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En Ik:gir aquest títol i la manxeta de la	 opressors. Si s'ha produït alguna expansió

	

capçalera, el lector es preguntarà, esverat, 	 humorística, si s'ha cantat alguna canço-
què passa a Itàlia, i si els viatges d'estiu neta, el cantaire distret ha estat saludat
I'han endarrerit en la lectura del diari, su- amb una garrotada. La llei castiga dura-
posarà que hi ha hagut algun daltabaix ment qualsevol paraula irreverent contra

	polític o una altra catàstrofe sísmica o vol-	 Mussolini o el règim.
(-àniea. Afortunadament la terra de la pen- Si els •italians no estiguessin tan aixafats
ínsula no es mou i els .volcans que li donen per la crisi econòmica, se'ls podria aconse-
tanta amomonade es limiten a una activi - par que apliquessin contra elrègim.el.sis-
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MIRADOR INDISCRET

tai med aviat doi'oratira. Però coincidint
amb els feni>mens geològics s'h.an registrat
a ltàlia commocions polítiques que en Un
dia més o menys llunyà poden tenir coiise-
qüències catastròfiques.

Vàrem dir recentmont _que ha passat la
moda de les .dictadures. Les petites dicta-
dures estil América delSud, les dels se-
+nyors Voldemaras, Pangalos i Primo de Ri-
vera estan ja liquidades i ofegades totes
tres en el ridícul. Les grans dictadures, les
que per haver creat un cos de doctrina han
tingut una força d'expansió, Rússia i Itàlia
es senten isolades. Certament, seria pueril
creure que .el Soviet • i el Feix trontollen.
Hi ha; però; nombrosos símptomes que per-
moten de creure que el feixisme ja no és
invulnerable: També seria exagerat compa=
rar • les ,' manifestacions de malestar qué es
registren a Itàlia amb la crisi que va seguir
a la mort de Matteotti. El I)uce ha confes-
sat que en aquella època va passar alguna
nit sense poder dormir. Actualment el Duce
i el seu estat major poden dormir en pau.
Els vulcanòlegs creuen que aquestes petites
erupcioins no tenen importància.

No obstant en poc temps hi ha hagut di-
versos fets inquietants. Com obeint una or-
dre misteriosa, hi ,ha hagut de ea,p a cap
d'Itàlia atemptats contra feixistes. - Aquest
fet sembla senyalar un retorn al .període
combatiu de 1'anti-feixisme. Fet tan impor-
tant com aquest són les desercions de l'exèr-
cit i àdhuc de la milícia feixista. «Els diaris
francesos i suïssos han fet constar com un
fenomen insòlit el nombre d'aquestes deser-
cions. 1, com és natural, tothom ha supo-
sat que els italians passen per un període
ncara pitjor que elnormal.
1 mentre la gent emigra i el soldat de-

serta i l'anti-feixista acorralat arriba a
l'atemptat, els diaris estrangers expliquen
amb gran luxe de detalls que el príncep
hereu, que mai no ha dissimulat el seu anti-
feixisme, és el centre d'un complot mut
contra el règim. 1 el rei, que fins ara havia
obeït dòcilment, s'ha atrevit a negar-se a
signar un decret disposant que el feix del
lictor tingués un lloc a la bandera al cos

-tat de la creu de la casa de Savoia. 1 el
rei i el príncep continuçn al seu lloc, i el
feixisme, que fa tres anys havia pensat se-
riosament en la conveniencia de prescindir
d'aquesta- familia, calla perquè té por de
l'exèrcit.

Tots aquests símptomes ens fan pensar
en la situació de la dictadura espanyola du-
rant diversos períodes. La dictadura del ge-
neral Primo de Rivera va morir a pessics
i pel ridícul. Versos, acròstics, anècdotes
picaresques foren les armes contra la fan-'
tasta goiesca instal1ada a Madrid. Malaura-
dament els italians no estan d'humor per
fer versos i frases. La situació econòmica
del país és molt dura i no hi ha temps ni
virior per imaginar un mot d'esperit. Els
italians sembla que hagin perdut el gust
de la ironia. I del silenci d'aquest país opri-
mit sembla que més que una tirallonga de
versos, calgui esperar-ne una manifestació
ele violència, una avendettan contra els
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Les patents de Catalanisme
En un «Bloc del transeünt» aparegut a

La Publicitat del dia q, sota el títol L'error
de MIRADOR, es parla del nostre editorial
de la setmana passada.

El transeünt autor de l'esmentat «Bloc»
dóna les seves raons—les mateixes que han
donat els dirigents d'Acció Catalana i d'Ac-
rió Republicana--fer manifestar-se contrari
al pacte amb els republicans espanyols.
1 acaba dient : ((En el fons, la diversitat
(le criteri que expresSen MIRADOR i L'Opi

-rió correspon a una manca de catalanitat,
o millor, a la catalanitat d'alguns republi-
cans i socialistes que sempre han viscut
allunyats de les manifestacions més pures
del catalanisme... Seria prudent i; elegant
que callessïn...o

La persona que va escriure el nostre edito-
rial, ha viscut no solament a prop, sinó
dintre les manifestacions més pures del ca-
talanisme, encara que en aquest cas s'hagi
atrevit a opinar d'una altra manera que els
dirigents del catalanisme.

El que passa és que el transeünt que opi
-na és un nacionalista en el sentit que té

aquesta paraula quan s'aplica a qui no
pertany a una nacionalitat oj rimrda. Si no,
no s'explica aquell paràgraf ni aquell altre
del mateix ((Bloc)> en què darla de «da re-
1ugnància que sent tot català ben nascut
a establir cap mena de contacte ni directe
ni indirecte amb els republicans d'En Ler-
roux. u

Reglment, aquesta defensa del catálanis-
me ens faria recular bastants anys. Ens tor-
nara altra vegada al monopoli de la, cata-
la.nitat. Igual que per un Daudet, Briand
és un francès mal nascut, i per Hugenberg,
Stresemann era un mal alemany, per aquest
transeiint, nosaltres, perquè opinem diferent
d'ell en un cas determinat, manquem en
absolut de catalanitat.

Lina persona que parla amb tanta segu-
retat deu j>ensar ésser un personatge impor-
tant dintre el que ell en diu catal,ptsme,.

No som nosaltres qui indicarem les direc-
t áves a seguir a Acció Catalana i a Acció
Republicana. Ni ho volem ni ho pretenem.

Però ens creiem amb dret a exposar el
nostre pensament á—sense perdre per això
ni una mica de catalanitat—a opinar de
ma4s> r d f ereacDP 4 R rri erais dels- ¡com
tits catalanistes.

Sàpiga- aquest transeünt —sigui qui sigui--
que per obtenir les reivindicacions de Ceta-
lunya hi ha diversos camins a seguir ; se-
guir-ne un que no sigui el mateix del tran-
seünt del »Bloc», no vol pas dir ésser menys
catalanista. Per nosaltres, tan catalanistes
són els de L'Opinió com el senyor Maluquer.
Es pot combatre i defensar la tàctica que se-
gueixen els uns i els altres; però discutir•
qui és més catalanista ens .sembla pueril,
si és que es discuteix amb bona 'f e.
I volem creure, de totes maneres, en la

bona fe del transeünt del (Bloc», encara
que no hagi copsat prou bé la diferència
entre un treball de redacció que pot anar
perfectament sense firmar, i una opinió ex-
pressada en una trábuña lliure, la paterni-
tat de la qual és rnés aprudent i elegarvtn
de fer constar.

V.

Una cicatriu comprometedora
En sortir l'altra matinada de la imprem-

ta, el redactor d'El Diluvio, Eduard San-
juan, és _deturat a les Rambles per un
policia de la secreta

—i Esta vea no te me escapas!
—Bo ; ja la ballem—pensa En Sanjuan.
Resignat, demana només al policia que

el deixi advertir algun company de perio-
disme. .	 .

—> Periodista? ¡Quita, hombre! Tú eres
el famoso estafador Tal.

En Sanjuan protesta. Es posa fet una
fúria, Crida Como un energumen.

—Qui sóc jo?-pregunta á l'encarregat
de l'Edén, que passa en aquell moment
per allí.

-E1- senyor Sanjuan, d'Ei Diluvio.
El policia riu a 'boca plena.
—,A mí con çombïnasiones?
1 se l'emporta a la delegació.•
Pe' camí, troben un altre coneixença del

detingut.
—.Per favor—exclama En Sanjuan—, di-

gui qui sóc.
—E1 periodista senyor Sanjuan.
EI policia no s'entén de raons. En San-

juan treu carnets, passis de teatre i tram
-vies... No li val. 'El policia troba que els

carnets «estam molt ben falsificats».
Una volta a la delegació, els dubtes co-

mencen, però, a pessigollejar el de la se-
creta.

Fica mà a la butxaca i es mira una
fotografia. Contempla després Em Sanjuan.

No s'ass • blen gens ni gota!
En Sanjuan queda en llibertat. Tot ha

estat originat per una petita cicatriu de
darrera l'orella.

El policia es desfà en excuses
—i Otra vez le miraré de cara --dio.

Tranquilitzant la família
A propòsit de la detenció d'En Sanjuan.
En certa ocasió es presentà la policia

a detenir-lo a la redacció d'El Diluvio en
el precís moment en què es disposava a
fer coure una llagosta que li havien dut,
en agraïment, uns pescadors.

Un amic es cuidà de recollir el crustaci
i d'anar a avisar la família.

—Vine a ortarr aquesta llagosta i a avi -
s̀r>r, d> h (I cs" ui'a, que han l i gut 1"!"b>ard..

Un Van Dyck a Badalona?
Un dia d'aquests, el senyor Isamat, al-

calde de Badalona, rebia una comunicació,
signada Van Dyck, en la qual un ciutadà
pregava que l'Ajuntament encoratgés l'art
t proposava mitjans d'arribar a aquest fi.

El senyor Isamat, que és d'origen bada-
loní, però no resideix a la veïna ciutat,
allargà la comunicació a un regidor i, se-
nyalant-li la firma, .preguntà :

•—Vostè que coneix tot Badalona, qui 'és
aquest Van Dyck que ha escrit això?

Avantatges de la cristai'litzaeió
El senyor Santiago Domènech també ,és

de Badalona, on es dedica a fabricar cordes
i a llegir La Veu, especialment en els pe-
ríodes electorals, perquè és un fervent > dis-
cipiinat element de la Lliga.

Doncs bé, ja fa un cert temps, l'anome-
nat, senyor trobà un amic seu de Badalona
en una sala de concerts barcelonina. En un
moment en què la conversa s'ho portava
més o menys, el senyor Santiago Domènech
Va dir:

—Ara he vist que j ha sortit un llibre
molt important sabre Em Cambó. Crec que
és fet d'En Pla i Deniel.

Per arribar a això, ha cristallitzat En
Josep Pla?

Consells aprofitats
El .nostre amic Francesc Camps Margarit,

conegut en el ram tèxtil, a l'Ateneu (on
ha dut a terme una notable actuació resta-
blidora de les finances de la casa, molt d'a-
grair) i dels nostres lectors, perquè sovint
hem contat traits d'esprit seus, es va quedar
parat trobant a La Veu de dimecres de la
setmana passada un article de Josep Pla
titulat: Sobre el que ha de fer i el que fard
Camps Margarit.

EI mateix vespre li vàrem dir el títol en
forma interrogativa. En Camps respongué

—El contrari precisament del que m'acon-
se11li En Pla.

Escena de restaurant
L'escena al restaurant Catalunya.
En una taula estan sopant els senyors

Barbee i Vidal de Llobatera. El cambrer
senyala un comensal que .seu unes taules.
més enllà amb altres persones i els pregun-
ta si saben qui és.

—.Es el senyor Mart{ Esteve—li fan.
—Ahhhh ! Él del Centre de Dependents,

oi? fa el cambrer.
—No. E1 del Centre de Dependents és el

senyor Puig i Esteve.
—.Ahhhh !—torna a fer el cambrer.
L'endemà En Martí Esteve entra al res-

taurant Catalunya. El cambrer, servicial:
—Déu lo guard, senyor Puigmartí !

generositat
Eh redactors del popular rotatiu piqui

-ponià no estan prou contents. Allò de tenir
sala de banys i fruir d'una redacció mun-
tada amb luxe els costa molt car.

Un d'ells, que darrerament ha demos-
trat ésser un xicot molt treballador, espera-
va un augment de sou, quan, el dia 3 1 , el
va cridar l'administrador.

—E1 director—li digué—m'ha fet saber
que està- molt content de vostè...

—Sí... Ja veurà... .Jo faig el que puc...
—Ja ho sé, ja ho sé... Amb això, jo, que

ja se qui compleix i qui no compleix, vaig
a donar-li una petita prova de la consi-.
deráció que vostè mereix a l'empresa.

1 va obrir un calaix. El redactor, ja veia
un bitllet de cine duros, que és la màxima
gratificació que es concedeix en aquella ca-
sa: . Però l'administrador, en lloc del pa-
peret consabut, li va allargar un paquet de
quartilles.

—Tingui—li va dir—. Aquí té aquest pa-
quet de quartilles. •D'aquestes, només en
gastem el director i jo... Hi escriurà més
bé que amb tes que tenan els altres reúne-
tors...

Més mullat que una gallina, i gairebé
sense respondre un mot, el redactor va
agafar les quartilles ï se'n va anar. Quan
era al peu de la porta, l'administrador el
va cridar :

—.Ah ! Tanqui-se=les al' calaix, no fos cosa
que els altres redactors les hi prenguessin..:
Hi ha tants envejosos en aquesta casa!,..

La venjança del redactor
Però, el 'redactor es va venjar.
L'endemà, , l'administrador el va cridar.
—'Escolti... S'ha mort Tal i la família

ha enviat una esquela de set centes cin-
quanta pessetes... Hauria de fer urna une-
crológica», però ben feta, literaria, fugint
dels tòpics gastats de «Ha pasado a mejor
vida...>, aHa entregado su alma a Dios...»

—Està bé, està bé. D'aquí un quart li
entraré feta.

Als quinze minuts, puntual com un re-
llotge, el periodista entrava amb la «mecro-
lbgican. Només reproduirem el comença-
ment. Deia així :

«i'or el conocido procédinniern.to del entie-
rro, ha sido conducido a su última morada
el cadáver del conocádb industrial don Fu-
lano de Tal i Cual...»

L'administrador per poc es fereix.

Propaganda

El ¡)la Gráfico ha publicar un anunci .
que diu :

«Corredores para vender ((Elogio de Gata-
luñu 'se necesitan Ganarán 5oo pesetas al
mes, viajes y comisión. Obra de- gran es-
tilo y amena. Inédita del gentilhombre de
S. M. ex senador del Reino, don Juan Va-
llés y Pujals. Dirigirse de q a 1  a la Casa
del Pueblo o en casa del Administrador se-
ñor Estrada, calle Homero, 8, 3.°.»

No hi hem afegit res. Tampoc en cobra-
rem res.

Toros a Sardanyola
La creixença de la fàbrica d'uralita d'En

Roviralta en un poble agrícola com Sarda-
myola, afavoreix des de fa anys una consi-
derable immigració. Al turó que duu el nom
del Gurugú han crescut com bolets les cases
de !planta baixa ocupades per oriiinds de les
regions, meridionals de la península, i pels
seus carrers els uguruguaisa menuts, plens
de mosques, juguen sobre la pols.

En el' que va d'estiu, ja hi ha hàgut toros
dues vegades en l'esmentat poble. S'ha trae-
tat, naturalment, de vedells vikment assas-
sinats. Els organitzadors d'aquesta mena de
festa, inèdita ;allí fins ara, són empleats més
o menys alts de la fàbrica d'uralita. Són
alhora - elements que han donat impuls a la
Creu Roja local. :

Aquestes dues activitats no tonen res de
contradictòries. IEis de la Creu Roja es tro-
ben posseir una organització francament ex-
cessiva donades íes poques catàstrofes que
ocorren al poble, i cerquen murieres de
lluir-la.

Però els aficionats a diestro només han
sofert trepitjades i blaus sense importànc¡a.
L'únic que la Creu Roja ha pogut lluir ha
estat el corneta.

Un lector insospitat de Pan Morand
E1 genial producen» de revistes d'espec-

tacle, entra a una Iliberia i demana veure
publicacions referents a trucs escènics.

Mentre el llibreter cerca als prestatges,
el visitant s'adona de Magie noire, de Paul
Morand.

Un llibre de màgia !
—Poseu-m'hi també aquest—diu.

Argument de pes
nHom compta amb la discreció i el siv

del meu senyor pare, prou conegut en el
camp municipalista, l'experimentat Secretari
de l'Ajuntament d'aquesta Vila.»

Aquest és, sens dubte, el paràgraf més im-
portant d'unes circulars que han corregut per
Ripoll i els seus voltants.

Estem segurs que amb arguments així,
el senyor Antoni Closa Cirici veurà molt
concorregut el despatx d'advocat que acaba
d'obrir.

Corbates a pesseta
L'altre dia, el marquès de X... ta adqui-

rir pel carrer una mitja dotzena de corbates
de pesseta. D'amagat, ho fa tothom.

Amb elles a la butxaca de l'americana, va
entrar a 1'Excèlsior. Arriba al bar i s'en-
fila amb un aire britànic a l'alta cadira.
Demana un cocktail ; parla amb una fran-
ces , etc., etc.

Com que feia calor, va per treure's el
mocador i s'equivoca de butxaca.

1 amb una elegant displicència va fer
una bella escampadissa per terra de corba-
tes de pesseta.

I&o a que A•a	 nfl'chancp r «a1stan10 ^t1L lo

dictadura espanyola. Sembla que el feixisme
també hauria d'ésser sensible a la guerra
de versos i anècdotes .

Tots aquests fets demostren almenys una
cosa«; el feidstne no és immortal ni és
•invulnçral9le. • Pot haver-hi feixisme per
temps, però si és feble, el temps s'encarre-
garà de liquidar-lo • com ha succeït amb los
dictadures d'imitació. El fet és que hi ha
un moviment ainti-feixista que comença a
la casa reial i compta anib tbt l'exèrcit i
els obrers , mal pagats, que són tots els
obrers i tots els pagesos d'Ttàiia, : i que
aquest moviment és recent i que, encara
que no pugui organitzar-se, va corrompent
rl règim. S urament, tard o d'hora deurà
venir a rep essió, però -tot serà afegir
llenya al foc.
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Comença la Festa Major; el dia rs, a pri-
meres 'hores del matí, amb un rep,cament
general de campanes, acompanyat d'una
salva de morterets i la diana, que passa
per' tots zls carrers i s'atura a cada canto-
nada.

A la platja hi sol haver quatre envelats.
Entono d'aquests'um mosqúer de barraques .
d. xurros, de tir, de pim-pam-pum, de cava-

llets, etc. Les barques al darrera, afilera-
des tocant a mar. Per la platja i pel Pas-
seig hi ha una gernació, lEls cafès i restau-
rants vessen gent. Hom sent, d'un tros
lluny, la ferum agradable de la llagosta a
la marinera o dels musclos amb salsa, que
fa dilatar les nari.nes. La Festa Major té
gust de peix i és perfumada de iode. A mit-
ja tarda es senten, d'untros lluny, els pri-
mers compassos d'un vals.

Presideix aquest diploma, travessat pels
fils del telègraf i per un tren que passa a
tota velocitat, la calavera del castell de focs
que ha d'esclatar demà, amb les rodes, la
cascada i l'escut de la ciutat enfundat dins
d'uns papers virolats. Els banys d'En Ti-
tus (a) El Tiburón, baños de pila y oleaje.
1 la lluna, que s'ha fet construir una pas

-sera de plata sobre •l'aigua, per si de cas
vol venir a ballar el ball de toies.

Mentre dura la Festa Major, el poble en
massa s'installa al Passeig. A la una de la
nit, que és l'hora de la mitja part, aquest
es converteix en un camp de «mantecados»
pel mig dels quals floreixen les palles. Tot
ei poble en pren.

En acabarse el ball ja és dia clar i el
sol pica al clatell. La gent se'n va a drn-
mir, lassa, els ulls embotornats ; el coll
planxat, convertit en una pelleringa, a la
mà, i el barret de gairell. N'hi ha que es
queden a dormir pels banys o a l'arena,

ta d'una barca. Aque)1 home que rifa neu -
_jeu en un banc; de panxa enlaire, la

a un costat, voltat de peles de síndria
de mosques.

Com a tots els pobles, la Festa Major es
localitza entorn del envelats. Aquest any
n'hi ha tres. El del Casino Apolo, que és el
més antic de tots i que té més tradició ; el

van mudats és perquè la diada s'ho porta.
Si calgués ballarien amb espardenyes i en
cos de camisa. Ballen tarda i nit, suen, es
canvien el call de la camisa i els punys. i els
mitjons a cada mitja part ; així frueixen.
E! ballador colloca un mocador de seda a
la cintura de la parella en ballar per tal
de no tacar-Ii el vestit. Els pares i mares
respectius, antics balladors del Casino, con-
templen els seus descendents amb ulls en-
ternits•

No en tenen prou amb ballar des de les
cinc de la tarda fins a la matinada, que els
matins encara han de ballar sardanes. !En
aquella hora el sol bat de ple damunt l'en

-velat, que és calent com un forn de pa.
Es un envelat democràtic i tradicional, en

el qual es perpetuen les tradicions del bon
ballador que sap fer giravoltar la parella
com una baldufa, i conquista l'admiració
dels socis, que fan rotllo sota de l'aranya.

El Badaloni ja és altra cosa. Aquest en-
velat no és fet per ballar-hi. Es per anar-hi
a presumir. Es no menys que el deis rics,
als quals s'ajunten els que el fan i no hi
arriben, una mica de colònia, a més d'a-
quelis als quals agrada ensumar els rics de
prop. • A Badalona n'hi ha de dues menes de
rics : els que ho són de tota la vida i aquells
als quals la guerra els en va fer. Concor-
den en una cosa : en 'l'amor a l'estalvi. I es
diferencien en una altra : que els nou-rics
encara no se'n saben avenir, i tenen la fe-
brada de l'auto, d'anar a Sant Hilari, so-
bretot d'explicar-ho a tothom en tornar-ne,
i que es vesteixen robes 'llampants .

Els dies de la Festa Major van més en-
carcarats que mai pels carrers, amb aire so-
lemnial, com si anessin a la processó. L'ale-
gria de la festa se'ls manifesta adoptant un
aire de serietat més pròpia per anar a un
enterrament que no per a divertir-se. Surten

J. ROCA

	

Tal dia com el Quinze d'Agost de tots dei Centre Badaloní i el del Centre Cataa-	 arrenglerats de casa. Les nenes al davant,
els anys, el sol surt més aviat i és més vista. A la població Artigues, prop de Sant	 les més grans i el germà després, i el papà
resplendent que els' altres dies. Així que Adrià, n%i ha un altre. Passant amb el	 i la mamà, de bracet, darrera seu. Llueixen'
treu el nas, darrera del llençol de l'aigua,	 tramvia, hom pot veure com ballen. 	 llurs millors gales. 'En passar miren de reüll

ja fa l'ullet. Es el senya], Immediatament,	 El de ]'Apolo és ]'envelat clàssic. Aquell 	 la gent per tal de veure si fan efecte.
tots els campanars del país es posen a re- en el qual es reben trepitjades i se'n donen ;	 —Pepita—diu la mamà a una de les fi-
picar alegrement.	 on si vols entrar, essent soci, resulta que	 Iles, tapant-se la boca amb el ventall— : la

Sant Quinze d'Agost hauria d'ésser mar- el porter no et coneix i et demana els docu- Josefina de can C. encara no es pinta els
cat al Calendari Bonavia amb tantes creus ments acreditatius ; i si ets foraster, et pren	 llevis.
vermelles com pobles hi ha a tot el país. pe'. President i et deixa passar tot fent-te	 —Es una cursi. No sap anar a la moda.
Catalunya, aquest dia, es converteix en un un gran compliment. A l'hora del ball no	 —Encara no té novio?
onvelat monumental, atapeit de gállardets i hi cap una agulla. Es el més gran de tots.	 —Què vols que tingui, mamà !	 0

de banderoles virolades. Es una gran taula
plena de cassoles fumejants, entorn de la
qual pren seient tot el país. El rector, l'al-
calde, el jutge i l'agutzil presideixen.

Amics meus, és qüestió de posar-se a to
amb la diada i, per tant, de celebrar la
Festa Major. Que cadascú la celebri, com
és natural, de la mana que millor 'li pla

-gui. Aquell al qual li agradi hallar, que se'n
vagi a l'envelat o a les sardanes ; el gor-
mand, que es passi- tres dies seguits men-
jant arròs, escudella d'ànec i pollastre rostit,
aartb • una amanida d'ensiam, tomàtec i pe-
brot negada d'oli, i traguejant de ferm. I éls
que fem diaris, parlant-ne.

Com que actualment resulta impossible
poder disposar d'un atuell adequat que per-
meti recórrer el país en un dia, a fi de
poder explicar el que passa a tots els pobles,
hem de limitar-nos a veure'n una. La de
Badalona. Fet i fet, aquesta és la síntesi
de totes.

La Festa Major comença vuit dies abans.
Als carrers cèntrics, en els quals hi ha esta-
bliments luxosos, els pintors decoren les fa-
çanes. Als carrers i barris populars, les do-
nes, el mocador posat al cap com un toldo,
emblanquinen les parets del carrer, fins arran
del balcó. Les brigades de l'Ajuntament po-
sen grava nova als carrers. A la platja hi
ha molt moviment. Hom munta les barra-
ques de tir, de bunyols; de síndries, de la
Mujer Enana, el fenómeno mundial, admi-
ralo Q or reyes y. Padres Santos, els cavallets
amb òrgan i amb piano de maneta, i co-
mença a plantar els pals dels envelats. ;Els
badocs comencen la Festa Major aturant-se
a veure els. preparatius.

El dia 14 és la vigília. Després de dinar
romp l'ensopimènt de 'l'hora un repicament
general de campanes. En sentir-lo hom adre-
ça les orelles; talment com un gos en flairar
la :caça. A mitja tarda als porxos de l'Ajun-
tament reparteixen bons de pa i d'arròs i
de carn als pobres de la ciutat. Al vespre,
esclaten les il1uminacions de casa la Vila,
del Passeig 'deis monuments 'd'en Roca i Pi
i de l'Arrmús. 'Els 'tramvies, els autòminibus
i els trens acomboien els primers escamots
de forasters. L'aire fa sentor de festa. 'El
poble, materialment; bull

**

Es de colors detonants, amb uns grans mi-
ralle de llauna de marc daurat, historiat de
motllures i cortinatges de vellut vermell,
com a les cases de senyors, i una arcanye
monumental al mig. Aquesta aranya és l'or-
gull dels socis. President que aconsegueix,
per la Festa Major, trobar-ne una que ocupi
mitja vela, es pot considerar com un presi-
dent vitalici de l'entitat. Els socis ja no es
preocuparan de demanar-li mai més l'estat
de comptes.

A la Presidència hi ha d'haver un teló
figurant un paisatge tropical amb palmeres.
Si no hi és, no fa bonic. Aquést almenys és
el parer dels socis antics. Ocupen aquest
Iloc, destinat .a les autoritats—si no hi va
l'alcalde, hi fa anar, de representant, el
cabo de serenos—, els socis que no ballen
i volen contemplar l'animació de la sala amb
comoditat. L'aprofiten per a subhastar les
toies, els rams i perquè el conserge anun-
cii que una senyoreta ha perdut una arra-
cada.

^El Casino Apolo abans duia un altre nom.
Fou fundat fa més de cinquanta .anys. IEl
nom actual li prové del naufragi d'wn vai-
vell anomenat Apolo, en el qual viatjava
el capità, anomenat Lleial, que va -morir.
Era fill del poble i soci fundador del Casino.
Per tal de celebrar -ho, hom acordà canviar
el nom antic pel del vaixell naufragat. Befin
mirat, és una manera un xic incongruent
de perpetuar el record de les persones apce<
ciades. Es l'envelat del jovent i les noies
que són estrictament balladors. 1 ball és
l'essencial i presumir és el de menys. Si

Entrant a l'envelat, es topen amb la fa-
mília de la Josefina i es saluden amb molta
cerimánia, fent-se compliments amables.. Es
m costum arrelat, en aquést envelat, en-

trar-hi molt després . d'haver' començat el
ball

No hi ha gaire jovent. Unes quantes noies
del país, i la colònia, molta part de la qual
s, aprofita de ]i avántát .e d'ésser foraster o
faé-lo, que consisteix aballar di franif. S'as-
seuen a les cadires sobreres o a la presidéh-
cia. Usen un castellà molt especial.

L'entrada de les famílies importants pro-
voca un «ah !» d'aflmiracV.

Entre aquestes famílies importants hi ha
la família Bosch, de l'aAnís del Mono», que
eulluenna a tothom ; la família Planetes, a
la qual tothom fa molt bona cara, i la
familia Amigó. El cap d'aquesta darrera fou
soci fundador de ]'antic Centre Catalanista

Gent Nova. Hi anava, tots els dies, després
de dineu-. Demanava una gasosa i en bevia
mitja.
—Té, Pepet—deia al conserge— : aquesta

altra mitja guarda-la per després de sopar.
La família Rodó també és important. El

cap, don Pau, professor de teixits, és l'ini-
ciador de tots els homenatges i funcions
d'honor que hom ha dedicat ací a l'Enric
Borràs, tant si mamava el directori com no.

Es l'home que sap més de teixits del
món, tant, que .no sap de res més. Ha revo-
lucionat una colla de vegades el món dels
pics; amb els seus descobriments .

Per a ell, els pics són un remei univer-
sal, una panacea. Us queixeu de mal de
giteixal, i diu :

—No n'he tingut mai. La teoria em dóna
tanta feina, que no m'hi he pogut entre-
tenir.

Si heu viscut uns anys fora i per casuali-
tat us troba, us diu

—Hola !—i reprèn la conversa iniciada sis
anys abans : —He descobert un nou proce-
diment per a picar cartons...

I no us pregunta qué heu fet ni on heu

estat.
A l'hivern duu un xamberg del temps dels

Quatre Gats, una pipa grossa com una bò-
vila, i una americana amb coll i punys d'as

-tracan, "Pé un fill que també és teòric de
teixits i professor. Té la casa plena de pics
i de diplomes. I .no parla mai de res més.
Molta gent, en veure'l, l'esquiva.

Hi ha aquell alcalde que es féu popular
perquè anava pels carrers amb el pot de

la pintura a la mà i l'escala a l'esquena,
una vegada que pintaren els números de
les cases. Ho feia per estalviar a ]'.Ajunta-
ment el jornal d'un aprenent.

Com que els agrada presumir, i l'envelat
n'és una forma, senten la pruija de fer l'en-
velat diferent dels altres. Cal que es cone-
gui que és l'envelat dels . rics. Trien robes
de colors afinats, hi fan posar' molt de
verd ; les aranyes són discretes. Però l'en-
velat fa l'efecte d'una senyora petitona. ;El
que gasten en bon gust, ho estalvien de
pals .

Fa anys que, per mediació de la família
Bosch, l'Alarma s'encarregà dp muntar-ne
un de molt gust ; hi havia molt pocs draps
sobrers. Fou l'admiració de tot el poble.
Els socis n'estaven encantats. A l'hora de
pagar, però, hi hagué un gran pànic. Valia
molts diners. A Badalona, pels rics, allò
que passa de tres o quatre pessetes ja re-
sulta car.

L'orquestra tampoc ha d'ésser l'orquestra
clàssica dels envelats. Cal que sigui més
distingida. D'ençà que hi ha jazz, contrac-
ten l'orquestra «Demoro, potsen perquè van
amb l'americana vermdlla.

Hi ha, després, el de la Tertúlia Cata]a-
nista, i aquest any el de la Població Arti-
gues. Aquest darrer és un envelat de sub-
urbi, sense fesomia. L'altre és un envelat
polític.

Hi ha carrers i places adornats on es ce-

libren balls populars; d'espardenya, en els
quals predominen la tallada de meló ó de
síndria i el càntir d'aigua fresca.

Entorn dels balls es descabdellen plàci-
(lament les altres festes. Partits de fútbol,
de bàsquet, de ciclisme, de tir, de motor i
d'atletisme. Aquestes darreres les capitaneja
En Manolo Santillana, un estanqués de la
carretera que té un criadero d'atletes a l'es-
tanc i els fa de lloca.

Hi ha exposició de i pintures, festes marí-
times, funcions de teatre, concursos sarda-
nistes, i l'esbart de dansaires, i castells de
focs, concerts públics, i de l'Orfeó Badaloní,
de tot. Una barreja de festes, entre les quals
hom pot triar i remenar aquella que millor
lï plagui,

r•^^

Els monuments de l'Arnús i d'En Roca
Pi, també celebren la Festa Major, Són dos
monuments molt dolents i, per tant, dignes
d'ésser ensenyats als forasters. Un, es troba
emplaçat al mig del Passeig i el divideix
en dos trossos. L'altre a la Plaça de l'Ajun-
tament. Per la Festa Major hom els farceix
de bombetes elèctriques de colors igual que
un toldo de bar.

Hi ha també ominències autèntiques. En
Pompeu Fabra i la Xingu. Dos pintors 11-
lustres. En Flo i iEn Torrent. Al primer
els qua'dros se li clivellen. L'altre fa un
quadro cada sis anys. !Es que abans de
posar-s'hi s'hi pensa molt.

Tenim en Cots, alcalde de barri vitalici,
al qual el directori, a les seves darreries,
va concedir-li la Medalla del Treball. !Es un
dels fundadors dels C'hors d'en Clavé.

Finalment hi ha la Redacció de El Eco
de Badalona, el Brusi del poble, perquè
si no fa tants anys que surt; poc se n'hi
manca. Hom hi guarda dus magníficos Qu-
ros habanas, que el general Espartero re-
galó al fundador del periódico, don Fran-
cisco de P. .Planas. Es troben co llocats en
un quadro en el qual, en comptes de vidre,
hi ha filferro de galliner,

1 ja no tenim res més digne d'ésser en•
senyat al foraster, a l'amic o al parent de
fora, que caurà a casa a atipar-se i al qual

haurem d'acompanyar. Sort que només tre-
ient el nas a l'envelat ja quedarà satisfer
de la Festa Major.

JAUME PASSARELI
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Pell de porc. — A l'estiu el porc respir.,
perquè el deixen viure. Es un costum
que durant les calors no es mata porc
en els pobles del nostre país. La raó és
una mica vaga. Algú afirma que és per-
què la carn no es conserva, hi ha qui sos

-te a peu i a cavall que a l'estiu la carn
de porc no és bona per la salut.

Aquestes raons es podien acceptar en el
temps de la Dama de les Camèlies, però
avui dia no són del tot clares ; en primer
lloc a tot arreu hi ha gel i neveres per con-
servar les mòmies més augustes del sen-
timentalisme pairal i les llevadores que mo-
ren en olor de santédat.

A més amés, això que la carn de porc
no és bona per la salut, és fals del tot.

Jo crec que el costum abstencionista da-
vant l'escandalós i inconseqüent mamífer,
és una reminiscència religiosa. En una èpo-
ca que s'ha escapat completament dels ar-
queòlegs, fins dels que es dediquen a la
prehistòria, hi havia en el nostre . país una
gent terriblement peluda i cafré que igno-
rava l'ús del cafè i del raspall de les dents.
Aquesta gent es fiava d'uns capellans ex-
plosius, els quals entre altres coses prohi-
bien la carn de porc en l'època dels banys
de mar i les llimonades naturals.

Com aquesta hi ha moltes coses en 1,
nostra vida moderna que no tenen explica-
ció lògica, i no mis queda més remei que
atribuir-les a ancestrals reminiscències, ,
supersticions .apagades de les quals no te.
nim consciència ni record. Un exemple clar
d'això és el fet de posar peres de con-
fitura i sabatetes de sucre a les palmes que
les nenes porten a beneir. Ningú que tin-
gui dos dits de front creurà que aquest
costum tingui res a veure amb la religió
catòlica, ni amb cap de les religions ofi-
cials. Un altre . exemple és el famós ou com
balla del dia de Corpus, tan antic com els
escarafalls, bóts i danses totèmiques dels
primers habitants de la Mediterrània, als
quals actualment a Montjuïc la senyora Au-
rea de Sarrà, amb collaboració del senyar
Ambrosi Carrion, pretén donar-los una pi-
cant i abundosa modernitat .

Tot això vol dir que no menjar porc a
]'estiu és una cosa tan vella com els sacri-
ficis humans i la barba clandestina dels
druides.

La gent ha deixat per l'hivern l'alegria
de la botifarra .amb bolets i del llomillo
apocalíptic. Una de les coses més intenses
i més morals que es fan en aquest país és
la matança del porc. Jo recordo que quan
era monut, a casa meva mataven el porc
amb una pompa asiàtica. L'espectacle d'a-
quella clínica sanguejant i perfumada hau-
ria tornat boig Rembrandt o qualsevol
pintor de l'escola holandesa ; a mí el record
d'aquella festa m'ha deixat una pinzellada
blau cel a l'ànima, que difícilment se m'es-
borrarà, per pessimista que sigui.

Es curiós que si a l'estiu el porc no
triomfa en una forma fugissera i nutritiva,
triomfa d'una manera més noble i més bri-
llant amb l'espectacle magnífic de la seva
pell. L'estiu és l'època dels viatges sugges-
tius, amb amaniments exòtics, amb l'esgar-
rapada del vent, la pizitura solar, i el gust

de níquel i de tauleta de nit que tenen les
agües termals, aquestes aigües que es di-
gereixen amb una música imbècil penjada
a ]'orella i una pilota de golf encastada al
nas.

L'estiu és l'època dels viatges inútils,
però amb una gran ambició sexual, i .aquests
viatges exigeixen la pell de porc. Les ma-
letes, les carteres, els saquets de mà, els
saquets per posar hi el barret de copa, les
sabates per caminar sobre el glaç artificial,
el perfum, el braguer, el «Madame X,,,
l'elefant de goma per la canalla, el ,vernís
per tenyir les ungles, tot això demana la
pell de porc, tallada i retallada, premsada,
cosida, brillant, excitant, amb l'insult de la
seva rigidesa, del seu coloret de pasta ei-
xuta carregada de formatge dolent. La pell
de porc, que és la més cara de totes les
pells per fer maletes, i no se sap per què
vola dins de les cabines dels avions, tron-

tolla dalt dels autocars, antre les soques
dels avets reumàtics i la neu falsificada poi
turisme dels carnissers. La pell de porc va
a parar a les p']atges, carregada d'uns ma-
llots elèctrics que treuen espurnes, aquests
mallots i aquestes gorres de platja d'un
vermell ploraner com la sang dels cabrits,.
o d'un b'lau pornogràfic com el de les po-
tingues disgustades que venen a les far

-màcies.
No us heu adonat mai, en una estació,

en un lloc qualsevol del món, del misteri
o del drama o del que vulgueu, que hi ha
entre una senyora de quaranta cinc anys i

la maleta de pell de porc que l'acompanya?
Hi ha maletes d'aquestes que semblen l'en

-trada d'un mus•c-hall o l'anunci d'una fira
de mostres, completament atapeïdes amb les
etiquetes dels hotels, etiquetes de tots co-
lors i de tot arreu. Aquestes etiquetes són
l'orgull de la propietària ; en entrar al vagó
quan el mosso la diposita en el lloc carve-
nient, la propietària fa un sospir i mira de
cua d'ull els assistents que contemplen as-
tocats unes palmeres amb un camell, una
tiara papal i un gitano que fa ballar un
ós, tot .pintat damunt de la maleta de la
senyora, amb unes lletres que diuen Güte

!	 borg, Cairo, Vichy, Sevilla, Singapur, 1 us
f •	 1 '	 ..1.._l_ 	 1.. b 	 oraId 1 efecte a es ores que a ona seny

porta tota la seva vida privada escrita da-
munt la maleta, que és una dama deses-
peradament avorrida, desesperadament fada
i carregada de romansos.

Les dones estimen les pells dels mamífers
carnissers i murris que viuen pels volts de
la Sibèria i del Canadà, martes, renards,
erminis, etc. La pell dels simis ha tingut
moments de gran esplendor, i encara una
de les pells més cares i més apreciades és
la de l'orangutan, i de certs simis del Bra-
si] que són de color de rosa i a més a més
són molt ganduls i viciosos.

Però la pell de parc, encara que no arribi
a aquests preus, és la pell dels grans viat-
ges i de les orgies internacionals. Si dieu
«porc„ a seques sembla que dieu una pa-
raula poc fina, però si dieu «pell de porc»
sembla que citeu un valor sanejat, i quan
ho pronuncieu se us omple la boca com si
hi duguéssiu un puro com una xemeneia.
Les dames més ben condimentades del mbn
diuen apeau de porc„ sense fer cap escara-
hall, exactament ,gual que si citessin un
perfum de moda.

JosFP MRIA DE SAGARRÀ

Sant Quînze d'Agost, Festa
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no s'havia perfilat el renaixement literari,
a Barcelona existia un republicanisme i un
germen cert de separatisme.

Però si el republicanisme en aquella èpo-
ca actuava com una força organitzada, el
catalanisme era un impuls desorganitzat;
aquest impuls, però, es feia sentir en totes
les manifestacions polítiques, sobretot en
aquelles que significaven una protesta con-
tra polítics espanyols o espanyolitzants.
Qualsevol amenaça a la indústria ascendent
de Catalun ya produïa una rara reacció par-
ticularista, i sempre, tots els polítics que
volgueren afalagar o impressionar favora-
blement els barcelonins, arboraren el tòpic

Joan Manyé i Flaquer

Ho és, seguranieut, el militar alemany.
En un fullet retolat Observacions crítiques
sobre el pressupost militar de 1930, l'expert
militar de la Societat Alemanya per a la
Pau acaba d'establir unes comparacions ins-
tructives. La Reichswehr d'abans de la
guerra, anzb un contingent de 500,000 ho-
mes, costava 608 milions de marcs. La
d'ara, amb només roo,000 homes, costa
5,i15 milions 1 la Reichswehr no compta
amb tancs ni artilleria pesada. Un soldat
polonès costa r,411 niares per any ; un de
txecoeslovac, r,783 ; un d'alemany, 4,836

El pressupost militar del Reich, efectiva-
n:ent, està ple de misteris. Les despeses
són transferibles d'un capítol a l'altre, i
solament un cop de ploma basta per afee-
tar-les a les necessitats de la Reichswehr.

Aquest número ha passat
per la censura governativa

CARLES CAPDEVILA

Vda. de Josep Ribas
MOBLES I DECORACIÓ
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El P. Miquel d'Esplugues

EI miratge vuitcentista de Catalunya La tragèdia de Mn. Cinto

de la indústria i la laboriositat de Catalu-
nya.	 Aquest	 reconeixement,	 però,	 contri- La	 deZ "Primer" anglèsbuïa a enfondir més el fet diferencial.	 El paga
progrés material català convertia de fet Ca-
talunya en un país distint que calia con- La paga del primer ministre ha estat fi-
quistar o	 amoixar segons les	 circumstán- xada	 en	 7,000	 ¿liares anuals.	 La	 premsa
cies o els interessos personals, però que .in- estima	 que ei cap del gabinet	 britànic no
sensiblement enrobustia el seu particularis- f rúeix pas d'una paga esplèndida. Les des-
me que s'alimentava amb la saba del ro- peses de representació han augmentat, com
manticisme i anava absorbint els talents i tot el cost de la vida, d'una manera copsi-
le's	 sensibilitats més selectes. derable, i, d'altra banda, des del triomf de

La sensació d'aquesta força desconeguda	 • de+nocràcia,	 és indispensable d'assegurar
que creixia incessantment, no era prou clara la independència material dels homes poli-
en els que la sentien; el seu esperit s'in- tics sense fortuna personal, com és el cas
tensificava i per canalitzar l'energia que es de molts membres del partit laborista.	 El
descobrien,	 inconscientment	 intentaren una Sunday Times fa observar que hi ha d'al-
reintegració ibèrica. 	 Perquè eren catalanis- tres alts personatges anglesos molt més ben
tes i no se n'adonaven, la política efectiva pagats que el primer ministre : l'arquebisbe
del catalanisme latent vuitcentista era .pro- 

1
de	 Canterhury cobra	 rg,000 lliures anuals,

fundament ibèrica.	 Catalunya es - sentia en i ro,nao el lord-alcalde de	 Londres.
possessió d'una força i d'una fe'desconegu-
des,	 i	 creia	 que la	 providéncia	 li	 posava Qrguil pafriÒtíCaquests instruments a les mans per estruc-
turar una Espanya nova a base de la seva
personalitat.	 Els	 catalanistes	 del	 vuitcents Davant el magnífic beffroi de Caíais, un
no comprengueren el seu destí ; s'experièn- agent municipal està de servei. Uns turistes
cia	 ens	 diu	 que	 l'obra	 de	 catalanització francesos se li acosten
d'Espanya no ha reeixit ni un sol moment. —Faríeu el favor de dir-nos a què està
Espanya	 fou	 un	 miratge	 del catalanisme dedicat el museu del beffroi?
vuiteentista ; per això quan descobrí la 11- '' voleu que us digui la veritat—respon
lusió, volgué girar-s'hi d'esquena. En aques- l'agent—, en vint anys que estic de servei
ta pugna subterrània entre l'esperit català aquí no m'ha passat anai pel cap d'ectrar-
latent i l'hegemonia castellana, trobaríem se- hi. Oue us heu pensat que sóc un anglès?
gurament la clau de l'enigma de la política
de Prim i la causa remota del seu assas- El bon sentit
sinat ; hi trobaríem la inspiració originària
del federalisme de Pi i Margall i la de la Durant el darrer viatge del president Hin-dissidència de	 Valent(	 Almirall;	 hi	 troba- deuburg a Renlmia, els oficials del seu se-ríem la raó de la popularitat i de la de- guisi parlaven de tàctica, d'estratègia i, des-cadència de Víctor - Balaguer, la del fracàs prés de discutir niolt, acabaren per posar-sede Franoesc Permanyer r de 1)uran i Bas d'acord que la bona conducció de la guerracom a ministres de la corona i hi trobaríem era una qüestió de bon sentit.també	 la justifieació de les decepcions de • —No—interrompé el vell mariscal—. EnManyé i Flaquer i la de molts fenòmens, la guerra no hi ha cap bon sentit. Si n'hique amb relació a la política general espa-
nyola resulten contradictoris o inexplicables, 12agarés, començaríem per no anar a expo-
- En el volum dedicat a biografies, cinquè sar-nos a fer-nos-hi matar,

de l'edició de les obres completes de Mara-
gali que acaba de publicar-se, clou la bio- Quan un milionari pera diners
grafia de Manyé i Flaquer una conversa
inèdita	 1eLgran periodista barceloní amb piraii un pobre perd diners—diguem, per
Mana	 íl, en la qual es llegeix un passatge exemple, un bitllet de cinquanta pessetes—
sing	 arment significatiu.	 Manyé i Flaquer pot estar ben segur de no trobar-los mai
havia anat a Madrid per treballar a favor més. .
de la	 ei d'Ajuntaments, netament deseen- En canvi, vegeu el que ha passat a lord
tralitzadòra.	 El nostre somni, deia Manyé. Derby, una de les primeres fortunes d'An-
Després de les gestions que havia fet, no glaterra.
li	 faltava	 sinó celebrar	 una	 entrevista de- Lord Derbv era a Nova York. Un dels
tinguda amb el ministre de la Governació, seus cavalls corria a l'hipòdrom. El seu pro-
Posada Herrera, al qual exposà amb gran pietari havia jugat per ell i, havent arribat
vehemència els beneficis que la dita llei re- primer,	 el	 seu	 cavall,	 a	 més	 a	 més	 del
portaria als Municipis, que es trobarien en premi, li reportà 20,000 dòlars que cobrà a
situació de fer moltes coses que aleshores l'acte a les barraques d'apostes mútues. Com
els eren impossibles, llei que tots els pobles que	 el feix de	 bitllets	 era massa gruixut,
volien amb enttusiasme. El ministre el deixà l'embolicà en un paper d'una casa de modes
desfogar i en acabat Ii digué:	 Bien; uste- trobat per allí i el lligà amb un cordill. Lord
des (els catalans) juzgan a España por su Derby agafà el tren i quan ja feia estona
país ;	 pues	 yo	 le	 diré	 que	 tenemos	 aquí que n'havia baixat s'adonà que s'havia dei-
municipios que si se les suelta de la mano, xat el paquet sobre el seient del vagó. Anà
a los seis meses tendremos que mandar los a trobar el cap d'estació, el qual,	 en saber
soldados a quitarles la basura de las calles que es tractava de lord Derby, -s'afanyà a
para	 que	 los	 vecinos	 puedan	 andar	 por atendre'l, com a bou ciutadà dels democrà-
ellas.)) En Manyé confessa que no va saber tics Estats	 Units.
què contestar-li. -En el tren de tal hora he deixat un pa-

Es natural ; una vegada més l'esperit ca- quetet.	 No és gran cosa, una dotzena de
talà	 fracassava.	 La	 tradi^ió	 d'aquests mocadors, però rïo voldria perdre'ls...
fracassos	 no	 s'ha	 interromput;	 el	 primer El cap d'estació es bellugà. El revisor del
èxit d'aquest	 ordre	 seria	 l'inici	 d'una	 Es- tren	 trobà	 el paquet i,	 sense desfer-lo,	 el
panya	 veritablement nova ;	 mentre subsis- féu arribar a lord Derby, el qual donà deu
teixin els obstacles tradicionals no hi ha cap dòlars de gratificació al revisor.
raó per ésser optimista; perquè aquesta re- El més bonic és que aquest deu haver tro -
novació sigui possible,	 caldria	 que Catalu- bat que el donador s'havia mostrat generós.
aya, na inconscientment ni per camins es-
biaixats, pogués contribuir a l'empresa amb
tota la novetat del seu pensament polític i 14n pressuposí esfrany
amb tota l'esperança en el seu destí.

Qualsevol català que explori detiiigudx-
ment la política vuitcentista a Cat&unya,
haurà de reconèixer que els esdeveniments,
els episodis, tot i seguir el ritme de les
vicissituds de la política general espanyola, í

constantment prenen un color i un accent
que els diferencia dels que es produien en
altres llocs del territori hispànic. Aquesta
diferència que avui és més fàcil de com-
provar, en el moment en què es produïen
aquells fets era invisible fins per les sen-
sibilitats més fines. I no obstant, des de
íes Corts de Càdiç, on el doctor Dou por-
tava l'encàrrec exprés dels juristes cata-
lans de vetllar pel reconeixement i la m-
tangibilitat del dret català, fins a l'aparició
del polaviejisme a les darreries del segle,
homes i fets a Catalunya, es mogueren im-
pulsats per aquella força obscura i per-
sistent que naixia en la intimitat de les
consciències, però que ningú no sabia de-
finir ni situar convenientment fins que pren-
gué el nom de catalanisme i acceptà totes
les responsabilitats que aquesta denomina-
ció imposava.

La compressió de la Dictadura ha con-
contribuït a concretar d'una manera defini-
tiva el fet de Catalunya. La primera temp-
tativa de catalanisme polític la intentà l'Al-
mirall amb la seva dissidència del federa-
lisme dogmàtic ; La Unió Catalanista, en
desarticular el moviment de la política ge-
neral espanyola, donà un caire més senti

-mental al particularisme ; contra aquesta
actitud de profeta triomfà el criteri realista
i oportunista dels fundadors de la Lliga.

A comptar d'aquell moment, el catalanis-
me ena un partit polític d'intervenció acti-
va, un partit netament de dreta, perquè els
que el crearen i dirigiren eren profunda-
ment conservadors i tradicionalistes, i en-
cara que teòricament posposessin totes les
seves idees particulars a la noció de Cata-
lunya, l'eina que creaven havia de pondre,
necessàriament, la forma i el color de les
idees qué eren la base de la personalitat
política de tots ells: Perquè eren gent de
govern, cregueren que l'únic camí propici
era governar, i convertirem el catalanisme
en governamental. Aquesta transformació no
era pas fàcil ; per això, malgrat d'ésser
un partit legal que es comprometia a treba-
llar dintre les lleis i l'ordre establert, en
alguna ocasió, com a catalanista, va actuar
de demagog i la •seva activitat fou netament
amtilegal i revolucionària.

En 1917 canvia radicalment d'orientació
i contrau compromisos transcendentals amb
el règim, i avui encara que volgués ésser
revolucionari no podria. Els interessos que
l'aguanten no el seguirien en una aventura
antilegal ; si us plau per força, ha de li

-mitar-se a ésser un partit d'ordre o dissol-
dre's. Aquesta és la seva glòria i la seva
humiliació.

En organitzar-se aquesta força, els ele-
ments diberals.i d'esquerra intentaren estra-
fer la tàctica dels seus adversaris agluti-
nats pel catalanisme explícitament i pel con-
servadorisme antirepublicà implícitament. A
l'esquerra, però, faltava la cohesió neves

-sària als seus components morals i mate-
rials, i bagué de sucumbir a la doble pressió
que li venia de fora i de dins i es disgregà.

La Dictadura, inconscientment, ha cor
-regit aquestes falles i ha fet possible allò

que sense l'acció d'un règim de violència
hauria trigat molt més a produír-se : el re-
coneixement de la unitat essencial de C'a-
talunua. Mentre aquesta unitat fou sostin-
guda per un sol grup, el catalanisme fou
simplement un ,partit polític ; .avui que aquest
grup organitzat ha reduït la seva signi

-ficació política, l'aparició d'altres forces or-
ganitzades catalanes ha fet tangible la uni-
tat i la capacitat política del catalanisme.
Aquest, d'ara endavant, serà un factor que
podrà modificar, .almenys a Catalunya, els
destins de la política d'Espanya.

Aquesta situació és una inovetat, perquè
durant tot el vuitcents el fenomen es pro-
duïa a la inversa. El catalanisme,. força
política, no existia ; el renaixement era un
fet que es realitzava al marge dels partits
polítics existents ; així i tot, però, el cata-
lanisme latent feia sentir la seva pressió
em tots els esdeveniments polítics, socials i
econòmics, i determinava impulsos i incoan-
pati+bilitats inexplicables ñns .pels mateixos
subjectes en els quals es produïen.

Coetanis amb l'oda d :Aribau, trobem ras-
tres evidents d'aquesta diferenciació instin-
tiva. 'En una proclama dirigida eal pueblo
catalán» a primers de maig de 1837, amb
motiu de la bullanga que ocasionava 1'a#v-
ellament en judici sunnaríssim de Ramon

\audaró davant de les Drassanes, s'hi lle-
geix un passatge que diu : «'Los pérfidos
enemigos de nuestros derechos os calum-
nian que queréis robar, que queréis anar-
quía o república o haceros independientes.»
(El subratllat és meu.) ¿Quina raó hauria
tingut aquesta apellació insidiosa si l'autor
anònim de la proclama no hagués cregut
que en la imaginació d'alguns barcelonins
la frase no havia de trobar-hi l'eco d'una
realitat obscura? ¿L'hauria pogut escriure
dirigint-se als lleonesos o als estremenys?
Es evident, dones, que a Barcelona, abans
de la regència d'Espartero, quan encara
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Sota un títol gairebé igual, el P. Miquel
d'Esplugues ha publicat un assaig impor-
tant en el volum desè de les Obres completes
de Verdaguer, que edita la Llibreria Ca-
talònia. L'assaig del frare caputxí fa un
centenar de pàgines. Es un estudi franc so-
bre un tema de «vidriositat evident» que
ofereix moltes «facilitats d'esgarriar-se i
pendre mal)). No veu, però, l'autor de l'as

-saig psicològic les raons que justifiquin la
no revisió d'aquell període. No pretén tam-
poc dir sobre el drama la última paraula,
«amb prou feines la primera», però ja és
molt.

El mètode adoptat pel P. Esplugues és
ei de la màxima sinceritat, escriure pel

gust d'escriure, sense el propòsit de fer his-
tòria en el sentit estricte del mot. Na vol
procedir pel mètode inquisitiu i es decanta
pel mètode poemàtic, subjectiu, ea la meva
manera». L'assaig va de dret a l'anàlisi
psicològic i això li dóna un aire de sermó
que en certs moments no lleva als punts
de vista del frare filòsof l'aspecte de ma-
tèria gratuita i dóna a les conseqüències
un cert aire de lògica acomodaticia i ar-
bitrària. En rigorosa dialèctica escolàstica
molts dels punts estratègics de l'assaig,
sabre els quals parlaré més enfilà, serien
presos per assalt, i serien negades rotun-
dament la primera premissa, i a vegades
laprimera r la segona i la conseqüència, i
no hi hauria manera de seguir endavant.
Perquè encara que l'assaig no neeessita els
caminadors sil-logístics, la presència del sil-
logisme és evident i n'endevineu l'espinada
a cada qüestió que l'autor us presenta.

¿Ens trobem, però, davant d'un dels es-
forços de comprensió de l'afer Verdaguer
més considerables que s'hagin fet, i caldrà
tenir present aquest assaig sempre que s'es-
tudiï aquesta qüestió.

El puní de visía del P. Esplugues

El principal mèrit del caputxí és haver
sabut concretar molt bé sobre l'aspecte per-
sonal del drama una tesi que flotava a l'am-
bient. Es la tesi de la benevolença que vol
salvar tothom : els perseguidors i el per-
seguit . E1 doctor Pol, que després havia
d'ésser bisbe de Girona, i més tard el doc-
tor Lòpez Pelàez, arquebisbe de Tarragona,
s'havien pronunciat contra la tàctica dels
superiors eclesiàstics de Mossèn Verdaguer.
El P. Esplugues té una flor de pietat per
a cada tomba. Es un punt de vista nou i
acceptable.

Les acusacioans contra el poeta les resu-
meix dient : «Greuges,_ fet i fet únics, con-
tra Mossèn Verdaguer? Les allucinacions
diabòliques i el no haver-se volgut separar
d'aquella família.»

Però Mossèn Verdaguer ha d'ésser con-
siderat com a «rebel a les autoritats legí-
times, fus com fos de terrible la incom-
prensió del seu cas». En aquesta frase lhi
ha tot el pensament del P. Esplugues : els
superiors jeràrquics del poeta no varen estar
al nivell del seu prestigi en castigar amb
el màxim rigor un sacerdot poeta que tenia
allucinacions diabòliques.

La selecció i ordenació d'unes quantes
frases de l'assaig m'evitarà de deformar el
pensament de l'autor.
Verdaguer no era un sant porqué li man-

cava «da primera, segons com, de les vir-
tuts del sant: l'obediència ».

Però «calia tractar Verdaguer com un ma-
lalt sublim, no com un delinqüent vulgar)).
1 fins com a delinqüent vulgar, hi ha una
dolorosa desproporció entre el que mereixia
i allò de què van fer -lo objecte i víctima».

No obstant, «els protagonistes del drama
verdaguerià es pensaven fer-ho bé», ((es cre-
ien obligats en consciència. El menor dubte
sobre el particular fóra injuriós», !E1 drama
«és desfocat, exorbitant de l'una banda i
de l'altra, puix ni en resistir n'hi havia
per tant, ni n'hi havia per tant d'insistir».

Recorda el P. Esplugues la veneració que
el bisbe Morgades tenia a Verdaguer, re-
cgrda que el poeta ho devia tot al bisbe
i que el seu propi bisbe l'havia coronat
solemnement more pagino, gest imprudent,
com a poeta de Catalunya. E1 bisbe òbrava,
doncs, de bona fe, però amb una incom-
prensió inexplicable en un home que tenia
molta nià esquerra i dots de govern inne-
gables. Él P. Esplugues parla en el mateix
sentit del marquès de Comillas.

Ha passat prou temps per admetre el punt
de vista del caputxí, però...

"Lafet anguis in herba"

Però en tot aquest afer una serpeta, una
víbria, belluga sota l'herba. I aquesta és
una altra de les troballes del frare, mag

-níficament resumida en la frase llatina. A
la ploma d'un religiós que creu que les
autoritats eclesiàstiques estaven convençu-
des d'obrar en consciència, el fet d'acusar
un desconegut és importantíssim.

«Qui fou 1'anguis?» Tothom que hagi lle-
gir aquest assaig es farà aquesta pregunta
((Quina la seva fascinació sobre el prelat
ausetà?» Morgades estimava i admirava el
gran poeta. «Per quines vies s'arribà a
suprimir distàncies tan enormes?»

Qui és l'anguis? Qui era l'anguis? Es

viva o morta aquesta animeta? «Heus ací
—diu el P. Esplugues—el laberint on encara

avui és perillós d'engolfar-se.»
Encara hi ha perill? Perill de ferir sus-

ceptibilitats? Però quines susceptibilitats
les dels vius o ]és dels marts? EI P. Es-
plugues ha cridat al tribunal de la seva cella
de pensador els principals responsables de
la tragèdia. Només ens ha revelat la sen-
tència corresponent al bisbe Dlorgades i al
marquès de Comillas. Després de pesar els
fets i les intencions els ha absolt. Indub-
tablement, el P. Esplugues haurà cridat
a la seva cella altres personatges, altres
espectres. Però com que a la porta de la
ceba, al passadís, no hi havia ningú que
vigilés, no sabem si va comparèixer gaire
gent a judici. Encara és perillós de parlar.
Potser el problema encara conserva l'aspecte
laberíntic, la qual cosa indicaria que els
personatges citats van embrollar la qüestió
i que no fou possible treure'n l'aigua clara.
Hi ha, però, un judici, dos judicis : hi ha
un anguis sub herba, i «encara avui» hi ha
perill de parlar-me, o almenys l'home que
ha jutjat el bisbe i el marquès no creu pru-
dent de parlar-ne. 1 segurament no creurà
imprudent de parlar-ne perquè l'anguis sigui
un personatge menys important, sinó perquè
la cosa encara crema, encara hi ha caliu.

Si del text del P. 'Esplugues no se'n
desprèn cap raonament, gairebé m'atreviria
a dir que no té cap sentit. I tot aquest
assaig, especialment en els llocs de perill,
sembla pesat mot per mot amb balances
d'apotecari, balances de pesar metzines.

Sense pretendre tampoc dir-hi la primera
paraula, m'atreviria a insinuar que potser
els indicis es convertirien en una pista—
mot que sembla que va un xic més enllà
de l'indici—si cerquéssim les causes que
poden servir d'element a la serpeta. Co-
neixent els mòbils de' l'anguis i la seva
manera de bellugar-se, potser pel procedi-
ment detectivesc de la lógica mecànica, ar-
ribarfem a localitzar-lo en l'escenari de la
tragèdia i a determinar la naturalesa de les
seves armes. Decidits a localitzar-lo, potser
el trobaríem entre el poeta i el seu bisbe.
Però en qualsevol dels indrets on fos—i
això ho admet tothom ,perquè és de sentit
comú-1'anguïs aniria vestit d'amic. El
P. Esplugues sitúa" 1'angüis, no entre el
poeta i el marquès, sinó entre el poeta i
el hisbe, avenç que sembla definitiu en el
camí de l'enquesta. En parlar el P. Es-
plugues de l'afecte qüe el bisbe Morgades
tenia a Verdaguer, quan pregunta per qui-
nos vies s'arribà a suprimir distàncies tan
enormes, localitza l'anguis. Si fos possible
explorar fins al fans aquest pou de mun-
tanya,- potser descobriríettt dues armes d'a-
tac, dos estils igualment fructuosos que es
completen, i posen,- finalment, tindríem la
sorpresa de veure que hi -ha dos anguis, o
que l'anguis té dos caps.

Detallar les característiques 'de procedi-
ment i descriure les fesomies d'aquestes
dues serpetes d'aigua tampoc em sembla
oportú perquè en .aquest _ moment no con-
trtbuiria a aclarir la veritat. Vull cuitar
a dir honestament que la meva opinió es
funda inomés en indicis; en una sèrie d'in-
dicis, però lasuma d'aquests indicis i una
petita anècdota molt simptomàtica que un
amic de Mossèn Verdaguer, avui difunt,
va encarregar-me de contar en hora opor-
tu'na, han format en mi una sospita que
difícilment podrà ésser rectificada, perquè de
documents definitius probablement no en
sortiran mai. Repetint que cercant els mò-
bils de l'anguis potser arribaríem a desco-
brir-lo, diré que tinc la convicció absoluta
que és l'envela.

Qué podien envejar-li. a Mossèn Verda-
guer? 'Era pobre i no tenia cap situació
honorífica i no sembla que pogués suscitar
grans enveges el càrrec de capellà, diguem
d'almoiner, del marqués de Comillas. Re-
duït a les seves justes proporcions, aquest
càrrec no és més que el de capellà de casa
de senyors, encara que aquesta casa de
senyors fos una de les més poderoses d'Es-
panya. Aprofitaré aquesta oportunitat per
dir que només admetent que Mossèn Ver-
daguer era un pagès, un pagesàs, pot ac-
reptar-se que el poeta fos un orgullós : d'al-
tra manera fio s'hauria sentit bé fent de
capellà de casa de senyors. La única cosa
que podia ésser anvejada de Mossèn Ver-
daguer era la seva fama com a poeta, fama
que va arribar a un grau de popitlaritat
que no ha assolit cap més .poeta, ni Gui-
merà, que comptava amb él formidable re-
curs del teatre.

La collusió d'aquestes dues serpetes, la
facilitat d'operar en un mateix sector pro-
vera la violència. L'enveja és el mòbil de
cada una : per una banda l'enveja de l'home
poderós però obscur; per l'altra part l'en -
veja literària. L'anguis actuava en nom de
la disciplina eclesiàstica i exigia sancions
contra l'home que patia el mal de tenir un
((concepto manqueu de la vida».

L'enveja, vici nacional dels catalans, és
l'element dramàtic que dóna una certa gran-
desa al conflicte i a la víctima. No té raó
el meu amic Carles Soldevila de suposar
que l'afer era una disputa de familia sense
importància. El conflicte posa en joc la tara
principal del país contra l'home més con-
siderable del seu temps, contra el català
que ha prestat als catalans un servici més
definitiu, el de recrear l'idioma.
Combinada amb aquella «perfídia eclesiàs-
tica)) de què parla Alfons Daudet en un
dels seus contes, l'enveja va fer prodigis
dé refinada violència contra un home molt
sensible. Probablement Verdaguer no s'a-
donava ni d'aquesta enveja ni d'aquella per-
fidia, i en un moment d'obcecació repetia
contra una ciutat innocent, que ell consi-
derava com la seva pàtria i la capital de
la seva tribu, aquella frase seva segons la
qual Vich ((és la més ingrata del món)).
Oblidava potser que l'enveja i la perfidia
són característiques del seu estament i que
el seu cas • havia tingut en la persona de
Balmes un precedent. Hi ha a Vich la tra-
dició que quan Balmes havia arribat al punt
més alt de la seva glòria, els canonges de
Vich en trobar-lo pel carrer escopien des-
pectivament. En el cas de Balmes els seus
adversaris van fracassar, però fins a darrera
hora van mantenir l'esperança de veure'l a ^
1'«lndex», Però com a home, Balmes era
més fort que Verdaguer, més capaç de si-
tuar-se davant de l'adversari i més ben dotat
per fer-se invulnerable.

MANUEL BRUNET
(.Icabarà)
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A part del que digni el company Alavedra
dues pàgines niés enllà, reportem aquí una
de les poques frases d'enginy de Guillem II,
pronunciada en rebre la demanda, per part
de Sigfrid Wagner, d'ennoblir el seu cog-
nom afegint-hi el ayos» (de).

—Potser té motius per pretendre aquesta
distinció—respongué el kaiser—; jo, per la
nieva banda, prefereixo Sígfrid de 11'agner
a Slgf rid B'agner.

La família del Ghazi

Entre les reformes més revolruionàrics
del nou règim a Turquia, la prohibició de
la poligàmia és potser la que més ha modi-
ficat els costums musulmans. Però els de-
crets d'un govern no basten per canviar en
un dia les habituds seculars d'un poble.

Darrerament, en una recepció oficial a la
qual estava invitat el món diplomàtic, Mus-
tafà Kemal entrà, de frac, precedit de set
nois d'una vintena d'anys,

—Qui són aquestes dones tan boniques?
—fi' egwntà un agregat 'd'ambaixada arribat
de poc a Angora.

—Les filles del nostre Ghazi—li respon
-gué un diputat turc.

—Les seves filles? Però si no s'assem-
blen de res l'una amb l'altra i totes tene,z
una edat per l'estil...

—Es que són filles d'amics seus morts a
la guerra, que ell ha adoptat. Té tan bon
cor.

L'agregat havia comprès.



Adquiriu el número d'agost del

D'ACI I DALLA
Magazine caEalà

Conté un suggesfíu sumari

i 60 magnífics gravats

Preu : 1`50 pies.
u

ADMINISTRACIÓ I VENDA:

Llibreria CATALONIA
Plaça Catalunya, 17 - BARCELONA

Evitareu
adquírinf

FOR
1

RAP.

intervenció de mecànics
una

Una meravella de la €éc^tica alemanya

Albiol C . i Riera S. L.
Passeig de Gràcia, núm. 42 = Telèfon núm.15345

^phlSfA14

FITO
BAACE►0^►

ESPECIALITAT
EN LA MIDA

Jaume I, 1 1
Telèf. 11655

Un ma4rimoní feliç N/ D fl I	 fl = 1 Cha O C ú H G

CONTE INED'T 	,ARTUR 	 ERUCI-^^ 	 En pocs atesos s'han arrenglerat damunt cades i_ estilitzades ptl serè vidre d'augmenL. graons de la urateixa pedra; però d'un gruix
la meva ,taula de treball set volums en els La perfecció en tots els ordres vitals con- divers. La tragèdia psicològka de Goethe,
quals s'estudia la vida de Goethe.	 Millor sisteix a depurar els defectes	 fins	 a	 con- aògotxosament contemplada	 t, 	 serenament

Vaig arribar a Colònia un diumenge a no hi era; però na va arribar tan tard com dit : vides en Une de vida. Car cada autor vertir-los en qualitats sense anutiar-los. dissimulada per ell en tombar la quarantena,
dins	 ànima d'ho-és l'existència,	 una mateixa

la tarda. Aquells malaurats que saoen qui- el dia abans. veu el gran home a la seva manera. Agdests Hom ha parlat molt, i els biògrafs s'hi
la	 dels d'un esperit dinàmic i un esperit estàtic

na casa horrible és un diumenge a Ale- Estava molt contenta i em semblà força volums són : La vida de Goethe, de Jean- ntretenen	 de	 bon	 grat,. de	 crisi
Ità-

me,
a conviure ni a fer les paus.

manya, em planyeran d'antuvi. simpàtica.	 El	 marit parlava poc i	 meo- Marie Carré ; el Goethe segons els seus con- quaranta anys de Goethe. El viatge a que no s'avenen
Goethe, en emprar la fórmula de poesia i

La ciutat semblava una urbs antiga aca- fava. Acabat el sopar, ella tocà el piano í temporanis írecull de narracions i converses ha és una eyasiÓ, diríem, de vida o mort.
fa	 fàusticament,	 un pacte

bada de desenterrar, o la pròpia Barcelona
dia de vaga general. Ni un automòbil,en

ell el violoncel:	 una estampa	 germànica
d'avantguerra. A les onze, ens en anàrem

de persones que el conegueren i tractaren);
el formidable Goethe (Història d'un home),

Estabilitzat a'eimar, instrument ja adap-
tat a la cort, polides les crestes	 i	els exa-

veritat,	 encara,
amb el diable. Veritat i poesia, en ell, egui-

ni un vehicle, ni una persona, pels carrers. al	 llit.	 •
Quan estava despullant-me, s'encengué la

d'Emil Ludwig, i les Converses amb Goethe,
d'Eckermann, en la traducció francesa de

bruptes de joventut, Goethe, l'home de les
incessants renovacions inestroncables, s'ado-

val sempre a barallar entre dimoni i geni.
La poesia—geni, l'evadeix sempre del dimoni

Una perspectiva desoladora.
Jo, carregat de pesades maletes, devia llum de l'altra cambra, i ell .preguntà: J. Chuzeville (Jonquiére, editor). —realitat. El seu programa ètic i estètic és

liquidació segons surt deis epi_tothora una
fer un aspecte llastimós. Amb els meus es- —M'has enganyat? Goethe	 (1749-1832),	 avui,	 a olor .sodis vitals, marcats per la j	 elo 	 dolor.el d
forços per arrossegar-les, era, sens dubte,

habitant de la ciutat	 treballava
—No.
I es repetí ]a bufetada, com la nit an-

punt d'acomplir-se el centenari
de ]a	 seva	 mont,	 s'ofereix ja Es l 'eterna ascens ió, sempre enotafon	 en laP

la baixal'únic	 que
aquell dia. tenor. als ulls de la crítica amb una

y^r
vida	 individual ;	 la conversió de

en	 alta	 categoria.	 Per	 tant,	 vistanècdota
Vaig esperar inútilment, durant una llar- La cosa em va intrigar extraordinària- nitidesa de contingut i un reta-

per	 costat transcendental, Goethe	 pe
ga estona, que passés un taxi, 5 per fi, em

ba-
ment. Qui pegava la bufetada? El marit,

la dona no ]'enganyava, o ella perperquè
llament de.limits absoluts. Pocs
home trobaríem en la gran his- interessar

aquest
ta	 ens	 ia d'una manera ab-

Va semblar més convenient deixar el
gatge a la consigna, i anar-me'n a peu. a punir la desconfiança del marit? De totes tòria de les literatures, t potser sol 	 pel	 seu	 faustime	 relatiu.	 linútil	 per

tala	 home de pensament més quepolítica,
Canviades les maletes per un senzill re maneres, hi havia misteri i jo, després de cap més, que als cent anys d'e-

no	 pas	 d'acció,	 intelectual . pur,	 Goethe,
but, vaig sortir de l'estació amb aquella pensar i repensar, no en treia l'aigua clara. vasid humana poguessin fer es-

I dels quaranta anys enllà, és un símbol al-
cara joiosa	 i	 radiant.	 de l'home que	 ha L'escena es va repetir cada vespre en les

circumstàncies. El que més m'es-mateixes
tremir	 els	 intellectuals	 purs
amb una ardència tan noble i tíssim del combat	 etern	 entre el	 repòs	 i

tingut una bona pensada.
Però,	 fer? On . anar? Fins l'endemàquè tranyava era que, durant el dia, po tro- tan	 responsablement	 humana ]'energia. Estar-se quiet, encara. Magne pro-

D	 altres inteMectuahosgrama .intellectual.
no	 dia dedicar-me a carp dels afers quepodia	 me bava en ells res' que em pogués donar ]a

'de	 Els	 tots dos amb el
com Goethe i la seta abra. La
veritable vida intellectual és ell p	 ,urs	 iascalP	 dBau e

l
 a i	 ,re	 enb	 ll uny	 san	 d r

m'havien fet anar a Colònia, i com que
tarda, em calia abans que

clau	 l'enigma.	 veia
seu	 posat	 habitual:	 ella,	 somrient,	 i	ell i	és	 això,	 intelectual;	 i	 res Gnethe dins ]'ordre	 les jerarqu

i
es,	 am-

bé ]'havien	 i cad	 test en res, t ai-patitja era	 mitja
res cercar un hostatge per passar-hi la nit. amb un apetit esfereïdor.

i
més. Dir Goethe equival a dir,
augustament, concepto ideal deg	 eP

tística. ¿ I no serà aquest desig d'ordre, pe
Em sentia tan fadigat pel llarg viatge, Una nit, sopàrem sols, la senyora	 jo,

d'anar	 Frank- la realitat,	 amb totes les con- ventura, aquest anhel indompble d'abstracta
que em van venir temptacions de ficar-me

hotel dels que trobava al pas;a qualsevol
Herr Mengel havia hagut	 a
furt, requerit per un afer comercial. Par- seqüències.	 Fem-li les reserves conteió	 que el fa eixir d'ell	 per a es -m	 ,,plac

cant pa 	 damunt el món exterior la dura pauP"
però la poca confiança que tenia en els làrem de moltes coses indiferents; després, que vulguem, si alguna volem

ferPerò abans convé tenir-li'n.
.gin1a	 món interior, qui determiniuany daa	 perp	 '	 i

inimeus rudimentaris coneixements de ]'ale-
féu	 de la recomanació

ella tacà el piano. A les onze, me'n vaig
anar a la meva cambra. Vaig escoltar els ben en compte que tot allò que el pas del primer al segon Faust? S'ha

que, si el primer Faust és l'epopeia del mi-many, em	 recordar
 meu amic m'havia donat per a un passos d ella, que es passejava per la com- ert ell	 la seva vida i	 la seva

obra	 derivi. més en ç à	 o	 mésç
crocosmos individual, el segon Faust és la

matrimoni  que admetia hostes a tota pon- del costat.	 passos s'allunyaren;
rta

Els enllà d'un estudi netament in- tra i comèdia	 del	 macrocosmos	 universal.g -
ió.

e
tanc	 una porta. Després, vaig sentir que
tan 

à tellectua]	 serà pes mort i tes- afirmavael	 afiRecordem q	 Goetheque
Fmaust	 el seu destí

—Es hna casa seriosa. T'hi trobaràs bé. venia pel passadís,	 ita s'aturava a 1 en-
trada de la meva habitació... Amb una veu timoniatge fals. La nostra acu- que, després del segon Faust,

	
d

acomplert,	 i que la mort no 1'inte-
Demés, la senyora parla francès.

Aixà darrer em decidí a seguir. Segons dolça, digué: sació i- ]a' nostra defensa hau-
raen de cenyir-se, sempre, aun

p

la .era
resava més que com un incident vital in-

la informació que em donà un guàrdia ur- —Puc entrar?
Jo no sabia de què anava; però vaig res-

Y	 'la de pur vntelaectualisme,	 Ad-pla desviable i lògic. Burgès, Goethe? No. Con-
templatiu total, i prou. Voluptuós de les abs-'jobà, el carrer que	 cercava no era gaire

lluny.	 Sortosament, el vaig trobar sense pondre:
erraríem. I Goethe en

sortiria indemne. La seva ohm—traccions

'i

per	 malfiança dels	 altres	 i	 .per

dificultat. —Entreu.
Estava més pàl.lida, i em va semblar que pica serenitat és feta d'un do-

m IÁ desig d'ordre. Era un home que havia so-
fort	 molt	 perquè	 s'havia	 lliurat	 molt.	 IEl

Em preocupava	 la	 inevitable	 conversa
amb la portera, .a la qual havia de lema- tremolava una mica. Ens quedàrem esguar- aç de tota mena de cauini ten	 -

ses internes e	 desordre sempre
I

pretès egoisme de Goethe no és res més qu

nar forçosament quin era el pis dels meus dant-nos	 en	 silenci;	 per	 fi,	 ella	 inicià latent	 i	 Qnai	 ben	 adormit. retracció	 d'home	 que	 es	 preserva	 serena-
descomponguin en-

pressumptes patrons; però l'admirable pre-
estalviar la mala

aquesta conversa:
—Es terrible! No sabeu'. 1 aquest domini és sempre, 	 i

domini d'inte•ligèo-
ment,	 per	 por	 que el
fonsant-lo de nou	 en	 l'accidental desordre .

visió alemanya em va
A ]a porta del carrer, hi haviaestona. —No sé res. res més, un

eia	 Aixà, por tant, fa de L'e oisme de Goethe és un simple	 august,

un rètol amb les indicacions desitjades. —Però, no us heu adonat del tracte que .pura.
Goethe un cànon perfecte per integral anhel de puresa absoluta i ben gua-

de fangars
-Vet aquí un país ben organitzat!— em dóna el meu marit? als futurs oves intel.lectuals res- Goethe ais	 vint-i-set	 anys _ nyada a través de tota' mena

i intelaectuals.	 La vida de	 Goethe,morals
pensava, tot pujant l'escala, amb una ad-

micamiració una	 pagesa.
—Ah! Es ell, el qui...
—Sí, cada vespre. Té una estranya ge-

pirar abansNoes.onsabl	 lca	 m
u després d'ell. Cal mirarlo a ell.	 1 fer-se 1 na del carreró sense eixida on la seva Ilum formidable vida vulgar, es salva sempre per

Arribat al ;pis, vaig trobar que hi havia losia. Suposa que )'enganyo; i aquest dubte 'càrrec del que pot ésser tota una histbri,a ante}lectual s'ha encofurnat i on vegeta, no- automàtica elevació	 a	 les	 regions	 porcs.
home	 viure,

quatre campanetes, cada una de les quals el fa ésser brutal. I jo us juro que no l'he universal de 1 urtellectualisme, closa en un blement,	 això,	 sí,	 però	 voltada d'una pe-
nombra	 l'ofega de mica en mica. Aquest

Era,	 sobretot,	 un	 que	 sabia
1 que passava sempre a través de les etapes

tenia un	 retolet a	 sota.	 "Mengel...	 Men-
gel..." Per fi, vaig trobar el nom. que cer-

. enganyat mai.
—Es ben trist; si almenys... eh? sol exemplar d'home.

Jo definiria el Goethe canònic com l'eterna
que

és el moment anímic més tràgic de totes les vitals amb una llum de seriosíssima ironia
li aclaria augustament els passos,noble que

cava, i vaig apretar el botó. Al cap d'una —Es clar! Estic desesperada, i he deci-
dit de	 -hi remei. El que li fa més mal,posa

evasió de la sensibilitat esclava vers un aire
i	 radiant. El Goethe

vides parcials que componen la vida total
de Goethe. Fins ara, hom podia creure que Goethe era un oceà de claror daurada. D'ací

estona, vingué a obrir-me un senyor gras-
i baixet, amb la cana molt vermella,só és el dubte. I com que ha arribat a un punt

més pur	 un cel més
jove és un túmulte flamejant, un desordre de l'autor	 del	 Faust	 era	 la	 víctima	 del ,	 seu ve que els seus errors també rutiliin.	 Però

intel.lectuals	 a	 aquestes al-els	 seus	 errors,
com si haguéis begut brutalment. que mai no creurà la veritat, l'única solu-

és... enganyar-lo de debò,cm
drames, com dieta Paul Valéry. En realitat,

la	 • a desgrat de la crisihe seria tota	 vida,
faustisme.	 Ara,	 però,	 no	 ens	 deixem em-
ganyar. No. La fúria interior, aquell dimo- tuses; ja són esborrats per lla Ilum'mdiam

-Hernn Mengel?—vaig preguntar-li,
respongué—. I	 ban.—Ja—em —Voleu dir?—vaig preguntar-li astorat, de la quarantena. 'El salvaria sempre, per), ni	 domèstic,	 contra	 o	 a	 favor	 del	 qual del conjunt serè.	 1 a fi de comptes : m

no	 as 1 ob ecte	 ens	 interessa	 el	 tope

Immediatament, 7i vaig demanar si par- car cada cop em semblava més estranya lap	 y i cada dia amb un aplom més flexible, aquest
és

Goethe s'ha regirat tan sovint, i que li fa
hi ha dos homes en ell,

queq	 pas	 1
rés de l'objecte.	 L'home	 ha d'ésser neces-

lava francès. Em va esguardar de capa
i, de sobte, amb una veu gruixuda i

cosa.
Sense dubtar, em va respondre:

concepte ideal de la vida quotidiana que
la clau de volta de .la seva psicologia cir-

creure encara que
malavinguts i en eterna pugna, no és pas sàriament destruït, deia el Goehte senecte,

contemplant olímpicament l'obra feta. Heuspeus
forta que no hauria sospitat en ell, digué, ---Sí, n'estic segura. I estic segura, també,

que ell s'adona del secret del seu mal, i ha
curcnferencial •	 Apropar-se als homes	 per a

els déus i tornar als déus per a veu-oblidar
la .causa	 o	 ]'afecte	 de	 l'essència	 fàustica
que porta al cor: Hi ha en Goethe, certa- ací un complement perfecte del Non onanis

com 'si deixés caure una bomba:
—Guit fet aquest viatge, per... a deixadeixar -nossols. re millor els homes: heus ací el vaivé de .ment, com en tot gran home, pero on ell ntoriar d'Horari.	 I encara :	 si l'única cosa

que interessa de l'homa és l'obra que doni

Per desfer el mal efecte d'aquesta pa- Compreneu? les reaccions mentals de Goethe.	 A força

ha	 tan fàcil com
d'una	 manera tràgica,	 una pugna de di-

homes 'en	 de	 sol	 com	 de di- fe de vida quan ,lerem morts, Goethe, avui,
mula insignificant que, dita d'aquella ma- —oh, no, per Déu!

—Teniu por?
de	 repetir-les,	 no	 hi	 res

ladescob rir	 d objecte més propi de	 be-
versos	 un
verses vides que	 no	 encaixessin bé.	 Per ò comença d'ésser profeta, escoltat en un deis

re	 semblava una paraulota, 'afegí:
Mals je camprends tout.

—, Ho digué d'una manera tan incitant queg	 ^ q
que

llosa és la simplicitat dins la calma. Ve un aquesta lluita,	 en ell, té un caire • insospitat seus més fèrvids desis La idea, no	 a d'unadesigs.	 I
literatura, sinó de tot un món literari, apio-—Un peu.

Estava	 Vaigsalvat.sal	 explicar	 queli-	 -de em vaig sentir sobtadament convertit en instant en qué la serenitat volguda d'aquest
d'un	 d'augment.	 I

fins ara.	 No és un	 foll desig d'eterna re-
novacib, de guany d'una nova lovenesa fent ant en un so	 grupg°'	 l g	 p selecte i fratern, com

sit'ava ésser	 el	 seu	 hoste,	 i	 que	 era	 el
]a

un heroi,
—Qui, jo? Por, jo?

home fa el paper	 vidre

lrom, s'adona amb emoció que Goethe, tan una grassa paga d'àinima al diable, sinó que t'n una gran o petita república intelectual,
tots	 intellectuals	 de l'univers	 semblaels	 pursmeu 'amic	 P. qui m'havia	 recomanat

casa. Em féu passar, Em digué que d'oques-
—Així doncs m'hi quedo.'	 q
No hi havia remei. S'hi va quedar.

esclau de si mateix por amor al seu reflex

^r un pla intelectual superior, és un home
és una	 u na incessant i exhauridora entrepugna
llum i tenebra, sinó entre llum i foc. La per-

P	 +
j que ja va fent -se corpòria i definint-se amb

tes coses se'n cuidava la seva dona, però com	 qualsevol	 altre,	 amb	 les	 qualitats	 i fecció en tots els ordres vitals hauria d'ésser P auca•
que no hi era. Tanmateix, podia quedar- <	 r.	 x

defectes	 de	 qualsevol	 altre,	 perd	 msagnili- guanyada pujant i baixant un joc altenn de A. ESCLASANS
m'hi.

La cambra que em donà em va plaure El senyor Mengel tornà al cap de dos
dies a mitja tarda. A les set, començàrem

forca. Per la finestra, es veta la catedral

i el Rin, com en una tarja postal d'aque-
lles que hom envia per embadalir els amics.

Em vaig rentar, em vaig arreglar una
mica, vaig fer el que fa tot aquell que
acaba d'arribar d'un llarg viatge.

Sopàrem el senyor Mengel i jo, servits
per una minyona que parlava el dialecte

del Rin •i a la qual no vaig compendie
una paraula. Herr Mengel gairebé no va
parlar. Engolia amb una voracitat salvat-
ge, i de vegades esguardava el rellotge amb
una mirada capaç de foradar un mur.

Frau Mengel arribà quan ja érem a ]a
fi, i no féu gaire cas de mi. Es reduí a
saludar-me i a dir-me que venia molt can-
sada i que em desitjava una bona estada
a la ciutat.
Ja m'havia ficat al llit i era a punt ,'a-

dormir-me, quan vaig veure llum a la cam-
bra del costat, i vaig sentir la veu del
propietari de la casa, que demanava:
—M'has enganyat?
La senyora, respongué:
—No.
I vaig escoltar l'esclafit d'una formida-

ble bufetada. Després, es féu el silenci i

s'apagà la llum. Aquest 'episodi em va pre-
ocupar una mica; però, tanmateix, vaig

dormir profundament.
L'endemà, vaig passar el dia dedicat als

meus afers; vaig 'dinar a un restaurant, i
vaig tornar a casa a les set. La senyora

a s'ipar. Jo, malgrat el gest heroic que ha-
via fet dos dies abans, sentia vertader pà-

nic davant aquell alemany gelós i vermell.
Pensava que potser les dots psicològiques
de la senyora no eren tan perfectes com jo

havia admès, i s'havia equivocat en ,jutjar

la malaltia del seu marit; pensava també
que si aquest, per un dubte, repartia bufe-
tades, podia per una certesa repartir trets
de revòlver.

Em va semblar que el senyor Mengel es-
tava nerviós i que em mirava d'una mane-
ra estranya. La senyora, en canvi, s'esfor-
çava per ésser amable amb mi, i em cuida-
va com si fos el seu fill .

De sobte, el senyor Mengel es posà dret,
llençà el tovalló, i amb un crit salvatge, de-
manà a la seva dona:
—M'has enganyat?
Ella, amb un estoïcisme admirable, res-

pongué:
—Sí. Amb aquest senyor.
Instintivament, vaig tancar els ulls i em

vaig aferrar a la cadira. Quan els vaig
obrir, el senyar Mengel, l'ànima . plena de
pau, feia un dolç petó a la seva senyora.

Aquella nit, hi hagué xampany. No es
va sentir cap bufetada, i jo em vaig ador-
mir content i satisfet d'haver portat la fe-
licitat a aquella casa.

AR'rue PERUCIIO
Marburg, estiu de tggo.

MARICEL-PARK
Gran Parc d'Atraccions Montjuïc

Entrada al Parc

CINQUANTA CENTIMS

Muntanyes Russes
les més sensacionals d'Europa

Bug Witching-Waves
Gran Pista de Sbating — Magnífic Restaurant — The

Dansants — Diners Amerícain — Ja!! — Orquestrína

Tobogan — Cascada — Discos — Skooter

Campionat de Wihrl-o-Ball
Magnifiques copes que s'adjudicaran mensualment als

venceáors d'an bdós sexes
Les copes corresponents al mes actual estaran exposades

en el Saló del Restaurant

Mitjans de comunicació:

AUTOS: Marquès del Duero, carrer Mata, Carre-
tera de Montjuïc, recentment inaugurat.

PUI3LIC: Funicular de Montjuïc, (bíllet combínat
d'anada i retorn amb entrada al Parc, UNA PESETA). Es-

tació intermitja. Funicular de Montjuïc, seguint el Pas

-seíg recentment inaugurat:

Entrada al Parc
CINQUANTA CENTIMS

--	 —.--------- J



Siegfried 14/agner voltat de la " seva família

W,)

z E L T E AT R E
A, Espinosa ; «L.anceIOt 28 ° O e 

s í e f r í e d
1	 -ri tors rataian, w c, mstres-Si CÄ ese p

,in tan desinteressats dei fet literari caste-
ilà, caldria deplorar l'absència• d'una cons

-tatació que té evidentment un interès po-
lític. Aquesta : la descentralització de la
nova literatura castellana. Si segons esdes-
prén d'aquell silenci, literatura i política
'entortolliguen, aquesta absència de visió
s eAteara més lamentable.
EI fet, indiscutible. Cap a l'any 1924•

apáreix a la literatura una forma de ro-
manticisme embrionari que revaloritza els
productes autòctons de cada esperit collec-
tiu : és l'hora del retorn a la cançó popular.
D'aleshores ençà, desapareix el madrilenyis-
me, típic a les generacions precedents, i
cada regió produeix. una floració de poetes,
gràfica en una munió de revistes cenaculars.
Jo crec que és aquest un signe per a
ésser registrat.

Un altre. La -presència organitzada en
clan poètic de les promocions extrapeninsu-'
lars de Canàries. Canàries incorpora el seu
tipisme espiritual a la vida hispànica de

, la literatura, després d'aportar una sèrie
de déracinés exemplars, (l)es de] xvttt se-
gle — Juan i Tomàs Iriarte, Clavijo, Fa-
jardo-fons a don Benito Pérez Galdós.) Ara
una generació 'de poetes joves, específica-
ment insulars: Claudio i Josefina de 'la
Torre, Fernando González, que enllaça amb
el 'tipas actualíssim de poeta-erudit d'un
Vplbuena Prat i d'un Agustín Espinosa.

Agustín 'Espinosa—Lancelot, 28°-7° (Ma-
drid, 1929)—. Segurament el millor exem-
plar que expliqui aquesta presència de Ca-
nàries, al bell mig de Castella. Lancelot és
el tom culte de la i4la de Lanzarote, mena
de retall d'Africa navegant vers Ultramar.
El llibre, un assaig de re-creació espiritual
i material de la illa ; el que ell anomena
una geografia integral.

Hi ha en Agustín Espinosa una gràcia
tota meridional per a copsar les imatges
més insospitades. Amb una mena d'humor

/ que no sabrfem assimilar al humour anglès
ni a Pesprit francès. Fàcilment identifica-
ble amb el mot ingenio, que és característic.

Hi ha, orejada per aquest somriure, una
autèntica devoció vers el paisatge de Lan-
celot. Aquest llibres i molts d'altres—ser-
virien per a negar aquella frase tan poc me-
ditada de Salaverría quan afirmava que la
nova literatura no sentia el paisatge. El
que fa la nova literatura és, si de cas,
cercar-ne trets inèdits i, encara més, ex-
treure'n una filosofia. La visió del paisat-
ge es barreja en el llibre d'Espinosa a una
sèrie d'a•lusions a la mitologia literària que
;s suggerida pel nóm de la illa. I a unes
quantes incursions al camp històric, on l'e-
rudit s'amaga discretament.

Sense discussió cal reconèixer en aquest
llibre una profunditat i una intenció que

- potser ino són prou vistents a la •primera
lectura. Darrera el joc de paraules o del fet
aparentment anecdòtic hi ha tot un assaig
de psicologia insular. Darrera cada figura
—el camell; el ,pou, la palmera, el llac, les
salines—hi ha un símbol ambiciós de defi-
nició . Hi ha a més a més una gràcia jo-
ganera, una agilitat envejable, una acolori

-da diversitat. Una escala d'aprofundiments
perfectament regulada entre lanota de co-
lor i el tret psicològic.

Hi ha també una trèmula ingcnuitat in-
fantina; Una assajada emoció primària, da-
vant de cada cosa ; davant de cada contorn.
Alfò que Gimènez Caballero anomenava
fruïció de la geografia, empeltat d'uria re-
marcable força poètica.

Jo veig en aquest primer (llibre literari
d'Agustín Espinosa una penyora de mèrit
pera situar-se a un primer rengle dins la
nova literatura espanyola: Hi veig una in-
corporació extrapeninsular de poesia. Hi
veig una joventut autèntica. Hi veig un
sentit meridional de l'arabesc. Una agili-
tat tallant i nerviosa.

Hi veig també un desig d'ordenació. Un
stendhalià voici des détails ezacts, barrejat
amb unes gotes d'estètica dorsiana.

GUILLEM DIAZ PLAJA

F. VEHILS VIDAL
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els lírics de la vell;i escola germànica del
eroolkshumon). Per segona vegada hom es
demana si la causa el perdrà. El nom que
porta, massa gloriós, li fa nosa per triom-
far. Esperen coses massa grans d'ell. Es,
doncs, la mediocritat dels seus èxits allò
que el torna a casa. Aleshores, la seva
mare, ja vella; posa a les seves mans- la
important herència artística que ha d'incor-
porar-lo definitivament al seu destí, la di-
recció dels Festivals. 1 és precisament en
aquest lloc delicadíssim on Siegfried Wag-
ner ha palesat les seves dots. Car si com
.i director d'orquestra pecava d'objectiu,
puc flexible• i ro roed del temperan nt la-

dispensable per a imposar-se en obres—
com, pér exemple, Lohengrin—de grans
conjunts, com a director artístic tenia un
talent indubtable. - I aquí toquem l'-aspecte
més important de la seva personalitat i
el cantó més eficaç de la seva obra. Per-
què, justament, el problema difícil de re-
soldre a Bayreuth era el de ;a renovació.
Els volls wagnerians, gelosos d'una tradició
rigorosa implantada pel propi Wagner, s'o-
posaven a les modificaciones •necessàries qúe
ells motejaven de adesnaturalitzacions .
Però un teatre, que havia estat el més mo-
dem, havia de romandre •com una peça de
museu, com una antigalla? Només Sieg-
fried Wagner, amb el seu instint di teatre
i amb el prestigi del seu nom, pogué atre-
vir-se a adoptar a Bayreuth totes aquelles
innovacions que li semblaren útils a l'obra.
I el fet d'invertir els i8o,000 marcs que
ela wagnerians varen „ regalar-li l'any pas-
sat—t complir fo anys—on la modernit-
zació de la «mise en scéne del Tannhóu-
ser, té l'eloqüent bellesa d'un gest que ser-
virà de precedent i voldrà dir sempre" més
que Bayreuth ha d'anar al dia.

z• .5 *

La mort de d'hereu de Bayreuth^^ posa
dues qüestions difíci's de contestar. La pri-
merp, qui s'encarregarà ara de la direcció
dels Festivals, qui recollirà una torxa que
de la mà del propi Wagner passà a la de
la seva esposa, i de la d'aquesta a la de
llur fill? Les representacions que manquen
aquest any ja tenen l'impuls de Siegfried.
L'any que ve tornarà .a dirigir Toscanini
i tot podrà anar com aquest any. Però, i
després? Karl Muck? Winnifred Klindwort,
esposa de Siegfried, esperant el moment de
cedir el lloc al veritable hereu, llur fill Ri-
card, nét del compositor? Eva Wagner,
única filla, ara, de Ricard Wagner? L'altra
qüestió és si d'ara endavant el teatre podrà
sostenir-se. El teatre de Bayreuth és .pro-
pietat de la família Wagner, però les fe-
presentacions no han estat mai un negoci.
Aï contrari. El dèficit l'han hagut de co-
brin sempre les associacions wagnerianes.
Morts Cosima i Siegfried, mancada la di-
recció del prestigi d'aquests noms, seguiran
ajudant l'obra els wagnerians? El teatre
de Bayreuth pot enorgullir -se d'ésser l'únic
que només ha servit l'art. Podrà continuar
servint-lo si no l'ajuda .]'Estat alemany, o
l'Ajuntament de Bayreuth? Siegfried havia
pensat ja en aquestes solucioins. I el batlle
de Bayréuth, davant les mils persones que
acompanyaven - el cadàver 'llustre, ha dit
amb una veu com per ésser sentida de
Ricard Wagner i de Cosima que la ciutat
romandrà fidel a Wahnfried, a la casa Wag-
ner. Hi romandran, també, els wagnerians
del m(m?

JOAN ALAVEDR.A

LLA SOLUCIÓ DE L'AFAITAT!

 i esdevenidor del teatre
table unitat de cultura. I deixeu-me aclarir
que, en usar la paraula cultura, no allu-
deixo pas a un bagatge de coneixements
científics superiors, ni tan sols a una fon-
mació literària refinada : suggereixo només
aquella uniformitat de prejudicis morals, de
costums, de tendències,. d'heretatges psí-
quics, que creen els sobreentesos i donen a
l'art dramàtic una base .sòlida i una res-

	

sonància certa.	 -
1 és això, precisament, el que si bé no

manca a Barcelona, cap i casal de Catalu-
aya, tanmateix hi és en crisi. Trobem esta-
ments, com el menestral, que hi conserven
uns trets força definits ; una part de la massa
obrera, també, a desgrat de la: promiscuació
amb tant d'element foraster, serva un segell
moral marcad(ssim. En la burguesia, lote-
grada especialment pels homes de professió
liberal i Ilurs famílies, pot trobar-se així
mateix un nucli capaç d'elevar-se a la cate-
gana de públic... Però ni entre aquestes clas-
ses existeix un comú denominador de cultu-
ra psicològica que permeti fondre-les cómo-
dament en una reacció única davant l'obra
teatral, ni el tarannà que fins fa pocs anys
ha predominat en la nostra escena, era a
propòsit per interessar la part més culti-
vada d'aquest conglomerat.

Es en aquest sentit que goso mantenir
la meva afirmació—no hi ha públic—, tot
i constar-me que no hi ha cap gènere lite-
rari català que tingui tanta clientela com el
teatre. Una novella d'èxit, de gran èxit,
és llegida per tres o quatre mil persones
una comèdia d'èxit mitjà és vista i escol-
tada per un mínimum de deu mil ; noteu
si hi ha diferència!

Aleshores, de què us queixeu? Molt sen-
si-li. Si les coses marxessin normalment, no
foren deu mil, sinó cinquanta mil els espee-
tadors que pertocarien a una comèdia d'èxit
mitjà. Si no topéssim amb aquestes disso-
ciacions psicològiques que he alludit abans,
els nostres teatres del centre tindrien la ma-
teixa afluència de parròquia que tenen el
Barcelona o el Poliorama, en el fort de la
temporada. No hi ha, enfora de les que he
dit, cap raó per què tal fenomen no es pro-
dueixi. En el teatre, ni aquella dificultat de
lliçó, que troba la persona poc culta o poc
àgil, per Llegir en una llengua que no ha
practicat a l'escola, podria interposar-se; eh
el , teatre català, normalment, tot haurien
d'ésser avantatges per a l'espectador català.

Encara deixant a part aquesta mancança
d'homogeneïtat del públic, resultat pots r
de la ràpida creixença de Barcelona i dei
procés d'assimilació de grans masses allò-
genes, hi ha un factor que no 'sabria passar
en silenci. Els barcelonins, en general, no
tenen forta tradició d'amor al teatre.

No. A desgrat de certes aparences, no ens
apassiona el teatre ni la apolítica. Això ens
podria ésser indiferent ; cada poble té les se-
ves aficions, no? Cada terna fa sa guerra.
Però si us voleu adonar que aquestes aficions
que Sarcey atribuïa als seus parisencs, són,
fet , i fet, dos aspectes d'una mateixa afició
i que sense ella no s'ha produït o no s'ha
consolidat cap hegemonia, ja no podreu ac-
ceptar llur absència amb cor tan alegre. EI
teatre i la política han apassionat, no sols
els parisencs, sinó els vienesos, els londi-
nenes ... i fins, és de ,jristícia reconèixer-ho,

	

els madrilenys.	 -

Altrament, no veieu l'exemple del cine,
planta vigorosa que creix; en mig del bluff,
gairebé sense crítica oficial, o entre petitís-
sims nuclis de crítica -que resten soterrats
sota l'allau de la propaganda i la correntia
del públic? Tanmateix, el cine progressa i
fins progressa, a passes de gegant. Es que
les aspiracions al capdavall insubornables
dels artistes que ho treballen, a despit dels
entrebancs industrials, promouen la perfec-
ció • és que no sempre—a£ortunadament !
—l'èxit és divorciat de la bellesa.

O Na hi ha públic

Convindria que comencéssim per definir
què entenem per públic. Públic no és una
multitud capaç d'omplir un teatre, públic
no és una massa que s'aglomera davant un
escenari., . Públic és alguna cosa més. Uns
centenars o uns milers de persones per a
merèixer aquest nom han de posseir un
mínimum d'ho•mogeneïtat espiritual; si no
la unitat perfecta de raça, ni la unitat per=
feota d'història, cal que tinguin una veri-
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^i<gfried %Vagner nasquc a lriel,schen•
I Triebschen, en la vida de Wagner, vol
dir felicitat. Vol dir amor, amistat, creació
joiosa, somnis que ja es palpen i que van
a convertir-se en realitats. L'home Wagner
a Triebschen lliga els1 noms de Nietzsche
i de Cosima als de Liszt i de Lluís II.
L'artista hi viu la seva època més fecunda.
Siegfried 1Vagner obrí els úlls quan Brun-
hilda saludava amb un crit d'heroi rialler».

Es només yuan hom cònsidera el que
havien estat els trenta anys anteriors de 1a
vida de Wagner, aleshores que, a l'edat

de 53, s'instal•là a Triebschen, que hom
pot compendre el que representen per a ell
i la seva obra aquests sis anys passats en
una llenca de terra que s'avança sobre la
calma benaurada del 'llac de Quatre-Can
tons. Després del fracàs de Magdeburg,
de les angúnies de Kbnigsberg, de les fri-
sances de Riga, de la misèria de París,
de les desillusions de Dresde, de l'exili de
Lurio, de la lluita desesperada de París i
de Viena, del desencís de Munic, .aquest
refugi solitari prometent 1.a seguretat d'a-
cabar, a la fi, la Tetralogia, no era la feli-
citat? Les obres anteriors, representades
gràcies a la poderosa influència de Liszt
i de Lluís II, li han guanyat només la' de-
voció d'uns quants que lluiten, amb eli,
contra una atmosfera espessa d'incòmpren-
sió i d'odi. Qué hi fa? Segur del triomf,
Wagner es lliura a la composició de la
seva obra , més vasta ami) una energia se-
nona que no desdiu ni un moment. Només
li manca una cosa. Una dona. Una «ànima
de dona que el comprengui». I és llavors
que s'opera una d'aquelles' coses extraor-
clinàries tan abundants en la vida d'aquest
home. Com obeint irresistiblement al desig
secret del compositor, Cosima Bülow; filla
de Liszt, fascia ada per Wagmer des de la
seva infantesa, abandona el marit i fuig
amb les seves quatre filles cap el refugi
de Triebschei. Hom diu que la felicitat
no té història. IEs per això que de la vida
de Wagner durant aquest període només
se'm coneixen les obres; La vida, però,
queda senyalada per la naixença d'un • fill.
Perquè si bé és veritat que anys després
se sabrà que la quarta filla de Cosima
hauria de dir-se--i de fet es dirà, més tard—
Eva Wagner, el veritable goig de la pa-
ternitat `agñer no el sentí fins que Sieg-
fded rogué al món: Justament treballava

gf 	 q	 q	 q	 gen el Sie ried quan aquel! nasqué. Wagner
sabia que costaven els fills de l'esperit.
Es per això' que ungí el de la. seva carn
amb el nom de l'obra. Després; però, vol-
gué incorporar al seu art l'alegria més gros-
sa de la seva vida, i, en celebració d'ella,
escriví el Siegjried-Idyll, obra d'excepció en
la producció wagneriana i que pot ésser
Considerada com la pàgina més significativa
de l'autobiografia del compositor. Es un cop
d'ull lucidíssim al cor de Wagner i ens
revela la qualitat de la seva joia.

Es això, al meu entendre, el que prin-
cipalment devem a Siegfried Wagner. Ha-
ver donat pretext, a la creació del poema
més bell del món.

v^:r

Rialler ho fou molt, entre els seus amics.
Amb els estranys fou d'una arrogància in-
suportable. Heroi també ho fou un xic, a
la seva manera.

Si el Siegfried llegendari que .només era
nét de Wotan acomplí tan grans gestes,
aquest altre Siegfried que era fill del creador
de Wotan, i, a més, es deia Wagner i,
encara, Liszt, què no havia de fer? Aquesta
expectació de tothom ha disminuït més del
que calia l'obra del fill de Wagner. Perquè
Siegfried Wagner és evident que no ha
estat un geni com el seu pare—que n'hi
ha hagut gaires, d'aleshores ençà ?—, però
quan us dieu Wagner si no sou un geni
no us reconeixen ni el talent, i de talent

en tenia. Diverses menes de talent que,
amb la seva enorme facultat d'absorció,
aprofità íntegres l'obra wagneriana. Perquè
el que necessitava aquesta eren servents i
el més curiós de la vida de Siegfried és

el seu doble intent, fracassat, d'escapar al
seu destí.	 .

De primer, l'afició a l'arquitectura `i els
seus viatges a Itàlia fan ja pensar que la
causa el perdrà. Noteu, però, que l'única
obra arquitectònica que ha deixat és, justa-
ment, el mausoleu que conté la despulla del

seu avi Liszt, primer apòstol del wagne-
risme.

Després es desvetlla el talent musical,
però aquest pren una direcció	 mol diferent
a la seguida pel seu pare. Entre els com-
positors del temps—cosa curiosa—Siegfried
Wagner és dels pocs que no imita ni sens

la influència de Bayreuth. La simplicitat
de la seva vena melòdica i el caràcter del'

temes que tracta l'emparenten sobretot aml

V i darrer

e) .A- o hi ha crítica

o a penes n'hi ha. Es això realment
una calamitat tremenda? Després d'haver
descrit amb certa malenconia l'estat de les
coses a criticar, no fóra lògic que m'indig-
nés perquè no hi ha una gran crítica en
acció. Vulguem o no, entre les obres i els
que les censuran cal que hi hagi una certa
proporcionalitat. Només les grans figures o
els gran èxits .poden promoure—i encara no
és segur—un profLend neguit d'anàlisi i de
valoració. No és enraonat que una dramà-
tica i uns actors, unes representacions i
uns lpcals que no han pogut engendrar, per
culpes pròpies i alienes, un gran corrent
de simpatia, suscitin l'atenció dels espee-
tadors més o menys empeltats de crític. .

No hi ha crítica. Però tanmateix és la
crítica, en el seu aspecte públic .i profes-
sional, un factor tan eficient com suposen
alguns? Entenc que no. Els fets demostren
que sense cap empenta explícita per apart
aúna crítica organitzada, l'art evoluciona,
muda d'ideals, decau i s'eleva.

De fet, és això el que passa actualment
als centres principals de la producció dra-
màtica. Pel mateix que el teatre hi és un
negoci voluminós,- els seus manàgers solen
tenir prou traça per reduir la crítica a una
acció inofensiva : li lleven lés dents i les
ungles... o sols deixen que les clavin en
obres irremissiblement perdudes. A París;
per exemple, el nombre de crítics que parlen
clar és limitadíssim i gairebé tots ells es-
criuen en papers que no tenen una vasta
difusió ni una vasta influència — la qual
cosa no vol dir pas que llur ministeri si-
gui. inútil—; els altres produeixen aquesta
sensació amable ï optimista que es reflec-
teix gairebé invariablement en els retalls
de premsa que orlen les edicions de L'Illus-
tration.

Lat'or cp^ 1 osa és que àdhuc dins l'eufe-
misme i sota la mediatització, els crítics
estrangers solen dir més coses interessants i
intelligents que no els nostres. I és que
aquí, a més a més de la crisi de bocins
dramàtics apetitosos, patim dels defecte se-
güent : les empreses periodístiques que no
curen de tenir crítica de res més, es creuen
en l'obligació de tenir un crític teatral, per
quéla tradició ho mana, però no es creuen
en ]'obligació de tenir per exercir" aquest
delicat ministeri un escriptor expert. En
molts dels nostres diaris la plaça de crític
és com si diguéssim una plaça d'entrada
o de meritori. El senyor que la usdefruita
no té emoluments; cobra en «passes» o co.
bra 'en expansions de la vanitat o del mal-
humor.

Afegim que la mania de publicar les. crí-
tiques a cop calent á d'escriure-les entre una
i dues de la matinada, acabant de sortir del
teatre, amb el neguit de no perdre el dar-
rer tramvia, no és la més indicada per pro-

- ruir peces , d'antologia. Fóra preferible que
els nostres diaris adoptessin el tipus de la
crítica de fulletó setmanal o que es reduïs-
sin a donar meres impressions de fet. Però
no cree que sigui aquesta branca la més
responsable de l'estat en què es troba avui

àel nostre teatre. Farien més feina dos .utors
de gran envergadura, que deu crítics de
primer ordre.re

Colof ó -
Aquest anàlisi de la situació general del

nostre teatre s'ha prolongat més del que jo
volia. A mesura que anava escrivint, se'm
multiplicaven les perspectives i se m'entre-
lligavon els arguments i jo m'esforçava a es-
capçar els uns i els ,altres. No he dit ni la
meitat del que es podria dir sobre aquesta
matèria que només els esperits distrets i els
polítics curts de vista consideren com un afer
negligible, sols interessant per als quatre
gats que escrivim comèdies i els quatre
cents que les representen. No ignoro que el

colofó realment digne d'aquesta tanda d'ar-
ticles, fóra una recepta genial per curar els
mals del teatre,.. Confesso que no la tísic•
He fet tot el que •podia : diagnosticar.

Però en fi, si sota pena de mort m'obfi-
guessin a concretar en poques paraules una

terapèutica, jo sols sabria dir : un veritable
home de teatre i diners, diners i diners. La
resta, tanmateix no sóc pessimista, crec que
vindria més de pressa del que suposen.

CAat.rs SOLDEVILA
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EXPERIMENTANT EL CINEMA PARLAT

ESTRELLATS
PANORAMA 1N YIDORSense bígofi í barref de palla "NBLLELUJAN"

Buster Keaton ens ha jugat una mala preciosa, en lloc de dominar-la, vegeu com
passada. El disgust ha estat fart ; natural- I es deixa dominar per ella i sembla que li
ment proporcional a l'amor que portem al manca temps i ocasions per explotar-la a
seu art inimitable. No ens resolem a per- sacietat. La sobrietat que recomanaria un
dre'l ; conservem la confiança que tenim po- ús raonat de l'adquisició, substituida per
sada. de tant temps en el seu talent.	 una abundància excessiva, abusiva.

De què es tracta? Senzillament, l'he roi Es repeteix -el que succeí amb els noti
-insigne de El cameramgn s'ha decidit a pen- ciaris sonors. El primer ens féu certa grà-

dre la paraula ; Ea sortit d'aquell seu mu- cia,
tisme que per antonomàsia era d'una do-	 L'home esdevé víctima del seu invent.
qüència a frec a frec de l'o-
ratòria més persuasiva, per
a parlar com la resta dels	 1 °	 -
mortals. L'encís penetrant de
la seva ànima única li ha"
escapat per la boca. Estre 
flats és un film totalment	 a
parlant, on hem sentit Bus-
ter_ Keaton barallar-se amb
Don Alvarado i empaitar
Raquel Torres. El bo del	 - 
film és de permetre la nos-
tra entrada en els studios
cinematogràfics i de sorpen-
dre quelcom de llur vida.
Igúal que en Miratges, el	 J'• '.	 "^` p
film s'escola tot ell en finte- 	 -^	 . '- }	 .
rior dels studios. Assistiu a	 ;;
una presa de vistes sota les 	 it
ordres de Lionel Barrymore	 -	 . t
i á una conversa entre Fred	 .	 t J .'	 r
Niljlo i Cecil B. de Mi11e i 	 ` vt •	 # j

;3	 í+a altres coses divertides que	 t	 , ,
no és del cas ara inventa-	 ^,	 ^s	 ,;^	 J

ciar.	 -	 $ «,<
La desgràcia més gran no	 ,-

és que Buster Keaton parli.
No parla pas gaire, després	 r	 ^t t ^	 t
de tot; és un home de po-
ques paraules, que prou fei- 1
na té a córrcer i fugir dels	 t	 r ' ^

seQiiTšf:L:i

oben
luem i

n " é ]a
m tà
 deà
Keaton,

tant com actor com en ua-
litat d'autor,

^Ui pot envanir-se de se-
nyalar una manca, l'absèn-
cia de quelcom en els dar-
rers films del gran Keaton? Vegeu El came-
ramait: Tocava a la perfecció. Quina cosa
més pura, més neta, més precisa! Netedat
que qualsevol intromissió hauria entelat!
1 El comparsa i L'heroi del riu? Fites del
cinema, no ja dins el gènere còmic, sinó
dins la cinematografia en general. Un actor
i un gcán film, heus ací el que veiem en
cada un d'ells. Films .amb qualitats prò-
piés, triomf un més esclatant que l'altre
qué Buster Keaton se'n duu de cada' un
d"ells'; i ara vegeu què ens porta .aquest
any; un film on totes aquelles qualitats
són absents, un film que, suspès tot ell al
diàleg, marxant a remolc d'ell, s'entrebanca
a cada instant, per no marxar sinó a es-
trebades.

aL'home és víctima dels fantasmes ,que
ell mateix s'ha creat.» L'admirable paraula
de'Goethe que l'altre dia l'amic Cabot ens
remembrava em una conversa. Ella ens alli-
çona mentre assistim a la projecció d'Es-
trellats. Vegeu el que s'ha esdevingut. Els
cineastes han trobat el procediment de do-
blar les imatges amb discursos. !Eñ lloc de
nq entabanar-se amb , aquesta adquisició

GRANS NOVETATS EN

CORBATES INABROGABLES

Jaume I, 11

Telèf. 11655

El vàrem reconèixer de seguida, tot i fer
un parell d'anys que s'exhibeix sempre amb
bigoti . Ja l'havíem vist, però no ens en
recordàvem. Fou diumenge passat ainb la
represa d'El capità Sorrell. Quan sortí per
primera volta Nlls Asther, bona part del
públic femení deixà escapar un sospir mig
d'embadaliment, mig de sorpresa en reco

-nèixer el adolenb) d'Orquldees salvatges i
de Riu, paliasso, riu, en aquell jovencell tan
encisador i tendre com el pa de pessic. Es
notable, però.: des que s'ha deixat el bigoti,
Nils Asther s'ha tornat dolent. No sabem
quina malícia podria portar el bigoti, però
una constatació semblant podríem fer amb
altres ; recordeu, si no, John Gilbert, tan
bona persona que fou en La Gran Parada
i tan malvat que s'ha tornat després!

Aquests bigotis cinemàtica, quina influèn-
cia no han tingut en la indumentària mas-
culina ! Si els fabricants de 'barrets de palla
tinguessin la mateixa sort amb el barret
del dinàmic Maurice Chevalier ! Però es veu
que no hi li,a encara prou dinamisme per
persuadir el jovent de per aquí a cobrir-se
el cap amb barrets de palla.

Elino* Glyn al cinema

-Es probable que més d'un lector no sà-
piga ni tan sols qui és Elinor Glym. Es
una novellista fatal, una de les pitjors ca-
lamitats que puguin habitar una biblioteca.
A Barcelona, gràcies a la intel•ligència del
seu editor els seus 'llibres tenen una aco-
llida ben sortosa entre el públic femení.
1 això que no es tracta pas precisament de
novelles blanques. Fins tenen un cert punt
de terbolesa que hi dóna un altre color. Al
capdavall, perd, insuportables.

La majoria d'ells han estat portats al
cinema i, el que passa moltes vegades, d'un
mal llibre n'ha sortit més d'un, bon film.
Citem per memòria Ello, un dels èxits més
sòlids de Clara Bow,

Ara aquesta. bona senyora s'ha posat a
dirigir films assistida per la seva filla i
la seva cunyada. Com veieu, tot queda a
casa.

Actualment està rodant un film extret_ de
la seva novel.l a El preu de les coses.

Frases d'Abel Gance

La màquina de fabricar el somni ha esde-
vingut la màquina de fer el buit en les
ànimes i en els cors.

Reclamem pel cinema temples, esglésies
i ens donen dancings. Esquil o el Dant no
s'hi troben pas bé en l'atmosfera del cafè

-concert i del music-hall.
La quantitat de raonaments mesquins, hi-

pòcrites i interessats, la dosificació preesta-
blerta de sentimental, de l'efecte, del clou,
de la vedette que entren en joc en l'arqui

-tectura d'un gran film, ;són impressionants.
El cor mateix hi és fabricat amb motll'o.
Cal haver examinat de Prop tot això, com
jo faig d'una pila d'anys ençà, per com

-pendre de quins microbis mor una de les
més belles invencions del móit.

Però tots 'els remeis que jo he senyalat
són massa evidents .perquè siguin acceptats
pels Shylol s, que viuen, al contrari, de totes
les malalties del nostre art 'i que el tallen
a pes.

A la caça de les ímafges

El film és sempre el resultat de dues per-
sonalitats, el director i el ca"ineran-zan. El
primer té la idea, l'altre cal que la realitzi
materialment Si el primer fa l'ofici de
pensador, escau a l'altre ésser a voltes un
gran home d'acció. La captura d'imatges
sensacionals obliga els cameranien a la pràc-
tica deis esports més arriscats, i el páblic,
que es delecta en la visió d'un bon noticiari
americà, poc sospita la suma d'angúnies i
treballs que uns quants metres a voltes
representen.

Buster Keaton ja sabeu com ha fet una
creació d'aquest tipus d'home a la recerca
apassionada de reportatges sensacionals. Un
altre bon document sobre aquest aspecte de
la producció cinematogràfica l'ofereix, com ja
fa preveure el títol, El repòrter llampec, que
a França passava amb el títol altrament
suggestiu de Chasse aux images.

Clarence Badger, amb aquest sol film, es
qualifica entre els més feliços comediògrafs
del cinema, tant aquest film, amb Bebe Da-
niels i Neil Hamilton, és bo de debò.

La rivalitat entre dues agències d'infor-
mació gràfica engendra una sèrie de situa

-cions originals sadollades d'un autèntic es-
perit còmic. No sabem si èl film en giiestió
es anterior o posterior al dels mateixos ac-
tors, Quina nit !, que no és sinó la repetició
desencertada de la gran idea central d'El
repòrter llampec, però sí que podem reco-
manar aquest film com un film modèlic en
el seu gènere, en el qual, per bé que es
retroben episodis ja vistos anteriorment.' en
altres films, constitueix una de les més re-
presentatives comèdies americanes presenta-
des durant la passada temporada.

Es en aquest aspecte que el cinema pot
parlar dels seus màrtirs. Els cameramen,
engrescats en la seva tasca, s'arrisquen de
vegades en seriosos perills. Els que filmaren
les darreres escenes de Les dues tempestes
donaren proves d'una gran sang freda, ja
que, situats damunt de llocs de gel que
lliscaven a la deriva emportats pel corrent,
havien de filmar Ql bloc damunt del qual
Lillian Gish sense sentits corria cap a l'al-
terós salt d'aigua on simulava que havia de
precipitar-se riu avall.

Alguns dels lectors poden haver vist una
foto en la qual Abel Gance apareix embenat,
de resultes d'una temptativa de presa de
vistes, durant la filmació de La Roue.

L'art del document està condicionat a un
temperament d'aventurer i d'esportiu que
crea el tipus nou del cameraman, és a dir
del repórter modern que substitueix la des-
cripció per la visió, la qual demana la seva
presència auténtica en l'esdeveniment, ga-
rantia de veracitat que poques vegades po-
den oferir els repòrters de la ploma.

4 de sobte s'esdevé el cinema sonor tras_
balsant-ho tot, modificant-ho tot i envaint
la pantalla amb la frivolitat de la música
sincopada i els conjunts de giris de music-
hall.

Quan els mestres del film s'adonen que
tenen a mà, gràcies a la nova tècnica so-
nora, un instrument musical incomparable
per a compondre la més profunda, la més
bella i la més real de les músiques, llavors
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En els camps de cotó (ccHallelujahu)

tètica llavors novíssima. Que el misticisme	 sorgiran els • grans poemes sonors, . Quan
medieval fructifiqui en la pintura i la lite-	 un geni de la lírica i de la cinematografia
natura d'Angèiic i del Dant és tan compren- comprengui 1 eficàcia de la gegantesca or-
sible com que el torturat segle xx trobi la	 questra en què es converteix la pantalla,
seva expressió adequada en la cinematogra- serà -possible d'esperar la veritable simio-
fa de Chaplin i de King Vidor, 	 nia natural, bastida amb esgarips naturals

Uns quants anys enrera, aquesta afirma- de tempesta, amb fragors legítims de tro i
ció meva hauria desencadenat la indigna- trèmols meravellosos d'aigua.
cié o el menyspreu de molts intellectuals. King Vidor ha estat el primer de com

-Afortunaliament, avui m'abona una abun- pondre aqueixa elegia grandiosa que podria
dant i rultíssima literatura que mira el ci- qualificar-se de «'Simfonia Negra». Per a
nema ,amb ulls gelosos i entennits.	 això, s'ha basat en els spirituas de la raça

Però malgrat tot, molt em temo que Hal- negra, en la vida dels camps cotoners d'A-
lelujah no sigui íntegrament comprès de labama i en aquell instint místic, primitiu
tothom, ni amb tot i el feixuc bagatge li- i sensual dels fills de Cam,
terari que se li espera. Perquè Hallelujah L'home que creà 1 el món marxa no
és l'obra cabdal d'una era cinematogràfica havia de caure en el sentimentalisme plora_
enplena saó, Es una obra mestra que ne- miques d'una Çabana de l'Onclé Tom. Així
cessctarà la popularització metòdica i con- la seva obra és una exaltació brava i salvat-
tinuada per arribar al cor de les multituds,	 ge del cor americà del negre d'Africa. Cap
ni més ni menys que una simfonia de Beet- pietat, però cap menyspreu. Una gran com-
hoven. I abans d'això, haurem de suportar prehsió que té sens dubte per origen un , gran
tots els criteris cults i incults que el co-	 amor, però un amor auster i ple de subjec-
mentin, fins arribar a la seva pròpia i real	 tivitat. King Vidor es ,presenta en Hallelujah
valorització humana.	 com un observador que no posa res de la

En 1 el -món nmarxa (The crowd, en an- seva pròpia collita.
glès), King . Vidor obre totes les possi-bifi-	 I la gran simfonia té una ànima general
tats i tots els camins a la cinematografia. 	 que li dóna unitat : el ritme,
Ja Chaplin en La fallera de l'or i en El Halleluja h, com el propi titular que l'em-
ciré, i Dupont en Variété; inicien una orien- para, és una harmonia, de ritme i de misti-
tació salvadora que presagia una producció cisme extret dels dominis tenebrosos en què
moderna plena de promeses. Desprès d'això	 l'ànima apareix darrera no se sap quunes
són nombroses les obres d'art que la ci-	 ocultes secrecions glandt•ars.
nematografia lia arribat, a produir.	 Aeot. M. FERRY

Busfer Keafon a Europa
Buster Keaton és a París, amb la seva «Sé molt bé—ha dit Buster Keaton—que

dona, Nath.die Taimadge, germana de Non- el meu film Free and easy és bo, però que
ma Talmadge. les seves versions alemanya i espanyola no

En l'existència corrent, Buster Keaton fa valen gran cosa. Em penso que la vegada
vinent ho farem millor. Com que els euro.

t	
-, peus m'aprecien molt més que els amen-

,^ cans, vull quedar bé amb ells. Quan tonni
t	 t

°fr;^^"
allà	 baix	 empendré	 versions	 franceses.
A A-mèrica, un cómic sempre és una mica
menyspreat. Els èxits es decanten pes «be-

r sadors,	 professionals com	 Gilbert	 o	 No-
varro.

»Em fareu un grao favor si no ert par-
* ;	 j leu de cinema.	 He vingut a Europa per

sortir de la gàbia .	 I això que és un ofici
que m'agrada.	 Des dels vint anys que hi
treballo. Tota la meva vida està en els meus
films. No cal, doncs, que en parlem. Però,
viaja, si us interessa, us en diré alguna cosa.

uM'agrada llegir 'llibres de filosofia, però
° com a aficionat. No us en rigueu. 'El meu

ofici és de fer riure els homes, ho faig tan
bé com sé, amb consriéncia, pelo un cop
lliure d'aquesta obligació	 esmerço el temps
com em sembla.

»Vaig començar per engrescar-me amb les
_ r matemàtiques, c això, per camins imprevis-

tos, m'ha dut a Hegel i a Bergson.
Una altra afició que tinc és la mecànica..

Si m'arruïnés,	 encara em podria guanyar
la vida amb les meves mans i una clau
anglesa.

«No em divorcio cada sis setmanes. Sóc
' unc bon pare i els meus fills no faran ci-

A^nb Anita Page en el seu primer parlat nema,	 sinó que	 estudiaran.	 Espero	 morir
molt vell i entremig de les benediccions de
noranta néts.»

la mateixa cara	 impassible que tothom	 ]i Els diaris han dit que vindrà a Barcelona.
coneix de	 la pantalla.	 Però aquesta	 cara Com li passa a París, la quitxalla el reco-
que: no ha somrigut mai en un film, en la neixerà i el seguirà pel carrer. 1 ell, víctima
vida corrent	 es distén	 en	 grans riallades, de	 la	 popularitat	 i	 tot,	 conservarà	 el	 seu
gairebé explosives, rostre impassible.

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
ORTS, 481 s Telèlon 33421

Raquel Torres

Ui entusiasme pueril sembla dominar-lo i
el priva de veure el ridícul en què cau.

E1 film cal veure'l com una simfonia.
Sona quan tot marxa alhora. Tots els in-
gredients amb la suma dels quals el film
és construït obeeixen al moviment de con-
junt que anima el film, com els músics el
ritme de labatuta. Suposeu que un grup
d'instruments vingui a retardar-se, la sim-
fonia no sona, desafina. !En aquest film,
les desafinades sovintegen. Els moviments
semblen estrellar-se contra els discursos, i
els discursos fixen constantment al film :per
llençar-vos bruscament al teatre.

Naturalme-nt que volem creure que tot
plegat no passarà d'ésser una relliscada lleu
i que a hores d'ara Buster Keaton deu
trobar-se ja de peu dret de bell nau. Es
un home de prou talent per no treure una
admirable lliçó de cinematografia eterna de
l'experimentació que Estrellats li ha hagut
de proporcionar, per no compendre, no el
que perd el seu art, sinó que perdent ho
tot s'anul.la ell mateix.

Buster Keaton podrà parlar, naturalment.
Si el cinema parlat és una cosa irrevo-
cable, la seva dignificació està en mans dels
homes de talent. En el cinema, Keatom és
un dels que en té més. Que parli, doncs, ell
i els seus -companys. Però no sols amb me-
sura—els xerraires estan aquí desplaçats—,
smó adequadament, amb mesura cinemato-
giafica, amb un ritme subordinat al Gran
Ritme que és l'ànima del film.

JOSEP PALAU

I

Afirmo que en Hallelujah he vist una de
les obres més considerables que m'ha estat
permès de conèixer en aquests temps de la
meva vida. Crec que Hallelujah és producte
d'un art que només podia produir-se en el
nostre temps, però que pot equiparar-se per-'
fectament al de les velles generacions que
es dedicaren a buscar els cànons d'una es-



EL ROMANTICISME PICTORIC CATALA

MîIà' i Fontanais i laudi• Lorenzale
Mori a Barcelona el tó de gener de 1883,

i fou enterrat a Vilafranca del Penedès, al
costat del seu germà Manuel.

Claudi Lorenzale el va sobreviure alguns
anys. Tingué la satisfacció d'ésser nomenat
en 1873 representant de la Diputació i de
l'Acadèmia en el centenari del naixement
de Miquel Angel, a Florència, on es rela-
cionà amb les personalitats més rellevants
del món artístic.

C. LORENZALE. — Un pastor

C. LORENZALE. —Mort de Guifré el Pilós

LES ARTS *t' DISCOS

Avorrit el món de 1'hefenisme arqueològic,
;terari i de museu dels David, Flaxman.
Canova i Thonwaldsen i ajudat això per
l'instint de reacció dels pobles contra el des-
potisme i uniformisme napoleònic, del sentit
de la personalitat racial contra l'enciclope-
disme universalista i la idea cristiana contra
1 fredor del culte a la raó, féu ressorgir
la simpatia a l'esperit múltiple de l'edat
mitjana.

Uhland llença el crit de la independència

s Alemanya, i llavors es fa ús al mateix
temps de la ploma i el fusell ; Teodor Koer-
mer mor en la lluita en ple camp de batalla
tothom renega del classicisme enciclopèdic
arriba el moment en què els germans Au-
gust i Frederic Schlegel i el pintor Overbcck
comencen, en l'art plàstic, la reacció espi-
ritualista contra la iinvasió davidiama, 'E!
mateix esperit anima els seus companys Pe-
ter Cornelius, Wil'helm Schadow, Philips
Veit, Ludwig Vogel, Schnorr, Wintergest,
Fürster, Sturmer i Kaulbach,

Joan Frederic Overbeck (178q-t86g) amb
genialitat fervent i fanàtica de la seva nis-
sega protestant, ja que era un teutó de'Lü.
beck,, es revolta envers l'any i8o6 a l'aca-
dèmia de Viena, contra l'esperit davidià
del seu director, F. H. Füger, i és llençat
de !''escola amb els seus.

Overbeck, l'inspirat, com altre Sant Pere
se'n va a Roma i allí, amb els seus adep
tes, homes, dones i criatures, s'establiren er
comunitat en el convent de Sant Isidor.

De primer moment, volen ressuscitar lr
pintura italiana primitiva. Llur italiamisme
s'atura al Perugrno, repudiant tot desnú.

Com que es deixen créixer els cabells i
la barba a la manera del Crïst, la gent els
anomena nazareas ; amb tot, ells es diuen
«pintors d'ànimes»,

Overbeck, convertit al catolicisme i tingut
per un sant, acaba considerant la pintura
com un instrument de proselitisme religiós.

No recorren a la realitat, sinó que, 4liu-
rant-se a l'arcaisme dels primitius, saorifi-
quen la forma al pensament, i dominats
per l'abstracció i cercant el símbol, es fan
obscurs i necessiten de grans explicacions
per donar a entendre el seu pensament.
(Overbeck va haver d'explicar en un llibre
el seu Triomf de la religió en les arts.)

Però com que la revolució iniciada portava
com a principi cabdal la resurrecció de l'es-
perit de l'edat mitjana, l'ideal de la qual
era fe, pàtria i amor, els seguidors de la
nova escola no poden menys de rompre
aquest cercle limitat a què el purisme d'0-
venbeck els condemnava. L'esperit naciona-
lista infon a Cornelius els seus passos de
les llegendes germàniques ; Kaulbach ens
presenta els grans passos de la humanitat,
que són, a la seva manera de veure, la
dispersió de la gent després del diluvi, els
grecs en temps d'Homer, la destrucció de
Jerusalem, i la Reforma religiosa. Schinorr
mostra el seu talent en els Niebelungen.

A França, d'on el terrer havia estat pre-
parat amb una evolució que anava de J. J.
Rousseau i Quatremére de Quincy fins a
Chateaubriand, la nova escola espiritualista
sedueix per la noblesa d'idees, Delaroche,
Ingres i Flandin, i aquests dos últims, veri-
tablement pintors, copsant solament l'adap-
table a la pintura] mural, superen el mateix
Overbeck, i aquesta virtut de nova escola
mural passa d'ingres a alguns dels seus
deixebles fins arribar molt millorada a Puvis
de Chavannes.

L'overbeckisme influeix també a Espanya
i a Barcelona, inroduït per Pau Milà i Claudi
Lorenzale, que promouen el moviment pic

-tòric romàntic català.
Cap allà l'any 1832, Pau Milà i Fonta-

nals passa a estudiar a Roma i allí comença
aquella amistat amb Claudi Lorenzale, que
tenia després de resultar de gran transcen-
dència per Catalunya. Aquest últim, havent-
hi arribat cap a41à el 5837, s'hi va estar
fins el 41.

Ben aviat el taller de Milà es convertí
en un petit cenacle, ja que la seva intimitat
amb Overbeck i Kaulbach li donava gran
prestigi, i per això hi concorregueren, entre
altres, Espalter, Clavé i l'escultor Vicens,
que hi anaven a canviar impressions sobre
la història i crítica de l'art. L'estat delicat
de salut de Milà, l'inclinà més aviat a la
teoria que a la pràctica ; no obstant, pintà
diversos estudis del natural, de preferència
a l'aiguada, junt amb nombroses còpies de
quadros antics. Freqüentà les conferències de
composició i colorit, que es donaven al do-
midli del director de l'Acadèmia Espanyola
de pensionats a Roma, Antoni Solà.

L'estada a Itàlia de Pau Milà va .ésser

cuanto he leído ,u oído a ilustres artistas o
a sabios que tuve el honor de conocer.» Ga-
nóse desde luego el corazón de sus alum-
nos, ofreciéndoles su casa, sus consejos, sus
libros, sus estampas, y fuera de la clase,
su amistad. Sus lecciones sobre lo bello, lo
sublime, lo solemne y lo majestuoso, ador-
nadas con paralelos y ejemplos de la música,
literatura, pintura, arquitectura y escultura,
no se borraban: jamás de la mente de sus
alumnos. Al exponer un•punto de historia
del arte, lo hacía trazando sintéticamente
un cuadro de conjunto de las cinco bellas
artes.)

Treball tan persistent i abnegat fou reco
-negut i agraït pels seus deixebles, els quals

li regalaren, el dia 23 de gener de t858,
amb motiu dels seus dies, un àlbum de tre-
balls d'ells, amb la següent dedicatòria feta
en català del que llavors es solia escriure

GAI señor don Pau Milá y Fontanals :
Vos dediquem eixos preludis sencills y pri-
merenehs dels mostres llapis, nascuts del
noble desitj que les vostres llissons desper-
taren en nostre cor. No'ls prengueu, donehs,
com à una vana ostentació, sino com unu
mesquina paga de un gran deute d'agrahi-
ment y al mateix temps com una protesta
de la ferma voluntat que tenim d'avansar
ab tot coratge, per l'alta via artística que
obrireu ab vostre ardent paraula. Si des-
mayem, un sol mot, un. sol recort vostre'ns
retornará.

Els deixebles que tan modestament se li
dirigi en eren

Marià Fortuny , Agapit Vallmitjana, Llo-
renç Cabanyes, Bartomeu Ribó, Tomàs Pa-
dró, Agustí Rigalt, Antoni Caba, Andreu
Aleu, Antoni Soulie, Eduard Greuaner, Amè

-lia Ibarra, Josep Mirabent, Francesc Sala-
drigas, Josep Vidal Vilardell, Joan Samsó,
Narcís Augé, Ramon Tarragó, Jaume Serra
i Gibert, Manuel Mongay, Venanci Vall -
mitjana i Eduard Amigó.

Llavors la seva •populanitat era immensa
havia de començar el seu descens. La pri-
mera escomesa contrària va començar pels
elements oficials. La seva independència de
criteri no va plaure al Govern 'i per això
li fou admesa en 28 de novembre de 1868
la renúncia de la seva càtedra, i ]'Escola es
va veure privada del seu més estimat mestre.

La causa de la dimissió de Pau Milà fou
que, en ocasió d'un discurs pronunciat en
inaugurar-se el curs, exposà conceptes enèr-
gics però justos contra el procedir del go-
vern central en el règim de les Acadèmies

C. LORENZALE. — i'itàgoras

cialment	 a	 l'estètica	 i	 la	 història de	 l'art. provincials.	 Com que hi havia presents	 el
En	 tornar	 a	 Barcelona,	 cultivà	 Tense- governador civil i un delegat especial del mi-

nyança	 del dibuix i la pintura,	 limitant-se nistre, en veure'ls ofesos per la seva inde-
nu obstant,	 en	 la part tècnica,	 seguint	 el pendència de criteri, es retirà.
pla que s'havia traçat a Roma, al necessari Un any poc més o menys després de la
per a fer-se compendre pels seus alumnes. I seva dimissió, a precs dels seus deixebles,

La seva disposició com a dissert.ador d'art concorria el primer diumenge de cada mes
no podia ésser més fonamentada. a	 casa	 d'un	 d'ells,	 on,	 reunits	 per torn,

Nascut	 a	 Vilafranca del	 Penedès	 el	 26 donaven el tema d'una composició o la que
de desembre de t8jo, rebé les primeres lli- ell proposava, i discutien les condiciones bo-
çons de dibuix d'un escultor modest i anò- nes o dolentes de les obres presentades. Així

nim, i des de 1820 a 25 va concórrer a les fou	 produïda ta tela d'en	 Fortuny	 rcepre-

classes establertes: per la Junta de Comerç sentant Sant Pau predicant davant l'Areò-
de . Barcelona a Llotja. Cursà retòrica amb pag.
el prevere Manuel Casamada, matemàtiques Per	 a	 popularitzar	 les	 idees	 estètiques,
amb el doctor Armet, física amb el doctor escriví la seva Estètica infantil, a Barcelona,
Vieta i pintura amb Jaume Batlle. Aprengué en edició reduïda (la de Celest{ Verdaguer,,
també música i féu versos que, segons et 1878) escrita en	 (pareados)	 i en català. En
seu germà Manuel, tenien un cert mèrit. el mateix any, se'n publicaren fins tres pa-

En renyides oposicions, Pau Milà va gua- ròdies diferents, algunes tan gracioses com
nyar, l'any 1851, la càtodra de Teoria t his- mal intencionades. 'Els antics comprofessors
tòria de les belles arts,	 indumentària, usos- seus	 i	 alumnes	 en	 cortejaron	 llavors	 una
i	 costums	 dels	 diferents	 pobles,	 correspo- altra edició popular,	 que féu la casa	 Ra-
nent a la secció d'estudis superiors depen- I mírez i Companyia.
dents de ]'Acadèmia de Belles Arts de Bar- Aquelles burles que originà la	 seva	 Es-
celona,	 on es manifestaren	 plenament les tética infantil foren una de les tantes mani -
seves aptituds	 especials	 per al professorat. festacions del canvi dels temps.	 Pau Milà

Acabà d'ésser completa la seva tasca de i Lorenzale, que ja eren vells amb els seus
vulgaritzador amb la feliç casualitat d'haver ideals	 estètics	 mes	 teoristes que	 pictòrics,
estat nomenat anteriorment Lorenzale pro- ni eren compresos per la nova generació,
fessor de l'Acadèmia. el criteri realista de la qual es caracteritzava

Esvaida la influència davidiana de FIau• per	 una psicologia barroera	 i	 brutal,	 sols
gier i ja de baixa la canoviana de Campeny, apreciadora de les condicions de la tècnica,
esmortuïdes les reminiscències de gran estil i	 que no sabien veure que aquell	 art de
del segle xvitt, la Junta de Comerç havia què	 tant	 es gloriejaven	 no	 hauria	 pogut
lluitat	 en	 va	 per	 realçar la tradicio,	 tot	 i prosperar si no hagués preparat l'ambient
comptar amb artistes tan notables com el la propaganda estètica de Pau Milà i Claudi
citat Campeny, Talarn, Solà, Rodés i Ri- Lorenzale.
gal. La intervenció de Lorenzale i Pau Milii Amb tot i les preocupacions del seu temps,
no podia venir més a punt. Milà donà proves del seu bon	 criteri,	 so-

La classe de teoria i història de Milà, cu- bretot quan fou el primer impugnador del
rulla de professors i mestres, és descrita de pla Cerdà d'Eixampla. Va fer una cam-
la següent manera pel pintor Bartomeu Ri- panv-a formidable, arribant fins a compon-
bó,	 un dels seus deixebles predilectes :	 «Al dre un pla d'enllaços admirable, sense que
presentarse Milá en la cátedra en 1832 , era ningú en fes cas, Fomentà la indústria de
desconocido para la totalidad de sus disci- vidrieres artístiques, donà conferències , i col-
pulos, y éstos, con rarísimas excepciones, se laborà en El Renacimiento i en el Serna-
¡Fallaban 501 anás estudios preparatorios que nonio Pintoresco Espadol, de Madrid. Deixà
la	 instrucción	 primaria,	 sin	 hábitos de	 es- inèdits uns quaderns	 sobre	 la	 història de
tudiar ni discutir; toda su erudición artística l'arquitectura.
consistía en conocer alguna anécdota o vida, Fou individu de l'Acadèmia provincial de

quizá legendaria, de tal o cual pintor.	 No Belles Arts, vocal de la Comissió de Mo-
soy	 elocuente	 (dijo a sus discípulos el pri- numents Històrics de Barcelona i president
mer	 día	 de	 clase) ;	 expomfré con	 Aaneza de ]'Ateneu Català.

Cal una veu extraordinària per a treu!
la monotonia del que sempre escolta les
mateixes òperes. Del 0 Paradiso de la ve-
tusta Africana del més vell Meyerbeer poc
se'n pot treure ja. Ni la potència vocal de
B. Gugli, un dels tenors que més veu té
sense recórrer als crits de consuetud, no pot
fer-hi res amb aquestes antigalles. El frag-
ment de Marta amb la seva melodia senti

-mental porta aviat a la carrincloneria. De
totes formes, això vol dir, la publicació
d'aquestos discos, que hi ha públic per a
tot i al que els editors de discos serveixen,
en la millor forma.

El divo Fleta sembla haver esgotat tots
els gèneres teatrals de Wagner a Verdi.
Amb la seva prodigalitat ha recorregut tot,
el repertori d'òpera. Ara sembla dedicar-se
a aquest gènere de melodia estirada, obres
de compositors espanyols que cerquen 1'e-
fectisme amb el ritme melangiós del folk-
lore andalús. A aquest gènere pertany A
unos ojos hechiceros, però no el vibrant
cant Vizcaya, de notes més animades.

El chor del tercer acte de Lohengrin eom-
parteix amb la Marcha nupcial de Mendels,
sahn, i amb preferéneia per aquell, el pri-
vilegi d'acompanyar , gairebé totes les cert

-m'nies nupcials. 'Potser la seva publicació
en disc en ésser rodada en un portàtil tin-
gui també, per la dolça . = insinuació de la
seva melodiá, la virtut d''eneomanar la dè-
ria conjugal i transformar el flirt d'estiu
en un himeneu. Altrament, hi ha música
per a tot.

Maruxa, de Vives, té encara fragments
d'escassa divulgació. El disc, en el seu
afany de recollir-ho tot, ` pot contribuir a
propagar el que és poc conegut. Aquest duo
de Rosa i Rufo té ulla melodia elegant, a
la qual acompanya una orquestració abun-
Josa en detaills descriptius, que li dóna el
caràcter d'ègloga que té l'obra. Es, sens
dubte, el fragment de la partitura que més
s'encomana el caràcter del llibre , Cantat

Havent nascut en la nostra ciútat l'any Per Lluïsa Vela i E. Sagi-Barba, forma un

Siç, morí en ella el t889.	 bon disc,ja que tothom reconeix en aquests
i 

Hi ha molt a reflexionar en la vida d'amo- dos .artistes els de més gust en sarsuela

dues personalitats, que qualificades pels par- P°'° per qué aquests cantants, com gaire -

Cidaris del realisme de «milo uesi^	 uah-	 he toas aquests artistes, se'ls deixa cantar

ficatiu que, perdurà per la manca degplas- tan prop del micròfon? En aquest cas no
calen aquests recursos, que tenen per efec-

mació pictòrica de Pau Milà, i de la poc te que l'orquestra. mo es noti.
rellevant tècnica de Lorenzale, comparada
amb els que vingueren després. Tot i això,
els seus resultats pedagògics resulten tan
magnífics, que es pot dir que són el fona

-ment del renaïxament .artístic català.
Mestres de Fortuny, pintor de fama:mun-

dial, d'artistes tan rellevants com 'Padró,
Agustí Riga't, Aleu, Mirabent, Samsó, i
preceptors dels mestres Antoni Caba i els
Vallmitjana, llavors de quasi tota la perso-
nalitat artística moderna catalana. 1 el més
notable d'això és que les obres de Fortuny,
de Padró, dels Vallmitjana, no surten per
res perjudicades, en el desenrotllament de
les seves respectives característiques, °per 1.'a-
fi4iació overbeckiana dels seus mestres.

JOAQUIM BAS GICH
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molt profitosa, puix que visità amb detenció,
a més de Roma, Siena, Pisa, Perúgia, Assís,
Pàdua, Milà, Torí i Nàpols, s'impregnà d'a-
quelles meravelles d'art que delectaren els
seus ulls, i es mostrà apòstol decidit de la
cultura medieval, vista a través de la in-
fluència overbeckiana, del criteri històric crí-
tic dels germans Schlegel i de l'exemple
de la pintura nacional patriòtica de Cornelius
i Kaulbach.

En establir-se definitivament a Barcelona,

influí en els gustos i orientacions del seu
germà Manuel, i també en els de Llausàs
i Pau Piferrer. .Els Recuerdos y bellezas
de España, obra capital d'aquest i de Fran-
cesc J. Parcerisa, experimentaren manifes-
tament la iufluéncia de Pau Milà,

Seguint, durant la seva estada a Roma,
les petjades del seu ídol Overbeck, començà
a pintar imitant la seva manera, i fins ex-
posà a Barcelona algunes de les seves pin-
tures. Tingué alguns encàrrecs, però molt
aviat es cregué poc apte pel conreu de la
pintura i ]'abandonà per dedicar-se espe-

J. G.
***

L'Africana, Meyerbeer, Bernamino Gigli.
- 'Cia. Gramófono D B 1382.

Marta, Flotow.—Berñamino Gigli.—Cia.
Gramòf ono D B 1382.

A unos ojos hechiceros, Sanz Vila i Tor-
dez,—M. Fleta,—Cia, Gramófono D A ro85.

Vizcaya, A. Anglada i Gonzàlez del Cas-
tillo.'— M. Fleta. — Cia. Gramòfono D A
io85.

Loirengrin (Wagner) Chor de l'Opera Na-
cional de Berlín.—Cia Gramòfono A A 176.

Maruxa, Vives,—L, Vela i E. Sagi-Bar-
ba.—Cia Gramófono A C 145.



Flit mata más rápido. Bidón
,  amarillo - franja negra.
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La den mé3 rica
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--Vaig arribara París amb els pantalons
estripats, i ara tinc vint milions.

—1 què en fa de vint milions de panta_
lons estripats?

.	 (I.c Rire.)

—Aquest poble és bo pel reumatisme:'
—Ja ho crec, senyor. Jo l'he agafat aquí

mateix.
(Excelsior.)

—Si som prudents? Ja ho crec : Només
anem a pobles on hi hagi clínica.

(Le JournaL).

—Venia a passar uns quants die§ a casa
vostra !

—Quina casualitat! Jo també.
(Le Journal.)

La Societat de Pispes celebra ci seu festival
esportiu anual.

(Tise Passing Show.)

El •xisto-sobre la sogra.
(London O^inion)

—Fan una mica tard. LaNovena Simfo-
nia ja ha començat.

—'Com !' Ja ham tingut temps de tocar-ne
vuit?

(Excelsior.)

--Creu-me, ]'abús de la beguda et duré
al cementiri.

—Tinc seixanta anys i estic d'allò més bé.
—Però si no haguessis begut tant, a ho

-res d'ara potser series centenari.
(Paris-Midi)

=D

¡NERVIOSOS!

J Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENCIALS DEL DDr SOIVRÉ

que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la
Neurastenia Impotencia (en totes les seves manifestacions).

r mal de cap, cansament mental, perdua de
memòría, vertígens, fad qa oorporal, treteolors, dispepsia nerviosa

`^^	 paloitacions, histerisme i trastorns nerviosos en general de les dones i

V	
tots cls trastorns oreànics que tinguin per causa o origen esgotament
nerviós.

Les Gragees potencials del Dr. Soívré,
més que un medicament són un element essencial del cervell, medul laitot el sistema nerviós, regenerant
el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut i prolongant la vida; indicades especialment als
esgotats en la seva joventut per tota mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant físics
com morals o intel • lectua s, esportistes, homes de ciència, financiers, artistes, comerciants, industrials.
pensadors, etc., aconseguint sempre, amb les Gragees potencial' del Dr. Soivré, tots els esforços o
exercicis fàcilment i disposant l'organisme per rependre'Is sovint i amb el màxim resultat, arribant a l'ex-
trema vellesa i sense violentar l'organisme. amb energies pròpies de la joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer-se'n

Venda a 5`50 pies, f'asaó, en lotes las principals farmàcies d'Espanya, Portugal ¡.América

NOTA. -Dirigins-se i trametent o'ss pies: en segells de correu per al franqueig a Oficines Laboratorio
Sòhatarg, carrer del Ter 16, Barcelona, rebreu gratis un llibre exp!icatiu sobre ('origen, desenrotllament

tractament d'aquestes malalties.
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Viatge a Moniserra per mifjá del FUNICULAR AERI
Excursió ideal, servei combinas amb els frens del Ferrocarrils Cafalans

DE BARCELONA A MONTSERRAT
Hores de sorfida de la Plaça d'Espanya:

5.05=6=8.23=9.40=13.50=17	 •

DE MONTSERRAT A BARCELONA
Hores de sorfida dels frens del baixador dels Ferrocarrils Cafalans:

7.50=10.24=13.20=16.33=18.46=20.11

Els frens senyalats amb xifres negretes només circulen els dies de festa

BARCELONA A MONTSERRAT-Preu anada i tornada Ptes. 8'75

La marca de més
sòlid pFestf jí
* a América

Pierce y A tro w
La rés alta qualitat

Sfevenson, Romagosa y C.IA
València, 295

Societat Espanyola ðe Carburs MetàI'Iîcs
Correus: Apartat 190	 BARCELONA	 Telèfon 73013
Tele.: "Carburos"	 Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI. Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor
-cubion (Corunya) :: OXIGEN 99 °/° DE PURESA, Fàbriques

a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques a
Barcelona, Madrid i València :: FERRO MAGNESI i FERRO
SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i peces seda, cotó
i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL de laboratoris
i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS, MANOME-
TRES,materialsd'aportació perla SOLDADURAALITOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

'1 Yoeté pateix d'AlbnLaÍrIa, LJMasts
Ñ'tM (il le padre), Ir,sMs pans
platees, ushitis •ridM, es curarà

radicalment antb

AIGUA DE ROCAILAURA
S'expèn

ab ampolles de litre 1 de mlg litre
1 en garrafons de volt Ifke^

Dtrlrtbrtd.►t gr*mili

FORTUNY, S. A.
Cat SUR HOSPITAL, 32, r BALMI t , Ii3

Useu pel cap

Loconi

	

ViVina

Enforteix e! cabell

No cura calvos,

però els evita.

Farmàcia: Escudillers, 61

IMDDFSOS COSTA
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