient civil de 1'è- El ministre de Finances francès M. Ché-
poca, els fabricants de joguines han posat ron va tardar unes setmanes a fer la publi-
la producció de la joguina devota o belaicosa catió acostumada de la	 recaptació trimes-
al nivell de la crisi de vocaoions. I el món tral dels impostos, i no s'hi va decidir fins
de les joguines	 s'ha	 ampliat	 i	diversificat que	 les	 reclamacions	 i	 les	 protestes	 insis-
coun e1 món de debò que reprodueix en mi- tents dels diputats es varen fer irresistibles.
niatura. Un cop conegudes les xifres, es va veure

que la quantitat ingressada superava d'al-
guns centenars de milions la prevista en el

t'	 -	 -. pressupost.
— No	 volia ifer	 aquesta publicació — va

dir M. Chéron — perquè tinc por que els
diputats,	 davant	 de	 l'excedent de l'ingrés,
vulguin augmentar les despeses en la dis-
cussió del nou pressupost.

M.	 Chéron	 estava molt satisfet d'haver
t' uI trobat aquesta manera de tornar la pilota
rII d

als parlamentaris quan als pocs dies e1 pro-
uwrF" fessoc Gaston Jèze, un dels tècnics de més

autoritat	 a	 França,	 assessor	 de	 tots	 els
^' governs, el Kevnes francès, va publicar un

II	 iIk article de to molt agre contra el ministre.
šIItIt 1 — Si M. Chéron ha volgut fer una bro-

ma — deia Jèze — només es pot dir que és
una broma desgraciada ; però si ha volgut

pis expressar- un	 criteri	 de Govern,	 és	 senzi-
llament catastròfic. El' dia que les finances
franceses	 siguin	 un	 secret,	 apartades	 del

ris	 a; , lliure examen i discussió de l'opinió públi-
°s ^i, ca, i sostretes al control constant del Par-

,` y lament,	 tota	 la	 ciència	 de	 tots	 els	 tècnic
í , i totes les reserves d'or del Banc de França

seran impotents per impedir que la descon-
fiança de fora enfonsi el franc d'una ma-

_ nera definitiva.

^
El pobre M. Chéron no ha tornat a fer

cap broma sobre les impertinències dels par-
t lamentaris.

Les festes de Nadal, Cap d'any i Reis
tenen la virtut de submergir-nos durant
quinze dies en un infantilisme que és un
gran sedant. Després de les fires dels pe-
sebres i de l'apoteosi dels mercats de la
fira fantàstica de les joguines. Gràcies a
aquestes fires, des de Santa Llúcia als Reis
els carrers de Barcelona ens ofereixen cada
vespre un espectacle que cap altre període
de l'any no arriba a igualar. Hi ha més
gent i anés llum pels carrers i l'impondera-
ble d'una illusió collectiva que s'ho emporta
tot.

1 aquesta illusió creix i és cada any més
exigent entre els infants i els grans. Amb
la guerra va finir el període
que donava un valor extraor-
dinari a una peça de cinc cèn-
tims i que veta la pesseta
com un astre resplendent. Ja
no hi ha res que valgui cinc
cèntims, ni els llonguets. Cinc
cèntims serveixen només com
a moneda divisionària. Trenta
anys enrera un pobre agraïa
els dos cèntims ; ara gairebé
us doneu vergonya de donar
només deu cèntims. 1 aviat,
quan els tramvies apug'n
preus„ deu cèntims de pesse-
ta només serviran per a com-
prar un diari. Sembla que
quaranta anys enrera els bar-
celonins reflexionaven una es-
tona abans de gastar-se tino
cèntims en un aixarop quan
arribaven a Canaletes tornant
de passeig. Hi ha una mica
més de fantasia en la vida
d'ara, un major sentit del lu-
xe que els grans hem enco-
manat als petits.

A les cases menestrals, els
Reis tenien abans un gran
sentit economista. S'encarre-
gaven de vestir els nens : en
cap altre dia de l'any s'estre-
naven tantes sabates i tants
vestits, i si els pares eren
culturals els nens eren obse-
quiats amb un cartell o amb
uns daus que contenien tres
o quatre abecedaris. La lite-
ratura infantil no anava gaire
més enllà del Narro i de les faules llustra-
des. Les aficions del nen a les belles arts
eren correspostes am h llapis de colors i amb
uns daus que dividien en vuit trossos sis
Sagrades Famílies i Madones italianes «pin-
tades a l'oli,). Les capses de pintures pre-
miaven el mèrit ja reconegut del futur ar-
tista. Els Reis s'enoarregaven dels torrons,
neules i de les postres de la diada.

Les concessions a les aficions del nen ofe-
rint-li una joguina deliciosament inútil eren
fetes amb un sentit encara més adminis-
tratiu. Per als nens hi havia dues classes de
joguines que envaïen el mercat. Aquestes
joguines, diguem-ne educatives, pretenien
preparar els «'homes de demà», fer capellans
i soldats. Moltes de les cases que feien he-
reu — costum que ha salvat el país i que
ara és una nosa i un privilegi a la gandu-
leria — destinaven un noi a l'església i un
altre a le, artnes. En passar per aquestes
cases, els Reis omplien de capelles i casu-
lles a l'un i de sabres, espases i soldats de
plom a ]'altre. Aquests nens començaven
a quatre o cinc anys la carrera eclesiàstica
o la de les armes.

Hi havia, i duren encara, les joguines
menys transcendentals: la pilota, que és la
reina de les joguines i ,probablarnent la més
vella ; la que entenen els nens i nenes de
tot el món i àdhuc els gats ; la baldufa de
tots colors, brunzidora, amb les seves di-
verses categories de «frares, i ccmongese.
Els ((frares) eren de boix, blancs i llarga

-ruts; les «monges» eren rabassudes i s'a-
dormien ballant. Hi havia bales de pedra i
bales de vidre amb irisacions, joc que es
va perdent. I entre els objectes «profans»
el 'més profà de tots era el teatre. Es ple

-gava tom un acordeó i feia somniar els
nens de províncies. El repertori destinat a
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1 res no commou tant un infant de 1930
com els sistemes de locomoció. Les locomo-
tores de xemeneia alta, les diligències, car-
ros i tartanes que les joguines de finals del
segle passat copiaven, tenien ja tant pres

-tigi que gairebé pot suposar-se que aquell
entusiasme pressentia la revolució de I'au-
tomòbil, les locomotores de setze rodes, els
trens elèctrics, els autobusos de dos pisos,
els grans transatlàntics, els avions i els di-
rigibles. A tres anys els nostres nens van en
autopatí, abans de tres i mig evolucionen
perfectament en patinet i van en tricicle, i
a quatre 'menen per les avingudes dels 'parcs
uns automobilets que poden fer deu quilò-
metres per hora. Els automòbils han em-
botellat els aparadors de jgguines. Hi ha
automóblis de joguina més simples i ele-
gants que els de debò, i els avions de sis rals
són perfectes de línies. Les nines han evo-
lucionat, la majoria ha perdut l'encanta

-ment de nina i si goséssiu les petonejarfeu.
M'asseguren que produïm més de la mei-

tat de les joguines que consumim. Però no
tenim cap joguina característica del país:
les nines russes i italianes fan la pols a .les
nostres. La nina russa no arriba perquè
parla el bolxevic ; la italiana té un cutis de
préssec.

No hi ha cap objecte tan viu com les jo-
guines La seva feblesa, aquell «mira i no
em toquis)) és el seu principal encís i una
de les raons econòmiques en que es funda
aquesta indústria i totes les• altres indús-
tries modernes de fantasia. El pler de com-
prar-la, mirar-la una estona, oferir-la i veu-
re-la mutilada o desllorigada a mitja tarda
del dia de Reis és tota la seva història.

Aquests dies tots els aparadors seran plens
de joguines. La demanadissa és tan fabu-
losa que les botiguesdedicades a aquest
ram han de sofrir una competència gene-
ral. Els apotecaris són els únics botiguers
que encara no s^han decidit a vendre logui-
nea. Els cavalls, els patinets, els óssos i les
tauletes d'escriptori surten de les botigues
i envaeixen les voreres. 1 aquesta exhibició
no ifa trontollar la fe dels infants La fe
dels grans ens farà aturar aquests dies da-
vant els aparadors de joguines i contempla-
rem com els ferrocarrils elèctrics en minia-
tura donen la volta a un paisatge de jo-
guina, es fiquen al túnel, s'aturen davant
un pont llevadís, fan a les estacions les pa-
rades normals i «surten i ,arriben a l'hora»
com els trens d'Itàlia i els de tot arreu.

MAxuet. (BRUNET

El monòleg
Per ordre personal de Mussolini han es-

tat dissoltes les organitzacions feixistes dels
italians residents a Nord-Amèrica. Des que
ei Senat americà en el mes de novembre
va gendre l'hcord de fer una enquesta ofi-
cial sobre les activitats feixistes als Estats
Units, hi havia el Qerill d'un conflicte amb
Itàlia que el ! Duce s'ha donat Ipresa a
tallar.

No ha deixat d'influir en aquesta m es-
perada solució el saber que l Secretari
d'Estat Mr. Henry - Lewis Stimson sent
molt poques simpaties del feixisme. Fs ho-
me que, sense ésser un taciturn com Coo-
lidge, no és gaire amic de paraules ni de
discursos. Quan té de parlar a la Cambra
o al Senat ho fa amb una gran concisió,
no des¢rov&da, 75erò, d'un humorisme, fred
i incisiu, que és sovint la delicia dels oients.
I l'opinió que té de Mussolini no casa amb
el seu temperament.

Un dia va fer en un cercle d'amics la
segiient definició del monòleg:

— Un monòleg? Fs una conversa entre
el President Coolidge i, Mussolini.

Luxe de ministre
El joder no ha encomanat la mania de

les grandeses als líders del ¢artit agrari
de Rumana. El mateix President del Con-
sell, Juli 'Maniu, continua la vida senzilla
que duia quan no era més que un diputat
d'oposició. N'és una bona prova el fet que
es conta en cafès i cercles de la capital.

Un bon dia el sastre del President, que
viu a l'antiga residència d'aquest, a Cluj,
Transilvània, va rebre un telegrama de
Bucarest redactat en els següents termes
)(Prego que girin del revés tres vestits com

-plets i els trametin aquí. — Mani^u.» El sas-
tre va creure que es tractava d'una broma
i va estripar el telegrama sense fer-ne cas.
Però al cap d'una setmana, rep una carta
del mateix Maniu, demanant-li per què no
s'havien comí lert les seves instruccions te-
legràfiques. El sastre, esverat, se'n va anar
immediatament a Bucarest.

— Perdoneu, Excellència — va dir al Pre-
sident —, No vaig entendre el vostre mis-
satge. Si m'haguéssiu manat girar del re-
vés un vestit, hauria comprès que l'ordre
era vostra per raó del costum ; però com
que deia tres vestits...

— Res, res. Ara que sóc Primer ministre
em sembla que em ¢uc permetre el luxe de
fer-me arreglar tres vestits d'un cok.

Des de fa molt temps que l'arbre de Noel
s'és convertit per als futbolistes de totes les
latituds en una necessitat de fer un inter-
canvi d'equips visitants. Ja en els comença-
ments del nostre futbol espectacular, per
Nadal, ens visitaren equips que deixaven
molts records. Per Nadal es va escaure la
inauguració del primer estadi de la Fuixar-
da, on ara es troba el parc d'atraccions de
Montjuic i que va coincidir amb la primera
visita del c(Spartan de Praga que, de fet,
fou la fita inicial de la nostra incorporació
entre els valors internacionals del futbol.

«Sparta» de Praga, quan la seva primera
visita, donà lloc a les més vives explosions
d'indignació per part d'un públic famèlic
de victòries. Ho vàrem pagar una mica ta-
rot , certament, perquè el públic de Barce-
lona va guanvar-se una trista fama d'in-
temperant, fins al punt que molts equips
estrangers refusaven de venir en les seves
«tournées».

Aquella passió desenfrenada fou més aviat
conseqüència de la incorporació als nuclis
esportius d'una gran massa de públic que
fins aleshores n'havia restat allunyada.
Massa que desertava de les curses de braus
i necessitava, fos com fos, satisfer la ne-
cessitat d'udolar.
La formidable irrupció portà conseqüén-

oies ben desagradables al futbol.
L'entusiasta esdevingué apassionat i l'a-

passionat, fanàtic. •Els jugadors eren intan-
gibles i rebien ofrenes com uns déus pa-
gans

El clàssic tipus .de «directiu» arrenca
també d'aleshores. La voga (feia del futbol
el centre d'atracció i, naturalment, els es-
nobs, o els qui sentien la pruïja de figurar,
trobaren un fàcil escartnbell amb tota aque-
lla organització una mica anacrònica, fins
aque lls dies inspirada en la bona fe i que,
naturalment, tampoc estava preparada por
a la grossa absorció.

Avui tot sembla haver-se centrat més, sor-
tosament per a tranquillitat de tots nosal-
tres, perquè altrament hauríem enfollit.

Un jugador de futbol ja no és un ésser
superior ; els directius han 'passat a la ca-
tegoria d'administradors més o menys ei-
xerits de les grans societats anònimes com
són avui els clubs; els qui escrivim de fut-
bol podern sense por a cap mena de coac-
ció discrepar de I'actuaoió d'una Junta, cen-
surar el partit d'un jugador i negar que
darrera un partit de pilota hi hagi cap me-
na d'ideal en ,pugna, com alguns s'entesta-
ven que fos dit o que es fes veure.

Sortosament, tot allò ja és lluny . Volem
creure que per no tornar mai més.

Si el partit nadalenc d'enguany ens deixa
alguna recança és el de comprovar la bai-
xa que està fent el futbol. Admetent — com
sembla deduir-se — que l'aAdmira» és ac-
tualment un dels millors equips vienesos i
essent el alBarcelonan un dels conjunts més
complets que tenim a la Península, hem de
convenir que el futbol, a mesura que s'ha
anat enriquint de mitjans materials, ha
anat empobrint-se d'elements amb facultats.

Aquests partits amb els vienesos no dei-
xaran rastre en el record de ningú, tan
gran ha estat la grisor que els ha presidit
els dos dies. Sembla que a mesura que el
professional obté més avantatges i més pro-
fits, J seu esperit està més i més allunyat
del joc.
Una de les observacions que s'ha pogut

treure d'aquest uAdmiran, és que malgrat
la correcció que era norma i estil dels equips

austríacs, ara, al cap de tres anys, remar-
quem que els seus equipiers s'han especia-
litzat en tota mena de trucs i de .martinga-
les.

*r*
Quan aquest número surti, estarà a punt

de celebrar-se el primer partit oficial Es-
penva - Txecoeslovàquia, Aquests partits in-
ternacionals també han anat caient en de-
sús, conseqüència naturalment de l'abús que
se n'havia fet. En aquest sentit, la política
que se segueix actualment de restringir-los
i deixar-los reduits a dos o tres, amb les
Federacions europees de més importància,
ens sembla bona.

Els matchs internacionals tingueren el seu
moment, en aquest pafs, com en tots aquells
que hom creia necessari crear aqust xovi-
fleme artificiós inherent a l'esport modern.
Car, per una d'aquestes paradoxes tan fre-
qüents en la vida, l'esport, que està conce-
but per a agermanar pobles, de fet no ser-
veix més que per a distanciar-los. Algú es
va escandalitzar quan el bilbaí Gutiérrez
Alzaga va preguntar-se: )cPer què hem d'a-
nar a Montevideo? Si l'esport no serveix
més que per a dissociar els pobles i un par-
tit de futbol ens tirarà a terra tota la lite-
ratura de deu anvs d'aproximació 'hispano-
americana.» En el fons, tenia tota la raó.

A Catalun ya n'hem fet una prova massa
evident per posar-ho en dubte. Viles contra
viles i comarques contra comarques, foren
el resultat d'uns desgraciats concursos de
futbol. No recordeu, per exemple, aquell
covat de guerra civil entre valencians i bar-
celonins 'per uns partits de futbol?
Tots el qui abans de la guerra s'havien

interessat per les nacionalitats oprimides co-
vaven un forta simpatia pels txecs. Els seus
«sokols», fogars de l'ideal irredentista, com
n'havien estat de cantats i admirats! aSpar-
ta» de Praga, quan la seva •primera visita,
fou rebut ací com una salutaoió al poble
que havia recobrat la seva llibertat. Però
tot aquell corrent de simpatia es va fondre
per uns ahands» o per uns «foulds» més o
menys declarats d'alguns dels seus futbo-
listes. L'actitud airada d'uns quants espec-
tadors bastà perquè els txecs escampessin
una ona de descrèdit per a Barcelona. I
així l'esport frustrà un dels seus més ele-
mentals motius : el de crear l'amistat entre
pobles i races.

De totes maneres, com que ja no ens tro-
bem en el període agut del xovinisme espor-
tiu (viva demostració n'ha estat la indife-
rència amb què fins a darrera hora el pú-
blic ha acollit l'anunci del match), tenim
plena esperança que amb motiu d'aquest
primer Espanya - Txecoeslovàquia no es re-
petiran les conseqüències desagradoses de
quan el match inaugural de l'Estadi de la
Fuixarda.

Els futbolistes txecs jugaran més •bé o
més malament ; empraran recursos més o
menys lfoits i correctes, però la consideració
que ,per aquest admirable Estat enclavat al
bell mig d'Europa senten els que miren una
mica més enllà de la pilota, no minvarà
gens rti mica.

'Cal confiar que quan tornin a llur casa,
també els jugadors del c Siavian i del «Spar-
ta» que integren l'equip nacional de Txeco-
eslovàquia, i els seus acompanyants, sa

-bran retre la deguda justicia a les nostres
coses i reconeixeran que afortunadament por
nosaltres no tot es conclou a guanyar o
perdre una partida de futbol.

VICFNTS BERNADES
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Per visitar 1'EXposició de Sevilla
així com Saragossa, Monestir de Piedra, Madrid, Córdoba, Granada,

Serra Nevada, Múrcia, Alacant, Alcoi, València, Tarragona

sortiran de Barcelona, amb clata 20 de gener, les dues

PROXIMES EXCURSIONS EN AUTOCAR
(tipus Puilmann proveït de calefacció per aire)

que amb creixent èxit organitza

VIAJES MÅRSANS, S. L.
Quinze dies de deliciós viatge comprenent, tota despesa d'allotjament i pensió

en hotels de primer ordre, .impostos, propines, etc., per només

Pessetes 775, per persona

Detalls a satisfacció seran donats a qui en soPiciti de qualsevol de les su-
cursals i corresponsals de VIAJES MARSANS, S. A., o de la Casa Central de
Barcelona, Rambla de Canaletes, 2 i 4, apartat núm. r.

IMPORTANT. — Els turistes poden agregar-se a l'excursió en qualsevol pobla-
ció de les de l'itinerari, tornant-hi després d'una estada de quatre dies per
a la visita de l'Exposició de Barcelona. Informes sobre demanda.

Hindenburg humorista

Sembla que l'irascible Snowden, el labo-
rista- ultra-patriota, no té bona ¢remsa a
Alemanya. No li perdonen que la seva po-
litica de prestigi nacional anglès hagi pri-
va, als alemanys dels milions que els f o-
drien pertocar per la liquidació de l'últim
període del pla Dawes, i encara meni's
que hagi parlat aquests dies de restablir el
sistema de sancions pel cas de mancament
d'Alemanya en l'execució d'l Pla Young.

Ara diuen que des de la conferència de
La Haia, els alemanys ja li havien desco-
bert el joc,. i s'atribueix al mariscal liin-
denburg un comentari fet aleshores i que

no deixa de tenir gràcia.
— La lluita entre Snowden i els delegats

aliats — deia el President del Reich — em
recorda una escena que vaig presenciar quan

jo era sub-tinent a Cassel, entre un cap-
taire i un bon burgès que passava molt
tard del vespre per un carrer d'aquella pe-
tita ciutat melancòlica.

— Em voleu donar cinc marcs, bon se-
nyor — deia el captaire — per poder anar
a menjar i dormir a cobert aquesta nit?
Estic .sense un cèntim des de 1a dos dies.

— Ho sento molt — va respondre el bur-
gès —, però només porto al damunt un bit-
llet de mil marcs, i ja ho veieu, hauafeu
de tenir canvi.

—Amb molt de gust — diu el captaire —.
Aquí està.
I es va treure de les butxaques que su-

posava buides un grapat de bitllets i de mo-
aedes.

Aquest número ha estat
passat per la censura

go.lernatiVa

i



LA ROSSA DEL MAL PEL
TOTA UNA SENYORA NOVELLA	 S'envia a fora contra reembols

Llibreries i Quiosques, preu: 4 pessetes. — Dipòsit: Llibreria Central, Muntaner, 42

No badeu i compreu-la abans no s'exhuareixi!!
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COnte inèdit^de C

—Us dic que el sermó no em farà pas
canviar de pensament. Tot això de caritat
i perdó, paraules; res més que paraules.
Un bon càstig és la millor esmena del pe-
cador, i, si altra cosa no, un exemple pel
restant de la gent. No sé per què m'heu
de voler dissuadir... Al cap i a la fi, tots
els que teniu mosses m'hauríeu de donar
lee gràcies de fer un escarment com el que
us tinc promès.

—Home, què voleu que us digui? Potser
d'una banda teniu raó. Però un fill és sem-
pre un fill... No voldria, per res del món,
que es fes un escarment amb un dels
meus, i Déu me'n lliuri de ser jo mateix
qui proposés una tal cosa.

"Tenia raó mossèn Josep. Quantes vega-
des hem faltat, nosaltres tots! I justament
aquest pecat...

—Aquest pecat, aquest pecat!... En les
dones té unes conseqüències més greus que
no en nosaltres. La prova, si no... Que es
guardin, dones. Si la pobra de la seva
mare fos viva...

—Per ella hauríeu de tenir caritat. Si
hagués tingut mare, potser això no li hau-
ria passat. Penseu que vós, en arribar del
camp, al cafè de seguida a fer la manilla,
i ella, a casa, sempre sola. Si era jove, i'
bonica, i alegre, i tenia tants de festeja-
dors.

—Que no li havia dit, jo, que no volia
que escoltés el foraster? Gent que no se
sap d'on vénen, que avui són ací, i demà
qui sap on paren.

"L'havia rondada, inútilment, tot el jo-
vent del poble. Que el nostre jovent, doncs,
tingui la seva revenja.

"Que no sabeu què m'ha escrit, la gata-
maula?... Que més s'estima servir a ciutat
que no haver de passar per la vergonya de
tornar al poble; que treballarà pel seu fill
i no em demanarà mai res... Perquè, és
clar, la pobrissona no ha tingut car per a
dur-lo a la Casa de Caritat!

"'Ah! que no s'ho pensi pas, doncs. Dis-
sabte em planto a la vila, sense avisar-la.;
i, diumenge al migdia, som de retorn. La
faig baixar de la tartana, a la carretera,
i, au!, amunt! Que travessi el portal, amb
el bordegàs als braços; que pugi la costa
del carrer Major i passi davant del cafè
del Xic, que vessarà de gent, en aquella
hora; que creui la aplaça i la vegin les noies
que s'esperen per omplir el càntirs a la
fono de l'om...

Res no era capaç de dissuadir En Ciso
quan s'havia fet un propòsit. Tota aquella
setmana que no parlà d'altra cosa. Sembla

-va que trobés un plaer a bescantar la seva
filla, a rabejar-se de la seva vergonya, i,
precisament davant d'aquell cas de pare
anormal, tothom sentia una mena de re-
pulsió, i la gent ]'escoltava en silenci.

Aquella mateixa gent que, en altres cir-
cumstàncies s'haurien fet una festa d'a-
quell incident; bon tema de murmuracions,
esplai prapici d'amargades enveges.

+**
Diumenge. Com de costum, el jovent féu

petites rotllanes a la porta de l'església,
a la sortida de missa.

Tots parlaven, apassionadament, d'una
mateixa cosa. L'arribada de l'Agnès era
el tema de totes les converses.

De sobte, un dels xieots semblà transfi-
gurat . Al foc d'una idea generosa, l'àni-
ma se li féu visible, al rostre; i una ardor
de oaritat li feia espurnejar els ulls i ar-
borava les seves paraules d'entusiasme sa-
grat.

Aquells rostres de terrassans, en la seva
majoria inexpressius, tancats, s'illumina-
ren estranyament.

I vaig veure com Jesús somreia a ca-
dau...

Una hora després s'hauria atalaiat, del
mirador de davant l'església, com una tar-
taneta blanca entrava a la vall. Era tan
llunyana, encara, que semblava una jogui-
na. L'egua roja començà un trot lleuger,
com pressentint la fi de la jornada. La tar-
tana s'aturà a la carretera, davant mateix
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de la costa que menava al poble, on, al
llindar d'un camp de blat, ros, a punt de
segar, s'elevava un Sant Crist, els braços
oberts, els ulls dolçament acollidors...

Agnès caigué de genolls, mentre aixeca-
va amb mans tremoloses, l'infant enriolat.
E1 vent feia voleiar els rulls sedosos del
nin, ensems que els cabells, plens de pols,
del Crucificat.

—Au, amunt, ï ,prou camàndules!—féu
la veu rogallosa del pare.

Agnès s'aixecà trontollant, i, portant a
braç la .seva creu, començà l'ascensió peno-
sa del Gòlgota.

Arribà al portal. A l'entrada del poble
no hi havia ningú. Un moment s'aturà i es
girà de cara a la vall.

La plana era esbatanada i riallera, da
vant d'ella. Si hagués pogut quedar-se allà!
Però el seu pare l'atiava.

Unes quantes passes més... El silenci au
gust que la voltava li féu aixecar els ulls.
EI carrer era desert. No hi havia ningú
al llindar de les portes.

Ella havia esperat l'escarni i la befa.
Continuà caminant.
Ara passava davant del cafè del Xic.
A les festes, els homes del poble espe-

rayen l'hora de dinar, tot fent la topeta,
asseguts davant les taules, al bell mig del
carrer.

Les cortines de la casa eren tirades i no
es sentia cap veu, a l'interior.

Després, Agnès travessà la plaça. Sola-
ment la remor de l'aigua i el fresseig del
vent en l'om lleuger.

I un rossinyol cantant en la branca més
alta...

A la porta de casa seva, Agnès, aixe-
cant son infant al cel, exclamà:

—Gràcies; Déu meu, per aquest miracle!
EI seu pare entrà, de pressa, i ella, amb

els ulls plens de llàgrimes, no veié el tras-
balsament que l'agitava.

* * *

L'endemà de bon matí, l'home li digué
que es veia obligat a anar-se'n uns quants
dies. Li havien proposat de vendre's els oli-
verars de Massenet, i com que ell no podia,
tampoc, menar-se'ls... Arribaria, segura-
ment, dissabte al vespre.

Agnès sortí molt poc durant la setmana.
Les hores se 1i fieien llargues entre les pa-
rets de casa seva, on havia tant plorat,
uns mesos abans, quan valia anar-se'n, i li
dolia, ensems; quan temia la ira del pare,
i li recava abandonar-lo, haver-lo de dei-
xar tan sol...

I, ara, què li passaria encara? Com la
traétaria, l'home, a la seva tornada?

Mirava l'infant, que dormia llargues ho
res, plàcidament, mirava l'infant i els ulls
se li negaven.

Arribà el dissabte, tan temut. A entrada
de fosc es presentà son pare. Li digué que
estava molt cansat, menjà un plat de sopa
i anà, tat seguit, a acotxar-se.

* * *

El director de MIRADOR ha tingut la
bondat de demanarme unes confessions re-
latives a la novella que acabo de publicar
i que les circumstàncies han voltat d'una
atmosfera de curiositat que, naturalment,
no tinc cap interès a destruir. No prova-
re pas de fer una autocrítica. M'aconten-
tare de fer un esforç perquè la crítica
dels altres trobi més elements a tractar i
més problemes a resoldre. Es a dir, no
faré la comèdia de mossegar-me jo mateix
amb fingida violència. Oferiré tan estoica-
ment com pugui el meu infant a les mos

-segades d'altri.

Per què he escrit "Fanny"?—Com gaire-
bé totes les coses que escric, Fanny ha nas

-cut de la confluència d'un desig espontani
i d'un esforç volitiu. Com que no professo
la doctrina romàntica que converteix l'es-
criptor en una mena d'illuminat i el supo-
sa obligat a escriure amb la mateixa fata-
litat que una pomera a donar pomes o un
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roser a donar roses, no m'avergonyeix gens
d'admetre la intervenció de la voluntat en
la naixença de les meves obres. No dubto
pas que alguns escriptors, i entre els més
estimables, escriuen en una mena de sub-
deliri; però em consta que aquests estats
més o menys .pròxims a l'al.lucinació són
provocables a voluntat i sols perduren a
còpia de coaccions.

Si alguna cosa és verament espontània
en mi és el gust de les experiències di-
verses. Sens dubte, això, des d'un punt de
vista de tàctica literària no fa sinó per-
judicar-me. La gent, i sobretot els especia-
listes miren amb prevenció l'home que no
s'avé a restar classificat en una casella o
a tot estirar en dues. Assagista i periodis-
ta... Combinació acceptable. Periodista i
dramaturg... També pot anar; té prece-
dents nombrosos a tots els països del món.
Novel.lista i dramaturg... Encara es pot
consentir, sempre a condició de trobar que
una de les dues activitats és força inferior
a l'altra. Poeta i crític... Hi ha el cas de
Baudelaire; n'hi pot haver d'altres. Però
així que passeu de les activitats dobles a
les triples, quàdruples o quíntuples, la cò-
lera del gremi sol créixer terriblement.

Sens dubte, aquesta multiplicitat de vo-
cacions no és rara en les altres literatures.
Costaria poc de dreçar un inventari de po-
ligrafs alemanys, francesos, anglesos o
americans. El que hi ha és que en les li

-teratures que abasten grans territoris,
aquest pecat pot dissimular-se fàcilment.
Hi ha tantes publicacions, tants teatres,
tantes tribunes per a conferències!... En
canvi, a la nostra Barcelona cada ratlla
que escrivim és llegida pels mateixos lee-
tors, cada comèdia es representa en el ma-
teix escenari, cada paraula remou el ma-
teix aire...

Sí. A Catalunya el pecat és més vist i
al mateix temps de més bon cometre. L'es-
cassa densitat de la nostra vida literària
fa que un home pugui introduir-se sense
cap esforç en qualsevol gènere... Gairebé
tots tenen una crisi de personal. Gairebé
tots sol.liciten fadrins o aprenents. El Pre-
mi Crexells no és precisament una vasta
invitació al conreu de la novella?

Ara bé; tot té els seus avantatges en
aquest món. Si és innegable que amb rela-
tiva freqüència em trobo acusat de treba-
llar massa o de tocar massa tecles, en can-
vi, tinc la compensació inapreciable de veu

-re que sempre hi ha amics que enyoren
que no toqui la que he deixat de tocar
anys o mesos abans. "Quina llàstima! Heu
deixat de fer versos i precisament són els
versos l'única cosa que realment té valor
en la vostra personalitat ", us diu l'un.
"Ara heu trobat la vostra vocació verita-
ble—em deien quan vaig publicar els pri-
mers contes—. Sou un contista! No cer-
queu més." I encara, quan vaig iniciar la
meva aventura escèniea, na mancava algú
que insistís en aquest punt de vista:
"Aquesta comèdia és un conte escenificat;
el contista val més que no el dramaturg..."
Recentment, però, una part de la crítica
tendeix a canviar d'actitud. Troba que les
meves facultats donen més rendiment a
]'escenari que no pas en la literatura nar-
rativa. Lloat sia Déu!

Si, de moment, aquesta versatilitat dels
amics i dels enemics contraria una mica, a
la llarga esdevé una font de serenitat filo-
sòfica.

Què hi voleu fer? He escrit una novel-
la. Perdoneu. No us puc prometre de no
tornar-hi, però us dono paraula que no
abusaré.

Tanmateix "Fanny" és zona novella? 
—En el concepte antic de la paraula, potser

no. En un concepte modern, no hi, ha dubte
que sí. Si ateneu a les dimensions, troba-
reu que són si fa no fa les mateixes que
tenen les novelles de Mauriac, de Colette,
de Maurois (exceptuant Climats, que pot-
ser són dues novelles en un mateix volum)...
Que el roman d'avui és la nouvelle del se-
gle xvni? Molt bé; i què?

A despit de les grans excepcions, que
poden comptar-se amb els dits de la mà
(A la recherche du temps perdu, Budden-
broeks, Les Thibault, Ulysse...) la tendèn-
cia a la concentració és un fenomen palès
en tots els gèneres literaris. La poesia, per
poder-se filtrar entre els intersticis de la
vida moderna, ha hagut de fer un esforç
de síntesi. El poema èpic en mil cants, el
melodrama que dura quatre hores, el fu-
lletó que ocupa mil cinc centes planes, han
esdevingut singularitats—de vegades admi-
rables, adorables, sublims, si voleu—però
singularitats.
Altrament, tal com la qüestió s'ha plan-

tejat durant aquests dies, no era de mena
literària sinó purament de mena jurídica.
Dir dues centes planes, sense limitació de
lletra, ni de marges, no és sinó donar la
definició legal del llibre. Dues centes pla-
nes és llibre; menys de dues centes planes
és fascicle i està sotmès a censura prèvia.

Evidentment, no hi ha cap obstacle a
tornar la discussió al terreny de la críti-
ca o de la preceptiva. I aleshores no tinc
cap inconvenient a reconèixer que Fanny
pertany a una família de noveles que no
entren dins els cànons clàssics del gènere...
uns cànons que deixen enfora del clos no-
vellístic obres tan separades per la tendèn-
cia com La mort a Venècia de Thomas
Mann, Les caves du Vatioan de Gide, gai-
rebé totes les narracions d'Anatole Fran-
ce i de Loti, moltes de Stefan Zweig, totes
les de Mauriac... en una paraula, el setan-
ta cinc per cent de la producció narrativa
contemporània. Allà on hi ha una tendèn-
cia monogràfica, un to predominantment
líric o una pruïja analítica massa obsti-
nada, difícilment es produeix la novel.la no-
velesca, tal com va fixar-la el segle xix
amb Balzac, amb Tolstoi, amb Dickens i
amb l'escola naturalista,

Sens dubte, ni les meves aptituds, ni les
meves predileccions em destinen a conti

-nuar la gran tradició novellística. No és,
doncs, per esnobisme; ni -per modernisme,
que em refugio en aquest art narratiu que
en lloc de proposar-se la creació de vastís-
sims frescos socials, tracta de donar un
caràcter o un conflicte amb el màxim des-
pul lament possible i amb aquella claror
oblíqua que estilitza les figures sense de-
formar-les.

Per què he emprat el monòleg interior
per escriure "Fanny".—Temps ha que sen-
tia el desig de provar aquesta fórmula
que amb la del sobrerealisme constitueix
l'adquisició cabdal de la tècnica moderna.
Ningú no l'ha assajada encara en català.
No és encara popular en cap literatura del
món ni és probable que ho esdevingui. Pel
que sembla escau a Edouard Dujardin la
glòria d'haver-la usada per primer cop en
una narració llarga. Valery Larbaud, d'una
manera més conscient, ha reprès el procedi-
ment i l'ha perfeccionat. Joyce l'ha dut a
les darreres conseqüències... Tanmateix, ha
estat Schnitzler qui amb la seva famosa
Fri ulein Else, ha convertit allò que era
un instrument d'investigació de la cons-
ciència, en un instrument d'art.

En què consisteix el monòleg interior? A
què aspira? Aspira a presentar la pellícu-
la del pensament humà íntegrament.
Aquesta aspiració, presa al peu de la lle-
tra, no pot donar una obra artística, sinó
un document psicològic. Si algunes de les
obres que ha produït el seu ús són, tanma-
teix, veritables obres d'art, això prové del
fet que els autors fan trampa. Ah, no ho
dubteu! Aquest procediment que, en apa-
rença, no pot ésser més realístie, de fet
esdevé tan lliure com qualsevol altre. Bas-
ta haver provat durant algunes estones
de registrar el curs del propi pensament
per adonar-se de la impossibilitat de reco-
llir-lo íntegrament per escrit... L'escrit
pot donar com si diguéssim la línia melò-
dica del nostre pensament, però no pas la
seva infinita riquesa simfònica. Els nostres
pensaments, desigs i sensacions es teixei-
xen tan ràpidament que no hi ha òrgans

capaços de copsar-los i menys encara de
reproduir llur merave llós sincronisme. D'al-
tra banda, qualsevol que practiqui la in-
trospecció amb certa honradesa, cuita a
adonar-se que el mirall interior pateix una
brusca alteració a penes hi girem els ulls
amb cupiditat; les imatges que ens ofereix
no són ben bé les que hi desfilen en la pe-
nombra i en el secret; diríeu que una vani-
tat invencible s'ha apressat a donar-los
una coherència que no tenien, a organizar-
les amb una lògica que els mancava. Jo
crec que el monòleg interior, en tant que
procediment literari, sols coincideix real-
ment amb el curs d'una consciència en de-
terminats moments d'exaltació en els quals
el subjecte efectivament parla sense pro-
nunciar.

Naturalment, el monòleg interior a base
d'una sola heroïna o d'un sol heroi redueix
extraordinàriament el camp d'exploració
del novellista. Aquest no pot saltar del
pensament d'un personatge al de l'altre i,
per torna, collocar-se per damunt de tots,
girar-los del revés, jutjar-los, com en la
novel.la clàssica. L'aparell de presa de vis-
tes és collocat exactament al nivell de la
superfície del riu; no copsa sinó els indi-
cis que hi floten. Es, doncs, una regla del
joc de restar tan superficial com el ma-
teix personatge que s'ha triat per prota-
gonista... El truc consisteix a donar com
si diguéssim a contraclaror, el que no pot
donar-se a plena llum. Art insidiós, tenint
en el fons el que jo considero suprema am-
bició del novellista: servir poesia sota apa-
rences de realitat, transposar valors de
vida en valors de bellesa sense que el lec-
tor s'adoni massa del frau.
Resumint — si tot plegat és susceptible

de resum — he usat la fórmula del monò-
leg interior sense cap vel.leïtat innovadora
i sense cap fetitxisme realista. L'he usada
perquè he cregut que esqueia a les meves
qualitats no menys que als meus defectes.
Això no vol dir que no hagi hagut de llui-
tar... E1 procediment té una falsa aparen-
ça de facilitat que multiplica els perills.
Proveu-ho, amics meus!

Per què no he fet que Fanny es suïcidés.
— Deixeu-me dir que el germen la llevor
d'aquesta novella, és una anècdota real que
va referir-me el Mestre Vives. L'he desfi-
gurada prou perquè no la conegui ningú.
Altrament, en la història, l'heroïna, que
també era una noia de teatre, va suïcidar

-se. Per què no l'he feta suïcidar en la no-
vella? Després de dubtar molt, he cregut
que les premisses del seu caràcter no de-
manaven un desenllaç tràgic. D'altra ban

-da, no hi ha noies més refractàries al suï-
cidi cue les catalanes. Gairebé sempre que
els diaris duéñ tá ñova d'un suïcidi femení,
trobeu que es tracta d'una estrangera. He
volgut restar dins aquesta versemblança
pairal.

Aquesta circumstància fa que la novel.la
no tingui un final tan rotund com el que
solen tenir les noveles clàssiques. No em
contraria. Això també està dins els meus
principis — meus i de molts, de Txècov
ençà! No cloure el llibre de manera que la
vida hi resti aturada. Deixar al lector la
sensació alhora terrible i aconsoladora que
el món segueix fent via...

CARLES SOLDEVILA
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L'endemà era Sant Joan, la festa petita
del poble: Hi havia sardanes, a la plaça;
ofici solemne, a la parròquia.

—Vesteix el nen, que irem a ofici—digué
En Cisó.

Agnès tremolà tota, però obeí. Estava re-
solta a suportar qualsevol afront, en si-
lenci.

L'infant era tot blanc i rosat, bolcat
amb pulcra bandola de piqué.

L'avi l'agafà, .amb gran compte, com si
tingués por de fer-li mal amb les seves
manasses ineptes, i, posant-se'l al braç,
manà a la seva filla:

—I tu al meu costat.
I així travessaren el poble.
Hi havia balls, a la plaça.
AI pas de pare i filla, les sardanes s'atu-

raren. E1 silenci era august; només refila-
ven els músics.

I l'home presentava l'infant amb la ma-
teixa unció que el sacerdot hauria presen-
tat la Sagrada •Forma.

I així davallaren el carrer Major, i pas-
saren pel cafè d'En Xic, que en aquella
hora era ple de gom a gom, i pujaren la
costa de l'església.

I entraren al temple del Senyor en el
moment que tritllejaven totes les campa-

'Telèf. r 16	
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Per ccanençar, es pot dir que Francesc
Madrid, tBraulio Solsona i el mestre Demon
han demostrat que amb quatre quartos,
mitja dotzena de telons i uns quants artis-
tes no pas extraordinaris, es pot muntar
una revista divertida, que fa de bon veure
i bon escoltar.

Els autors de aq han intentat implantar
a Barcelona un espectacle popularissim a
París. Això és : la revista sense preten-
sions, sense grans machines, sense vestits
de plomes ni vedettes rutilants ; una revista
que pretén divertir el públic gràcies, sola-
ment, a l'humor del llibre, que consisteix
en una sèrie de comentaris picants sobre l'ac-
tualitat. Aquesta mena d'obretes tenen el
mateix aire d'un setmanari satíric servit en
forma teatral. Són un comentari humorístic
del moment, amanit amb tota mena d'es-
pècies. E1 públic sol agrair aquestes coses,
perquè 1a gent de tot arreu estimen la xa-
farderia i els agrada collaborar, ma] sigui

FRANCESC FONTANALS
vist Qer ell mateix

W& Lĵ  S	 -

LES ESTRENES TeatralilzaUd del tetíe
" 2 9 " LA MUSICA

EN JOSEPET DE SANT CELONI
Ara fa dos anys Tristan Bernard par-

lava faceciosament de fer-se tallar la
barba.

De seguida ens vàrem dir que difícil-
ment sabrem imaginar-nos Tristan Ber-
nard sense el desordre de la seva barba.
I seguint el fil d'aquesta suggerència

pensàrem que mai no arribariám a asso-
ciar perfectament l'humorisme del nostre
Rossinyol a la seva cara sense la bardissa
d'aquesta barba.

El bon humor i el matoll de la barba
semblen dues coses inseparables.

Algú ha dit que darrera la barba de
Tristan sempre passa alguna cosa. Darre-
ra la barba de Rossinyol, també.

Aquest símil és purament extrínsec.
La primera cosa que passa és aquesta.
Les paraules massa crues us arriben a

les orelles com atenuades a través del petit
bosc de la barba i us pessigollegen els tím-
pans agradablement.

I és curiós el que passa en la lectura de
les obres d'aquests autors.

La visió del matoll de la barba no us
deixa mai.

Ni que vulguin no us resulten mai cí-
nics.

E1 cinisme es transforma en ironia i la
ironia en bonhomia pamfletista.

La segona cosa que passa és la segiient:
EI romanticisme rabiós us resulta mas-

sociable amb la coneguda bardissa de la
barba.

Diríeu que les obres romàntiques també
són pamflets o, en últim terme, pastitxos
conscients.

Aquesta visió ens explicaria un fet que
a simple vista sembla paradoxal: que la
mateixa mà que ha escrit El jardí abando-
nat, La mare i El pati blau, hagi escrit
també La bona gent, L'hereu escampa, Lli

-bertat i En Josepet de Sant Celoni.
Es clar que .predisposats a trobar un

lligam interior, ho aconseguiríem, amb més
o menys exactitud.

Però creiem que no hi ha tal lligam in-
tern.

Santiago Rossinyol és, simplement, un
home que ha viscut entre dos segles.

I, per tant, entre dues tendències.
Aquests dos aspectes de l'obra de Rossi-

nyol no es rebutgen ni es completen.
Els distancia un abisme d'estat d'ànim,

el matoll d'una barba gloriosa.

L'escenificació de tota la vida d'En Jose-
pet de Sant Celoni o és una rapidíssima vi-
sió cinematogràfica—trempada i virolada
—o no és res

La novella 'picaresca de Santiago Rossi-
nyol, llegida us proporciona quatre hores
divertidíssimes.

I no arribeu á perdre mai de vista el
matoll de la barba de l'autor.

Escenificada per Rodríguez Grahit, us
diverteix en els dos primers quadros, la
seguiu fredament fins al sisè i al final
sortiu del teatre amb els braços que us
branden com un pèndol.

Què ha passat?
La imperícia de 1'escenificador ha tingut

la virtut d'anullar l'associació habitua] en-
tre la barba de l'autor i les paraules dels

- seus personatges.

' - -.---------'---------'---

1 el diàleg ens arriba a les oïdes amb
un dring fals.

La bonhomia picaresca d'En Josepet de
Sant Celoni, a través de Rodríguez Grahit,
se us fon com una bombolla.

Aquesta bonhomia picaresca no és una
cosa que pugui ésser presa fragmentària-
ment i posar-ne una mica ací i una altra
mica allà.

Santiago Rossinyol fa dir al protagonis-
ta que probablement el purgatori serà el
seu eternal recer, a l'altre món.

Des del punt de vista del cinema i del
teatre, la Rússia soviètica és un dels paï-
sos més interessants del món. A. Tairov,
en les seves memòries de régisseur (1915-
20), escrivia aquestes paraules que han re-
sultat profètiques: "D'una cosa estic abso-
lutament cert. I és que el camí que mena
al teatre de les nostres esperances passa
per la completa subjugació del diletantisme
i l'afirmació incontestable del mestratge."

En el cinema, la Tempestat a ¿'Asia és
una realització mestra, dintre la fórmula
"explotador contra explotat ", del que po-
dríem anomenar la naturalització del cine-
ma. En el teatre, La tempesta, d'Ostrovs-
ky, és, presentada per Tairov, al teatre
Kammerny de Moscou, el primer assaig
reeixit de l'aplicació dels principis de la
teatralitzactió del teatre.

Heu-vos ací una diferència fonamental
entre el cinema soviètic i el teatre de Tai

-rov: En el cinema es torna a la finalitat
d'imitar exactament la realitat per mitjà
dels moviments. En el teatre, Tairov in-
tenta i aconsegueix de crear una nova i
original realitat estètica.

Hi ha, en el món teatral, dues tendèn-
cies predominants: el realisme de Stanis-
lavsky i el convencionalisme de Meyerhold.
Per Stanislavsky, tot, damunt l'escena, deu
ésser una còpia fidel de la realitat. L'actor
esdevé un intèrpret d'idees i de costums—
costums i idees donades pel dramaturg.
Naturalisme.

Per Meyerhold, tot ha d'ésser una con-
venció estètica. L'actor esdevé un punt, un
detall dintre una construcció plàstica. I
com que aquesta construcció és el fet d'un
artista, el teatre de Meyerhold arriba a
no dependre sinó d'un artista. L' expressió
de les emocions és deixada de banda. Con-
vencionalisme.

No hi havia sinó un mitjà de sortir d'a-
quest punt: o bé tornar al teatre la dis-
ciplina formal, negligida pel naturalisme,
i l'expressió de les emocions, negligida pel
convencionalisme, o bé restaurar al teatre
la seva veritable finalitat: o sigui, la d'un
mitjà per l'art de l'actor.

* 5 #

Tairov entengué que el teatre és, primor-
dialment, un art d'acció escènica, que, per
tant, l'actor és el factor més important.

Un actor de l'escola de Tairov ha de
saber jugar no importa quin gènere d'es-
pectacle: melodrama, pantomima, opereta,
ballet...

Aquesta opinió que coincideix, sigui dit
de passada, amb la de Gémier, de l'Odeon
el segon teatre francès nacional, probable-
ment tindrà la virtut d'escandalitzar un
sector de la nostra crítica — els escrúpols
de beata de la qual fiem tingut ocasió de
constatar amb motiu de fa representació
d'El fakir Bengafiur.

* i *
Davant dels gravats que ens donen idea

de l'escenificació de Tairov, al teatre Kam-
merny, de Moscou, la primera consideració
que ens ve a tomb és aquesta: o bé el ci-
nema s'immiscueix en les presentacions que
havien d'ésser purament teatrals, o bé el
teatre copia del cinema.

Però nosaltres creiem que el teatre no
copia del cinema. Quan ens referim al tea-
tre ens referim especialment al teatre vist
per Tairov. Les presentacions de Tairov
coincideixen amb algunes presentacions ci-
nematogràfiques modernes en allò que te-
nen d'estilitzat i esquematitzat. Però així
com en l'escena la simplificació i l'esque-
matització encaixen perfectament amb allò
que ha d'ésser el teatre pur, en el cinema
aquesta simplifioació s'adiu poquíssimes ve-
gades amb allò que ha d'ésser el cinema
pur.

En el teatre—que és essencialment un
art d'acció escènica, on la paraula dringa
i l'actor és el factor més important—deco-
rat, música, en fi, tots els altres factors
són d'un ordre secundari. En canvi en el
cinema, la paraula és un element perfecta-
ment nul i el decorat passa a situar-se a
primer terme. Per això en el cinema el de-
corat ha d'inspirar-se en la natura ; més
ben dit, ha de copiar enterament de la na-
tura—ha d'explicar, generalment, allò que
la paraula no pot explicar. I en el teatre,
on la paraula és l'element primordial, el
decorat ha de suggerir més que no pas ex-
plicar. La simplicitat, l'esquematització hi
escauen perfectament.

Aquests són els fonaments del que hem
convingut d'anomenar la teatralitzaaó del
teatre. Aquests principis han estat aplicats,
desenrotllats i perfeccionats per Tairov en
una sèrie de remarcables representacions
al teatre Kammerny, de Moscou: Thamira,
Salomé, Tempestat, La princesa Brambil-
la, etc. Totes aquestes representacions me-
reixen un atent estudi detallat.

RAMON DESCLAU

en la còmoda posició de seure a la butaca,
en l'amable feina de pendre el pèl a algú.

A París, aquest gènere de revista compta
amb una gran tradició i té tots els avan-
tatges i tots els defectes d'un espectacle
purament local. A base de xistos i de co-
mentaris càustics, hom fa 1a seva mica de
xovinisme i demostra que en tot el món
no hi ha una gent tan fina, sensible i in-
telligent com els ,parisencs. En el fons,
aquestes revistes montmartroises poden arri

-bar a convertir-se en una arma política no
gens menyspreable. Un acudit oportú, en
boca d'un ban chansonnier, .pot posar en ri-
dícul per tota úna temporada el líder més
infiuent.

: t s

Eis autors de zq s'han limitat, tal com
exigeixen les circumstàncies i la manca de
preparació del nostre públic, a fer una re-
vista de comentaris teatrals. aq és, fet i fet,
una sèrie de paròdies de l'actualitat teatral
barcelonina. A remarcar, sobretot, el deli-
ciós monòleg que diu l'Elena Jordi (quina
altra actriu s'hauria prestat a un experiment
tan.., compromès ?) .i les ,paròdies del dra-
ma realista a l'estil Roure i d'El Fakir Ben-
gabur.

aq és escrit d'una manera àgil, desimbol-
ta. No hi descobriu enlloc el plec de l'es-
forç, i això és degut, creiem, a que no ha
calgut fer cap .mena d'esforç. Tot el llibre
té unaire de naturalitat, de bon humor,
la mateixa naturalitat i ban humor que sur-
ten d'una conversa animada en una penya
de café formada per homes d'enginy. En
passar a les taules, zg no ha perdut res
d'aquesta frescor, d'aquesta alegria, i això
constitueix, al nostre entendre, el seu mè-
rit principal.

Francesc Madrid i Braulio Solsona, que
són uns excellents ,periodistes, han donat a
la seva obra el ritme, la gràcia i la brillan-
tor d'un bon reportatge. Amb el mestre
Demon i l'escenògraf Francesc Fontanals,
han tingut uns .collaboradors de 1a millor
qualitat. La mica de música que hi ha po-
sat En Demon porta el segell particular
d'aquest compositor, avui per avui el més
ágil i el més ben orientat 'de tots els nos-
tres músics.

Quant a Francesc Fontanals, 29 li ha
donat una nova ocasió de demostrar-nos que
és l'escenògraf més interessant, més mo-
dern, que tenim avui a Catalunya. Fran-
cesc Fontanals jet fer molt de bé al nostre
teatre. Porta aires de fora, neguit dé re-
novació, que xoquen particularment en els
nostres escenaris, tan carregats, ai !, de
pols i de tradició. Cal que els empresaris
i els autors es fixin en aquest jove artista.
Fontanals aporta a l'escenografia catalana
un ,entit de modernitat que, per ara, no
han pas demostrat els nostres autors, actors
ni directors.

J. M. P.

"LAS GOLONDRINAS"
Es pot dit que aquesta òpera (feta reto-

cant lleugerament la partitura de la sar-
suela del mestre Usandizaga) ha estat un
dels èxits de la temporada. Una certa sor-
presa s'ha produït entre els comentaristes i
no hi ha dubte que una gran alegria. L'è-
xit de Las golondrinas ensenvà que es pot
ben prescindir en el gènere lleuger d'òpera
de tantes Favorites i similars que els em-
presaris solen servir-nos, dient com a ex-
cusa que s'ha de donar un xic de upeixeb
al públic. Allà on hi ha bon gènere nacio-.
nal és inútil i perjudicial donar-ne de dolent
i importat.

L'empresa del Liceu cada any, des de fa
uns quants, va donant-nos unes quantes
obres del pafs, amb vària fortuna, certa-
ment; però si fem un capmàs ens adona-
rem que es marca una forta tendència cap
a elles. Encara no som on anem ; però co-
mencem d'acostar-nas-hi. El temps farà de
si. Tot és qüestió de perseverança i de
tacte.

No negarem que a l'entusiasta acceptació
que han tingut Las golondrinas no hi . con-
tribueixi la presentació, no tant pel decorat,
amb tot i ser força meritori, com pel mo-
viment escènic, excellentment portat pel nos-
tre bon amic Rafael Moragas, que entre
bastidors es debatia com Napoleó Bonaparte
en un dia de gran batalla.

Musicalment, la partitura conté força de-
tall s bellíssims; la frase mai és incorrecta
ni vulgar; àdhuc quan cau a la banalitat,
s'aguanta amb una gran elegància. Per
damunt de tot, la famosa pantomima que,
no sabem per què ens sembla que conté la
primera idea de tota l'obra i gairebé diríem
que n'és la primera realització. La coreo-
grafia del enestre Wasilieu fa molt bonic
i el cos de ball posa molt de punt en fer-la
reeixir.
El gran talent d'Usandizaga era ]'instru-

mentació, una de les més ben deixades que
puguin .imaginar-se. De procediments tea-
trals, però sense truculències innecessàries
les frases s'encavallen i s'enfilen amb una
sonoritat pastosa 1 tivant. El metall i la
fusta decoren amb punts brillants el teixit
sòlid de la corda. Els acrescendosn van pu-
jant sense fatiga fins a l'esclat sonor final.
Un sòlid contrapunt i un gust exquisit en
les formes d'acompanyament acaben d'ar-
rodonir aquest perfecte equilibri.
Val a dir .que el mestre Padovani va po-

sar tat el seu usavoir faire» en una tasca
molt difícil. Obtenir que els instrumentistes
que estaven acostumats a sentir les frases
dites per una orquestra de sarsuela, la to-
quessin amb el cito)) que requereix l'estil
d'òp.ra. I va sortir-se'n brillantment.

EI senyor Galeffi, les senyores Revenga
i Campinya i el senyor Anfbal Vela van
saber encarnar els seus personatges, sense

forçar la nota. Es notable la manera com
el senyor Galeffi s'ha adaptat a la fonètica
castellana. E1 senyor Gallof'ré, insuperable
com a intelligéncia i taules. Tots els bons
liceistés saben que el senyor Gallofré és un
dels més ferms puntals de la casa.

¿Per què no parlar una mica, com a tor-
na, del Don Quixot de Massenet, cantat
per Chaliapine, el gran Chaliapine?

Tan gran com es vulgui ; més i tot. Si
la veu no és de primera volada, l'actor que-
da, un actor formidable. Però deixem córrer
Don Quixot i el seu escuder, .que en aquest
cas és Massenet. Mai no hem sentit cap
simpatia per la música que entra amb va-
selina. Però la vaselina de Manon duu un
perfum de roses, mentre que la de Don
Quixot en duu de «papaver somníferusa
dels més narcotitzats.
No hi fa res que l'obra abundi en trucs

escènics. Tot el talent del senyor Kaidonov
i totes les gràcies de la senyora 5adoven

s'estrellen contra d'una muralla de plom.
A més, l'obra de Cervantes és de les més

impossibles d'escenificar. Diríem impossible
del tot ; perd després de la notícia que hem
llegit a la pàgina del cinema de MIRADOR
que diu que estan fent una pellfcula del Ca-
^ital de Marx, ja no existeix cap impossi-
ble. Voldríem sentir aquesta pellícula amb
música de Fauré o de Saint-Saens. Seria
una cosa absurda ; però gosaríem dir que
no tant com un Don Quixot amb una Dul-
cinea de carn i ossos i una música que no

és carn ni peix.
Tret d'això, ens llevem el capell davant

del senyor Chaliapine, a qui desitjaríem
molt veure en una obra que deixés més ben

servits els interessos de l'art, de manera
que no ens trobéssim d'haver d'aplaudir

amb les mans i xiular amb els llavis tot
alhora.

No tot han d'ésser jeremiades; s'acosta
el diví Mozart amb Cosi fan tutte, òpera
còmica. Això és el que portaran cia Reis
d'Orient a tots els filharmònics bons mi-
nyons.

RossEND LLATES

Teatre  Català ROMEA
Companyia VILA -DAVÍ

L'èxit de l'any:

El Fakir Bengapur
I'obra de les grans emocions.

Grandiós èxit del Teatro d'Infants,

Els	 ious, en Belluguefi i en Bieló

l'obra clàsica millor presentada. Ba-

llets pel típic «Sbart dansaire ».

En preparació

La sorpresa d'Eva
de J. Millàs-Raurell.

I el Josepet que Grahit presenta al pú-
blic és una mena insípida de baliga-balaga
que no es mereix ni el purgatori, ni el cel
ni molt menys l'infern; més aviat deu ha-
ver anat als llims.

En la novella hi ha molts episodis que,
escenificats per Rossinyol mateix, haurien
fet les delícies de l'espectador.

Podien ésser ràpides i colorides visions.
Tres qualitats essencials per a tot home

de teatre trobem a mandar en l'escenifica-
ció de Rodríguez Grahit:

Imaginació, habilitat i agilitat.
E1 pare de Josepet, secretari de Sant Ce-

loni, Rossinyol no el fa moure del poble,
Rodríguez Grahit ]'enganxa a les calces
de Josepet.

Serà, segurament, per tal d'aprofitar tots
els desimbolts consells que el pare dóna al
fili. Es qüestió d'imaginació.

L'episodi de Josepet model de viatjants,
podent ésser un dels millors de l'auca, és el
més ensopit.

Per què Rodríguez Grahit prescindeix de
l'episodi: Josepet secretari d'un nigromàn-
tic i tocat per una dona balcànica d'amor
feréstec?

Aquest episodi és gairebé el nus de la
novella.

Per corregir aquestes negligències, Gra
-hit conjumina una acció en la qual accen-

tua la falta d'aquestes tres qualitats es-
mentades.

Hi ha una sensible diferència entre el
diàleg extret de la novella de Rossinyol i
els afegits obligats de Grahit.

Exemple: el final del quadro que nos-
altres retolaríem: la Carmeta abandonada,
d'un sentimentalisme adotzenat. S'hi veu
la mà del poc afortunat autor d'El clavell
vermell.

Josep Santpere, aquesta vegada, acaba
d'arrodonir l'obra. En alguns moments s'e-
femina i tot. Alexandre Nolla juga el pa-
per de secretari molt bé. Els conjunts, molt
discrets.

I el nostre Santiago Rossinyol, entre
bastidors, somriu amb bonhomia a la inex-
periència d'un jove i a les facècies de
Santpere, mentre es duu la pipa als ha-
vis.

RAMON PEI

Confusió ingènua

Al final d'una escena de Pirateria, d'Aun-
brosi Carrion, un personatge entra a es-
cena i crida : Misericòrdia !»

1 no passa res. Aquest és el nom d'una
de les dues protagonistes.

— Quina decepció, caram! — comentava
un espectador —. Em pensava ben bé que
els pirates ]'empaitaven 1

Teatre Català Novetats
COMPANYIA CATALANA

Direcció: C. CapdeVila

AVUI, DIJOUS, TARDA:

Els Pastorets
NIT:

La fía
d' Améríca

TEATRE NOU
Companyia dramàtica dirigida per E. BURRAS

Primera actriu; ENRIQUETA TURRES

Avui, dijous, nit i totes les nits:

La vida es sueño
Dissabte, tarda: El Jorobado. Nit.

Reposició desitxada: El caudal de los
hijos.

Diumenge, tarda. 2 drames per En-
ric Borràs, La vida es sueño i EI caudal
de los hijos. Nit: El caudal de los hijos.

Dilluns: FESTA DELS REIS, tarda
i nit grans cartells. Els millors èxits
del mestre de l'escena Enric Borràs.

OLYMPIA
CIRQUE D'HIVER

Avui, dijous, nit, a les l0'l5. Monu-
mental programa en les dues pistes.

The Great Faludy's

Al Norman Wiser & Ward
i tota la resta de formidables atrac
cions: POWELL, LES 5 RIENTOEN. Aques-
ta setmana, 5 formidables debuts.

Es despatxa a Comptaduria.

TEATRE TALI A
firen Gompanyla de vodevil i teatre modern

Avui, dijous, tarda, a les 5:

El Fakir Vhingàntrucs
i el formós vodevil

Calenta, irada o A gust del ;consumidor
Nit, a les 1015. L'eaitàs enorme,

L''adrog'uer del carrer Nou
Dissabte, diumenge i dilluns, extraór-

dinaris programes. Sempre «L'adroguer
del carrer Nou » .

En estudi EL PARADIS ARTIFI-
CIAL, pel debut de la primera actriu
Mercè Nicolau.

Gran Teatre del L 1 C E U

Avui, dijous, a les 9'15. Ultima re-
presentació de l'òpera

A►. I D A
Dissabte. Estrena de la joia musical

en tres actes, de l'immortal Mozart,
Cosi Fan Tulle.

Diumenge, tarda, n les 4'30: Alda.
Comiat dels cèlebres artistes Cas
tagna, Lindi i Grandini.

Dilluns, tarda, a les 5'30: Cosi Fan
Tulle.

Dimecres. Darrera representació de

Las Golondrinas.



D'un home que molt ens ha dat, tenim l'època de Strawinski. En canvi, Chaplin
dret a exigir molt. L'artista es crea obli- sembla ésser una antiga coneixença, una
gacions envers el públic, almenys la de no coneixença altament cara, però antiga.
defraudar-lo. I és tan dolorós assistir a Jueu, sentimental i poeta.
]'espectacle d'una decadència, com recon- Hem anat a veure el darrer film de Bus-
fortant l'espectacle d'una ininterrompuda ter Keaton. Hi anàrem amb una certa
ascensió. En un número anterior parlàvem aprensió. Havíem quedat tan satisfets la
de la decadència de Griffith. Després d'El darrera vegada d'ell, amb el seu magnífic
Gauao podíem també apuntar la decadència L'heroi del riu, que ja ens consolàvem per
de Douglas. El cinema, amb la seva marxa endavant de no passar-la tan bé aquest

Buster Keaton ha entès magistralment la comicitat inherent al típic comparsa

Ja ho sabeu...
— que El cas del sergent Grischa, d'Ar-

nold Zweig, és adaptat al cinema ,per H.
Brenon?

—que en Hollywood Review veurem tota
la magnífica constellació d'estrelles de la
M. G. M.?

I — que aquests estels, qui més qui menys,
tots faran el ximple? John Gilbert, per.
exemple, !hi fa de Romeo, segons Shakes-
peare.

— que A. Cavalcanti, l'uITStf -director
francés, donarà aquest mes una conferèn-
cia a Barcelona?

— que aquest any encara tornarem a veu-
re Buster Keaton? El cameraman és el seu
segon film per a la present temporada.

— que el darrer film de Dupont és, al dir
dels que l'han vist, una obra magistral?
EI seu nom Atlàntic. Inspirat en la catás-
trofe del Titànic. Existeixen dues versions
d'aquest film, una anglesa, l'altra alema-
nya.

v EL CINEMA v
Un gran film còmic PANORAMA "EL DESERT DE LA SET"

veloç, ens fa assistir a l'efímera esplendor
dels actors i dels gèneres. En mig d'aques
tes vicissituds, hi ha motius, hi ha actors
o autors que tenen el secret de romandre
vius i interessants sempre i per a tothom.
Chaplin és un d'ells. Buster Keaton n'és
un altre. Comprenem àdhuc que hi hagi qui
el prefereixi al genial Chaplin. Un to més
més completa en veure que Buster Keaton
amb plena possessió de les facultats crea-
dores, ens oferia de bell nou una cinta
magnífica, cosida amb una sèrie ininterrom-
puda de "gags" graciosíssims i originals,
amena 'i d'una realització meravellosa.

El comparsa, que podria anomenar-se
també Marit per despit, és una cinta reei-
xida, amb l'espectacle de la qual experimen-
teu aquell sentiment tan característic d'eu-
belles formes i dels moviments ordenats.
marcat de modernitat. Buster Keaton sent

FÉMINA
PASSEIG DE GRACIA, 23

TELÈFON 13352 O

La nota sensacional
de les festes de Nadal la dóna

BLISTER KEQTON en

c
El

omparsa
Metro-Goláwyn-Mayer

cop. Aixís doncs la nostra satisfacció fou
EI seénario és atapeït; en mans d'un

altre possiblement hauria fallit, però en
rítmia que acompanya la percepció de les
mans de Buster Keaton assoleix un real
interès i una profunda humanitat.

Remarquem la manera intelligent de co-
mençar, els tràfecs de Buster Keaton da-
vant l'extraordinària flexibilitat del cos
humà, ací Dorothy Sebastian, i, al final,
l'extraordinària aventura del vaixell que
sembla una enginyosa caricatura de les
aventures similars de Douglas Pairhanks.

El film rés sonor. No és ben bé un film
sonor com nosaltres el concebem, és a dir,
un film en qué les imatges i els sons coope-
rin per igual en la síntesi de l'obra d'art.
Però és un film sonor que té més de sonor
que altres cintes que hem vist anunciades
amb aquest adjectiu.

En El comparsa la música té un innegable
interès. Hom ha compost una partitura
humorista que contribueix no poc a la grà-
cva de la cinta. Música burlesca, per les
sonoritats tan risibles dels moderns instru-
ments de jazz, la vàlua dels quals és de
mal jutjar, amb una sola audició, però que
és sempre agradable i espiritual. Creiem
àdhuc, almenys és l'efecte que ens ha fet,
que alguns episodis de la cinta han estat
tractats atenent ja un acompanyament so-
nor, com per exemple les rialles del públic
en el teatre on Buster Keaton actua de
comparsa, i .aleshores ja veiem com el so
s'introdueix no ja com a servent, sinó com
a factor positiu, modificant valors fins ara
estrictament cinegràfics.

Aneu a veure El comparsa. Esperem que
tot seguit es projectarà represa en els lo-
cals sense aparell sonor. Aneu-lo a veure.
Engrescats per la novetat, potser hem pon-
derat massa la importància sonora del film.
Silent el film, es preveu encara una magní-
fica cinta on creiem que no s'ha de notar
cap deficiència. Veureu la història emocio-
nat d'un home que, desheretat per 1•a na-
tura, triomfa per la sola força d'unes cir-
cumstàncies que semblen providencials.
Buster Keaton no sembla pas un lector
massa convençut dels llibres de formació
moral dits estimulants. Es un home conven-
çut de la ineficàcia del propi esforç, i per
això veiem en el seu darrer film, per re-
pendre un títol d'En Soldevila, que Déu hi
fa més que nosaltres.

J. PALAU

La conferència
de Cavalcanti

A i'hora d'entrar en màquina el present
número, no podem fixar encara amb exac-
titud la data de la conferència que el met-
teur-en-scène A. Cavalcanti ha de donar
coincidint amb la pròxima sessió MIRADOR.

Podem avançar, però, que amb tota pro-
babilitat, la setmana vinent tindrà lloc
la Sessió MIRADOR corresponent al mes
de gener, en la qual, a més a més de l'es-
mentada conferència d'A. Cavalcanti
es projectarà de nou el seu ben acollit film
La petita Liii.

Per tal que els nostres lectors coneguin
amb temps la data d'aquest esdeveniment,
no sols será anunciat en el número de Mi-
RnDOR de la setmana vinent, sinó també en
La Publicitat de diumenge dia 5.

«Melodia del món>>
A propòsit d'aquest film de Walter Rutt-

mann, amb música de Wolfgang Zeller, ha
escrit Paul Morand :

Les nacions obeeixen a dos ritmes, l'un
que els és propi i l'altre que és mundial
les unes veuen la llum i les altres són sub-
mergides en l'obscuritat, per bé que el pla-
neta les dugui igualment totes sabre la
seva esquena rodona. L'oposició de les tin-
tes, la diferència dels costums, el desplaça

-nnent en el ternps que és un viatge modern,
orquestra, sincopa la nostra vida de la ma-
nera més inesperada. El filòsof es desespe-
ra, però l'artista es refocila.

Ningú no ho ha comprès millor que Rutt-
mann en Melodia del món... El primer que
ha tingut la idea de classificar els motius
geogràfics no pas per països, per colors,
sinó per grans temes humans és un artista
de geni. .. Ruttmann no ha volgut desvet-
llar la sentimentalitat del públic oferint-li
un clar de lluna a Venècia, una aurora a
les Marqueses, ni desvetllar baixament la
seva curiositat, :la seva ingenuïtat, la seva
desesperació. S'ha esforçat a provocar-li una
excitació més sobtada, una pruïja de mobi-
litat, una veritable vocació de deslliurança.
Ha juxtaposat les escenes d'intimitat, tren-
cat el imarc rígid dels costums, acollat els in-
conciliables, establert relacions purament poè-
tiques, fictícies en aparença, entre els temes
més allunyants, provocat aproximacions me-
lodioses o còmiques, i això seccionant al-
guns centenars d'espectacles de diversos paï-
sos i presentant-nos-els uns a seguit dels
altres. Tria excellent dels «déeoupagesa.
Però primer que tot, ,i sobretot,ritme ge-
nial, adés alentit, adés frenètic, sostingut
per uns sorolls tan ifeliçment reeixits com
cap altre film sonor no ens en havia donat
d'iguals.

Una raça ben dotada
Dita Parlo, a fi de .rodar alguns exteriors

de La melodia del cor, film sonor de la Ufa
estrenat fa poc a Berlín, hagué d'anar a
Budapest.

Extraiem de les seves impressions d'a-
quest viage :

Des del primer dia de lapresa de vistes,
em vaig adonar fins a quin punt la pobla-
ció .hongaresa és d'esperit flexible. ¿No és
típic que el moviment del carrer hagi po-
gut transformar-se ben senzillament en es-
pectacle? Tot veritable hongarès, tant si és
agent de polioia com primer violinista d'una
orquestra tzigana, m'ha semblat que pos-
seïa poc o molt un talent d'actor. El vell
guàrdia a cavall, que em donà uns informes
que em calien, no era prou encarcarat com
a policia per no ésser, per escreix, un ac-
tor. No oblidaré mai la seva naturalitat i el
seu realisme que em foren una gran sor-
presa.

Ratxa d'estrenes
Es absolutament impossible veure i pair

totes les estrenes que tenen lloc a Barcelo-
na. Per altra part, no hem volgut mai con-
vertir aquesta página en un reportatge com

-plet de totes les novetats cinematogràfiques
que s'exhibeixen. Volem parlar del cinema
del dia, i en fer-ho és mola natural que uti-
litzem com a pretext els films estrenats de
poc a Barcelona. Amb tat, aquests dies no
sols hi ha hagut una ratxa d'estrenes, cosa
habitual, sinó que aquesta ratxa és de pel

-lícules d'una certa qualitat, per exemple,
Trafalgar, El Diner, Càstig, etc. Prometem
dir-ne, encara que breument, alguna cosa
en el pròxim número.

Les coses meravelloses ja ho poden és-
ser de meravelloses; en esdevenir-nos ha-
bituals perdem la consciència de llur mera-
vella. I és un mal, aquest empobriment de
la nostra vida espiritual per l'habitud.
Quantes coses admirables que no admirem;
com renovar, doncs, llur novetat per tor-

Mary Nolan en el «Desert de la seto

nar-les a fruir de la manera que ho fèiem
quan tot just apreníem a descobrir-les?

Una cosa meravellosa, de la qual cada
tarda o cada nit se n'exhibeixen a Barce-
lona una bona col•ecció d'exemplars, és el
cinema americà. El cinema americà, sens
cap més especificació. Perquè evidentment
es pot parlar així: les cintes—ben fetes,
naturalment- .que ens arriben de Hollywood
presenten una sèrie de trets comuns que les
fan tot seguit identificables. Trets comuns
que són tantes altres qualitats, per a l'ad-
quisició de les quals han calgut no pocs
esforços i molta intelligència. Compendre
això és un plaer, puix que l'obra d'art no
sols és per fruir-la amb els sentits, sinó, i
sobretot, amb la intelligència.

S'ha parlat molt dels defectes del cine-
ma americà. • Però encara cal notar que,
com ja indica ]'etimologia de la paraula,
no hi ha defecte allí on ,no hi ha efecte. Els
defectes del cinema americà sobre els quals
hi hauria molt a dir, es destaquen corn a
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punts obscurs d'una immensitat lluminosa.
Per agafar el gust genuí de totes les be-

lles qualitats del film americà, no hi ha com
comparar. Mai no el retrobeu tan intens
aquest gust eom quan sortiu de la projec-
ció d'un film mediocre. L'èxit de les dones
belles, és indiscutiblement perquè no totes
les dones ho són de belles. Les pellícules
americanes, cinegràficament parlant, acos-
tumen a estar-ho tant de bé, que ja no ens
en adonem. Però que tingueu la dissort
de veure abans d'un film americà com El
desert de la set, una llauna com Maison
Crevette, que és el que a nosaltres ens suc-
ceí la passada setmana, i aleshores experi-
menteu la rara satisfacció de trobar-vos
davant d'un producte ben elaborat.

El desert de la set, fdm de W. Nigth,
amb John Gilbert, E. Torrente i Mary No-
lan, és un film corrent. Precisament per-
què és corrent, doncs, fóra indicat parlar
ací d'allò que és corrent en el film ameri-
cà, però això és justament tan important
que per avui no podem sinó prometre un
article que ho tracti amb més extensió.

John Gilbert i E. Torrente constitueixen
ja tota una parella, els hem vist junts i el
públic quan els veu plegats de bell nou,
deixa escapar un somriure de satisfacció.
Rivals en el negoci, rivals en qüestió de
dones. Ara que en aquest darrer punt la
lluita és massa desigual. Quar veieu una
dona, sobretot si és bonica i rossa com Ma-
ry Nolan, ja sabeu per endavant que se
l'endurà Gilbert. La lluita no és patètica.

Mary Nolan s'ha fet una especialitat de
passar-la negra i d'embrutar-se la cara.
E. Torrente és el traïdor per excel1ència,
per això tots som satisfets de la seva der-
rota final. Els dolents són lletjos i babaus;
els bons, en canvi, són bells i astuts. Vo-
leu una manera més perfecta d'ajustar-se
a la definició de fart que donava Oscar
Wilde: "L'art és la nostra protesta contra
la Natura"?

M. MARIBEL

Grafonoles VIVA TONAL
No compri cap fonògraf sense haver oït el nou

Grafonola VIVA TONAL
Grafonoles «VIVATONAL», portàtils, de. . ,	 225 a	 550 ptes.
Grafonoles «VIVATONAL», forma moble, de. 450 a 3000 »
Grafonoles «VIVATONAL> KOLSTER, de . . 3000 a 20000 »

amb amplificació ràdioelèctrica.

No confonguin el «ORAFONOLA»
amb altres fonògrafs de noms semblants

La peFlícula que bat tots
els rècords de la comicitat
rialles, riallades, hilaritat!

La pròxima pel1ícula que
s'admirarà al Fémina és:

Adoración
Film sincronitzat de les

Seleccions Gran luxorVerdaguer
(fora de programa) per

BILLIE DOV;E
i

ANTONIO MORENO

COLISEUM
Segueix projectant-se la su-

perproducció PARAMOUNT

El XAnei
Pecador

Modernitat, alegria, música

d'actualitat, cançons bullicio-
ses: heus aquí la part exterior

i espectacular d'aquest gran-

diós film a la qual s'enllaça una

trama sentimental i romàntica.

ÉS UN FILM SONOR PARAMOUNT

-'!NOU MODEL

ROL S TER
Ràdioelèctric

Per a suplir orquestres

i bandes en grans locals
públics.

Discos REGAL

D^ Unica marca en Discos sense sorolls desagradables
Nou catàleg d'impressions elèctriques

Exclusiva de Barrientos, Bonnisegna, Capsir, Galeffi, Gentile, Gugliemetti,
Hidalgo (Elvira), Ponselle (Rosa), Cassadó, Costa, D'Alessio, De Muro, Pormichi,
Kipnis, Lázaro (Hipòlit), Lindi, Mardones, Merli, Piquer (Conxita), Redondo

(Marcos), Sala (Antoni), Sullivan, Stracciari, Vendrell (Emili), Weingartner, Zapo-
rojetz, Sinfònica del mestre Arbós, Chors Russos, Cosacs del Don. Teatres

Wagner, de Bavreuth ; Coven Garden, de Londres ; Gran Opera, de París;
Scala, de Milà; Metropolitan, de Nova York; etc. Orquestres de Jazz: Paul
Whiteman, Ted Lewis, Wiener y Doucet Layton Johnstone, Jazz vocal Sopho-
mores. Orquestres Argentines : Bachicha, Canaro, Tano Genaro, Pizarro i molts

altres artistes célebres. Grans Orquestres i Chors de tots el països del món.

Aida, Traviata, Tristan i lsolda, completes
Novetat: MARINA, per Capsir, Làzaro, Mardones i Redondo

Agustí Guarro: fAngelus-Hall
7, Rambla de Catalunya, 7 1

Per

Nancy Carroll

i Can, Cooper

Ràdioelèctric
Unit que reprodueix

fidelment als artistes sense
distorsions.

Discos REGAL

GRAFONOLES

KOLSTER



RAFAEL LLIMONA. — La carretera. Hivern
Galería interior de l'edifici

per al dia de Reis!
O FEREIXI als seus petits un regal útil i entretin-

gut: un portàtil "LA Voz DE SU AMO". Amb
éll podran escoltar cançons i villancicos o caminar
marcialment als alegres sons d'una banda militar.

També li servirà per a educar els seus fills, des de
petits, el gust musical. El repertori de discos "LA
Voz DE SU AMO", ofereix sempre el millor en música
clàssica i moderna.

En una agència de "LA Voz DE SU AMO" pot es-
collir un portàtil; la sonoritat i claredat reproduc-
tora és, en aquest model, tan perfecta com en els
aparells grans. Companyia del Gramòfon, S. A. E.,
Urgell, 234, Barcelona, A Madrid, Pi y Margall, r.

Tres preciosos discos del suplement de desembre .
JACK HILTON (ORQUESTRA)

A E-2829, «The wedding of the painted doll », Fox-trot.

REGINALD KING (ORQUESTRA)

«Love boat» (De la pel lícula «The Broadway Melody»).

WARING'S PENNSYLVANIANS

A E-2805. «My mother's eyes», fox -trot de la pePlícula
«Lucky Boy» . «Won't you tell me, Hom », fox-trot.

TINO FOLGAR

A A-161. «La Barca», cançó catalana. «Voreta la mar»,
cançó catalana.

"LaVoz de SuAmo"

. J) L

 t^RTS  ^ DISCOLES
LES EXPOSICIONS El Palau Paclellàs

 DISCOS
Rafael Llimona

(La Pinacoteca)

L'activitat pictòrica d'aquest dilecte ar-
tista és veritablement notable. En el passat
mes d'abril exposava, amb èxit sorprenent,
i abans d'acabar l'any torna a exhibir no-
ves teles i — el que és més ámportant —
amb una evident superació a l'obra de fa
vuit mesos. Aleshores vam dir que Llimona
era <<un pintor fins al moll dels ossos» ; i
avui, davant de les seves pintures, ho rati-
fiquem de bon grat.

En el clos de les joves promocions la figu-
ra de Rafael Llimona es destaca d'una ma-
nera vigorosa i com que, per a nosaltres,
aquestes promocions tenen tanta importàn-
cia com la dels «consagrats», situem el nos-
tre pintor entre les valors clarament con-
sistents de la nostra actua] producció pie-
tòrica.

En l'obra de Llimona 'hi ha, abans de
tot i per sobre de tot, la substancialitat
•'un vefitable temperament, després podreu
anotar certes influències esporàdiques del
moment i fins alguns fragments de digita-
c ió confusionària ; però l'essencial no hi
manca.

En aquests temps de tantes «originalitats»
adotzenades, fa bo de trobar-se amb un
artista jove que, sense despendre's de la
gran tradició pictórica, assoleix una origi-
„al tat qa-e moltes manipulacions extraptc-
tòriques d'última hora no han pogut obte-
nir. Aquesta personalitat de Rafael Llimo

-na presenta, per altra banda, el ,procés nor-
mal de sempre : encarar-se davant el món
fenoiménic i tenir prou afuada la sensibili-
tat perquè la seva plasmació ens commogui.
En aquest cas tant ens interessa la visió

del món exterior com la de l'interior ; cal,
((només», tenir el do de copsar-la. I Lli-
mona, dintre la tradicional escola represen-
tativa, el té, i per això és personal. Si en
alguns mcanents s'acosta al fauvisme, no
és pas per adoptar una manera, sinó que,
més aviat, és la modalitat post-cezanniana
que s'infiltra, inconscientment.

El més impressionant d'aquest pintor és
la seva sensibilitat. Condició sense la qual
prou sabem que la pintura objectiva esdevé
acadèmica i la pintura abstracta resulta ce-

rebral. Però això que tots sabem continua
acaparant les nostres sales d'exposicions, en
les quals les bones sensibilitats són acor-
ralades per les estultes «sensibleries».

Hem dit que en l'actual exposició de Lli-
mona hi ha una superació. En efecte. Les
anteriors confusions en la construcció del
mode] s'han esvaït. Aquell cromatisme que,
de vegades, era dissonant, ara s'ha fusio-
nat en un acord harmònic. Amb tot i no
subratllar els volums amb tons foscos, obté
ara una fermesa mésgràvida ; prova evi-
dent del mestratge aconseguit.

El cel de la tela El Camí — una de les
obres més reeixides — és d'una trasparén-
cia sorprenent; és de les poques vegades
que veiem plasmada la tercera dimensió de
l'atmosfera. I altres pintures hi ha que no
són ,pa's inferiors a l'esmentada : .anotem
Tramuntana - Llansá, La carretera - Hivern,
Octubre, La masia - Tarda, i Neu a Mun-
tanya. A més a més, remarquem Tarda-
Rosa i Mont - olivet com a mostres segui-
dores d'una sèrie interessant iniciada en la
passada exposició amb la tela Dia de filuja-
Tardor que tant ens agradà.

MÀRIUS GIFREDA

En el carrer de Mercaders núm. 25 tenim
una «autèntica» casa gòtica. En el núme-
ro q de Gaseta de les Arts, ]'arquitecte Jero-
ni Martorell, parlant d'aquesta construcció,
diu : «Constitueix aquesta casa un verita-
ble tipus de palau senyorial. Tota la faça-
na és de pedra picada.

«En la història de l'arquitectura civil de
Barcelona no trobem cap altra composició
de conjunt definida amb tant rigor com
aquests edificis d'acaballes del segle xv i
començaments del xvi, de qual tipus, la
casa del carrer de Mercaders és l'exemplar
més esplèndid i relativament en millor estat
de conservació.»

Doncs bé, si passeu pel carrer Mercaders
veureu aquesta joia arquitectònica en un
estat deplorable : °vidres trencats, obertures
mal tancades, portala-
des atrotinades, etc. I
pensar que si hagués
nascut—posem per cas,
encara que no es 'pugui
donar el tal cas — en la
quinta avinguda de No-
va York, segurament
estaria dintre úna vitri-
na. I el pitjor és que
sembla que la casa co-
mença a demanar una
necessària reconstrucció

si no ens apressem a
concedir-l'hi poden ve-
nir fatals conseqüències.
Ara per ara, sembla que
la Coimissió d'Urbanit-
zaoió i Reforma del nos-
tre Ajuntament, ha de-
sistit de la nova alinea-
ció del carrer Merca-
ders aprovada l'any 1925•
per la qual .havia de
desaparèixer aquest palau dels Padellàs.

Amb tot, això no és prou. Aunb aquest
dictamen sols hem salvat la sentència de
mort, però si la casa està greument malal-
ta, també la podem perdre. I d'exemplars
com aquest en tenim massa pocs per bar-
rotar-nos-els tan inconscientment.

Tenim prou confiança en els tècnics del
nostre Ajuntament per creure que això no
passarà. Els qui han tingut cura de recons-
truir, amb tant de seny i sensibilitat (ar-
quitectes senyors Florensa, Falguera i Vi-
laseca) , la 'Casa de la Ciutat, podrien així
mateix donar-nos una altra mostra de llur
mestratge si hom els encarregués la in-
ajornable consolidació i reconstrucció de la
casa gòtica del carrer de Mercaders. Tam-
bé podria tenir-se en coampte el projecte de
reforma de ]'arquitecte Jeroni Martorell ela-
borat en temps del Servei de Catalogació i
ccnservació de Monuments de la passada
Mancomunitat. En tal cas convindria ana-
litzar-lo acuradament abans d'empendre les
obres. Insinuem aquesta reserva per l'ocor-
regut en la restauració de les cases dels
Canonges, les quals, tot 1 el reconegut dis-
cerniment d'aquest arquitecte, han resultat
excessivament gòtiques. El problema era di-

fícil i complicat, naturalment. Però, pot-
ser, les complicacions foren majors en l'a-
daptació d'una construcció gòtica a les ne-
cessitats d'habilitar l'edifici per a unes es-
coles modernes.

Mentrestant, perquè el lector s'assabenti
de les característiques d'aquest palau, co-
piem la descripció que Jeroni Martorell en
fa en l'esmentada revista:

«Es desenrotlla l'edifici en tres plantes
semi-sòtans, pis baix o entresol i pis prin-
cipal. Les dues primeres s'ajunten en una
sola al fons del pati, resultant així lloc a
propòsit per a quadra i guarda de carruat-
ges. El pis baix o entresol té l'entrada al
primer replà de l'escala ; encara conservem
a Barcelona algunes altres portes en aques-
ta disposició, ricament ornaumntades • Allí

l'amo de la casa tenia ]'escriptori o estudi,
on rebia les seves relacions, els amics o
clients, comerciants o masovers. En lloc
semblant del propi carrer de Mercaders,
exercí la seva professió En Pere IBecet, ju-
risconsult eminent, canceller del Rei Mar-
tí I, advocat del .fisc i del batlle de la ciu-
tat. El pis noble o o principal conté gran
nombre de cambres i recambres, per a la
vida de família i sales de recepció d'amis-
tats.

»Un dels aspectes 'de major interès de
la casa és 1a disposició de la coberta, que
es reflecteix a la façana principal i al pati.
La teulada va sostinguda per una sèrie de
columnes de pedra picada formant galeria,
de manera que la casa acaba en terrat
obert. A un costat de la façana el mur ,puja
amunt, constituint una torratxa, amb ter-
rat sense teulada.

»Diverses cases antigues de Barcelona
presenten encara vestigis de columnetes a
la part alta, aguantant la coberta, mes per
excepció, en aquesta casa del carrer de Mer-
caders, la galeria és doble, o sigui, a la
façana i al pati. El conjunt resulta així
verament monumental.»

M. G.

L'obra més important de les que porta el
catàleg del snes es el trio en si bemol de
Beethoven, dedicat al seu benefactor l'ar-
xiduc Rodolf.

De tota la música de cambra de lBeetho-
ven, és l'obra més coneguda -i per la qual
el seu autor semblava tenir una gran afee-
ció, que es desprèn dels quaderns de con-
versació, puix fins als últims dies de la seva
vida, en unes converses tingudes amb el seu
amic Schindler vol fixar el sentit que per
ell tenia l'obra.

No cal insistir en cada temps dels qua-
tre de què és composta ,per a cercar un
model d'inspiració. A tots s'hi troba prou
eloqüent, desproveida de retórica, per a fer
de l'allegro un seguit de temes, alhora ex-
pressius i tendres, del scherzo una delica-
desa d'expressió, però sobretot l'andante,
amb el ritme persistent del piano, produeix
efectes d'expressió íntima i profunda, que
es renova constantment sense defalliment.

Amb aquest tnio, Beethoven sembla fixar
un extrem de l'expressió musical emotiva,
en forma que només l'assolirà en els dar-
rers quartets i amb algun temps de la no-
vena simfonia.

Té a més a més aquesta obra un cert
interès històric, puix és la darrera que in-
terpretà el seu autor en públic, en un con-
cert benèfic dat l'abril de 18J2.

Esdevé un plaer poder saludar aquestes
obres cabdals des del gramòfon per adonar

-se que el disc es ja un valor per .aquests
models d'inteliigència i sensibilitat. Cal no-
més que al recollir-les es faci en forma que
restin conservades aquestes qualitats, per
això ningú com el meravellós conjunt que
formen Cortot, Thibaud, Casals, que con-
serven llurs característiques individuals din-
tre del conjunt, donant als seus instru-
ments una expressió poques vegades asso-
lida.

Val a dir que en els cinc discos que com-
prenen aquest trio són prou perfectes per

a traduir amb completa fidelitat i nitidesa
totes les virtuts de l'obra i dels intèrprets.

Es precís tot l'art depurat de Kreisler
per a treure'ns l'ensopiment que sempre
dóna la molt divulgada Meditació de Thaïs
del pròdig Massenet i hem de convenir que

hi ha obres que no -resisteixen els anys, i
quan és així, és millor deixar que la pols
s'hi posi. També aquesta obra serà de les
que faran retret al cinema sonor, doncs
fins ara onstituïa l'esplai dels violinistes de
cinema. Sortosament per ella encara hi ha
el s de cafè. Tambourin chinois, que dobla
1'antenior, tot 1 essent una obra de tècnica
que no manca en els programes dels vir-
tuosos, té, com moltes de des obres de
Kreisler, un caire vienès que la fa agradá-
ble i elegant, i per la seva construcció s'avé
molt amb les qualitats del disc. — J.' G.rrr

Trio núm, q en si bemol, off. 97, dit de
l'Arxiduc. (Beethoven.) Cortot, Thibaud, Ca-
sals. Cía. del Grraanòfon, DB 1223, 1224,
1225, 1226, 1227.

Tháis. Meditació. Massenet, Tambourin
chinois. Kreisler. Cía. del Gramòfon, DB
1207.

La III Exposició

d'Art del Penedès a Vilanova

Una mica a tot arreu, a cada ciuta t . i a
cada vila, hi ha uns nuclis d'homes labo-
riosos que exerceixen un apostolat cultural.
Generalment, la rnajoria de les poblacions
grans que no tenen Institut no compten
amb cap més instrument de cultura que les
escoles primàries . Això explica que el nivell
de cultura sigui tan baix,

Imagineu Vilanova i Geltrú sense el seu
Ateneu, organisme privat sostingut per nom-
brosos socis, tota la gent que compta a
Vilanova. Evidentment, no hi hauria a Vi-
lanova cap collectivitat que es preocupés de
donar fesomia a les coses de l'esperit. Però,
si teniu en compte que hi ha a Vilanova
una colla d'homes que pel seu nombre i
qualitat li fan tant d'honor, ja podeu su-
posar que és impossible imaginar Vilanova
sense una institució com ]'Ateneu. Manté
l'Ateneu nombroses classes per a obrers, fa
exposicions i dóna concerts. Homes com els
pintors Mir i Ricard freqüenten l'Ateneu.

La I II Exposició d'Art del Penedès — les
altres dues havien tingut llac á Vilafranca
i Vendrell — s'ha fet aquest any a Vilanova
i, com és natural, se n'ha encarregat l'Ate-
neu. Amb aquesta Exposició estrena el lo-
cal nou installat en una casa vella magnf-
fica situada a la Rambla Principal. Bona
estrena!

La secció de pintura moderna és molt in-
teressant. Només els cinc quadros d'En
Mir, colaocats a la presidència, ja valen el -
viatge a Vilanova. Hi ha també pintures de
Sunyer, Sisquella, Ricard, Artur Carbonell
i Domingo i una escultura deliciosa de Jou.
En una saleta especial hi ha una sèrie d'o-
bres del ,pintor vilanoví Joaquim de Caba-
nyes, germà del poeta Manuel de Caba-
nves. Aquest artista, gairebé clesconegut per-,
qué no havia pintat mal pel públic, és un
dels bons pintors de l'època romàntica. Ha
estat un encert fer conèixer aquesta obra.

La secció d'art antic està instalada al
primer pis. Aquesta secció demostra que
Vilanova és un país ric que cap a fi nals del
segle xvni tenia ja una gran importància.
El Museu Santacana de Martorell ha aporr-
tat a ]'Exposició una exceAent collecció de
ceràmica.

En á tres sales poden veure's exposicions
monogràfiques dedicades a bibliografia vi-
lanovina, a la música i a la prémsa local,
secció molt impressionant. Molt notable la
secció de fotografies.

Cal remarcar que quasi tots els objectes
exposats han sortit de Vilanova. Això fa
pensar que serà difícil que la próxima Ex-
posició d'Art del Penedès pugui eclipsar la
que amb tant d'èxit ha organitzat l'Ate-
neu de Vilanova.
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El millor regal
U11 6ofl regal per Reis
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EL DISC DE LA RAÇA

Aparell Breton
420 pessetes



El domador. — ¿Qè va passar, que aquest
vagi embenat?

EI pallasso. — La seva dona es va ado-
nar pel mirall dels seus primers cabells
grisos just al moment de tirar.

(Passing Show.)

LA FORÇA DEL COSTUM
L'drbitre de boxa, sorj5renent la seva fi-

lla i ei seu futur gendre. — Break 1 Break l

(The Humorist.)

E ROCALLAURA

La deu més rica del món

Si vosté pateix d'A!buminbria, Lltiàsls
úrica (mai de podra), Bronquitis paren•
quimatoses, Bairitís erbniea, es curarà

radicalment amb

AIDUA DE RDCAIIAURA

S'expèn
amb ampolles de litre i de mig litre

i en garrafons de vuit litres

1Hs(r(Auidor,c ,generala

FORTUNY, S. A.
CARRER HOSPITAL, 82, Y £A! MEREN, 133
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Exposició Internacional
de Barcelona

OBERTA DES DE LES NOU DEL MATÍ
FINS A LES DEU DE LA NIT

Els Palaus i Pavellons estaran oberts al públic des de les deu del matí fins
a les vuit del vespre.

Palau Nacional
Obert cada dia, des de les deu del matí a les quatre de la tarda.

Entrada al Palau Nacional . . . . . . 1 pesseta

Pa1au. Alfons XIII
SECCIÓ JAPONESA

Descompte especial del to per loo sobre els preus marcats

Poble Espanyol
Obert cada dia des de fes nou del mati fins a les deu de la nit.

Entrada ordinària: 1 pesseta

El públic podrà visitar els diorames i «Quijote» conjuntament per una pesseta.
Els impostos a càrrec del públic.

En tots els espectacles que se celebrin a l'Estadi, Pistes de Tennis, Teatre
Grec i Piscina, hi haurà un servei de coixinets al preu de Ptes. o'59.

Pastilles ASPAIME
Curen radicalment la TOS

perque combaten les seves causes
• Catarros, ronquera, angines, laringitis, bronquitis, luberculo i
pulmonar, asma,1 Untes les ateccions, en general, de la gola, b ron-
quis, i pulmons.— Les Pastilles ARI AJ1Mh són le. recepta-
da peix meIges. — Les Pa'. olles ASF'A r''P són lespreterides
pels paclents.—Les Pastllies A^PP IME es cenen a VIVA
pesseta la capsa en les principais rarmàcies 1 drogueries.

Esprciatila7 Fo'macta/ica del Laboralorr, SORA TARG
Carrer dci Ter, io	 7crè¡oa 60791	 BARCELONA

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
' ORTS, 481 t Telèfon 33421

— Un rellotge de pulsera per vostè ma-
teix? No, senyor; aquí només venem ob-
jectes per regalar.

(Lije.)

Societat Espanyola de Carburs Metal'Iîcs
Correus; Apartat 195	 Mallorca, 234	 Ta+t.o 7wta

relea.: "CARBUROS'	 BARCELONA

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor -
cubion (Corunya) :: OXIGEN qg % DE PURESA, Fàbriques
a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques
a Barcelona, Madrid i València .: FERRO MAGNESI i
FERRO- SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i peses
seda, cotó i altres te xits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL.
de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS.

MANOMETRES, materials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA

Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis

FORTUNY, s. A.
EPICERIE FRANCATSE
HOSPITAL, 32 - Sucursal: SALMERON,133

Beurre surfin, lo pessetes kilo. Camembert, Chester acabat d'arribar,

8 pessetes kilo. Llonganissa de la nostra fàbrica de Vich, carn esco-
llida sense nervis. Paté de Foie-gras truffé Marie i terrines Fischer
d'Estrasburg. Marrons Glacés, Brand's Sauce A-1 Digestive, Essence

of Chicken (pollastre), Orange Marmalade, 3 pessetes vas cartó, Cris-
tallized Ginger, Shredded Wheat, I'5o pessetes paquet.. Plum Pud-
ding. Salmó fumat del Rin, Keppers, Haddocks, Bouffis,^, Filets

d'Harengs saurs, Champany Ruinart, marquesexclusives: Sillery,'

La Maréchale, Vin Brut i altres marques estrangeres acreditades, I
Caves Mont errant (methode champenoise). Creaming Wine 8 pes-

fetes. Extra Dry, demi -sec, doux 6'5o pessetes, Carte bleue, 5'5o pes-

setes, Caixa 6o pessetes. Licors de la Grande Chartreuse, jaui et

verte. Cognac Napoleon, vuitanta anys, Whisky Blaci & White,F01d

Tom Gin, Dry Gin, Cocktail, Marsala Florio, Chianti Rhin.;Bordeaux:

Chateau Hautbiron, 8'5o pessetes. Bourgogne, Málaga Pedro Ximen

Pajarete Scholtz, 8'5o pessetes, collita 1885. Torrons especials. Con-

fecció de cistelles per a presents. Expedició de paquets postals per a

províncies i estranger. Volaille de Toulouse, Faisans de Fontainebleau.
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L'amo. — Joan, què faríeu si vós i jo
ens canviéssim els oficis?

Diagrama demostratiu del métode de M. Briand d'anar a l'aigua

	

	 El criat. — Jo? Engegaria el criat de se-
guida.

(Daily ExQress.) 	 (Passing Show.)
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 EXPOSICIÓ WTERNACIONAL DE BARCELONA

avis

Es posa
 

en coneixement dels senyors posseïdors de Carnets

d'entrada al recinte de

 

1' Exposició, que aquests són vàlids

fins al dia 15 de gener corrent.

IMP. LANtOTIYIARau.Gi^w mn,it6-&acuuru


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

