
ELOGI DE L'ESTACA

Cada diumenge es celebra a Madrid un
míting d'una significació' molt particular.
Els seus organitzadors, gent incansable i
que coneix molt bé el temperament de les
classes morigerades i conservadores, han
triat l'hora en què aquestes classes surten
de missa Qer a fer la seva feina de proseli-
tisme. De totes maneres, a qualsevol hora
que fos no hi ha ¢as dubte que els devots
acudirien a la crida, tractant-se, com sem-
bla queL es tracta, de defensar una cosa tan
greu com són els "fonaments de la socie-
tat".

Els oradors són sempre uns senyors molt
brillants i ben clenxinats, i els seus dis-
cursos semQre resulten models de dialéctica.
No en va han begut lee seva ciència en les
millors fonts, que segons ells no són altres
que les dels jesuites i dels agustins de l'Es-
corial.

Oh Comte de Santa Maria de Pomés, im-
Qonderable tribú de les nostres dretes més
reconsagrades, què fa que no dóna fe de
vida! El moment actual és d'un gran e-
rill. Els braus elements de la "defensa so-
cial" han reprès la seva croada. Monarquia,
religió, ordre, família, són les essències Qer
les quals s'ha de lluitar amb totes les ar-
mes. Fins amb l'estaca, ha dit el senyor
Victor Pradera. L'estaca sembla que és l'úl-
tima Qaraula, l'última eina amb la qual cal
empendre la "defensa social".

Els oradors d'aquests mitings dominicals
es reparteixen els temes. Entre la monar-
quia, la religió, l'ordre i la família, el tema
més agrait, és el de la familia. Sempre
hi ha un cant a la dona esjanyola, i a la
maternitat que no falla. Hi ha pàgines in-
oblidables de literatura, les últimes de les
quals les va escriure el difunt dictador, que
nodreixen el tema d'una manera florida,
abundant i satisfactòria.

El públic fenien{ sap corresQondre sesn
bre a les frases que li dediquen, sobretot si
l'orador és un senyor jove i distingit. Cal
defensar la familia contra la corrubci6^de
l'ambient i la dissi/,ació dels costums mo-
derns. Aquest és l'aspecte patètic del tema.
Ens assabentem que la immoralitat i la de-
gradació han arribat a un Punt extrem, en
molt bona ¢art degut als es 25orts i a les
modes estrangeres, que atempten pèrfida

-ment , i traïdorament contra I'honor de les
1ïlles. Quan senten això totes les solterones
de quaranta anys ¢er amunt es commouen.
L'èxit és segur. Cada diumenge el míting
és ple de senyors d'edat, senyores, moltes
senyores i criatures. La impressió final sem-
1re és la mateixa. Que els fonaments de la

s	 societat trontollen, i la pau i tranquilitat de
les famílies també. Que estem s'obre un vol-

s cd i que cal defensar-se a cots d'estaca.
Atacar un volcà a cops d'estaca resulta

e una figura literàrice una mica massa exage-
rada.

o	 De totes maneres, la gent d'ordre safi
a sempre allà on va i no divaga tant com
e sembla. No fa gaires dies que amb el crit
s de "móri la República" i "mori l'Unamu-
s no" van començar a re{ artir i a rebre nom-

brosos i variats cops d'estaca que no tenien
a res de metafòrics.
a	 Amb la qual cosa es demostra que un
s cop d'estaca sem¢re pot servir de 15unt d'o-
. rientació.

El destre i el mestre

L'Orfeó Català ha fet un viatge triomfal,
tothom ho sap. Tant a Sevilla com a Va-
lència, 'ha estat ben rebut i homenatjat.
Bufen vents de concòrdia, i això n'és un
senyal, en espera d'altres més importants.

Com no ,podia deixar de succeir en una
ocasió així, sempre hi ha anècdotes a espi-
golar. Aquí en van unes quantes.

L'entusiasme provocat per l'Orfeó Cata-
là entre els sevillans va ser una cosa in-
descriptible. Sembla àdhuc que el mestre
Millet va sentir-se pujar al front més d'un
cop una honesta rubor, a causa dels are-
quiebros» s «piropos)) que li engegaven les
senyores.

—1 No e' guapo, pero tié ángel ! — obser-
vaven els entenimentats.

Però un exaltat deia
— Zóio dos personas m'han hecho levan-

tan der asiento : en dieztro Belmonte y er
maeztro Millé.

Les angúnies d'una «juerga»

Grans treballs .passaven els mestres Mi-
llet i Pujol i el senyor Cabot (Cabot i Ro-
vira), dintre d'aquell «cortijo» dels voltants
de Sevilla al qual els havien convidat a una
f eta tfpica andalusa.

— Mare de Déu de Montserrat, que no
beguin aquests xicots ! — es deien l'un a
l'altre, observant aquelles piles d'ampolles
de «manzanilla» i aquelles muntanyes de
peix salat «para hacer boca».

I emprenien a cadascú dels seus i, pater-
nalment, els explicaven que aquell diabòlic
licor de gust com d'aigua era més traïdor
que la mar salada.

— No us n'adoneu i ja está. Sobretot,
seny — recomanaven els tres prohoms or.
feonistes.

En una d'aquestes un minyó, dels de més
bona fe entre els cantaires, va trobar-se
amb el mestre Millet darrera una porta
amb una cua de lluç fregit a una mà i
un exateb, de «manzanilla a l'altra.

— Vostè també, mestre ! — féu escapda-
litzat.

—!Fill meu, m'obsequien de totes passa-
des — va respondre el mestre, perfectament
serè i empipat —. M'haig d'amagar.

Grans gotes de suor que li rodolaven
cara avall, donaven fe de la mala estona
que li feien ,passar.

Danses profanes

De cop, va sonar una alegre xaranga.
Tocava passos-dobles. Les autoritats van
treure a ballar alguna senyoreta. Els or-
feonistes, ells amb ells, anaven seguint llur
exemple. Llavors el mestre Millet, amb veus
descompostes, anava desfent parelles.

Amablement i política, l'alcalde de Se-
villa féu un senyal als músics, que van
callar.

I pujava la cobla i, dintre del «cortijo»,
retrunyia la tenora. Sevillans i catalans ba-
llaven sardanes.

Estava tot salvat.
Tornant En Millet dea a En Pujol:
— La sardana, diguin el que vulguin, és

la dansa més bella...
I En Pujol va concloure:
—'Si : la dansa més bella de totes les

A ,	 danses que es fan 1 es desfan.
Dintre la profunda blancor del capves•!r. •=e .® 1 pre andalús, unes copies responien al lla•

grimeig ponderat de les estrelles, clares com
la transparència traidora de la «manzanilla»,

El Dr. Albiñana, inventor de les camises negres última novetat

En esta alegoría, el Congreso se derrumba,., No lloremos como esos hipócritas civi-

listas que ahora han surgido»... deia el Nuevo Mundo en el mes de setembre de tga3.
Des d'aleshores, Espanya viu sense Parlament.
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Tots estem d'acord amb el Govern:

un altre pronunciamiento seria

la guerra civil.
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Els Dijous --^^ Blancs MIRADOR INDISCRET

Les últimes eleccions de diputats a Corts
varen celebrarse el dia 29 d'abril de 1923
les de senadors el dia ig de ma'ig. El Par-
.lament va obrir-se el dia 23 de maig 1 ,va
morir a conseqüència del 13 de setembre,
de grotesca memòria. Fa, doncs, set anys
de les darreres eleccion legislatives. Unes
quantes setmanes després varen celebrar-se
unes eleccions administratives, les de dipu-
tats provincials.

Un rècord com aquest no pot presentar-
lo segurament cap altre país d'Europa ni
d'Amèrica. Potser als confins de ]'Asia tro-
baríem el parió d'Espanya. 1 el fet és que
aquesta enormitat, aquest crim de lesa pà-
tria, s'ha comès cridant : tq Viva España!»
E1 difunt Primo de Rivera hauria cregut
que l'escriptor que digués això mereixia
presó á confiscació total p ,parcial de béns,
però contra •l'instint de «mando» que tenia
el general lii ha l'oposició de tot el món
civilitzat que creu que és niés patriòtic pen-
sar això que conculcar les lleis i creure que
els compatriotes sdn uns infeliços que no
mereixen altra llei que 'la del «látigo».
Aquesta opinió ja ni fa honor als domadors
de feres.

Un rècord com aquest no poden presen-
tar-lo ni Rússia, ni 'Italia, ni Turquia, les
tres grans dictadures contemporánies. Rús-
sia, 'Itàlia i Turquia tenen un estatut, di-
guem-ne legal, i es governen segons aques-
ta Ilei. La dictadura del general Primo de
Rivera no va arribar a tenir la suficient
imaginac16 per a inventar una ficció de llei.
No hi ha en tot el món un exemple de go-.
vern tan pobre de recursos. Aquesta debi-
litat' era la seva força. En realitat, tothom
el deixava fer perquè el oreja incapaç de
crear un nou ordre de coses : tothom sabia
que la dictadura era una interinitat sense
cap .altre objectiu que la illusió infantil de
manar i fer remenamenta. Posada a reme-
nar el pressupost i a administrar el dòcil
espanyol, la dictadura ha consumit en sis
anvs una xifra que 'Itàlia, amb quaranta
milions d'habitants, no ha gastat en vint
anvs. Es un récord massa esportiu, pera
què voleu fer-hi: fins ara encara nin gú no
ha demostrat que a les acadpmies mi tars
s'ensenv l'art de governar els pobles.

De tant en tant, un feble remordiment
agitava te consciònck del dictador i llavors
prenia forma el projecte d'una Assemblea
Que va portar eI tft41 humorfstic i humi-
liant de «consultiva». FI bon assemhlei,eta
fiavia de tenir la condició de xai : entre tots
els assembleistes no arribarien a constituir
un govern europeu. Altra versada el •emor-
diment del dictador li, aconsellava un aran
plebescit de firmes. Tots rerordareu com
Va fer-se aquell plebiscit de milions de vots
sohre els ouals slhevia de fingir que el go-
vern s'apuntalava. Això tampoc té prece

-dents enlloc del món. A la cantonada de
cada placa o lloc cèntric era insfallad,. lana
taula presidida ver uns ouants vupins durs
de closca aue s'avenien a la comèdia. Re-
sultat : a Barcelona i en altres llocs — i ai-
xò és autèntic — varen recollir-se firm s e
lesucrist. Napole6, Buda, Santa Teresa de
Tests, Cervantes, Cristòfor Colom, Abd-el-
Krim, el Cid i altres personatges de fama
indiscutible. La rifada es feia als nassos
dels pupins confiats que presidien l'augusta
cerimònia. Aquests són els únics parts que
la irnaginació primista va oferir durant sis
anvs, quatre mesos i tretze dies.

No oblidem la data : el dia 21 de maig
farà set anys que va obrir-se un Parlament

No hem vist que cap periòdic commemo-
rés les últimes eleccions legislatives de l'any
I923, Aviat farà set anys que vivien fora
de la llei tots els oiutadans de l'Estat es-
panyol, o millor dit, tots els súbdits. 1 si
volem afinar més la cosa podrem dir que
aviat farà set anys que vivim fora de la
llei tots els habitants de l'Estat espanyol,
des del més ált al més baix.

que havia de durar tres mesos á mig. Se-
gons la tradició, el matí del 23 de maig un
inspector d'ofici va traslladar des dels palau
d'Orient al palau del Senat els atributs
reials per a l'acte d'obertura del Parlament.
Escortava l'inspector un piquet d'alabar

-ders. Al palau del Senat, el ceptre i la co-
rona que portava l'inspector foren rebuts
per l'oficial major. Des de llavors no hem

tornat a veure els atributs de la sobirania,
malgrat que la dictadura era monárquica
i remonàrquica. Quan es faran eleccions
noves el récord de poble primitiu comptarà
seguram 'ept amb vuit anys: Abans, ha dit
el general (Berenguer, cal depurar el cens.
Els pupins de (Barcelona comptaven amb
l'aliança de quaranta mil morts, un altre
ròcord de bona fe administrativa que ni la
Xina 'pot oferir.

Com més dies passen més por fan al
conservadors les eleccions. Per a evitar el
retorn al govern democràtic uns senyor
sense cap educació política, que estan con-
vençuts per experiència que el règim d
dictadura és el millor, havien imaginat u
cop d'Estat. Però — àdhuc el Govern b
ha reconegut : no hi ha ambient, no hi h
país per a tanta quixotada : el perill d
guerra civil era evident. Encara que el
partits no estiguin organitzats, hi ha force
suficientment organitzades per a paralitza
la vida de tota la nació, per a disputar 1
partida als dictadors. Una nova dictadur
consistiria a disputar-se uns quants metre
quadrats de cementiri. Això ho ha vist tot
hom ben clar.

M

El Mestre Millet i Wanda Landowska

Es conten diverses anècdotes de l'auste-
ritat del mestre Millet que ha lluït nova-
ment entre l'alegria andalusa.

Una de les millors és aquesta
L'última vegada que la cèlebre concertis-

ta del clavecí Wanda Landowska va ésser
a Barcelona, fou bsequiada amb un àpat
d'homenatge.

Coneixedora del pudor una mica «isard»
del mestre, va idear una facècia.

I, en efecte, arribat el moment de res-
pondre els brindis, ella va pronunciar les
següents paraules:

— Deixeu-me que dipositi un bes en el
front del mestre Millet com a homenatge
a la música de Catalunya.

— Això sí que no, senyora ! — va saltar
bruscament En Millet aixecant-se de la ca-
dira tot sufocat i fent-se unes passes enllá.

Per la concòrdia

No hi ha cap mena de dubte que, mal-
grat del temporal apartament del senyor
Cambó de les activitats socials i polítiques,
no impideix que 'les seves doctrines seguei-

xin el camí triomfal que el seu autor desit-
ja. Ara mateix, en una de les notícies sobre
el viatge de l'Orfeó Català, llegíem a La
Publicitat que el nostre Orfeó donaria a
València un concert que començaria amb
El cant de la senyera á acabaria amb La
Berenguera. Com es veu, no es pot pas fer

més per fa concòrdia.

Piquiponiana ?

Té participació el senyor Pich i Pon en
el negoci del Ritz? No ho sabríem pas dir
perquè no ens interessa per cap raó del ser-

vei ; pera sí que sembla que n'hi hagi tin-

gut en el bateig de la sucursal del Ritz a
l'Exposició: «La Rosaleda». Per qué se'n
diu «La Rosaleda», així en castellà i tot?
Perquè hi ha roses? No ; els rosers els plan-
taren després i el nom és ben català. «La

Rosaleda» ocupa la casa que abans de 1'Ex=
posició hom en deia de la Colla de l'Arròs.
Comprenen ara, els nostres lectors? «La
Rosaleda» no és «La Rosaleda»; és aL'Ar-
rossaledan.

Conegudes són les 'teories del nostre
Francesc Pujols, respecte de ]'hegemonia que
exerceixen Bascónia i Catalunya actual-
ment en la resta d'Espanya. Cone gudes són
també les diferències que hi estableix.

Una vegada amb l'escriptor Ramir de
Maeztu en van parlar llargament.

L'avui ex-a,mbaixador d'Espanya a la Re-
pública Argentina, com a conclusió de la
conversa amb el nostre escriptor, va dir:

— Yo creo que esto acabará con una gue-
rra entre catalanes y vascos.

— Caramba ! — va dir En Pujols molt
atent — esto si que lo sentirla en el alma..,

— Y esta guerra la ganaremos nosotros
los vascos — va insistir En Maeztu.

— Hombre — va dir En Pujols molt més
atent — esto ya me gustaría más,

L'Eqüestre s'anima

Darrera els vidres de la «peixera» de l'E-
qüestre passa alguna cosa. No es veu des
del carrer, però hi passa. Sembla que hi ha

un discret rebombori causat pel que ara ex-
plicarem .

Feia cosa d'un any i mig que uns quants
socis mataven el temps amb una partideta
de pòker que de vegades, en l'engrescament
del joc, arribava a comprometre sumes bas-
tant importants.

En demanar les cartes per jugar, un criat
en duia dos jocs. Els jugadors, al comen-
çament de la partida, només en feien ser-
vir un, i l'altre quedava en un prestatget
de sota la taula. Acabat el primer, es re-
oorria 'al joc de reserva. Sembla que, quan
arribava aquest cas, sortia de sota ,la taula

no el de la casa, sinó un altre que havia
dut un dels jugadors, cosa que no s'ha sa

-but fins al cap de molts mesos d'observar
que així que s'encetava el segon joc, de-
terminats jugadors eren afavorits en gran
manera per la sort. Però el bon jugador és

supersticiós i han calgut quinze mesos per
trobar anòmala aquesta casualitat.

Segons es diu per l'Eqüestre, les quanti-
tats perdudes en aquest temps pels jugadors
dissortats són al voltant de dues centes mil

pessetes.
Ja tindrà raó aquell «clubman» al qual

sentírem dir anys enrera
— Es clar que la sort hi fa molt; però,

desenganyeu -vos: sempre guanya e! que en

sap més.

Càlcul exacte

J. Navarro Costabella, diu en un reportat
-ge de La Veu del diumenge dia ic d'aquest

mes en una conversa amb Ramon Cases':
«A continuació li preguntàrem quantes

teles havia pintat durant la seva carrera...
Tant vam pregar, que Ramon Cases... es
decidí a respondre que pintava unes vuit te-

les cada any.
Ramon Cases té, actualment seixanta

quatre anys. De manera, que si els nostres
càlculs són exactes, es pot comptar que Ra-

mon Cases ha pintat fins ara, unes cinc
centes dotze teles.»

Efectivament, els càlculs són exactes. El
que ens costa més de creure és que En Ca-
ses es posés a pintar eixint de néixer.

Ex-personalitats?

EI senyor Lluís Duran i Ventosa, l'Emi-
nència grisa de La Veu, ha començat des
d'-aquest diari una defensa de la Lliaa con-
testant a l'article de Gaziel que publicàvem
en el nostre número passat.

En el primer article parla dels homes de
la Lliga, i, a part En Cambó, en cita dotze
de notables amb els quals es podria formar
una candidatura de diputats a Co rts sense
parió. Ara bé, com que el senyor Duran té

fama de maquiavèlic, 'ha estat molt notat
que entre aquells noms no figuren ni el se-
nvor Puig i Cadafalch ni el senyor Vallès i
Pujals,

¿Es- que aquests dos ja no són notables,
o és que no són considerats bons coan arti-
cles d'exportaeid?

UN RECORD DE POBLE PRIMITIU

El Setè Aniversari
de les Eleccions Legislatives

Respecteu els colors

Eren les sis de la tarda. El sol es ponia
pausadament, sense presses. El carillon to_
cava l'himne de Montseny. Els automòbils
corrien Rambles .amunt i Rambles avall
aprofitant l'avinentesa del llum verd. De
sobte, un automòbil groc va obrir-se pas en
sentit transversal, desobeint els senyals llu-
minosos i tots els urbans cuitaren a fer-li
acataments, parant els peus dels automò-
bils que pretenien avançar emparant -se en
la llei dels clors.

L'automòbil groc el conduïa el batlle de
Barcelona, comte de Güell

Si poguéssim transcriure el que va ron-
dinar un taxista del morro fort, els nostres
lectors s'haurien de posar ulleres fumades.

Humilitat cristiana

El senyor Ramon Albó, que és un borne
humil com una violeta, era objecte de l'ho

-menatge més entusiasta per art d'un alt
duncionari del Tribunal de Nois d'aquesta
ciutat.

— Oh, don Ramon ! — li deia .amb emo-
ció -. Vostè sí que és un home de pres-
tigi!

—^No.. no. ...amic 1 — anava replicant ell
amb la vista baixa —. No sóc ningú!...

— Com s'entòn que no és ningú? — in-
sistia el funcionari —. Un senyor que té
dues Grans Creus!...

— No... no. .. .amic ; no són dues, que són
tres les Grans 'Creus que tinc; però... tant
se val!...

Bascònia i Catalunya



com vostè, que urgeix tires de . cobertes verdes a de lletres pnmo
fixar l'estructuració del formació 'per a saber a què atenir-me. I el 

rosament inconfessables ï sense pretensions,
pensament català quant mateix dia q en què m'escrivia Bofill m'es-
a la personalitat coN

m

ec- criví també un altre amic caríssim conde-que es deien, per exemple, Le bon l2quoris

em d arribar	
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b de cibar i
al
a.Ata	 dencialment (no puc doncs avui tampoc , te i que només s'estudiaven els frares. I els

	

mà-	 ^ ,
	>dm de la beHigealncia parlamentària. El separatisme,	 donar el seu nom Coses Com aquestes sastres sentimentals. Em refereixo gals sas-

	com a opinió, és un dret que es formula tàcitament.	 «Avui dia, la nostra joventut intelectual (l'única	 tres que van fer eles cinquanta Quatre rediIl-

	

Les protestes de)i senyor Pla i Deniel l'altre dia, va-	 a qui podeu referir-vos, crec jo, perquè «els vallen	 gotes de color de rosa, perquè les pogués
ren semblar-me de molt mal gust, lacayunas...a	 són tots indiferents o lasssats) gairebé en massa se-	 lluir Honoré de Balzac, i que naturalment

«Mon car amic: Dimarts passat vair rebre la
vostra carta i dissabte vaig parlar-ne amb el Sr. Du-
ran i Ventosa. — En principi, la idea em sembla fac-
tible; podeu creure que treballaré de ferm per a
aconseguir l'adhesió dels nostres intel1ectuals més
prestigiosos d'aquí i de Mallorca. — Però, abans de
Per cap gestió, crec necessari que m'informeu més
concretament, sobretot respecte aquests punts: —A,
Suposo que el punt de vista dels inteNectuals és el
de considerar que, per damunt de la discòrdia polí-
tica entre Espanya i Catalunya, poden dialogar els
intellectuals d'una i altra banda i poden— influint
els espanyols sobre l'opinió i procurant els catalans
de no mesclar en el mateix atac I'Espanya oficial i
I'Espanya espiritual que aquells representen — àdhuc
contribtir que el plet català tingui solució adequada
sense anar a la violència. ¿És així com plantegeu la
qüestió? — R. Programa del Congrés. ¿Com es faria
en tot cas aquest canvi d'impressions? Data proba=
ble. — C. Gent que hi assistim. Llista dels princi-
pals elements. Llista de les persones que al vostre
judici caldria invitar de Catalunya. (Seguien aquí
dues recomanacions a favor de dos mallorquins.) Es-
pero les vostres indicacions i m'ofereixo per cuidar-
me de l'organització del Congrés pel que respecta
el reclutament (?) de gent nostra. Entre la Fundació
Bernat Metge, els coNaboradora de l'Editorial Cata-
lana i els amics de l'Institut em sembla que hi ha
tota la gent que compta inteHectualment a Cata-
lunya.n

Per aquest costat, doncs, no hi havia obs-

taeles.	 I
Però...

guerx 1 Acc,ó Catalana. Sé que has usant també a
En Bofill i Mates.	 Ignoro què t'ha contestat. 	 Però

la
no les van cobrar mai.

llibre de moda del bevedor i dé ati'a-puc dir -te qué pensen els neus respecte	 projectada
Tots els «prohoms)) són centrals a micaLunicè (iUe Ara el

ficionat és aquesta obra que fa uns Ht SOs
L'únic que, vn simpatitzar amb	 projecte, una mica Rip i Paul Colin, i es diu Cock-

Ppublicarenvivament, fou En Rovira i Virgili. Mes, en resum,
r"

Nnractitud global seria, segons sembla, la tic panera
p	 ,
tails de Pa i>is.reunís las'h	 amb molta fredor,	 que es 	 Co	 Cas I és curiós peequé Rip és un senyor	 o-sense

rèn dre hi acudirien, 	 en iot cas, passivament, sense
'i vinista i	 artidari del pentinat de les	 con-

Ppendre-hi part calorosa, sense cap entusiasme, 	 limi-
tant-se probablement l' enviar-hi algú que Nezss un cierges,	 del	 bigoti	 dels	 i	 del
manifest concretant	 Catalana.	 Res somriure de Santa Joana d'Arc.

C

cansaladers

actitud 
molt se

una actitud molt semblant ala quemés; fóra àtar però es veu	 ue Pauil	 olïn ha convençut
qvalien adoptar al Congrés, si no s'hagués extraviat

s
pel >am> Pacta guanyada per Rovira i Virgili. — No a Rip, i després de collaborar en una re,

de les	 concierges, hanaquests	 elements	 veu-obstant,	 mateixos	 sembla que
rica amb gust (	com si diguéssim irònic i	 s- vista pel gust	 citades

collaborat en un llibre pel gust dels nois ionf
pecUaeular) que la Conferència es fes i que hi acudis-

la
sin els de la casa del davant, és a dir, el de la Lli- de les noies	 andrògines i de les	 senyores
ga. Però ells no hi creuen, ni crec que hi vulguin americanes que van deixant lla pell pels ca-
creure .^
Em cal fer l'advertiment sincer	 pe barets com les serps per les gatoses.

T s'ha de confessar que el llibre 
de Rip

u
i el	

se
u

la	 seva alta capacitat intellectual	 el està escrit amb la gràcia i el bon humor
seny seré	 i subtil, 4es indicacions del meu

dels seus anys, però no sé per què s'hi nota
corresponsal	 - i ad ara

mmnilieo-Segusixten essen una punta 	 l'aire del pervingut al bar. Un

nament i assegurança tothom.	 ç d'aquests minyons que mengen carn crua
de	 i es	 fan treure les sabates i

senyoreta

EL MESTRE MILLET els mitjons,	 el trobarà sens dubte poc ex-

peditiu, poc desabusat.
Per altra part, el Rip	 s'empesca en eli seu llibre un	 truc

dóna bon resultat en-
gloriós mestre Mi- excellent, que sempre

ti-' el moltonisme nacional i internacional.
llet	 —	 pel	 qual

en gla collaboració de totes les per-'consisteixsento la	 devoció	 i'°r
sones més importants que remenen da cua

que li déu retre tot	 r per París, i que poden afalagar l'esnobis-
bon	 català	 --- en me del públic. Totes des grans «vedettes»
una llarga firmen una recepta de cocktail, tots els do-ti
amb la qual tingué	 rr	 madors de milionàries, i tots els que es mo-
la bondat de rea-	 ¡ ren de gana amb les llàgrimes de la lluna
pondre la meva, penjades als cabells han acceptat la colla-
em deia, entre al- baració. El París del teatre, de les galeries
tres coses i després d'art, de les redaccions truculents, de 1'es=
d'elogiar i aplaudir de dia i de l'esport de nit,	 del	 clan-
la inic ativa d'Azo-

port
destí del tot i del francament impúdic, ha

ri°' volgut barrejar en dosis prudencials o im-

((Trobo que s'hauria de sospesar molt la forma que prudents	 ya	 «Manderinette	 Cusenien ,	 el .p
No.illyn,	 el	 «Kirsch	 Jacobertn,«Vermouths'hauria de donar a la dita reunió, assemblea o con-

falencia, ja que ets moments actuals són delicadfs- e1 aRilum Saint-James)), el cdBrandy Cour-
sims; els ànims i fins l'epidermis estan molt exci-
tats; fóra molt fàcil, em sembla, que lo comença> voisieny , el	 «Curaçao	 F'oking»,	 etc.,	 etc.

'm'agradaria passar per .
amb la més bona fe acabés amb apassionaments sen-
timentals de raça...)) «Jo a penes he tingut temps de

etcètera,, perquè n
.erudit	 només	 heu	 d'obrir el	 ]]'•tire	 Iaperó

cosul ar cas amen que pertanyen a1 meu secor anar copiant noms de beguda i quedareu
P«La ideologia catalana ha estat exposada mantes 

ve
ve-

Bades en llibres, conferències i contínuament ho és molt bé davant de (]ualsevol presidenta de
de Páül.en els periòdics més caracteritzats de la nostra ter

podrien els mdeNectums castellana de bon les Conferències de Sant Vicents
permès fins ara dis-Els literats s'havien	 evoluntat veure en què dissentim uns dels altres i envoluntat

 nta
articles o conferències exposar son criteri i demanar tretes disbauxes	 alcohòliques,	 amb	 les te-

d'escriure o amb el bec.la nostra controvèrsia per escrit? No fóra potser aixa
i més	 i..as homes	 sommenys perillós	 A

ales de la mtàquina
ésde l'estilogràfica. 	 Això	 necessari, perquè

pas al món per afer-
nos
nas 

l
la guerra els uns als al-

els Íemps ho demanen, i a 1m
tres	 (encara que desgraciadament passa prou sovint
ano), sinó per a amar-nos i ajudar-nos. Si ens sabés-

es veu que
de passada confesso que no em sap cap

Lira entendre,	 el bé de l'un fóra el bé da l'altre.
de to- g reu. Pero el cas de Rip i'Paul Colin bat

tea 
les
	 ben artesa fóra el bé e el benestar

tes les nacionalitats que 1a formen.)) el récord, és un llibre que si va a parar a
famosíssimAmèrica farà més mal que el

Seguien referències amabilfssimes a al-
tres afers que no tenen res a veure amb
aquesta qüestió.

Tenfem, doncs, ja d'adhesió d'un impor-
tant nucli del pensament català. Calia anar
recollint-les totes.

EL REFÚS DE TERRADES

Heus ací ara la lletra de l'eminent Terra-
des; a qui jo aleshores no tenia el gust de
conèixer ;personalment. Porta data de 1'II
de juliol de 1923:

«La idea d'Azorín, a qui em' plauria molt conèi-
xer, és molt noble 1 m'honro homenatjant-la. — No
cree, però, que la meva presencia fos útil. — Les me-
ves idees sobre la fúria patriòtica i les maniobres
semítiques no interessarien probablement a ningú.
Ans bé molestarien a molts. — Prefereixo el silenci
i el treball de cada dia. — Aquest treball m'absorbeix
fins el temps que de bona gana dedicaria a l'estudi.
Si un dia té ocasió de venir per aquí podrà persua-
dir-se de la total absència d'exageraeió en les meves
paraules, per les quals quasi em crec en el deure de
demanar-li excusa, tant és el greu que em sap de no
acudir amb la meva veu a reforçar la polifonia que
vostès gallardament volen entonar.)) — Etc., etc.

Ja oomençàvem a tenir, en les afirma-
cions negatives, certes clarors de discrepàn-
cies.

MÉS ADHESIONS

AItres ,amics — Gual i Gaaiel, com a
exemple — s'ad'heriren, àdhuc amb fervor i
entusiasme, a la noble iniciativa d'Azorín,
oferint i tot la seva cooperació decidida a les
tasques organitzadores I fent, prop dels seus

amics la indispensable propaganda, quan el
cas arribés.

Calia, no obstant, per damunt de tot sa-
ber si, segons desitjàvem nosaltres, coinci-
dirien a Avila representaoions legítimes de
la Lliga Regionalista i d'Acció Catalana,
els dos partits que en aquell temps integra-
ven la totalitat del catalanisme polític.

LA LLIGA. — UNA LLETRA DE L'ESTELRICH

EPITAFI

Després d'aquestes i altres investigacions
i recerques, vaig donar compte per escrit
a Azorín de totes les impressions rebudes.

Als pocs dies vaig rebre una lletra del
gran escriptor, datada a Sant Sebastián i
que deia així:

«Querido amigo : Hélas ! La Conferencia
ha fracasado. Muchas gracias por todo.»

COLOFÓ

A més a més de totes bes raons exposades
i de totes les que es poden entendre perfec-
tament sense ésser exposades, m'ha mogut
en l'ocasió present el desig de fer jústícia
i homenatge al nobilíssim intent de l'illus-
tre autor de Castilla que, d'uns quants
anys, s'avançà a la cordialitat d'ara.

RAFAEL MARQUINA

Madrid, maig 1930•

Werther en d'època que werther dmen q

feia mal.
JOSEP MARIA DE SAGARRA

Foniberna!
Sastre

CUCURULLA, 2, 1."

C<UANTS PELL
U	 Extens assortit

Jaume I, II
Telèf. 11655

DEMÁ, DIVENDRES,

Sessió de cinema MIRADOR

Contents i enganyats

EI senyor Canals, l'empresari de Nove-
tats, és un gran diplomàtic. Això ho saben
tots els autors, afins els que encara no 'han
estrenat. Perd la diplomàcia del senyor Ca-
nals, sense En Pallac; no seria suficient per
aconsolar ele autors. En Pallac és él que
acaba de fer el pes.
— Què? Què li ha dit? — pregunta En

Pallac, amb un interès maternal a l'autor
inèdit que surt amb el manuscrit sota el
braç.
— Diu que retoqui el primer acte i supri-

meixi els altres dos.
— Llamp! — exclama En Pallar amb les

llàgrimes als ulls. — Aquest soviet! .
— t	 '

— Sí, senyor. La culpa •és deis autors de
la casa, que el tenen suggestionat.

L'autor se'n va tot resignat, i En Pallac
segueix timbrant «tacos» de butaques. 'Mi-
nuts després, el senyor Canals treu el cap
per .la porta i pregunta:

— Ja h ha dit allò del soviet?
— Sí. Se n'ha anat tot content.
T.a cf;nlomácia no té entranves.

L'APERITIU
i Bibliografia de l'alcohol. — Aixà és

un tema per al «Conferentia CIub» que no
aniria del tot malament. Proposo aquest t;-
tol als que remenen les cireres de 'elega t

` institució. La conferència podria celebrar-se
per exemple a la ((Bodega)) del Colon. Ei
conferenciant tindria de ser un senyor d'u_

' na certa edat i d'una confiança absoluta. El
vestirfem d'uns colors tendres i suggestius,
li faríem una looió de gin giben sec per pen-
tinar-lo, i a la 'galta esquerra li enganxa

-ríem una cirereta confitada i pansida que
hagués estat uns minuts dintre una copa
de Mannatan. E1 senyor de la conferència
hauria de ser Doctor honoris causa d'una

5 universitat balcànica, i hauria d'haver tin-
gut un fill natural amb una pensionnaire de
la Comédie Française. Aleshores tot aniria
molt bé i la conferència tindria el toque

Segons sembla, i després de l'ardida fa- Mesa, Tapia, Díez Canedo, Fernando Gar- . L'ACCIÓ CATALANA. — RESPOSTA DE BOFILL
exlgelx ei tema.	 incauto a u ,^^	 ,.r .
els senyors de l'auditori podrien anar pro-

cècia de Lindbergh, està definitivament ad- cía Vela,	 Cuartero. — Grupo ultraibé-.José 1 MATES vant cocktails i triturant patates fregides.
mès que és més fácil creuar d'Atlàntic — en tic	 Alomar, Estelrich	 Millet	 R. Cánals

Q	 ' El	 iran	 ta	 lí-
^

Aquesta proposició meva	 t semblar poc
q	 p p°	 povol — venint d'allà a aquí que no	 as anantq	 q	 P A: Calvet, Bofill i Mates, Gual, Terrades. I °	 ^•tic	 si	 li	 es— no sé seriosa; ja sé que entre els de «Conferentia

d'aquí a Amèrica.q En la raya del Ebro : Vives, Marquina (E. més, de	 dicauria	 -li noméCluClub)) lli 11a individus que només beuen ai-
TaI vegada passa el mateix amb la' cor-n	 p ^ y R.), D'Ors,	 Bagarla, Blay, Borràs (E.).» •](tic	 eta — carís• gua mineral, pe , Pò àáhué aquestes persones

deldiahtat.	 Els conrents són més fàcils d'esta- Per la meva banda, i se gons el	 laque p9 m escriví sortirien convençudes de la +importància
bIir segons d'on ve "l'aire i l'impuls, havíem establert, desitjós de cooperar amb

slm. ,amic,
amb ;data de 7 de ju- tema 'ï' del molt	 ue	 t donar de si una^#	 po

Fa por,	 amb	 ran joia i molt d'èxit esP	 g	 j entusiasme i bona fe a la generosa i intelll Iiol: conferència com 'aquesta, 	 si	 el	 que	 recita
varen	 celebrar actes de fraternitat intellec-

hi
gent	 iniciativa	 d'Azorfn,	 vaig	 escriure	 al

Leen-«Benvolgut	 amic:
sap complir amb la seva obligació.

haL'abstenoionism'e americà	 proporcionattual entre castellans i catalans i no	 maní gunes lletres als amics de Catalunya procu
taren s — ben ex lícits i contundents —pa	P I ranc que llurs respostes em poguessin oren-9	 P	 P g

da	 la.	 vostra	 lletra,	 m'he
feta	 a	 dols	 meusmana j a una' bibliografia ` delicad{ssima; 	Recoma

els discursos i els compromisos ideolò ica-P	 g ta^r respecte ]'acollida que el projecte podria	 I ^`°	 amics.	 Deixant	 per	 més no 'als rcüeas lectors un llibret de	 ierre Mac
ment contrets. esperar deIss elements de 'la Lliga, ¿'Acció tard- tota	 decisió	 i	sense Orlan	 titulat	 Les pirates	 de	 t'Avenue	 du

Més tard, va arribar a Madrid el mestre Catalana	 etc. contraure amb et que ara Rhum, i en aquest llibrepodran veure	 com
Pu • ol	 del benemèsit Orfeó Català, pe 	 ta]

1

us resp
'ostra	 opinió	 gene- desembarcar	 uns quants barrils	 d alguar_

de fer possible el viatge a	 Madrid de la interessant — i	àdhuc	 de	 profitosa	 utilità ral que caldria	 que acla-• dent és un fet de proporcions tan teatral
nostra entitat coral,	 corresponent a l'ama-

p
er a veure el camí que fan . les idees i esta- rissiq la vostra proposta dient -nos:	 a) qm convoca; i complicades com fer callar al famós Gan-P

ble invitació d'intellectuals castellans	 re re-+ repre- blir una certa escenografia política — re ro=p	 p b) a	 convoqueu;	 convoqueu.—Etqui	 m per què
nom d'Azorin, un dels més sòlids prestigis. de la in- dhi o bé obligar-lo que es vesteixi de paisà.

sentats per una Comissió Organitzadora en duir fragmentàriament algunes de les opi- telleetualitat espanyola, i la vostra amable mediació, Mentre a Amèrica, l'alcohol clandestí ser-
la qual .figuraven elements tan prestigiosos nions èn aquella ocasió recol'li'des.

q
fan	 que	 us	 demani	 detalls. — Caldria	 saber	 quins veix de matèria explosiva al film i a la I,i-

com els senvors Urgoiti, Marañón, Casares, sectors i quins	 a tles noms	 ni terres dco panya us
en la tel'atwra, a Europa l'alcohol tolerat serveix

Sáinz Rodríguez, Manuel L. Ortega i Me-g	 g 'L ADHESfb Di '; ti'ALOMAR avosaber mquins altres sectors 
i

acoreáát á^ia. er donar	 unes acaramelarles	 nerviositats
delsnéndez Pidal. Aquest projecte, ajornat per quina altres noms de Catalunya serien convocats. 1 de ^irl a la	 om a	 airebe monàsticaP	 F	 g

motius accidentals, sabem que no és 1'úmc En lletra del 6 de si hi serien compresos o no ets d'altres regions de la
nostra parla. Caldria saber les finalitats, el programa

b
antics	 cellers.

que hi ha al forn. juliol	 im esorivi	 el ;les modalitats de l'acte que proposeu. — Ne ba,g• De ,les velles tavernes a las• quals els per-
Doncs bé : potser és curiós, d'un punt de (^	 meu caríssim amic d'amagar-vos — altrament és públic — que Acció Ca- sonatges dramàtics de cent omquanta qwI-

vistaeriodfstic i	 lític	 recordar que a ues-p	 p^	 +	 q	q i	 di	 i ptlt	 amrat escriptor talasenta una opinió — creixent a Catalu-:na repre
 —que la no creu en 1'e8cacia de simples dià- los anaven a perdre el cap amb tota la bru-

ta cordialitat efectiva d'avui té un antece- {	 Gabriel Alomar: Iegs.a talitat i la gzandesa l hem passat al níquel
dent ja un xïa llunyà (any 1923, por abans del bar; i en aquest ambient té més im-
del cop d'Estat) que no arribà a reeixir por Y	 M

 «Estimadssslm	 amic:l9`	 'entelo amb-gran plaer UNA OPINIÓ INFORMATIVA Po rtància ser acròbata i estar amb relacions
les causes que sabrà o sospitará qui tingui dels projectes d'Azorín. Com que jo no ignorava — altrament era íntimes amb una bona manicura, que ; un
l'empenta suficient per llegir aquest repor- Completament d'acord i pública - aquesta posició del partit d'Accióp	 q	 p°	 p

estómac de provada resistència.
•	 uélls	 11i-tatge retrospectiu. disposin	 le	 mi.	 Croe,

Catalana	 havia corcat altres mitjans d'ln- Avui dia	 a no es publi quenaql	 . 

Tradicions de "La Veu"

Una altra cosa també ha estat notada en
els esmentats açticles del senyor Duran, i és
que es guarda com d'escaldar-se d'anome-
nar la publicació on ha aparegut l'article
de Gaziel al qual contesta.

Això, a nosaltres, no ens ha sorprès gens.
Els silencis d'aquesta mena són tradicionals
de tota la vida en aquella casa, tant com
el tracte que es dóna a tothom que s'hi
anomena.

Quan el s-edactor en cap de La Veu era
En Ramon Casellas, a la redacció del dia-
ri hi havia sovint escenes del tipus de la
que referim.

Un redactor qualsevol havia de citar
una pila de noms en la seva ressenya i,
per no incórrer en desgracia, de tant en tant
havia de preguntar:

— A Tal, què di posem?
— Illustre amic — feia En Casellas sen-

se alçar la vista de les quartilles.
— I a TaI, com li diem?
— Eminent prosista — deia En Casellas,

que es sabia de cor totes les complicades
jerarquies . establertes.

-.1 a Tal, què? — tornava el redactor.
— No se l'anomena.

Predicador prudent

Predicava un sant varó a certa església
d'úñ poble de muntanya. El públic es com- i
ponia exclusivament d'aquelles pobres velle-
tes que la plebs els diu ((beates)) o abeiatesn
i a les quals per més pena, el senyor Manuel
de Montolh va infiiglr, una seriosa apobo-
gia, Elogi de la beata, que va veure la llum
del Senyor èn:'tm setmanari poc llegit «qui
ha noma Catalunya Social.

La prèdica versava sobre Sant Francesc
d'Assís i els miracles i casos meravellosos
de la seva exemplar existència ; va arribar
un punt que deia el pare:

- Un co;p •que tenla temptacions, Sant
Francesc va gitar-se tot nuet damunt d'uns
esbarzers.	 :

Però, notant un cert moviment púdic ens
tre l'esveradís, auditori, va esmenar de se-
guida:

— Bé... tot nu.., en calçotets.

Pobre Rirabaud!

Es veu que deu ésser cosa impossible que
els noshres crítics arribin a saber mai qui
fou i què féu un tal Artur Rimbaud, que
tenim entès que feia versos.

L'altre dia Ramon Xuriguera escrivía :
iRimbaud té al seu haver una frase...» i la
frase rés aquesta :

Pas de la couleur, cien qué de la nuance.
Per la nostra banda ens atreviríem a in-

sinuar que ens sembla que això és un vers
de l'Art Poétique, de Verlaine.

No tindrem més remei que publicar un
article (copiat del Larousse) sobre Rimbaud.

Distret o abstret?

Conten que l'eminent crític teatral, o anés
ben dit, registrador de la propietat teatral,
senyor Bernat i Duran, va anar convidat a
un casori. Això pot passar a tothom.

Potser pensant en l'argument d'una obra
seva completament original, per l'estil de
Quan el cor parla, l'home, a la sortida de
la cerimònia religiosa, estava allò que se'n
diu a tres quarts de quinze.

Va girar-se a la seva parella, i tot d'una
Ii va preguntar:

— Vostè també ve al cementiri?

LA CONFERNCIA'D'AVILA

La idea fou d'Azo-
rín, que em féu l'ho-
  nor de triar-me coma
m u mitjancer. El ,propòsit

de l'illustre escriptor
era dur a terme una
reunió o assemblea

11ifIIit d'intel4ectuals de i'u-
"" na i l'altra banda de

l'Ebre en una ciutat
diguem-ne neutral i no
influent, Avila, com a
exemple, tota amura-

-w' liada i pacífica, apta
per a la cogitació i ensems per a l'ardidesa.

En aquella assemblea calia escatir els te-
mes polítics i socials en qué podia esta-
bliir-se una certa simpatia i sobretot iniciar
un mutu coneixement de posicions ideológi-
ques. Hi acudirien castellans i catalans sen-
se cap prejudici resolutori. Segons Azorín,
es tractava «de una conversación en Avila,
sin compromiso ninguno, ni propósito de
ningún acuerdo que Queda ligar la respon-
sabilidad de nadie. Esto salvo que sobre al-
gún punto hubiera unanimidad absoluta en
el acuerdo».

I a propòsit d'unanimitat, vàrem creure
els iniciadors que ens calia abans que res
aconseguir la dels sectors pofútics catalans
sobre l'assistència a 4a ja anomenada Con-
ferència d'Ávila.

Calia, doncs, saber l'actitud que els dis-
tints grups polítics í intellectual's catalans
pendrien davant la invitació castellana. I
també — i d'això es cuidà Azorín — quina
simpatia desvetllaria entre els intellectuals
castellans. Estàvem ell i jo ben decidits a
no empendre l'organització de la Confe-
rència si no hi havia entre els elements ca-
talans unanimitat absoluta en l'acord d'as-
sistir-hi.

Com a dada curiosa, reprodueixo la pri,
mera llista d'elements que calia invitar que
del seu puny i lletra m'envià Azorín el zq de
juny de I923 ; Diu així:

«Conferencia de Aviha, Octubre 1923,
GruQo intraibérico ( algunos nombres ) :
Grandmontagne, Unamuno, Ortega y Cas-
set, Pérez de Ayala, Gdmez de Raquero,
Salaverría, Dr. Marañón, ,pintor Echevarría,
Dr. García Andrade, Maeztu, Antonio Ma-
chado, 'Dr. Lafora, Valle Inclán, Zozaya,

Per visitar les Exposicions de Barcelona i Sevilla
així com Saragossa, el Monestir de Pedra, Madrid, Ecija, Còrdova,

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

Próxima sortida : el 31 de maig

Pròximes Excursions en Autocar Pullman
(proveït de calefacció per aire) que amb tota garantia organitza

VIAJES MARSANS, S. A.
IS dies de deliciós viatge, comprenent-hi tota despesa d'allotjament i pensió

en els hotels citats a continuació, així com propines, impostos, etc.

per Ptes. 775, per persona

LLEIDA : Palace Hotel.	 ANTEQUERA : Hotel Infante.
SARAGOSSA : Hotel Universo V Cuatro Naciones. GRANADA : Hotel Alameda.
ALHAMA DE A.: Hotel Termas Pallarés.	 BAZA : Rest. Queens Victo'ca.
MADRID : Hotel Nacional. 	 MGRcIA : Reina Victoria Hotel.
VALDEPENVAS : Hotel La Paloma. 	 ALcorp: Hotel Continental.
CÒRDOVA : Regina Hotel.	 VALÈNCIA : Palace Hotel.
EcIIA : Hotel Cemercio.	 CASTELLÓ : Hotel Suizo.
SEVILLA : Hotel París. 	 TARRAGONA : Hotel París.

Totes les habitacions exteriors amb aigua corrent i calefacció

IMPORTANT. — Els turistes poden agregar-se des de qualsevol punt dels indicats.
Les Sucursals i corresponsals de VIAJES MARSANS, S. A., en les citades
poblacions, així com les direccions dels indicats hotels donaran tota classe de

referències a qui ho solliciti.

GRAVATS TIPOGRAFICS ' BADAL I: CAMATS ' Patis, 201. Telèfon 74071
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Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
',ARTS, 481 : Telèfon 33421

caixa de Pandora, closa i plena de perills. 0 avenir-se a donar satisfacció ales jus-

badocs que 'esperava .veure el com

t

e de Ga-

Hem començat dient que el general Be- tes reclamacions, amb totes les conseqüén-
renguer era	 un	 governant de	 conviccions nies que això	 representa,	 o	 resignarse	 a
liberals.	 Això prova	 que les	 mesures	 que manar d'una	 manera	 arbitrària,	 fins	 que
darrerament ha pres contra les úniques ga- les forces els diran prou.	 I, aleshores, patir
ranties	 constitucionals	 (llibertat	 d'expressió tots els regiraments que ells mateixos han
del pensament) que teníem aquests cites, no preparat,	 fent callar les	 veus honorables	 i
les ha fetes obeint :als consells del seu cor, serenes i llençant el país en braços dels agi-
sinó transigint amb un determinat corrent tadors i demagogs.
d'opinió.	 L'opinió	 d'una	 minoria	 d'espa- El resum de totes aquestes consideracions
nyols, que en canvi són els més ben pIaçats pot molt bé ser aquest : El país ja veu ben
dintre del règim actual. 1 les dretes no po- clac el que pot esperar de les dretes. Les
dien procedir d'altra manera. dretes, representants de la desconfiança amb

Són ben curioses aquestes dretes! 	 Gent l'opimb pública	 i la fe cega,	 a prova de
aciençada	 que no	 creu	 en la llei.	 Perquè tot, amb una organització política que ens
és cert que en el cas present no s'han limi- ha dut i ens dúrà tota mena de calasnitats,
tat a demanar que els opinants responguin barren fatalment el pas a tot progrés po-
davant dels tribunals	 a	 les transgressions lftic i social. Encara que els seus llavis abo-
a la llei que hagin pogut cometre asnb les minin de les dictadures, els seus programes
seves ,paraules. ¿I de què deu venir áques- polítics els obligaran a manar sempre dins
ta malfiança envers '1a llei? Potser és que, la més closa de des suspensions constitucio-
en el 'fons, pressenten una incompatibilitat vals. Respectaran de nom la Constitució de
entre el	 funcionament normal	 de les lleis l'any 1876 ; però per a dur-la a la pràctica
i	 determinats	 dogmes que ells defensen, segons l'esperit de la Restauració.
AIeshores un hom té el deure de preguntar- Quant a les esquerres, han de renunciar

se si fan una qüestió prévia del benestar a determinades efusions que de moment Ses
del país, o de determinades conservacions. van inclinar a la creença que les dretes for-

També resulta una paradoxa el seu pro- manen un front amb elles, per a la defensa
cedir polític.	 La seva afirmació cabdal,	 el
gran tòpic de la Restauració, és que l'opi-

dels drets de l'home.
Les esquerres han de voler fer-s'ho tot

nió és morta a Espanya. Però, cada vegada per elles mateixes. 'Imitar les dretes nosnés

que vol manifestar-se, ells malden per tal en això : l'arrelat radicalisme de programa

que sigui 'ben aviat reprimida.	 Prova que i l'afant de governar i d'influir sempre.

aquella afinmació no és sinó I'exterioritza- RosSEND LLATES

LES FESTES DEL CENTENARI
El	 patxaga Djel-lul ha ofert un cavall al President Doumergue. (Dels diaris.)

— Senyors ! L'Algèria, gla Bastilla i el cavall són les més nobles conquistes de
l'home.	 (Candide.)

RAMON BES & C,"
Maquinàrïa, Tipus, Filetatge
de bronze, Tintes i utillatge

per les Arts Gràfiques

ApIUrs, t,1 VIa lalalaaa, 4. BARC[LUNA
Telètoo 15524 • Apartat 896
Direcctb tefe;rèf!ce DANIBES

LA PÉRGOLA
es el Restaurant de moda a l'Exposició

Foniberna!
Sastre

CUCURULLA, 2, 1.°

Victimes dels Nervis
Moltes persones no saben dominar-

se i són víctimes dels seus nervis.
La sang violada i el cos debilitat

per falta de descans i excés de tre-
ball, són causa de la irritabilitat ner-
viosa que tants mals engendra.

Totes les persones tedioses i lasses
poden recobrar el seu vigor prenent
l'enèrgic reconstituent Fosfo-Glico-
Kola Domènech.

Aquest producte, que recomanen els
metges per la seva científica fórmula,
dóna a l'organisme els elements ne-
cessaris per a una ràpida tonificació.

.. ^,) ,

feia en vida d'ell, el mateix que haurà de
fer sempre, perquè la seva tasca és molt
llarga i encara no esta, ni de bon tros, aca-
bada. Mort Prat de la Riba, Cambó va
continuar representant, amb més intensitat
cada dia — tal com demà, si actua, ho po-
drà fer amb més força que ahir —, 1'ac-
tuació catalanista Catalunya enfora, l'úni-
ca que ell pot realitzar perquè la sent i
practica amb una virtut personal incompa-
rable. No hi hagué la més petita capgirada
ni el canvi més mínim, de la part de Cambó.

El que va passar, ben al revés, és que
mentre Cambó prosseguia 1a seva activitat
característica, Catalunya enfora, la mort de
Prat de la Riba va deixar desemparada l'al-
tra actuació completnen'taria, Catalunya en-
dins, de la qual Cambó no havia estat mai
el cap ni el mestre; i la Lliga, privada
de l'home necessari que la duia a terme
pacientment, hagué de confiar-la a mans
barroeres, que la varen exercir tan desas-
trosament com tots sabem.

D'aquí nasqué, precisament, Acció Cata-
lana: de la necessitat de rependre 'la tasca
de Prat de fila Riba, no de la urgència de
treure la seva a Cambó. Acció Catalana,
o no té contingut .ideal, o té el mateix, con-
servat pel fervor dels deixebles més purs i
més integres, que tenia l'ensenyament del
primer d'aquells mestres. Es l'hereva direc-
ta de l'esperit de Prat. Per això és tan ab-
surda la seva fòbia camboniana. Prat de la
Riba na es va barallar ni s'hauria barallat
mai amb Cambb, perquè sabia que, tot i
sent tan diferents, i precisament pel fet
de ser-ho, es completaven admirablement
l'un a l'altre.

mirani_a

•ora Fem una afirmació preliminar. Que es- ció d'un desig i aquest desig . exposa una
tem ben segurs que el general Berenguer conveniència.ells 

— és que opinar duu

	

és un goJErnant de conviccions liberals. Ja	 q	 P
en el Marroc va mostrar-se partidari de la desordres.» Però no tenen present que no

ifRSOmRÍ	 penetració pacífica, contraposat a d'altres tenen altra causa que ells mateixos.

Poincaré ha publicat no fa gaire en capitostos que només creien amb la lluita 1	
I és que tot home de dreta, en el fons,

L'Illustration i en uns quants diaris euro-	 a ultrança. Però el que és durant la seva • seria un terrible revolucionari, sinó que la

eus, un somni I que recentment ha tingut, gestió monàrquica, no va poder imposar el seva posició no I'hi permet.
¢	 q

ue
e	 seu criteri. Les seve's actuacions tenien un	 De la visió clara dels mals socials neixen

o més ben dit un mal somni: m l aquesta	 dues mentalitats : la dels	 volen extir-
forma que permet una més ampla volada PU forçat... Diuen que manar és transi-	 9

a la fantasia, I'ex-president de la República gir
.
 De vegades, obeir. Tot depèn si aques- par-los i la dels que volen gaudir-se'n. Els

francesa .ha fet una crítica acerba i Qrofun- tes transaccions s'han de fer amb els de primers són les esquerres i els segons les

dament ¢esstmista dels mètodes governa- I baix o els de dalt.	 dretes.

mentals i
Però —

aria
remarcava
mentaris un 

ambaixadora	 q	 a
actuals.	 El general Berenguer va demostrar ales- 	 Però no tenen present que si la normali-

—	 p	 hores que sabia no solament transigir, sinó tat del pafs ha de consistir a haver d'obli-
dar i to	 resen

París d'una potència estrangera	
usard	 tolerar ; si representa nopoder	,  Que oca- encara obeir. Per tal d'obeir, no transi gia.	 p	 p

bava de llegir (l'article — Poincaré ha estat,	 I més, encara. Sabia callar. En l'art de remeis que en altres bandes del món han

des de 1929, molt de temps al poder. ¿Per I callar, gran puntal: de la política, és un I estat utilitzats amb èxit satisfactori, serà

uè no canviava doncs aquests mètodes, si gran mestre.	 sempre una cosa precària,

e	 qls creia perillosos?	 I .més, encara. Vol ensenvar aquest art	 Els que faoin sinònim de bon govern,
estatdeterminatuncosatotaamantenir

Briand, al qual es dirigia la pregunta de de callar a tothom.	 ^ de coses, rebutjat per tota l'opinió sana de
l'ambaixador, respongué: 	 Però el callar de les oposicions no signi- ¡ la nació, s'han d'esperar sempre que així

— Quan Poincaré era al poder, no li que- fica el mateix que un silenci de l'autoritat que afluixin 1a ¢na, ressonarà una protesta
i dava fas temps de somiar	 E1 callar de les oposicions és l'actuació en- cada vegada més endinsada en els cors tade

coberta. I l'actuació encoberta pot ser la tothom.^1 no tindran més que dos partits,
Bon desig

Ara fa dos dijous, entre la multitud de

leazzo Ciano i la seva dona, Edda Musso-
lini, que havien de sortir de la basílica de
Sant Pere, una dona es posà a cridar:
oVisca Mussolini avia L'alludit no s'ofen-
gué gens ni mica, al contrari, respongué
somrient.

Aquesta bona dona interí retava amb el
desig expressat en el seu crit, una de les
idees .més cares al feixisme i al seu cap,
la de la sobrepoblació italiana que és jut-
jada tan j'oc desitjable per alguns 'dels seus
veïns.

1, encara, tal com van les coses a Itàlia,
Mussolini és capaç de pensar que el ucàr-
reca de Duce ha d'ésser hereditari.

La gran força
Un ,enviat esi5ecial d'un diari europeu in-

tervivava darrerament el promotor de la
revolta India, el mahatma Gandhi.

Triomfarem — deia aquest —. Estem se-
gurs de triomfar.

— I en què fundeu aquesta seguretat?
— 'preguntà el periodista.

— No s'ha donat mai el cas — féu Gan-
dhi — que la feblesa no hagi acabat per
poder anés que la força!

Versos a mida

El Primer anglès té, entre les seves atri-
bucions, una de molt delicada: la de nò-
menar poeta llorejat o poeta oficial de la
Cort reial, en cas que tal empleu sigui va-
.cant. El fins ara titular, Robert Bridges,
mori no fa gaire, i, un cop acabada la Con-
f
erència de Londres, Mac Donald ha tro-

bat sobre la seva taula de treball un vola-
minós ((dossier» amb el que en diríem l'éx-
pedient dels candidats.

Aquest emplea de poeta oficial, encarre-
gat de commemorar en vers els esdeveni-
ments i els personatges considerables, fa tres
segles que existeix. Un .dels que l'ha ocu-
pat, fou Tennyson. Els emoluments del poe-
ta són de 72 lliures esterlines cada any,
més una indemnització de aa lliures ester-
lanes en substitució de la bóta tradicional d^
vi de Canàries que en altre temps rebia el
poeta oficial._

El darrer, Robert Bridges, gairebé no ha-
via exercit la seva funció d'ençà que s'ha-
via decantat al misticisme religiós.

— Ha perdut la llengua - deia un dels
seus adversaris, reprotxant-li que d'ençà de
la pau no havia sabut trobar una mica de
lirisme per glorificar l'Imperi britànic:

No cal dir que els aspirants a aquesta
plaça són nombrosos. 1 no tots són Qrofes-
siona'ls. N'hi ha que adjunten als documents,
mostres de llur talent. Un antic major de
l'exèrcit redacta en vers la seva fulla de
serveis. Un professor retirat presenta una
oda sobre la Conferència del desarmament
naval.

La tria és limitada, perquè els candidats
no poden ésser ni escocessos, ni irlandesos,
i, per afegidura, han de conformar-se en
tot a la poètica clàssica.

— Els tosen més condicions que per ser
ministre — deia Mac Donald —. Sort que
el Parlament ni hi té res a veure en aquest
nomenament!

La font del rector

Un escultor parisenc, havent rebut l'en-
càrrec de commemorar amb una font els
beneficis d'una cèlebre estació hidroterápi-
ca, ha volgut .documentar-se, i en aquesta
tasca ha après una historieta bona per ex-
pticar.

Quan ,fou qüestió d'organitzar a la mo-
derna aquella estació balneària, coneguda

ja en l'antiguitat, unes quantes 
persones de

la localitat reberen l'encàrrec de provar en
elles mateixes els efectes de les diferents
fonts. El rector, persona venerable, es comp-
tava entre aquests experimentadors.

Però al cap d'alguns dies, anà a trobar
el comitè mèdic:

— Senyors — digué, una mica ruborit-
zat —, dispenseu-me de prosseguir l'expe-
riència. Hi ha el dimoni en les aigües d'a-
questa font. D'ençà que en bec, he sentit
revifar-se'm passions que en la meva jo-
ventut ja em van donar molta feina a com-
batre-les.

— Esteu segur que és l'aigua ? —va pre-

guntar un dels metges del comitè.
— N'estic ben cert.
Què calia fer? Proclamar la descoberta

als quatre vents? 0 tenir-la virtuosament
amagada?

Es va adoptar un terme mitjà. La font
ha estat captada, pera la seva aigua 'és ll ar-
rejada amb la d'altres fonts.

Aixl potser tota l'aigua participa poc o
molt de les virtuts descobertes del rector.
Però hi ha habitants insaciables que co-
neixen aquesta llegenda i diuen:

— Quina llàstima que no s'hagi guardat
sense barrejar l'aigua de la font del rector!

Ovina fortuna per tota la regió!

Punís de Seny
La ¡ufura ac#uació política de Catalunya

X

UNA ESCISSIÓ FATAL

Acció Catalana va néixer amb l'obsessió
inicial de totes les sectes protestants. No
sabia pas ben bé què volia. Però sabia per-
fectament què rebutjava : rebutjava con-
tinuar a remolc de la Lliga. Ja en tenia
prou !

Aquesta escissió es podia preveure des de
l'endemà mateix de la mort de Prat de la
Riba. Compost, en gran majoria, d'elements
culturals, el grup originari d'Acció Cata-
lana, un cop desaparegut aquell gran pro-
pulsor de la cultura a Catalunya, de segui-
da cornença de sentir-se malament dins una
organització com la Lliga, on predominaven
els apolítics professionals i els temperaments
oportunistes, força envellits tots ells per
una lluita llarga i gairebé mai rectilínia.
L'escissió era, doncs, una cosa fatal. Ningú,
per ,altra part, no va contribuir-hi tant, sen-
se voler, com la Lliga mateixa.

Els intellectuals, els erudits, els poetes i
artistes, en aquella casa de polítics, una ve-
gada desaparegut Prat, vingueren a ser com
una mena d'estadants de les golfes. No és
que fessin nosa, però tampoc ningú no es
preocupava d'anar obrint-los pas. 1 és im-
possible de mantenir indefinidament la co-
hesió d'una comunitat política — d'una ((es-
colao, com en deien a la Lliga llavors —,
si no van incorporant-se dins la selecció
directora les joves promocions, sobretot quan
les velles no han pas donat proves d'una
capacitat extraordinària.

Cansats, doncs, d'esperar a la Lliga un
torn que Inai no venta, i contrariats de
veure que les coses no anaven pas roan ells
haurien desitjat,, els d'Acció Catalana va-
ren alçar tenda i bandera per compte pro-
pi. Des de llavors la Lliga va ser per ells
1'aoerraoió de l'abominació —, i això de
tant com l'havien sincerament estimada.

XI
HEREUS DESORIENTATS

Que Acció Catalana es posés a combatre
asprament la Lliga, era, doncs, cosa lògica.
Que ]'antic fervor d'escolà es tornés odi
amarg contra la sagristia, també era natu-
ral. Però que Acció Catalana hagi confós
i encara confongui habitualment la sagris-
tia .amb el sant, vull dir, Cambó amb la
Lliga, fins el punt que combatre la Lliga,
per Acció Catalana, gairebé es redueix a
combatre personaihment Cambó, a tort i a
dret, amb solta o sense, és una cosa que,
francament, m'admira. I no perquè a mi
em dolguin els atacs a Cambó, sinó perquè
em reca de veure que Acció Catalana potser
encara no ha copsat ben clarament la seva
veritable i fecunda posició política dins de
Catalunya. Es un 'hereu que ignora l'abast
exacte de la seva herénoia. Mentre Rovira
i Virgili va manipular-la, Acció Catalana
l'ignorà del tot. Avui, descartada la in-
fluència pertorbadora d'aquell director oca-
sional, sembla orientar-se perfectament, de
mica en mica. Però encara persisteix la
seva gran confusió originària: la confusió
de la Lliga amb Cambio. (Aquest, cal dir-ho
tot, hi té la seva part de culpa, perquè con-
sent encara massa que ;la Lliga segueixi con-
fonent-se amb ell.)

¿Què diables empeny Acció Catalana al
seu anticambonisme irreflexiu, si ella i Cam-
bó no tenen res a veure l'una amb l'a'tre —,
si tots dos, l'una i l'.altre, són due forces
complementàries, àdhuc quan semblen an-
tagòniques, de la política de la nostra terra?

0 bé jo estic completament encegat, 1 en
aquest cas perdoneu -me, o bé jo veig tan
clar com la llum del dia, que Acció Catala-
na i Cambó són avui els dos representants
essencials, insubstituïbles, d'aquell doble
caire que ha tingut i haurà de tenir sempre
l'activitat política de Catalunya : l'actuació
Catalunya endins, i l'actuació Catalunya
enfora. Es a dir : Cambó segueix essent
Gambó ; i en canvi, l'esperit de Prat de Sa
Riba ja no és a la Lliga, .perquè ha passa't
a encarnar-se en Acció Catalana.

XII
DESCOMPARTIMENT DE L'ACTUACIÓ

CATALANISTA

Entre la gent d'Acció Catalana es diu
que el desequilibri provocat a 'la Lliga per
la mort de Prat de la Riba és degut a que
Cambio, mancat del contrapès del seu com-
pany, va endur-se'n el partit vers noves ru-
tes perilloses. Però aquesta apreciació, feta
de bona fe, és tan falsa, que ve a ser el
revés exacte de la veritat.

Cambó, després de mort Prat de la Riba,
ha seguit fent absolutament el mateix que

XIII

CATALUNYA ENDINS: ((ACCIÓ CATALANA))

Acció Catalana té necessitat de Camiló per-
què la feina d'ell no és ^la seva. Ni I'espenit
d'Acció Catalana, que és el mateix de Prat,
esta fet per actuar Catalunya enfora, ni té
cap home, ni un sol, capaç d'empendre airo-
sament aquesta tasca. No crec que ningú
pugui fer-se la illusió contrària. Potser sí que
algun dels capdavanters d'Acció; Catalana
fins es veuria amb cor d'arribar a fer una
refilada oratòria en el Parlament espanyol.
Però ja sabem qué són i què valen aques-
tes pures demostracions melodioses.

En canvi, Acció Catalana té homes que
poden continuar perfectament la tradici6 de
Prat, que mai no governaran ni influiran
directament en la política general espanya
la, però que poden ésser de primer ordre
per la intensificació interna de la catalani-
tat. La intervenció d'Acció Catalana a Es-
panya, fins ara ha estat nulla. Però 'la seva
presència a Catalunya ja és força impor-
tant. La millor obra, fins ara, d'Acció Ca-
talana, no és una obra estrictament polí-
tica, 	 inés aviat cultural. No és res
més, ni res menys, que el millar diari ca'
talà de Catalunya.

XIV

ENEMICS QUE ES COMPLETEN

Si Acció Catalana sabia veure clarament
— i jo no en desespero — el seu camí, es
deslliuraria de la seva obsessió anticambo-
nista, que en el fons no és ultra cosa sinó
la por que la Lliga, a xopluc de Cambó, se-
gueixi retenint indegudament l'herència de
Prat de la Riba.

Que Acció Catalana bati, arreconi, escom-
bri — si pot — fila 'Lliga dins de Catalunya.
Però que no vulgui fer el mateix amb Cam-
bó. Aquest treballa (i cada dia haur:l de
fer-ho més) 'Catalunya enfora. Na solament
no representa cap destorb pels hereua de

Prat, sinó que els fa un servei inestimable.
¿'Per ' què combatre'l, doncs, si després
d'hav,r-lo mort, posem per cas, haurien de
ressuscitar-lo?

Entre Cambó i Acció Catalana ha d'es-
tablir-se la mateixa relació — no personal,
ni afectiva, ni de collaboració directa, tan
sols, sinó d'interdependència íntima, tácita,
necessària 1 profunda — que hi havia entre

l'actuació de rCambó i la de Prat de 'la Riba.

GAZIEL
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ELS LLIBRES

La seva part inte l.lectual, doncs, sigui la
! que sigui, juga avui en el món moral un

paper més que important. I, això és el que
precisament cal fer veure a aquesta majoria
indiferent, aclarint-li al mateix temps la
vista que sembla o realment és un xic mas-
sa enterbolida. Precisament per a tal ob-
jecte es treballa amb afany. Del contrari, a
qui arribarien aquests llibres que parlen de
l'adolescència?

Hom pensarà que totes aquestes pàgines
tenen el fi absurd i eixorc que pel sol pre-

XAVIER IBENGUEREL

Pàgines d'un adolescent
(Les Ales Esteses)

Un llibre més ha aixecat el crit de jo-
ventut: Pàgines d'un adolescent, de Xavier
Benguerel, premiat en el concurs de la col-
lecció "Les Ales Esteses "'. Diguem d'ell en
general que és un conjunt de pàgines bro-
llades veritablement dels llavis d'una ado-
lescència saborosa en episodis naturals, d'u-
na senzillesa que a tothom captiva per estar
descrita amb peculiar i personal encant.

Aquesta vegada el tema del llibre, és a
dir, la tesi de Pàgines d'un adolescent, re-
presenta alguna cosa més que el desig de
recopilar una sèrie d'emocions viscudes o
simplement líriques. Elles volen expressar

-nos, o dir juntament amb l'afany de l'autor,
que partir d'una base com aquesta—apa-
rentment vulgar i real—requereix del ma-
teix autor tenir en compte en escriure-les
les exigències del sentit dé l'emoció, de l'in-
terès i de la veritat pròpies i adequades al
mateix tema. Exigències de les quals nosal-
tres, o sigui el lector passiu, ens trobem
lluny moltes vegades, en llegir-les, de supo-
sar-les plenes de dificultats com realment
estan. I és per aquest motiu que en parlar
de l'adolescència, en explicar-1a tal com és,
com hom la viu avui o com hom la va viure
un ahir immediat a nosaltres, es requereix
de l'autor, si més no, un sentiment de justa
coordinació d'idees que el tema del llibre
vist en la realitat de la pràctica (com sol
passar en quasi tots els casos del tema) es
tà moltes vegades absent d'aital mirament
imprescindible. I això ha estat el que preci-
sament ha sabut fer jugar Xavier Bengue-
rel en les seves Pàgines d'un adolescent.

Perquè parlant en síntesi, aquest llibre
significa expressar dues vegades la manera
de sentir i de judicar l'adolescència per
cada un dels seus ressorts delicats; i ex-
plicar-la tal com deu fer-se, ço és: sense
treure-li el fons de la seva veritable natu-
ralesa, cal veure-la primerament de prop
perquè després la seva importància recaigui
en la forma de saber-la judicar i tractar
de lluny.

Així és com creiem que deuen estar es-
crits els llibres que toquen aquest tema, ob-
servant aquestes dues modalitats de tècnica.
Perquè de no ésser així, el personatge,
l'adolescent que se'ns presentés monologant
per la seva pròpia "experiència ", construint
espontàniament frases i episodis previstos,
no el creuríem sincer, ni, molt menys, lò-
gic, malgrat tenir en compte que es tracta
d'una novella.

L'autor ja sap això per endavant, i per
evitar un forçós convencionalisme opta per
tractar-lo precisament com hem dit abans:
atenent-se a veure'l sempre des d'aquests
dos aspectes. Diguem, però, de passada, que
per tal treball no volem dir precisament que
s'hagi de recórrer a la psicologia i a l'es-
tudi, perquè la mateixa divagació pròpia
del temperament quan està en el seu pri-
mer període d'intelligència i de comprensió,
no requereix el pensar profund que cal per
altres coses d'una veritable complicació d'à-
nimes. No, parlar de l'adolescència, i més
encara de la dels nostres dies, significa tan
sola un esforç, un ideal per a la realització
del treball d'un tema al qual avui es dóna
un lloc de cert relleu en la literatura trans-
cendental, i el que és principalment impor-
tant sembla posar-se ja a l'abast de Pinte-
rès de molts. No obstant, essent com és un
llibre per a tots i que parla de tots, és lle-
git en proporció per una minoria isolada,
cosa que superficialment .sembla natural. De
la joventut, els més, no viuen intellectual-
ment llur adolescència, no per manca de
mitjans per donar-li cultura, sinó perquè
no li donen importància, ja que ni ells ma-
teixos la miren com es mereix ni la cuiden
com haurien de fer-ho, i resultat d'aquest
mancament de les pàgines que la literatura
els dedica passen quasi, per no dir comple-
tament, desapercebudes a llurs ulls.

En aquest .punt, dissortadament hom no
pot obligar-los a una manera d'obrar que
creiem que els seria profitosa i que és la de
conèixer i saborejar l'adolescència ampla-
ment en tots els aspectes en què la varen
viure o la viuen amb indiferència, que és el
pitjor, ignorant tot el valor immens de la
seva part anímica, puix la joventut, com
tot i malgrat tot, no pot viure solament de
pa. Necessita un complement que s'ocupi d'e-
lla i que tracti mitjançant els llibres d'ocu-
par-se directament amb ella.

XA VIER BENGUEREL

text literari augmentin llur mercat sota un
nom convencional, dedicat a una minoria
constant i aficionada a semblant lectura.

Gràcies a Déu el problema moral de la
joventut sembla preocupar avui a tothom
i en tots els estils en una forma d'interès
més sincera que en el passat ahir.

E. A. LEWI

M. RUBIÓ I TUDURf i N. MART

Estat Espanyol S. A.

Marian °Rubió i• Tudurf i N. Mart, autors
en collaboració d'aquest llibre, volen resol-
dre l'afer de la unitat espanyola d'una ma-
nera freda i intelligent. Val a dir que la
veritable solució del problema constitucional
espanyol, del qual és eix l'anomenada qües-
tió catalana. estarà en 1a pràctica més a
prop de la línia de conducta assenyalada
pels autors del llibre, que de les apassiona-
des estremituds dels sentimentals d'amb-
dues bandes.

La unió de Catalunya i 'Castella és un
matrimoni de conveniència. Ara bé : si
aquesta conveniència està basada en pro-
fundes raons històriques, és indubtable que
dóna una base d'unitat d'una solidesa gra

-nftica.
'I és que, en efecte, raons poderos{ssimes

fan que Catalunya i Castella hagin de mar-
xar plegades pels camins de la història ; i
aquesta marxa espot fer de dues maneres
o discutint i barallant-se, o mirant de tro

-bar un temperament de concòrdia. En una
paraula : 'Catalunya o serà l'obrera de la
grandesa d'Espanya o, al contrari, la cerca-
raons que ho durà sempre tat a l'anarquia.
Són els polítics espanyols aquells que poden
decidir la cosa en un o en altre sentit. No
cal que facin jugar la .passió en la recerca
del problema ; la passió sabem per endavant
que ens duria a la discòrdia. Hi ha una
certa diferència temperamental, la diferència
de llengües, de costums i de lleis, que, fa-
talment entre Ices persones primàries (o
dintre aquell fragment d'ànima on tots som
uns primaris) a una i a l'altra banda han
de donar lloc a certes antipaties irracionals.
En canvi, ila freda intelligéncia, el sentit de
les realitats, àdhuc el de la justicia, diran
d'una manera automàtica la vera solució
del complicat afer liistóric.

Llibres d'aquesta tònica són benvinguts
a casa nostra. Cal educar el nostre poble
per tal que; inclús en eós moviments de
p'otesta, no perdi mai una clara visió cons

-tructiva.
No hi ha dubte que el coneixement de

la història antiga ens fa saber l'extensió
dels nostres drets. Però la història moderna
és indispensable per a tothom qui vulgui
estar imposat dels seus deures.

R. LL.

En l'esperit i en l'obra de Charles du
Bos hi ha un element sobre e1 qual vull
cridar particularment l'atenció del lector:
tot es presenta en eli sota el signe de la
grandesa.

Aquesta disposició a no acceptar sinó el
qua és excellent i a considerar totes les co-
ses sota N'angle del que és essencial, del
que és perfecte, és la prova més real de 1'al_
tura d'una intelligència i de la noblesa d'una
inima. Quan Ilegim, per exemple, l'admi-
rable estudi de Charles du Bos sobre By-
çon, que no fixant-se més que en el ferio-
rico humà ens dóna ai mateix temps l'anà- 1
lisi més exacte i més complet de l'artista,
els seus assaigs crítics, el seu Dialogue avet
flndré Gide, som sempre sorpresos del des-
embaràs amb qué aquesta intelligènoia es
mou sempre sobre els plans més ele-
vats. Charles du IBos ateny immediatament
al caràcter profund i íntim i sense renun-
ciar res del pintoresc movent i bigarrat de
la vida, comunica sense esforç amb el do-
mini més secret dels esperits i de les àni-
mes.

En la nostra època d'apressada lleugeresa
i de superficialitat, aquesta estructura pri-
mordial i constitutiva de tota l'obra de
Charles du Bos mereix d'ésser subratllada,
reconeguda i admirada.

Força precedents illustres ens han ense-
nrat que el «diario, és a dir, aquestes notes
preses dia per dia, no amb la intenció de
publicar-les, sinó per- constituir en certa ma-
riera unes «memòriesu, pot ésser un gène-
re literari molt important f d'una fecunda
eficàcia. El «diari» comporta, en efecte, una
crítica perpètua de l'individu enfront dels
éssers, dels esdeveniments, de les coses, un
traçat precís dels moviments de l'esperit i
del cor, una activitat d'anàlisi que esdevé
veritablement creadora perquè l'abjecte al
qual s'aplica rés sempre l'autor del «diari»
mateix, i que res no ens ajuda imillor a co-
nèixer-lo que aquestes perspectives obertes
per ell sobre el domini dels sentiments i de
les idees.

Estès sobre una durada d'una vintena
d'anys, unes quantes vegades abandonat i
reprès, el Journal de Charles du Bos cons

-titueix un testimoniatge essencial sobre una
de les personalitats intellectuals més origi-
nals i més curioses de 'la nostra literatura
actual. Hom hi discerneix la formació d'un
esperit atent a totes les suggestions que li
vénen de la poesia, de la musica, dels pai-
satges, les respostes de la intelligència a
totes les crides que commouen l'ànima, 'el
cor o els sentits.

Potser és sota la forma de diari que cop-
sem en els seus passos característics el pro-

1
 cés de la creació literària. Un llibre és sem-

pre una suma de pensaments, d'impressions,
d'emocions rebudes, conscientment o no, per
l'autor, elaborades, transmudades. Esdeve-
nen la substànoia d'aquesta creació nova,

els elements constructors d'una arquitectu-
ra. Qualsevulla que sigui la forma en la
qual són versades, .poema, novella, assaig,
drama, crítica, reprodueixen les fases de la
vida interior de l'artista, els records; les da-
des de la imaginació o de la fantasia.

Renunciar a l'obra que ordinàriament s'a-

nomena creadora per consagrar-se a un

«diario, és doncs transposar solament 1'ope-
nació literària. I res no rés més propici a la
naixença de les idees com aquesta medita-
ció escrita, aquest diàleg amb si mateix. El
valor psicològic d'un document semblant és
gran : recordi's el Diari d'Amiel, per exem-
ple. Que completa és la informació que ens
dóna sobre tot el .mecanisme de les idees
i dels sentiments!

Encara hi ha una altra cosa en el «diari»
el desig d'ésser sempre al corrent de si ma-
teix, de tenir el compte exacte de tots els
moviments del cor i de l'esperit. Cap reas.
ció davant un ésser, un llibre, una conver-
sació, no escapa a 'l'anàlisi. No tenint el
desig de projectar en un ésser objectiu la
substància real de la seva vida intellectual,
la conserva intacta, la reprodueix sense de-
formar-la. Quan prestem a un personatge
fictici els nostres ideals, els nostres desigs,
les nostres experiències, les nostres emo-
cions, els fem sofrir, inevitablement, un
guerxament que és la conseqüència del pas
de la vida a l'art. Ben sovint, en aquest
pas, el personatge s'enniqueix i rep de la
invenció uns matisos més nombrosos, més
variats. Però ¿no és igualment interessant
d'atènyer a l'estat pur el resultat d'aquesta
operació química per la qual 1a intelligéncia
modifica tots els elements que li són do-
nats?

Una de les condioions essencials de l'e-
ficácia d'un «diari», potser la més indis-
pensable, és la sinceritat. Vull dir aquella
lleialtat absoluta en front del seu esperit i

de la seva sensibilitat. Quan aquesta con-

dició es troba realitzada, ]'adequació entre
e1 subjecte i ]'objecte esdevé tan perfecta
que el «diari» pot ésser considerat com una
mena de mirall on totes les coses es reflec-
teixen a llurs llocs, amb unes perspectives
exactes i unes distàncies justes.

L'aparent deixadesa, la gratuïtat abso-
luta, que són els caràcters d'aquestes re-
marques quotidianes, naixent de tots els
xocs que commouen l'home, no ens han de
dissimular la fructuosa collita que represen-
ta aquesta paciència de l'esperit a cercar-se,
a fixar els moments importants de la seva
vida intellectual. Llegint els extractes del
Diari de Charles du Bos que han estat pu-
blicats, el lector serà deturat a cada ins-
tant .per la quantitat de digressions que li
imposaran una nota sobre una frase de
Bach, un paisatge de Corot, una màxima
de Joubert. Aquests punts de referència que
l'autor ha posat per a nosaltres, són tantes
altres indicacions de vies noves, de parti-
des. .La sorprenent qualitat d'aquest espe-
rit que reflecteix ací, en mil facetes, totes
les impressions, de la amés fugitiva a la més
profunda, dóna a aquests comentaris el va-
lor i l'eficàcia de gruixudes obres crítiques.
En una una de Charles du Bos hi ha so-
vint més de substáneia veritable, de nodri-
ment essencial, que en volums massissos i
feixucs.

Agraïm-li d'haver conservat, .per a nosal-
tres, .aquests testimoniatges. Sobre Henry
James, sobre Nietzsche, ha escrit uns judi-
cis definitius. Per bé que la forma mateixa
de «diario no hagi de conferir-li sinó un va-
lor d'opinió individual, de reacció, per dir

-ho així, i els guarda un caràcter d'imme-
diat, de temporer, aquestes compten entre
les pàgines més lúcides, més vigoroses de la
crítica d'avui.

Una obra semblant aclareix no solament
força problemes importants de 'la literatura
moderna, sinó que projecta també una llum
verídica sobre aquest esperit apassionat per
tots els aspectes de la intelligència i de
]'art, sobre aquesta curiositat directa i for-
ta, sobre aquesta cultura, la riquesa, la di-
versitat i la profunditat de la qual no sa-
brem admirar m .i prou.

Aquesta recerca atenta de si mateix ha
conduït Charles du Bos a escriure un dels
documents més preciosos que puguem pos-
seir sobre els recursos, les experiències I
les operacions de l'esperit hum Crític de
la seva pròpia substància i de la manera
amb què aquesta reacciona a les excitacions,
a les suggestions de l'exterior, Charles du
Bos ha 'aclarit per a nosaltres força domi-
nis obscurs de la consciència i de l'activitat
del nostre Jo.

E1 costat subjectiu d'aquesta obra éa doncs
el qui constitueix a la vegada el seu valor
més singular i la seva eficàcia més general.

MARCEL BRION

Julien Benda, que amb La trahison des
cleres desfermà una polèmica que, des de
fatres anys, rebrota de tant en tant, ha
escrit a propòsit del Clemenceau qui sauva
la patrie, de Daudet, aquestes frases

«Existeix en els nostres dies un gènere
literari, nou solament per la seva sistemà-
tica, que es podria anomenar bastant bé
la violació de sepultura. Consisteix en efec-
te a apoderar-se dels grans morts i treba-
llar-los com cal per fer d'ells uns patrons,
o almenys uns adeptes, d'una causa estima-

da. Els escriptors reialistes no tenen el mo-
nopoli d'aquest gènere, però en són mes-
tres. Avui troben manera de fer-se seu Cle-
menceau el dreyfusard, l'anticlerical, l'ho_
me del «bloc» ; una altra vegada és Taine,
l'enemic jurat del poder catòlic i de l'abso-
lutisme; d'altres dies, Michelet, Renan,
Proudhon, ja se sap per quins savis proce-

diments. No menys curiós, encara que
menys remarcat, és el cas de Fustel de Cou

-langes. En pensar que la conclusió de La
Ciutat antiga és una de les apologies més
vibrants que es puguin llegir en favor de
la concepció cristiana de .la societat i de 1a
seva substitució a Sa noció romana, n'hi ha
per admirar-se de veure l'autor d'un tal
llibre preconitzat com un de llurs mestres
pels pitjors menyspreadors d'aquesta revo-
lcció; en pensar que escriu (Id., III, xvnl):
«La funesta màxima que la salvació de
l'Estat és la llei suprema, ha estat formu-
lada per l'antiguitat», hom queda veient vi-
sions de veure'l erigit president del sopar
anual dels turiferaris d'una falsedat patriò-

tica. Entès que els morts ens governen, però
cal convenir que ja ens hi tornam, ja.»

L'actualitat d'Homer
Tota una vida dedicada a estudiar Ho-

mer, tal es pot definir la de Víctor Bé-
rard, l'hellenista ja conegut a (Barcelona,
gràcies al qual estem més certs que mai que
Homer ha existit i que era un borne de
lletres que componia els seus poemes en el
seu gabinet de treball, i no 'pas un vaga-
bund que anava recitant i passant el plat
per aquells 'pobles de Zeus.

Però qualsevol resumeix quaranta anys de

feina i dotze volums gruixuts en l'espai
d'una simple notícia ! En fi, Homer no te-
nia res d'un primitiu, inspirat i espontani,
i l'Odissea és «el producte I el testimoni d'u-
na civilització ja antiga, aristocràtica, re-
finada» ; resultat d'una «literatura artista,
conscient, que lentament, en el transcurs
dels segles, havia conquistat l'ús de l'es-
criptura i preparat la llengua, la mètrica,
els temes i des convencions del poema èpic.»

"Grand' ROute"

André Malvaux l'autor de Les Conqué-
rants, una novella de la qual no es féu el

cas que calia, declara en el primer número
de Grand' Route : «Pensa en burgès tot ho-
me que posa en primer pla els valors de
consideració.»

Això vol dir, doncs, que aquesta revista
de la qual hem rebut dos número- ,fins ara,
és una revista anticonformista, oberta, com-
bativa, jovenívola en una paraula.

Entre els seus redactors I collaboradors,
dominen en efecte els noms pertanyents a
les més recents promocions -franceses, o bé
noms estrangers que han fet de França una

segona pàtria : Renaud de Jouvenel, André
Cayatte, Philippe Lamour, Eric B. Hurel,
Dense van Moppès, Le Corbusier, Jeanne-.
ret, André 'Lurçat, Igor Markévitch, 'Filip-
po Burzio, etc•

D'una mena d'editorial que signa E. B. H.
transcrivim : «Nosaltres, els vivents, tenim
davant nostre la carretera, el camí més
curt... Lliures de les esperes i de les distàn-
cies, tenim uns objectius definits... L'home
vivent, el nostre amic... Dret davant nostre
tenim la carretera, la carretera dreta i des-
prés la ciutat. La ciutat digna de les nos-
tres ,presses. La ciutat tal com la volem és
una ciutat oberta.»
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Pròxima inauguració de grans reformes per ampliació de local

Juli Verne en català

Diverses vegades s'ha iniciat Sa publicació
en català de les novelles famoses de Juli
Verne, que han constituït la lectura predi-
lecta de tantes adolescències.

Ara darrerament, la «Collecció Popular
Catalana» s'ha inaugurat amb una de les
novelles més llegides de Verne, Miquel Stro-
goff, traduiria .per J. Bigordà.

Miquel Strogoff no és pas de les obres
que responguin al gènere a qué amés es de-
dicà el popular autor francès — el gènere
d'anticipació de progressos científics, molts
dels quals hem pogut ja veure realitzats,
encara que de manera diferent a la somia-
da per ell —, sinó que és una obra d'aven-
tures 'patètiques en què la predicció cientí-
fica ocupa poc lloc. Però és, potser, una de
les millors novelles que escriví el fecund
novel-lista francès.
Després d'haver passat el període de

menysvaloració, pel ,qual sembla inevitable
que han de passar els autors durant els
anys immediatament següents a la .seva
mort, Verne té ja una plaça guanyada en
la història de -la literatura. L'avinentesa
del centenari de la seva naixença, escaigut
dos anys enrera, serví per donar-li aquesta
situació que amb poques variacions essen-
cials, és la que ocuparà en definitiva.

«Quin estil el de Juli Verne ! Res més que
substantius!», deia Guillaume Apollinaire
a tall d'elogi. Si a aquesta sobrietat afegiu
l'interès que desvetllén les aventures del cor-
reu del tsar — víctima d'una mediocre i no
gaire reculada adaptació cinematogràfica 
us explicarà per què Verne pot .ésser un bon
autor per a una collecció popular com la
que s'acaba d'inaugurar amb Miquel Stro-
goff, collecció popular, d'altra banda, força
ben presentada I que, com es desprèn del
seu nom i del propòsit editorial que encap-
çala el volum, té l'objecte de posar a les
mans d'un vast pdblic les obres anés sus-
ceptibles d'interessar-lo.
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del Penedès.

Té el gust d'oferir al públic els serveis de la seva

SUCURSAL DE LAS PALMAS (Canàries)

que obnirà les seves oficines avui dijous, dia is de maig 1 realitzarà tota classe
d'operacions de Banca i Borsa igualment que totes les seves altres agències i

sucursals.



JOSEP MARIA DE SAGARRA

Teatre Català ROMEA
Companyia VILA•DAVf

Avui, dijous, a la cinc de la tarda, i nit,
a un quart d'onze. L'èxit d'Elmer L. Rice,
traducció de Millàs-Raurell

El carrer
Una casa construïda a l'escenari. Més

de 60 personatges.
Cada dia, tarda i nit:

El carrer

TEATRE TALIA

Oran Companyia de vodevil f teatre modera

Avui, dijous, tarda, a les cinc. La popu-
lar obra de Montero i Amichatis:

L A BOR. D A
per la seva genial creadora Enriqueta
forres. Nit, a les deu i quart. Grandiós
programa de riure:

GENTE BIEN

de Rossinyol i l'èxit còmic de l'any:
TA R A R E ,'.!.

Triomf de l'autor i intèrprets. Nou deco-
rat de Fontanals.

Dissabte, tarda. Reposició del famós
vodevil: «Pastilles Hércules», per Enri-
queta Torres. Nit i diumenge tarda i nit.
L'obra de riure de la temporada:

TARAR f...!

Angel Pestaña al teatre
Per un vilatà que no tingui temperament I seu ambient és com treure'l de casa seva.de rodamón,	 és certament difícil l'adapta- I un borne, ,per anys que tingui	 si sempreció a l'ambient de les grans ciutats. Aquell ha viscut a casa seva, quan el treuen	 siviure més o menys tranquil i reposat de la no és un home molt dúctil, va pel món comgent camperola, es converteix a la ciutat un infant. D'aquí la tragèdia dels príncepsen	 un viure ple de trepidacions.	 Un ciu- caiguts que ens presenta Marcellí Domingo.

tadà	 passa	 pels D'aquf la tragèdia dels camperols que se'n
carrers més plens van a ciutat, que ens presenta Angel Pes-

'	 de sorolls, dellums taña en La ciudad. Marcell' Domingo i An-
i de gent amb la gel	 Pestaña	 han	 portat	 dalt	 l'escenari
mateixa desimbol- aquesta qüestió de 1a inadaptació de l'home

r^	 tura que si passés format en un .ambient, a un altre ambient
per un caminet de enterament distint. Els prfnceps de Marcellí
bosc. Un pobletà

`
Domingo canvien d'ambient per força, els

s'hi	 troba	 com camperols de	 Pestaña	 cerquen	 voluntària-
,	 embriágat• Per un ment aquest canvi en un anhel legítim de

ciutadà,	 diríem guany.	 Els prínceps de MarcelIf Domingo
que el carrer dóna

`
no ,poden adaptar-se a la realitat de cad

tombs al seu vol- dia	 perqué	 havien passat	 mitja	 vida	 en
 tant sense esgar- una profunda	 somnolència.	 EIs obrers de

J	 ,	 a .	 •	 rinxar-li	 els	 sen- Pestaña no poden incorporar-se el ritme ciu-
>	 r	 tus.	 Mentre	 que tadà perquè el canvi d'ambient els submer-

^ 
t	 "`	 la gent del camp geix en una mena de somnolència. De l'o-

v '	 giravolta amb el bra de Marcellí Domingo es desprèn que la
'	 carrer. vida passada en la blanesa incapacita per a

á	 t	 Durant aquest ta vida del treball.	 De l'obra de Pestaña,
k	 „ j	 període d'adapta- que la ciutat enterboleix la vida de treball
f,	 ció a Sa vida de de la gent del camp. En el fons, un i altre,
 les grans urbs, .la ens "presenten un drama de gent inadapta-

t	 gent més o menys da. I és evident que aquest conflicte és molt
j	 camperola viu en més humà que no pas social.	 Per aquest

un	 estat	 gairebé motiu Marcellí Domingo i Angel Pestaña
de	 somnolència. posen en Els brmncebs caiguts i en La ciu-

N	 Adhuc	 les	 reali- dad, respectivament, més sentiment que doc-
tats	 més	 imme- trina.
diates	 són	 vistes I es dóna aquest fet curiós : dos escriptors

ic { '	 com embolcallades de tendències esquerristes en el camp so-
1	 'N` ñ t^" ;	 per	 una	 boirina. cial,	 se'ns converteixen, 	 dalt l'escenari, 	 en

Els moviments autors teatrals de tendéncies discretfssimes.
%	 que en els nuclis Sobretot Angel Pestaña en La ciudad. Aques-

de població petits ta obra podria anar signada per un autor

són determinats teatral de mentalitat burgesa: la ciutat per-
per una visió fres- verteix,	 l'aire de la ciutat enmetzina,	 etc.
ca	 de lla	 realitat Pestaña es refereix, naturalment, a la ciutat
de	 cada	 dia,	 ien actual,	 la	 ciutat formada per la burgesia.

les grans ciutats són	 com alentits per la No obstant, en diu el mateix aquesta matei-
novetat de l'ambient, Afegim-hi la sensible xa burgesia.
diferència de costum	 la visió distinta de les I és que Angel Pestaña s'ha	 proposat,
coses del món, etc., etc., i trobem que per creiem, abans que tot, portar a l'escenari el
la gent del camp que se'n va a ciutat co- conflicte humà — con fl icte que, sigui dit de
mença tota una vida nova. I aquest canvi passada,	 sovint depèn d'un conflicte social

de vida és crític, 0 el camperol domina 'a o e comporta. — 1 sense proposar-se de fer
ciutat i s'incorpora plenament al ritme ciu- art proletari, aparellament de mots que evi-
tadà, o el camperol és dominat per la ciu- dentment no vol dir res.
tat	 i es troba	 desplaçat constantment 	 en Pestaña	 aconsegueix moments	 emotius,
un vaivé titellesc, però	 no diu,	 ni per projecció,	 allò	 que 'el

1 és que borne i ambient són dos focus públic esporava del tan popular líder.
de mútues influènoies • Treure un home del R. P.

El senyor Karsenty, amb la clenxa parti-
da simètricament damunt del crani, amb les
ulleres de carei i amb el nas d'aquell famós
corbeau de la faula de La Fontaine, ha
creuat els telegrames de consuetud amb el
senyor Canals, i el dilluns de la setmana
passada, va carregar a l'estació d'Atocha
uns quants baguls amb roba i amb paper
pintat—els décors d'.André Boll—i a més a
més va carregar uns quants personatges
bregats a pintar-se la cara, a fer tremolar
la veu, i a fer grans declaracions d'amor
davant del públic, sense donar-se gens de
vergonya. Entre els personatges, hi havia
una figureta de dona esmolada com un pas

-sarell, tendra, dolcíssima, d'una gràcia pla-
tejada, precisa i punyent. Aquest ángel de
l'altre món es diu Madeleine Renaud.

1 ja els tenim al Goya, i comencen amb
Mélo. Un públic d'abonats a teatre francès
que el saben de memòria escolta el darrer
èxit de Bernstein. lss una cosa fina i deli-
cada, que converteix la sang de l'espectador
en un suc de taronges empolsinat de sucre.
Després de Mélo les espectadores deuen be-
sar d'una manera correcta, musical i inofen-
siva. IBerstein, en aquesta obra, es vol posar
à la ¢age dels escenaris exigents, trinxant
les seves màquines de gran flato i servint

-les en petits quadrets, en els quals la músi-
ca fa d'espècies. Entre una mica de Bach,
de Rimsky-Korsakov, de Musorgsky i de Le
Keu, entre un violí trucat, un piano de cua,
unes cortines de vellut i uns decorats bas-
tant lamentables d'André Bell, Bernstein
penja el cor de dos xicots, i el cor d'una
xicota, i amb aquella dolcíssima retòrica de
gran prestidigitador, es dedica a fer allò que
en d-iuen l'anatomia i la fisiologia del senti-
ment humà per a ús de les senyores de qua-
ranta anys, aficionades a les begudes manses
i a les passions definitives. Mélo és una obra
trucadíssima, plena de tot el semitisme, tota
la descomposició i tota la ciència de pirata
teatral que posseeix el senyor Bernstein. L'úl-
tim quadro és un model de la mercaderia.
Ara que les desgràcies que passen en Mélo
podrien ésser exactament unes altres des-
gràcies, i Berstein quedaria igualment bé I
les senyores fruïrien de la mateixa manera.

Després de Mélo hem tingut el gust d'a-
plaudir Jean de la Lune, de Marcel Achard.
Aquesta obra, més jove, més audaç, més fina
que Mélo, és d'un positiu interès.

Achard, com Natanson, com Jeanson, com
Pagnol, és un dels afortunats del teatre de
la post-guerra, que en l'escena cerquen la
perspectiva absurda i desllorigada de la far-
sa, que acusen la simplicitat, i volen sortir

-se una mica d'aquell tou de f oie-gras i de
sospirs que feia les delícies de les velles gui-
neus del boulevard. Jean de la Lune és una
obra molt intelligent, feta amb un instint
teatral i amb una elegància remarcables. El
personatge central és un derivat del Quixot
i de l'Idiota i de tants herois de les litera-
tures perifèriques. Són aquestes figures que
volten com unes desesperades entre la Pa-
tologia i •l'Evangeli i no acaben de trobar
mai la cadira per seure. Jean de la Lune,
però, és un xicot francès del dia, i no té
quadratura heroica, és un pobre infeliç, baix
de sostre, gris i sense tragèdia definida.

Achard, en el primer acte, inventa unes
magnífiques escenes de farsa brillant; el se-
gon acte, fluctuant entre la tendresa i el
cinisme, és de més gruix, però al final 1'o-
bra baixa de to, i el tercer acte, encara que
sigui hàbil, es decanta per una recepta in-
ofensiva, i l'audàcia de l'obra se'n va una
mica per terra.

Martine, de Jean J. Bernard, escrita amb
una emocionant economia, és un poema con-
tingut, una cançó gairebé sense paraules,
amarga, perfumadíssima d'un perfum in-
tens carn la millor menta que es cria pels
marges. Preferim Le feu' qui reprend mal a
Martine. l'honradesa de Jean J. Bernard,
el seu famós teatre del silenci en Martine
arriben a una tan austera disciplina, que
hi ha moments que el drama sembla que
se'ns queda als dits, com aquelles papalio
nes nocturnes, tan febles, tan perfectes, pe-
rò tan insignificants.

Sobre aquesta obra, i sobre el teatre de
Bernard, podríem fer llargs comentaris que
en aquest molhent no són del cas, però és
possible que un teatre només de mirades i
de sospirs, encara que els sospirs siguin
molts autèntics i en les mirades hi hagi
múltiples intencions, no sigui un teatre com-
plet. Pel nostre gust, hi manquen ossos i
múscul, hi manca la brutalitat, encara que
sigui impura.

L'Illusioniste, de Sacha Guitry, no ens
ba fet cap illusió. Hi ha l'habilitat d'algu-
nes escenes, els jocs d'unes paraules picants,
però tot de pressa i corrents; el millor de

la comèdia són mitja dotzena de frases que
poden illustrar ninots de Le Rire o del Jour-
nal Amusant• E1 darrer acte és inexistent.

La Beauté du Diable, de Jacques Deval,
és una obra per ésser duta en una tournée
sense gota de miraments. Per emocionar uns
vetes-i-fils sentimentals, amb'•unes escenes

MADELEINE RENAUD
en uRomanesquesi, de Rostand

d'amor sense excitació ni veritat de cap me-
na, i de la tendresa més barata que es con-
sumeix en els escenaris.

A més a més d'aquestes obres, hem vist
A Quoi révent les jeunes filles, la Nuit de
Mai, les Caprices de Marianne, aquests dol

-ços passatemps d'Alfred de Musset, que la
companyia ha .servit per commemorar el
centenari del 'Romanticisme i que tant solen
distreure a les mares de les pensionistes, en
les festes que es fan en els collegis de la
província francesa, .però que francament ja
no s'aguanten ni amb crosses en un escenari
del dia.

Aquestes coses de Musset són molt apte-.
ciables, com són apreciables certs ventalls
antics, certes crinolines arnades, i -els llavis
que diu que tenien les senyoretes d'ara fa
cent anys, però que és molt difícil que nos-
altres puguem besar mai, encara que siguem
bruixots.

Dels actors que ens ha dut M. Karsenty,
hem de celebrar Michel Simon, extraordina-
ri en el Cloter de Jean de la Lwme, i en to-
tes les obres en què ha pres part.

Jean Wall és un comediant fresc, intel-
ligent, enemic de la retòrica i el teatralisme.
L'última escena de Mélo la va dir amb una
emoció admirable, i va fer una creació finís

-sima del Jeff de Jean de la Luxe.
Roger Gaillard és el brillant de la troupe•

Es el que duu el frac, el clac i el bastó com
un model de bon sastre. Té uns paiames i
uns quimonos de gran efecte, és el que canta
l'amor com un rossinyol, el que fa el cínic,
el "gigolo" i el transcendental tal com
Déu mana.

Tots aquests papers són agres i antipà-
tics de fer. Es necessita un cert aplom per
tenir molta estona una actriu abraçada en
escena i no provocar la indignació del pú-
blic. Roger Gaillard fa aquestes coses amb
discreció, amb humor, i quan s'ha d'enten-
drir, s'entendreix segons les regles de la
bona tradició francesa.

Madame Pradyll, molt coneguda del nos-
tre públic, és aquella actriu de gran efecte,
amb una gràcia madura i insinuant, amb els
cabells lluents i uns vestits llargs de crépe
de Chine color d'ensiam que arriben al cor.

I tat el nostre entusiasme per Madeleine
Renaud, la vedette. Es una de ls actrius més
dúctils, més afinades, més complexes que
avui dia té l'escena francesa.

La seva creació de Martine és insupera-
ble; Bernard ja ha dit que Madeleine Re-
naud és l'intèrpret ideal de les seves obres,
i molts autors si volguessin ésser galants i
de passada ésser sincers, haurien de mani-
festar el mateix.

Madeleine Renaud fascina per da seva
tendresa i per la seva modernitat, és una
actriu del dia, sense aquell panache ni aque-
lla retòrica insultant, de les grans vedettes
avellutades que fatalment havien d'estar
amistançades amb un ministre i tenien d'és-
ser les muses familiars d'un acadèmic fa-
mós.

Madeleine Renaud representa el punt dolç
entre la feminitat més desesperadament in-
tuïtiva i la reflexió més delicadament con-
trolada.

Poques vegades ens havem deixat endur
per un espectacle amb un entusiasme tan
viu com davant el moviment de la jovenís-
sima Milly, en les revistes-operetes italianes
que aquests dies tenim a 1'Olympia.

Deliciosa artista, Milly! Si una actriu
còmica hi ha que reuneixi per un igual les
tres condicions de moviment i dansa esvel-
tíssims, de cant i dicció pessigollejants, de
simpatia i gràcia i ben vestir, aquesta és,
indubtablement, la italiana Milly.

Femenina, àgil, somrient, Milly s'enduu
l'espectador als cinc minuts d'ésser a l'es-
cena. Tota la sala d'espectacles és plena de
la presència d'aquesta artista. 'I quan no és
a escena, la llum de les bateries i dels fo-
cus és com tremoladissa de la imminència
de la seva aparició.

Milly, que és a Barcelona aureolada dels
triomfs de cent teatres, se'n ha endut
els sufragis entusiastes i unànims del
nostre públic, en la seva deliciosa interpre-
tació de Mirella en L'amante nuova, i de
Rosemarie en La Duchessa de Chicago.

Una altra joveníss'vma italiana, la dansa
-rina Mity, hem¡ tingut ocasió d'aplaudir

en .aquesta companyia italiana d'opereta
Milly - Orsini. Allò que en Milly és gràcia
magnífica i completa de moviment, en Mity
és ritme perfecte de dansa. En els dos o tres
ballables en els quals intervenen Milly, el
company de Milly, Orsini, Mity i el parte-
naire de Mity, Totó, trobem dues parelles
que es complementen per encaix. Milly i
Orsini són, diríem, la gràcia del moviment;
Mity i Totó el moviment fet de desarticu-
laoions. Mity - Totó és una parella de dansa
notable — sobretot en el començament del
tercer acte de La Duchessa de Chicago.

Alfred Orsini ja era conegut del públic
barceloní. Aquest actor còmic ha guanyat
en aplom i en desimboltura de moviment des
de la seva vinguda a Barcelona, per prime-
ra vegada, amb la Lidelba. Orsini, prim i
escardalenc com un Pasquali, ens ha agra-
dat molt més en La Duchessa que en L'a-
mante nuova. En l'una i en l'altra Orsini
confirma la fama que li ha valgut el nom
de gran Orsini.

OLYMPIA
Companyia d'apereta italiana MILLY-ONSINI

Avui, dijous, tarda i nit:

La Duchessa
de Chicago

música del mestre KALMANN,

En fi,'• la companyia Milly - Orsini, amb
Rina Galeffi, Leo Micheluzzt, Ester Orsi,
Angela Polisseni, Cario Rizzo i Alberto Si-
meoni, és, evidentment, de primerissimo car

-tello, com anuncien els cartells. Les presen-
tacions, avui dia, sempre admeten un mi-

, S,l T

MILL 

llar, el mateix que les operetes. Decorats,
joc de llums, giris, boys "i vestits, formen
un conjunt excelient — presidit per la deli-
ciosa figura femenina de signorina Milly.

P. D.

mee--••

TEATRE NOU
Gran Companyia de sarsuela castellana

i catalana de G. Camarasa Sort

Avui, dijous, tarda i nit:

La Taverna
d'En Mallo!

i

La Legió d'Honor
Tarda, cantades per l'eminent divo JOAN
ROSSICH. Nit, debut del notable tenor
ENRIC ALA VERT.

MAN FRED
Deia Strawinsky, durant una de les seves

estades a Barcelona, que la dificultat més
gran que existeix a la música de teatre és
que és difícil, gairebé impossible, que l'aten-
ció del públic pugui estar alhora a dalt, a
l'escenari o a baix, en l'orquestra. Per a
aconseguir la unanimitat d'efectes d'una
Òpera de Gluk, de Mozart o de Wagner, cal
una forta compenetració de tots els elements
rumies, plàstics, dramàtics, de manera que
l'atenció pugui exercitar -se simultàniament.

FI en Manfred de Robert Schumann ens
trobem que aquesta unificació només exis-
tia dintre del pensament del compositor.
Però la realització externa no correspon a
aquell propòsit. Per això si voleu seguir
la declamació, no escoltareu la música, i si
escolteu la música, desapareix tota la decla-
mació. L'absència de anoviment escènic aca-
ba d'acusar aquesta desmembració.

A més el poema en forma dramàtica Man-
fred és tot ell ofegat escènicament pel pes
de la seva intensa 1 profunda poesia. Es
més per a ésser llegit que pee a ésser vist
representat.

De manera que Manfred, de Robert Schu-
mann i Lord IByron, és una cosa composta
de dues altres que es donen ]'esquena, es-
sent cádascuna d'elles bellíssima en si.

Això fa que sempre resultará anés bell
quan hom repassa la partitura a casa, que
llavors que 1a sentim al concert.

En una paraula : els elements són insupe-
rables, però el género és fals; condemnat
per endavant, com una piràmide .posada cap
per avall és inestable.

Les interferénoi•s produeixen una regió
d'ensopiment que impossibilita l'esperit ener-
vat a deixar-se impressionar quan arriben
els moments d'una intensitat culminant.

De l'audició de Manfred, els compositors
poden treure'n una conclusió útil. I és que,
molts fragments anodins o àdhuc banals
qua es troben als poemen dramàtico-lírics,
des de ]'oratori al ballet, tenen, amb tot,
una justificació pràctica. La d'evitar que
l'esperit del públic s'endormisqui i, per con-
següent, no pugui copsar la beutat dels mo-
ments veritables.

Això explica el perquè un excés d'enra-
riment de la matèria, un excés de depura-
ció, l'antisèpsia, en un mot, dóna tan mals
resultats a les arts.
Manfred pateix d'aquest excés de puresa.

Reduint el paper de la música a quatre tocs
arrib. a fer-la incorporal i, per tant, inexis-
tent per a tots aquells que no saben por
endavant que sarau ha d'arribar un moment
ple d'emoció, i l'esperen a l'aguait.

De totes maneres, és molt interessant que
l'Orquestra Pau Casals hagi donat a conèi-
xer, per primer cop peL que fa .a la majoria
del públic, una de les obres cabdals d'un
dels músics cabdals de la història. Es pot
dir, parodiant una frase del comte Keyser-
ling aplicada a una de les altes personali-
tats catalanes, que Manfred és una obra ge-

nial i que els seus errors estan a l'altura
del seu geni.

Interinament,
0. P.

Palau de la Música Catalana

Avui, dijous, a tres quarts de deu del
vespre.

Última audició del poema de BYRON-
SCHUMANN

u^'f^1►fi1[Ti ^fi:
Artistes del Teatre Intim Orfeó Gra:

cienc.
Direcció:

PAU CASALS

fl IGU1 de IYERG'E
deMONTSfRRffl'
Reuma, ferides, contusions,;
grans i picades d'insectes.

Una fricció després del bany és el millor
tònic

Teatre Català Novetats
COMPANYIA CATALANA

Direcció: C. CAF'DEVII.A

Avui, dijous, tarda. ESPECTACLE
PER A INFANTS:

I rateta que escombrava 1'esCaieta
Nit. TERTÚLIA CATALANISTA:

EL MISTIC
Demà, divendres. Benefici d'Avelí Gal-

ceran

ELS SAVIS DE VILATRISTA
i

L'Agencia d'informes comercials
Es despatxa a Comptaduria.

"GRANDE SEMAINE DRAMATIQUE FRANÇAISE"
AL TEATRE GOMA

MILLY-ORSINI LA MUSICA



FÈMINA

la vostra artistatfavorita

GRETA GARBO
al

TIVOLI
en

TENTACIÓN
amb Nilo" Asther, John Mc. Brown

i Dorothy Sebastian

Film

Metro - ijotdwyn -Mayer

COLISE^UM

9
setmana de

a El Dotile del Amur
Les cançons d'aquesta pePlícula han estat impressionades per Maurice Chevalier

i Jeanette Mae DonaW exclusivament en discos LA VOZ DE SU AMO.

1ß!f))L

v EL CINEMA o
La Sessió_de demà Encara sobre La Bodega

Amb passió d'arqueòleg ens hem llançat En La caiguda de la casa Usher ha se- Perquè creiem que no s'ha adonat tot- d'aigua en un paisatge tot sadollat del sol
a la descoberta d'antiguitats cinematogrà- guit amb	 bastanta	 fidelitat	 el	 conte	 d'A. hom, ni molt menys, de l'alt valor d'aquest més cremant i lluminós, són també amarats
fiques i	 el	 fruit de	 les	 nostres	 laborioses I Poe del mateix nom ; la modificació més mm, el darrer de Benito Perojo, és el que d'invisibles sentiments. Parlen d'una emo-
recerques en els arsenals de fòssils einemà- important a	 senyalar és	 la inclusió en	 eL ens decideix a tornar-ne a parlar avui. Des ció cruenta, i l'aire porta flaires de tragè
tics,	 han	 estat	 aquelles	 recompenses	 que curs	 del	 film	 de	 l'episodi	 central	 d'un que vàrem escriure el nostre comentari, dia. Els primers compassos d'Almeria d'Al-
els nostres amics saben. La joia de la des- altre conte del genial novtAista, titulat:	 El hem tornat a veure el film d'En Perojo, i bèniz podrien traduir allò que sentim sense
coberta és per si ja una satisfacció inenar- retrat oval; per això el més exacte és dir: hem pogut ratificar la nostra admiració en- poder transcriure.
rable s	 quan	 caieu	 damunt d'un	 Marco film segons motius d'Edgar A. Poe. vers un treball tan sensat i personal. Adhuc e] dancing de Sevilla ens ha pla-
Visconti	 no	 podeu	 negar	 que	 la	 realitat Cal	 assenyalar tot seguit un remarcable Deuen ésser molts els que,

tot anant adalerats a la caça -
d'obres exemplars, han perdut	 ^• t	 .i' 
aquest film—que esperem serà	 "

fll`
vr

reposat	 a ]'estiu—pel tenaç
w prejudici	 sabre la	 producció	 II!i

dita nacional, prejudici mal-
yp i

auradament p r o u justificat; €
però tota regla deu tenir ex-
cepcions, i La Bodega emer-
geix i d'una manera notable

^^-^ de la trista mediocritat que
fins avui ha estat la caracte-
rística del cinema espanyol.

La Bodega és un dels mi-
llors	 films	 presentats	 aquí
aquest any. No creiem que si-
gui ]a manera més equitativa
de	 parlar-ne	 procedir	 per^,!r^^r ^,'i	 j^.`
via de comparacions, ja que,
dèiem arran de la seva estre- !^n^! ^^',	 !	 uip	 ,^^
na, el film s'imposa tot seguit, „^_	 ` k 	 ,n l̂	 t' .
justament per la seva origi-

Una escena de «La caiguda de la casa Ushero, de Jean Ef,s`ein
nalitat, sobta la seva estruc-	 MARIA
turc: i.la seva inspiració per

LUZ CALLE JO en «La Bodega»

supera les esperances. Ni que ho volgués- talent de composició plástica, però de qua-
l'accent inèdit que les anima,
certes habituds contretes per un contagi gut, perquè és avorrit com convé que sigui

sim	 fer	 millor	 ara,	 no	 podríem.	 Aquella ¡ litat	 específicament	 fotogènica ;	utilització incessant amb els cinemes americà i ger- un dancing.
La cambra, sempre intel•ligent en la seva

gent tenia una dotació per aquestes coses de la	 pellfcula pancromática i comprensió mànic es troben commogudes i La Bo-
posició focal. Arran de terra tradueix e]

avui absolutament ;perduda, formidable del ralentí, dega no delata antecedents. Per tot això
caràcter autoritari	 de	 la	 mestressa	 del

Marco	 Visconti	 evocava	 l'època	 feudal No imagineu un film a la manera dels podríem equiparar la impressió que el film
"cortij "' i	 en la de l'episodi de la trista

plena de fetxories i cavalleria, demà será de Pau Leni, a base d'intriga, de situacions
film

ens ha promgut amb la que ens acompa-
broma del	 toro,	 les	 successives posicions

un film d'inspiració diferent.	 Una	 gitana
cura tota mena	 de dolències	 ballant.

terrorífiques,	 sinó	 essencialment	 un
d'atmosfera, d'una atmosfera de depressió,

nyà en la descoberta del film rus. Creiem
àdhuc	 la comparació podria ésser por- excèntriques de la cambra interpreten amb

que
Amb un tema tan simple i simpàtic s'ha d'angoixa en la percepció de la qual coneixeu

que
tada més enllà i senyalar entre la cinta Justesa l'esverament de les xicotes.

compost un film on no s'ha pas escatimat
res. Film de gran espectacle en el qual, com

la	 frisança	 del	 misteri,	 d'aquella	 única	 i
inconfusible sensació de presències invisibles

d'En Perojo i el que coneixem del cinema
La llum	 la valoraciórus manta afinitat. aquest

Totes les persones	 que	 evolucionen	 en
drama fart i veridic són de carn i

és costum en aquests casos, la coreografia que tothom que conegui Poe sap tan allu- plàstica de les persones, la qualitat de la OSSOS. Aquests films no convenen al gros
ho saben. Ni l'èxit que ha tin-Públic,és mestra de la situació.

Es	 de bon tros	 més	 divertitquelcom
cmatória i punyent.

E1 millor comentari al film és incontesta- fotogra
i^a
fia, la 

l'instintncia l'oposició
e la passió, la im-

dels con- gut
prou

La Bodega està a l'altura del que es
que totes les revistes cinematogràfiques ara blement la lectura del	 conte.	 Epstein,	 do- o	 deprtà^nc

astos	 a uests i	 dients del film espa-r,	 qngre mereixia,ereixia, ni el que ha tingut ens pot illu-
explotades amb gran pompa a Barcelona. mánat pel geni del cinema i posseït alhora al estan d'acord amb determinades carat- "públic ".5ionar gens ni mica quant al	 L'es-

E1 cinema d'avantguarda en aquesta ses- per l'esperit de Poe ha compost un	 film terístiques de] cinema rus. En canvi, escena forç os es veu desgenerós de tants quadr	 -
sió está representat per .la cinta d'Eugeni d'una beutat serena i austera i semque sent el cinema alemany	 bla inspi- banoat pels obrers de la frivolitat i La Bo-
Deslaw: La nit elèctrica. Els títol per si, la Ens abstenim de resumir l'assumpte, tas- rar-se dels procediments de Variété, és deg n, el mateix que El Vent, 1 el món mar-
és un ;programa. La nit per nosaltres que ca tan	 ingrata	 com poc fructuosa,	 prefe- Piquer11a, per exemple, en la gual Conxita Piquer, xa i tantes altres, obtenen la incomprensió
habitem les grans urbs, és la llum, la llum rint citar els intèrprets M. Gance	 J. Debu- després d'haver cantat i ballat, és home- d'aquellsq	 públics entre els quals no mam
elèctrica. El film d'En Deslaw 'aprofita l'es- court i Ch. Lem ,que componen els res-

y' ^q	po nat'ada per la concurrència	 ue li ofereixj	 p	
que» persones	 que	 es permeten	 ostentar

pectacle, 1 interpreta i el compon de faisó pectius rols amb un incontestable estil que
en tumult els vasos plens de vi, en els quals públicament la seva i norància.g

personalíssima ; la llum, o més ben dit, les sent la mà del rnestre que és Jean Epstein.q	 p Conxita Piquer, marejada, va posan t suc- La Bodega, primer film espanyol, és un
sóil.3uminacsons	 hi	 n captades per l'aparell

descorrede	 resa de v 	 que	 als nostres
'ses-Creiem que la de demà és una de les

q oessivament els seus llavis; Iti ha un mo- dels grans films realitzats fins avui.g
p	 9 sons més interessants que haurem donat. J. PALAU

ulls un poema d'un dinamisme insospitat. El seu programa és, de cap a peus, d'alta v?ment de cristalls que parla de desvari,
d un efecte plàstic brillant i al fons lleu

Som a poc de !la música, en aquella conver- qualitat. Des deis films 'ocumentals de Jean gerament desfocat el rostre del seductor,gènoia intima que traeixen les arts. Cinta
silenciosa, tota ella és curulla d'acusacions

ue destaquen	 r damunt delspainlevéqqaltres	 gènere	 que que	 és	 l'eix	 de l'acció, rastre	 doncs	 ple Ja ho sabeu "'musicals; imatges dominades per 1'espring
d'un ritme segur i precís.

del	 i	 ells sols ja justïk
quen una sessió, fins a La caiguda de 11

^	 1

d'una significació tràgica.
I	 Després vénen totes aquelles escenes o op	 q	 p —que la metafísica de] Bagavad Gità ha

Per cloure gla	 sessió finalment l'estrena
La

casa Usher, passant pel d avantguerra	 -1
d'avantguarda, tot el programa és prou án- sades punt per punt, d'una banda la "sae-

ta" escoltada en silenci per la multitud de
estat filmada? Es un film que vàrem veure
fa uns	 dies:amb el •títol La roda dequantsdel gran film de Jean Epstein : 	 caiguda

de la casa Usher. Poeta t pensador,Jean teressant perquè ens hàgim de felicitar de vinyaters—consagració quasi mística, des- la vida.
Epstein és tingut com el més original a in- la col•Ialoració eficaç que al seu arranjament prés de la disbauxa—, per altra banda la —que gràcies a la propaganda portada
teressant dels realitzadors francesos. ha portat el nostre amic Miquel Duran. persecució de Conxita Piquer mig embria• a cap per Bernard Sha v	 cinquanta mem-

gada per V. Parera. Moments aquests en bres del Parlament es preocuparan de la re-
els quals copseu el caràcter tràgic de tota visió de !la censura cinematogràfica, que pel
existència que respira i alena ein el baf de que es veu fa estralls tant allà com aquí?

- - - - - - la terra.

Pola Negri no necessita
certes propagandes

Tots el diaris de tot el món contaven que
Pola Negri, la famosa «star» que també po-
dria fer-se anomenar Princesa Mdivani sinó
que no fóra un nom tan popular, havia tin-
gut, a Berlin, unes diferències amb el seu
empresari, i que aquest, poc galant, ha-
via fet embargar les joies d'ella.

Un perodista americà va afegir alguns co-
mentaris a la història, sobretot que l'escena
de les joies, entre les quals hi havia un su-
perb collaret, era una invenció de Pola Ne-
gri amb finalitats de propaganda.

I la dona del príncep Sergi Mdivani ha
dit que una artista com ella, tan universal-
ment coneguda, no té necessitat d'inventar
cap història de joies robades per fer-se pro-
paganda, ha portat el periodista als tribu-
nals i li reclama 500.000 francs de danys i
perjudicis.

El gos de Baskerville

Hom sentiró aquest famós ca en la versió
sonora de l'admirable obra de Conan Doyle
feta pel director d'escena Ricard Oswald,
conegut sobretot pel seu film Cagliostro.

Les sonoritats afecten també els sorolls
dels oratges que fustiguen el vell casal dels
Baskerville, fantàstica construcció enclavada
en les encontrades boiroses de l'alta Escò-
cia. Tot fa augurar un film de gran emoció.
El que fa falta és que si realmentestà bé,
algun llogater es cuidi de portar-lo aquí,
puix que la sabem com la .producció euro-
pea ens és quasi del tot desconeguda.

Sam Tailor i Shakespeare

Ja sap tothom que la «parella més feliç
d'Hollywood» ha fet una adaptació cine-
matográ fica de La feréstega domada de
Shakespeare, adaptació naturalment parla-
da. .Els cartells a Broadway del film aquest,
anúnciaven en gran caràcters: Diàleg de
Sann Taylor i Shakespeare. Tothom es pre-
guntava qui era aquest illustre colaborador
de Shakespeare, (fins a la data no mencionat
en cap història literària.

No tothom precisament es feia aquesta
pregunta; .algú, assabentat de les coses ci-
nematogràfiques, podia informar que Sam
Taylor era un conegut autor de comèdies
cinematogràfiques. Els destins del setè art
que l'han metamorfosat en vuitè, l'han con-
duït com a tantsaltres a la literatura.

Estrellados

Dèiem en un número anterior que Buster
Keaton estudiava l'espanyol amb ferocitat
exemplar. Avui podem dir més : ja té llest
un film totalment parlat en la llengua de
Cervantes. Cal, doncs, preparar-se a aques-
ta seriosa perspectiva : IBuster Keaton S am-
passible parlant.

Ens havíem en un ,principi resistit con-
tra el film parlat. Ara ja ens hem donat,
però crèiem . que a'Iguns, Chaplin -per exem-
ple, no serien .afectats per la novetat so-
nora. Entre aquestas classificàvem Buster
Keaton. Veiem l'error dels nostres pronòs-
tics i veiem que tota la gloriosa literatura
glosada al marge de I''heroi d'El comparsa
s'hauria de revisar ; no hi ha més remei.

DIVENDRES,	 • ^	 Magnifiques, lea escenes al celler, on els
dia t6 de maig Sessió de cinema llit I R A D	 treballadors del "cortijo" es lliuren a 1a

L I D o	
disbauxa més grotesca amb la successió de

a les deu da la nit, al Cinema

	

	 primers plans, entre els quals destaquen els
que afecten Maria Luz Callejo adossada a

Un film d'avantguerra.

	

	 la paret amb posicions imitades (?) de
Murnau.

Els films culturals de Jean Painlevé.	 L'arquitectura provincial andalusa no de-

Un film d'avantguarda,	 manava sinó ésser filmada i els bells espè-

Un film de Jean Epstein:

	

	 cimens que el film ens presenta són entre
aquelles coses més delicades de gust que
hem pogut veure al cinema. En sortir d'un

La calguda de la casa Usher	 embafament d'arquitectura que us parla
només d'una vida a flor de pell, aquells pa-
tis andalusos us retornen a l'home amb la

NOTA. —Tal com anunciem en la plana de cinema, per di! cultas' 'última hora, ens és Impossible co-	 seva vida més poètica i perenne.
mentà aquest film d'Epstein, una de les obres més importaras d'aquest ametleur en scène» 1 literat, un	 Els exteriors, els últims, per exemple,
dels caps de la moderna cinematogratta mundial d'avantguarda.	 Conxita Piquer rentant a l'ombra del molí

CINE PARIS
xtraordi-
sri èxit de
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EL PRIMER FILM SONOR RUS
Cants i balls russos	 Música russa

Espectacle d'avantguarda dirigit per Wladimir Strijevsky
i interpretat per

La mundana.—Olga Tcheckowa
L'esposa. — Helen Steels
El marit. — Hans A. Schlettow
El nen. —Helor Nestri
El captaire. — Michael Tcheckow

L'ACCIÓ EN LA RÚSSIA D'AVANTGUERRA

Exclusivas Renacimiento Films

Tols
els Ales

ala Americana

LA SEVA PRIMERA
PRODUCCIÓ SONORA

FOX
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Reproduccions d'Arf Esculfòric

LA VENUS GEN1TRIX i centenars d'altres
reproduccions directes de l'estatuària clàssica, grega o
llatina i motius ornamentals de tots els estils i èpoques,
constitueixen les nostres galeries d'art. Disposem d'ex

tenses col leccions de bustos, estàtues, imatges, relleus,
làmpares, aplics, pedestals, &, i articles per a la decora-
ció de jardins,tals com gerros,testos,bancs, brolladors, &,
per harmonitzar en cada cas amb el caràcter del conjunt.

LENA, B. A.
Rosselló, 238 (junt P. de Gràcia) . BarcelonaVENâs GLwim1x

Museo del Louvre (París)

..0

LES ARTS ^ DISCOS
cascos

Música teatral

THÉO VAN DOESBOURC
tra vida — diferent de la medieval — és la
precisió.» Etc. etc.

Com tot conferenciant arquitectònic de
certa envergadura, Doesbourg també ens
presentà el seu projecte urbanístic de la
ciutat ((de demà». Segons ell, el desenvo-
lupament de .les ciutats ha originat la urba-
nització radial (cas de 'a plaça de I'Etoi'e,
de París), la qual é deficient per l s ac-
tuals necessitats de la circulació.

¿QUE PENSEU
DE L'ARQUITECTURA MODERNA?

AL MARGE DE LA
Amb la contesta publicada en .aquesta

mateixa pàgina, donem per acabada l'en
-questa Què fienseu de l'Arquitectura mo-

derna? entre els senyors arquitectes. A tots
els qui han tingut l'amabilitat de respon-
dre la nostra invitació, adrecem el nostre
agraïment i expressem les més efusives grà-
cies. 'Comprenem el silenci dels que no han
respost, perquè ens fem càrrec que amb
]'atenció i el temps que s'ha de dedicar per
complir les nombroses obligacions de l'ofi-
ci no es pot .atendre — amb tot i el desig
de fer-ho — el nostre drec.

Els lectors que hagin seguit l'enquesta
s'hauran adonat de la diversitat d'opinions
i comentaris exposats. I també suposo que
convindran amb mi, a apreciar la bona qua-
litat del contingut en les respostes publi-
cades,

Si haguéssim de treure'n conseqüències
diríem que l'arquitectura anomenada mo-
derna ha estat, en general, bastant ben
tractada pels nostres arquitectes. Vaja! que
n'ha sortit força bé de la prova.

aó
é

P

c

per entre les potes de les simbòliques tau-
letes de nit. Però preguntareu : I per pu-
jar i baixar de les habitacions? Solució:
en cada un dels peus drets hi ha un as-
censor que arriba fins a l'últim dels onze
pisos de la casa. Així, doncs, per cada cons

-trucció hi ha quatre 'ascensors utilitzables.
I les botigues ?... Tot és a dalt. A pla car

-rer només hi hauria jardins i circulació. I
els badocs que ens agrada tant passejar
precisament, per encantar-nos davant dels
aparadors? Guerra als badocs! Els habi-
tants de la futura ciutat «oirculatdriaa no
es 'podran permetre aquests innocents es-
plais. La veritat, amic Van Doesbourg!
Reconec la gran originalitat de la vostra
concepció urbanística ; confesso la meva
concomitància afeccionada amb la tradició,
però .permeteu-me, i no em priveu de badar
davant una llibreria de la Rambla o una
pastisseria del carrer de Petritxol.

MàRius GIFREDA

r

teressant senur,h repetir : (cUn mangar d ae-
roplans és bell, però no ,pertany al fet ar-
tístic ; és la bellesa de la utilitat que cal
no confondre amb .la bellesa de la catedral
gbtica.n 1 aquestes altres : «L'esteticisme 1

artístic a priori és equivocat.» nL'Arquitec-
tura és un art social.0 <<El ritme de la nos-

Després de Le Corbusier — amb un in-
termedi de dos anys — ens ha visitat Théo
Van Doesbourg. Després de 1'EsQrit Nou-
veau, doncs, hem escoltat la veu de Stijl,
o, amb més precisió la d'Art Concret,
les quals, conjuntament amb la de Cercle et
Carré (i malgrat l'actual desacord entre les
dues publicacions) segueixen la tonada del
grup iniciat a Holanda en 1916, la matriu
del qual fou l'aparició de la revista Stijl.
Sembla, doncs, que aquest grup s'ha sub-
&vidit en dos. Per una banda tenim Mon

-driann, Torres - García, Vantongerloo, Se-
phor, etc., aanb el seu portaveu Cercle et
Carré, i per &'altra a Van Doesbourg, Carl-
sund, Hélion, Tutundjian i Wantz, amb
N'òrgan Art Concret. En aquestes dues ten-
dències hi ha, evidf:ntment, molts 'punts
de contacte i certes coincidències de prin-
cipis, però, també, importants diferencia-
cions dogmàtiques. Per exposar deguda-
ment una informació analítica de les dues
òrientacions, em mancaria espai i, d'altra
banda, potser us arribaria a saturar de teo-
ritzacions estètiques. I en aquestes qües-
tions cal anar molt en compte .amb la dosi

-ficació. (Un empatx d'estètica ;pot tenir pit
-jors conseqüències que el de mitja dotzena

de pollastres rostits i farcits.) Només. si
voleu, us deixaré tastar els hors-d'ceuvre de
la ( (pintura concreta)). Els d'aquest grup
diuen que:

I_ L'art és universal.
2. L'obra d'art deu ésser enterament

concebuda i fermada per ]'esperit abans la
seva execuoió; i no ha de rebre cap de les
dades formals de la natura, ni de la sen-
sualitat, ni de la sentimentalitat. Nosaltres
volem excloure el Iirisme, el dramatisme,
el simbolisme, etc.

3. E1 quadro deu ésser enterament cons
-truït amb elements purament plàstics, és a

dir, plans i colors. Un element pictural no
té altra significació que aell mateixa ; per
tant, el quadro no té altra significació que
((ell mateix».

4. La construcció del quadro, com tam-
bé els seus elements, deu ésser simple i
controlable visualment.

5. La tbcnica deu ésser mecánica, això
és, exacta, anti- impressionista.

6. Esforç per a la claredat absobuta.
Per comparar •els dos guisats, ara us hau-

ria de presentar un plat de Cercle et Carré,
però jo voldria, més aviat, parlar-vos de 1a
conferència que dissabte passat va donar
a laSalaMozart i'arquitecte Théo Van
Doesbourg.

* * .*

((NO ens ha, dit res de nou», fou repetit
moltes vegadés pèls assistents a la confe-
rència. Els qui esperaven, doncs, una al_
ha nova teoria, se n'anaven, en part, de-
cebuts. Però jo entenc que precisament per-
qué no ens digué gran cosa inèdita, la dis-
sertació de Van Doesbourg fou remarcable.
Perquè és més convenient arribar a una
estabilitat de la moderna concepció artística
que a una successió d'excèntriques bouta-
des. En la persistent coincidència (salvant,
naturalment, la diferenciació individual ñ
geogràfica) de la visió moderna, la nova
Arquitectura podrà assolir resultats nota-
bles. Aquest fou el mèrit del conferenciant
insistir.

L'aportació de Doesbourg, però, no es
limita tan sols a això. En :les seves pa=
raules 'hi ha una superació del dogmatisme
apologètico-maquinista de Le Corbusier. En
les illustracions de la conferència es torna-
ren a 'projectar aaquelb) aeroplà, I'estació
aérea d'Orly i uaquelles» màquines, però
e1 comentan de l'arquitecte holandés ja no
presentava aquella unció sentimental expo-
sada ara fa dos anys per l'arquitecte suís.

Per un extremista com Doesbourg, és la-

•umiiïi • iu•

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

rambla de catalunya, 40

Antoni de Ferrater
Cn;c que l'Arquitectura ha d'estar al ser-

vei de les necessitats de la vida i que tota
la seva raó d'ésser és satisfer-les el mi-
llor que es pugui ; però com que moderna-
ment la vida ha sofert importants transfor-
maoions, tant en el fons com en la forma,

maLeuiauyues, iiueai ue ueirosa pivpi vc ma
nostra època ; potser sí que és això, però
jo no ho crec pas així, perquè entenc que
l'arquitecte no és ónicamei t un constructor,
sinó que demés ha de tenir alguna cosa de
psicòleg i potser de metge, o sigui que tin-
gui en compte e1 nostre benestar físic, com
és natural, al mateix temps que el benestar
moral ; ha de recordar-se de l'esperit, de la
sensibilitat, en fi, del que fa la veritable
personalitat, que ha de sentir en un am-
bient creat exprés per ella per un veritable
arquitecte, l'emoció que produeix una obra
d'art.

Aquest programa, en el fons, no té .res
d'• ssenoialment modern: es trobaria ja ma-
litzat en vivendes de segles enrera, i penso
que fóra d'un gran atreviment la pretensió
d'ésser modern no devent res als exemples
del passat, afirmant que una materials nous
i unes necessitats noves sup rimeixen abso-
lutament tot el que tanmateix hi ha de per-
manent en l'home, tant de sentiments com
de necessitats físiques á ¢morals ; per això
crec que no devem oblidar la tradició -lla-

VOSTRA ENQUESTA
Encara que les contestes incondicionals

hagin estat poques, totes les reserves i ob-
jeccions que se li han fet en la majoria de
des altres opinions, no han pretès combatre
les noves tendències arquitectòniques, sinó
que, més aviat, han volgut situar i precisar
conceptes per tal que no continuïn certs
confusionismes i equivocades interpretacions
del fet arquitectònic.

Les majors censures han estat dirigides
contra els que practiquen l'arquitectura mo-
derna d'una manera poc intelligent, però
no contra l'aparició de la nova modalitat.
Aquesta ben intencionada depuració diu

molt en favor dels r.ostres arquitectes, i és,
per altra banda, d'una gran urgència.
Esperem que les assenyades paraules.es-

crites en aquesta enquesta faran meditar a
tots els altres companys de la mateixa pro-
fessió que, encara, vagin errats. En tal cas,
la nostra iniciativa no haurà estat en va.

Tots els que estimem l'arquitectura mo-
derna, em sembla que podom estar satisfets
del resultat d'aquesta consulta. Pressentim
que l'estil uEixample» aviat s'acabarà (Déu
ens escolti!) i que de xamfrans ((originals»
com un tlels que s'acaba d'inaugurar al car-
rer d'Arábau en patirem cada dia menys
(Déu ens torni escoltar). I, en fi, que la
comencen a apuntar construccions i boti

-gues de fisonomia moderna: s que com més
va, la nostra bona tradició arquitectónica
continua evolucionant amb un criteri Ib a-
ble.

Enfront d'aquest optimisme no desco' ei
-xem que se'ns podria presentar altres mos
-tres desgraciades que mitigarien el nostre

pressentiment. Però més val confiar que no
pas desesperar-se.

. O
El Sol serà el seu invitat si dad-
deix festejar les seves naces al

Restaurant ðelParc
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tina i mediterrània, servant del classioisme
l'ordenació i la classificació, que entenc han
d'ésser permanents, i rebutjant 1'academis-
me i l'encarcarament ; si altres nacions te-
nen llur arquitectura moderna, ben seva és
però aquí havem de tenir la nostra.

Analitzant a fons l'ànima contemporània
i l'esperit del nostre temps, és com troba-
rem els mitjans per a crear obres que res-
pectant la tradició tinguin un esperit mo-
dern. En tota creació arquitectònica lluiten
i s'han d'equilibrar dues preocupaoions força

diferents . la de mantenir els principis que
resten permanents a través dels segles, s
al mateix temps la de deslliurar-se'n, més
ben dit, la de fer-los suficientment flexibles
per a posar-los d'acord amb les necessitats
de 1a gent d'un país i d'una època : la difi-
cultat és la realització d'aquest equilibri.

Els principis permanents en el que fa re-
ferència a la composició de masses, ea re-
sumeixen en poques paraules i estan con-
tinguts en aquesta definició, •iguem-ne in-
completa, que es podria donar de l'Arqui-
tectura : l'art de crear un conjunt estètic
de volum (principi estàtic) i de combinar en
llur superfície els efectes d'illumin .ció, tant
si la llum que els produeix és natural com
si és artificial (principi dinàmic).

La resta és secundari, inclòs la impor-
tància dels materials emprats, fusta, ferro,
pedra, maó o formigó armat, fusta, ferro,

MOBILIARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre ebenista i tapia-
¡cf. Objectes d'art i de fantasía per

a obsequis. Sales d'Eo-,

posicions de Belles Arts.

Pacen de Gràcia, 36. Telèfon I6i&s

BARCELOÑA

Amb la música teatral es podia deixar
una mica de banda l'..nregistrament de les
obres de gran cartell, que l'escena ja les
prodiga prou, i editar d'altres de més va-
]or i encara de més qualitats per al disc,
com fóra la divulgació de les óperas de Mo-
zart i dels vuitcentistes italians i francesos.
Actualment no hi ha programa mensual
que no contingui obres de Verdi, Puccini o
Donizetti, i cal confessar que ja no se sap
quin fragment triar de llurs obres, que no
sigui prou divulgat.

En el catàleg del mes trobem aplegats,
en un disc que omple el tenor Fleta, un
fragment de Tosca i la jota de la sarsuela
El trust de los tenorios, i en tots dos frag-
ments aquest popular artista prodiga els
efectismes de mitja veu, cadències extre-
mades, etc., amb els quals fàcilment gua-
nya el públic.

En altres gèneres musicals, el disc ha ser-
vit per a enlairar el gust del públic. La
producció de música simfònica, per exem-
ple, s'ha apartat aviat de les obres efectis-
tes de poc valor per anar a poc a poc a 'la
formació d'una discoteca en la qual no ca-
ben aquestes obres, sinó les de valor real.
Hi na molta gent que no té prou voluntat
per anar a un concert, i en canvi aguanta
l'audició íntegra de cinc discos d'una sim-
fonia de IBrahms.

Val a dir que en això els intèrprets són
l'obstacle principal per a dignificar el reper-
tom de música teatral, que no abandonen
fàcilment les obres que més popularitat els
han donat.

Hi ha artistes, però, que sense moure's
del repertori italià saben trobar les obres
que s'aparten una mica de la vulgaritat : tal
s'escau amb la senyora Toti dal Monte. El
disc que omple amb l'ària de La Sonámbula
i amb un fragment de Falstaf, f els canta
amb un art admirable i ens fa adonar, prin.
oipalment amb aquest fragment de 1'bpera
de Verdi, de la bellesa d'aquesta obra, de
la qual tan poques representacions es do-

nen.
Elisabeth Rethberg, amb el tenor de gran

fama Lauri-Volpi canten el duo del tercer
acte d'Aida, fragment de gran empenta, dels
qual només surten amb facilitat artistes
com aquests que omplen aquest disc.

La música vocal confiada a solistes, que
no és d'òpera, no sovinteja en el disc, tot i
les seves qualitats per a l'enregistrament.
A hores d'ara seria d'una gran oportunitat

l'edició en disc de les cançons de Schubert
o de la sèrie de L'amor del poeta.

Música vocal'

EN DISCOS

RROADCAST
EL DISC QUE MILLORA ELS APARELLS

Insuperable impressió

EI més econòmic: A 5 i 6'50 ptes.
Preus únics

CASA ALEMANY
Secció de Música

Via Layetana, 39. - BARCELONA

IESBOURG. — Sala de festes del casino
jos Aubette a Estrasburg (5926 - 5928)

moltíssim la influència que han de te ir, els
materials emprats,	 sobretot el	 formigó ar- La música choral es presenta aquest mes
mat,	 sobre l'estil	 arquitectònic;	 és	 veritat, amb les Agrupacions que ja ens són cono-
parqué no es deu falsejar una estructura, gudes. L'Orfeó Català, aquest gran instru-
perb és molt fàcil, emprant els procediments Raent	 d'interpretació,	 s'amotlla	 igual . a	 la
més moderns de construcció, que resulti un senzillesa de la cançó popular com s'enlaira
edifici que no tingui res de modern, i en amb les obres de Victoria. L'Orfeó de Cè-
canvi	 es pot fer	 amo maó, fusta i ferro gues de Santa Llúcia canta dues cançons
una	 obra del tot conforme' amb d'estètica populars	 catalanes	 de	 caràcters	 que	 s'es
i les necessitats actuals, cauen a la qualitat de les veus d'aquestá'

La recerca del confort per tots els mit- Agrupaoió.jans	 que	 estiguin	 al	 nostre abast, confort Del	 Quartet	 Vocal	 de	 Santa	 Cecília;
que
a1 el moral, rlcondueix pera força eae l'adopció aquesta novella Agrupació, el disc s'encari

de tals o tals altres volums, de tals o tals rega de fer-nos adonar cada mes deis seus
altres proporcions, de tals o tals altres dis- avenços tot seguint , un	 gènere . peculiar de
posicions exteriors	 i	interiors de	 l'estatge, cançons. Hom hi 'troba, més que una per_
oficina,	 fàbrica,	 etc.,	 i	 crec	 que	 tenim	 el fecció individual de veus, un sentit de con-
dret de trobar les més belles, les solucions junt sempre reeixit i una tonalitat apropiada
que ens donin el màxim de, satisfacció sota a	 les	 característiques	 del	 disc.	 Per	 fi,	 eIs'
tots els	 aspectes. Revellers canten dues cançons que no s'a-

Em, penso que amb bona voluntat es po- parten de l'estil per ells cultivat des de f2
dria deduir de l'exposat fins ara, que així temps	 i al qual	 salva	 la	 monotonia que
com crec que no hi ha cap fórmula per a , I podria produir l'art amb què les canten.
fer un clàssic, així mateix no n'hi ha pas
cap que emprant-la al peu de la lletra au- J. G.
toritzi a ningú per a creure's modern. Aixo- * * *
plugar-se	 al	 cubisme,	 construir cases	 que
semblen presons, exagerar la nuesa de les El	 trust de los	 tenorios	 (Serrano).	 Jota.

superfícies,	 abusar en	 les	 façanes	 de	 les M. Fleta. —Tosca (Puccini). Cía. del Gra-
obertures no	 simétriquea,	 fer	 per principi mòfon, DA 5087,
totes	 les	 finestres	 apaisades,	 suprimir	 sis- Falstaff	 (Verdi).	 Toti Dal Monte. — La
temàticament les teulades i un grapat de Sonámbula (Bellini). Toti Dal Monte. Cíà,
coses més per aquest mateix estil; són uns del Gramòfon, DB 1317.
mitjans purament exteriors i petits, que per_ Aida.	 Acte	 III	 (Verdi).	 E.	 Retehberg i
meten a alguns donar-se una actitud revo-
lucionària,	 fer-se	 la	 illusió a ells mateixos G. Lauri-Volpi, Cía del Gramòfon, DB 1341.

que són	 moderns...	 i	 fastiguejar el	 públic El noti de la mare (Verdaguer ti Nicolau).

del modernisme. Orfeó Català. Cía, del Gramòfon, AB 577•
L'arquitectura més moderna,	 és	 a dir, 0 magnum misterium (Victoria). 	 Orfeó'

la que millor tradueix a la pràctica les ne- Català. — Coligaverum mei (Victoria).	 Or-
cessitats de la seva època, no consisteix pas feá Català. Cía. del Gramòfon, AB S78•
en la recerca sistemàtica de la novetat; la El comte Arnau (Morera).	 Orfeó de Ce-
novetat se l'ha de trobar quasi bé sense dues de Santa Llúcia. — Raimundeta (San
voler-ho, parqué tot projecte d'arquitectura

amb una ferma voluntat d objeti-estudiat
cho Marraco).	 Orfeó de Cegues de Santa

vitat,	 amb	 un	 veritable desig de posar al Llúcia, AE 2 959•
servei del públic tots els mitjans i recursos Pdodiw	 Along	 (Robison).	 Els	 Revellers,
que hi	 ha en	 l'art de construir,	 i	 de fer Wake	 u/!	 Chillun,	 Wake	 uQ	 (Robison).
correspondre el més exactament possible un Els	 Revellers. AE 2958.
edifici amb l'ús a -què se'l destina, té molt
camí guanyat, per no dir tot, per a arribar
a ésser una creació interessant i moderna.

El Destile del Amor

Art Antic	
N 
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'r viri	 -
—Quina sort que tens, viure en un sisè

— Corre, corre, hi ha un ratolí en aquesta gàbia !	 pis !
(Passing Show.)	 (Dimanche ilustré.)

ELS NAUFRAGS
Ella. —'On som?
Ell. — No ho sé, també sóc foraster.

(ludge•)

— Trenta cinc anys, la baronesa? 1 ca!
— Jo sempre he sentit dir que tenia

aquesta edat.
(Dimanche illustré.)

EXPOSICI.Ó DE BARCELONA DE 1930
Avui, oberta des de les deu del matí fins a les nou de la nit. -- Preu d'entrada a1 recinte : 1'OS ptes.

Palau Naci ornal
Obert des de les deu del mati fins a les sis de la tarda. — Preu d'entrada, r,05 pessetes

IPalau de 1e5 Missions
Obert de deu a una del matí á de tres a vuit de la tarda. — Preu d'entrada, 0,50 pessetes

EL PCBLIC PODRA CONTEMPLAR ELS JOCS D'AIGUA DE LES 5,45 A LES ry DE LA TARDA

BROLLADOR LLUMINOS I CASCADES EN COMBINACIONS ALTERNADES DE 7 A 8,30 DE LA TARDA

GRAN PARC D'ATRACCIONS

IPalau che pr'ojeccion5
Avui dijous, dia 15, a les sis de la tarda, al teatre del Palau deProjeccions, concert extraordinari de Música Nacional, per la Banda Municipal de Barcelona,

dirigida per l'il'lustre Mtre. Lamote de Grignon, en honor dels senyors participants en el viatge turístic •musical per Espanya, sota el següent programa:

PRIMERA PART	 SEGONA PART

AMADEU VIVES . . .	 . . . . . Preludá de 1'ópera Maruxa,
MORERA.	

a Corpus en Sevilla.

ENRIC MORERA.. ........Escena . . . . . .	 pe	 ALE NIZ - CAMOTE DE GRIGNON .
Escena á Dansa de] Foc de l'òpera Tassar	 ^ b El Albaic4n, de la suite Iberia.

JOAQUIM TURINA . . . . . . . . .	 Dos Danzas Fantásticas.	 LAMOTE DE GRIGNON (FILL). . . . . . Nupcial (Sardana).

ENRIC GRANADOS . . . . 	 . . . .	 Intermedi de Goyescas.	 J. JIMÉNEZ . . . . . . . . . . . 	 Intermedi del Baile de Luis Alonso.

LAMOTE DE GRIGNON. . . . . . . . Andalucía, quadro simfònic.	 USANDIZAGA . . . . .	 . . . . . Pantomima de Las Golondrinas.

NOTA. — Despatx d'entrades i localitats a la taquilla oficial de !l'Exposició, Unió Musical, de quatre a sis de la tarda, i Centre de Localitats.

Poble ES1jany€1
Avui dijous, dia 15, a les cinc de la tarda, gran festival a la Plaça Major del Poble Espanyol, a càrrec de la frenemenada rondal)a gallega

"Airinos d  mina terra", amb el següent programa:

PRIMERA PART	 TERCERA PART

I. — Os teus ollos .. .	 . . . . • • . • . . .	 CHANE.	 1. —'Mosaico de temas rusos . . . . . . . . . . 	 LÁNDlz.
SANTOS.	 2. — Follas novas .	 BRAUE.

2. —Rapsodia Gallega ,	 '
3. — Sevilla .	 . . .	 . . . . . . .	 ALBÉNIZ.	 3. — Negra sombra .	 . . . . . . . . . . .	 MoNTEs.

4. — Per tu ploro (Sardana) . . . . . . . . . . .	 VENTURA.	 4. — Sardana de les Monges . t . . . . . . . . . .	 MORERA.

5. — Lugo - Ferrol. . . . • • • • • • • • • • •	 BAND°T•	 5. — Cántigas e agarimos . . . . . . . . . . . . 	 DEL Rfo

SEGONA PART

Balls de la regió gallega, amb acompanyament de gaita, bombo i tamboril.
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BABY-LAX LAXANT- PURGANT

Llits daurats i de ferro : Mobles de metall
Parasols Cadires Bancs i altres articles
per a Jardí i Platja

, 
:BMaterialisanitari, etc.
, 

:Únic despatx de laLFàbrica:

Balmes, 2. - BARCELONA

"ORTOPEDIA MODERNA"
Fill de B. CARCASONA
Taller 1 dsspalx: ESCUDILLERS BLANS, 9. • Telòfon 11916

Case fundada en 1873

Braguers Reguladors
per a retenció absoluta de la trencadora.— Faixes de totes menes

Faixa-cotilla abdominal.— Models moderns

Cotilles Ortopèdiques
per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena

Més de cinquanta anys de pràctica són la millor garantia

=	 Anunciar

a

MIRADOR
és donar a conèixer - 

-un producte	 -______

-	 Catalunya
p 
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AIGUA
DE ROCALLAURA

Ls deu més rica d:I món

Sl vosté pateix d'Albmtl.irla, Lttlisls
frla (.al de pedra), BrengiIRi pire..
pi•atosss, Nefritis eròuIN, es curarà

radicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA

S'expèn
amb ampolles de litre i de mig litre

i en garrafons de vuit litres

Dlslrtbuldors gseerals

FORTUNY, S. A.
CAIIIII11 HOSPITAL, 32, Y SALYIIIÓM, ida

Useu pel cap
B'rp

Loción ViVina

Enforteix el cabell ®®
Nocura calvos,
però els evita.

Farmàcia: Escudillers, 61

Societat Espanyola de Carburs Metal'Iics

Correus: Apartat 100	 BARCELONA	 Telèron 73013
Teleg.: "CARBUROS"	 Mallorca, 234

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor
-cubion (Corunya) :: OXIGEN gg % DE PURESA, Fàbriques

a Barcelona i Valéncia :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques a
Barcelona, Madrid i València :: FERRO MAGNESI i FERRO
SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i peces seda, cotó
i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL de laboratoris
i doméstica :: GENERADORS, BUFADORS, MANOME-
TRES, materials d'aportació per la SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

IMP. LA] OTIPIAReu.GTUnna,tib-eacccmp,
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