
L'ARTICLE 48

Ela 1'Escolatala a 
L'article 48 de la Constitució, aprovat la

setmana passada a les Corts Constituents,
encara que es digui que no prejutja el text
de l'Estatut de Catalunya en el que fa re-
ferència a les escoles, deixa la porta oberta
al Parlament per facultar la Generalitat de
Catalunya per establir l'ensenyament en llen-
gua catalana, . i pràcticament resol la qües-
rió. E1 text aprovat, sense ésser cap mera-

sal que es pot tenir en una població és el
mestre. Només el salven la puntualitat i
exactitud, però generalment cal fer les quar-
tilles noves, sobretot si el mestre-correspon-
sal té pretensions literàries. Encara hi ha
un altre argument contra la renúncia a sa

-ber l'idioma matern, i és que els que l'ig-
noren es juguen la possibilitat de fer obra
artística • iEs inútil que un català es proposi
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Una llei pedagògica:

Es impossible saber un idioma
forasfer (casfellà) sense conèixer

bé l'idioma mafern (cafalà).
—_— - — ,,- - — A - . • •Å% - .i	 -_	 • • IIJU U U 1 L./j	 Els mestres són''els primers que han oblidat aquesta
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llei, L'idioma castellà n'ha estafi la :vicfima principal
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vella, és satisfactpri. $odria 3sser m€s clar
ï exempt de recels, però és un instrument

:que pot resoldre el nostre problema.
E1 catalanisme s'ha adonat sempre de la

importancia d'aquesta qüestió. De molt
abans de les Bases de Manresa els doctrina-
ris del catalanisme 2ti veïeren la importancia.

„Fa uns vint-i-cinc anys que èl çatálanis-
me va proposar-se exercir la seva 'vnfj'ucén-
cia a l'Escola,. L'obra meritíssima de l'As

-:sociació Protectora de l'Ensenyança Cata-
lana és una de les moltes proves . de l'esforç

'realitzat fins ara, Llàstima que els partits,.auuuc reeoneixam ,^. ....^_.
de l'afer, no hi' haguessin dedicat una aten-

ció preferent. Ma de poc s'han retret l'un
a l'altre que més útil hauria estat fer es-

coles que esgotar energies en, eleccions.
La qüestió de l'idioma i el dret a organit-

zar-nos l'ensenyament, són una mateixa cosa.

El punt vital i sentimental del catalanisme
és l'idioma. Sobre' aquest assumpte és im-

possible cap mena de regateig ni renúncia.

S'lia dit moltes vegades que els catalans
érem materialistes ; i que ; el catalanisme era

una política d'aranzels. 'Error. El catala-

nisme és en essència una moviment senti-

mental. I, ben mirat, ens costen més diners
les coses relacionades amb la difusió de l'i-

dioma que totes les eleccions i campanyes

aranzelàries. La necessitat de defensar l'idio-

ma ens ha domat, segons confessió de Me-
néndez y Pelayo, el poeta més important de

les llengües ibèriques : Verdaguer, Més tard,
Unamuno ha reconegut que Maragall repe-
tia el cas de Verdaguer. Per salvar l'idioma
hem fet història, novella, teatre, ciència i

periodisme. :I consti que, sovint, el mòbil

principal de l'home que 'ha tingut una plo-

ma a la mà no era precisament fer litera-

tura o 
ciència, sinó trobar un pretext per

escriure en català i contribuir a la restau-
ració i expansió de la llengua catalana.

Contrariar amb la força de lleis vexatd-

ries la vida d'un idioma és l'obra més des-

pótica q'he pot fer-se. Ben mirat, un idioma
ds un instrumént mecànic d'expressió. Dia
vindrà que els Estats es donaran vergonya
d'haver exercit una tàctica de coacció o re-
pressió contra un idioma. El dret a emprar

la llengua matenna és el més elemental de
tots els drets. Si el ciutadà de Figueres o

de Tortosa paga la mateixa contribució que

el ciutadà de Santander o de Sevilla, ha de
tenir els máteixos drets a ésser respectat
en un sentiment del qual només els des-

castats o els traïdors poden desfer-se.
Plantejar el debat en nom de la civilit-

zació, com han pretès alguns oradors al

Uongrés, és una pedanteria anticientífica.
En català va escriure Ramon Llull un dels
sistemes filosòfics més suggestius i rics de

]''Edat mitjana, i en català ha escrit el doc-
tor Turró. Des del punt de vista pedagògic,

+al tenir en compte que és un fet demos-
trat que és impossible ésser un artista en
'un idioma foraster quan es desconeix cientí-
ficament la llengua materna. El castellà de
Balmes i Pi i Margall, que els castellans
troben quasi insuportable, tot essent correc-
te, no té vida. Ara mateix poden fer unes
quantes demostracions entre els nostres es-
criptors. Els que només han escrit en caste-
llà són els menys apreciats a Madrid. En
canvi, els catalans que avui millor escriuen
en castellà són els que més es distingeixen
en el conreu del nostre idioma. Tothom ha
observat que molts Gels nostres mestres de
primera ensenyança és la gent que escriu
pitjor el castellà, per la senzilla raó que
han ignorat sistemàticament la disciplina de
la llengua catalana. Ens doldria molt ofen-
dre l'honorable cos de mestres, però en les
redaccions dels diaris castellans de Baree-
iona és un axioma que el pitjar correspon-

Tindrem una Cambra única. Així ho han
volgut les Constituents. Criteri molt radical
i d'una transcendència que el temps dirà en
quin sentit s'ha de gendre. Car l'unicamera-
lisme té els seus avantatges innegables :
sobretot des d'un punt - de vista doctrinal i
teòric: tota la tasca dels nostres polítics,
doncs, s'ha d'adreçar envers una adaptació
a la nova situació que s'ha creat • Tenir en
compte que el sistema unicameral, com tots
els mecanismes massa afinats, és d'un ma-
neig bastant coml5romès i vol un auto-con-
trol continu per banda del parlamentaris
perquè una Cambra única, com que no té
cap mecanisme de fre, sempre corre el e-
rill de derivar o al despotisme o a la dema-
gògia. Esperem, tot i això, que una llarga
experiència dels estralls 4' què donen lloc
aquests excessos, en el cas concret d'Espa-
rtya, serà força útil, i és de creure que s'im-
posarà.

Fleco dit que el sistem unicameral tenia
tots els avantatges teòr cs, i no és bien
exacte : el bicamereslisme ¡ambé té les seves
exellències doctrinals; sobretot una, i no in-
fàma : que, mitjançant el doble sistema re-
ce^tor d'un Congrés i uniSenat, pot captar
millor tots els matisos Mítics d'un país
les dues Cambres plegades són com una
síntesi d'un poble, de dalt a baix i d'esquerra
a dreta ; la Cambra única representa la
mlajoria, perquè àdhuc jis minories són
una minoria de la massa; , solament una
alta Cambra — no com les de la Monarquia,
sinó com es fa per gairebé tot arreu 

—pot dur a la política activa tot allò que hi
ha d'experimental, serè i'inalividual en una
nació, i, encara més, totes les personalitats
jurídiques que, en una democràcïa ben en-
teses, no es poden veure reprimides ni ofe-
gades, i que, en un règim unicameral, ro-
manen fora del dret polític. Car democràcia
no vol dir govern de majories, sinó de tota
la Nació.

Per sort, la vida constitucional de moltes
nacions ja és prou definida perquè nosal-
tres puguem pendre'n experiència. A Fran-
ça, Anglaterra i Estats Units funciona el
sistema bicameral, art.I	 Ètijt, bri cánvi

lament, el qual, seguint les reaccions de la
massa, passa vertiginosament de dreta a es-
querra i d'esquerra a dreta. 1, encara, la
Constitució alemanya preveu casos en els
quals el President de la República pot con-
ferir al canceller facultats quasi dictatorials
que poden frenar la Cambra en casos de
perill i d'urgència. No sabem que a Espa-
nya hom hagi previst casos semblants, a
pesar que l'existència d'una lleó de Defen-
sa de la República i la mentalitat, en ge-
neral, dels prohoms republicans, decidida-
ment partidària de rehabilitar la noció del
poder, fan creure que el règim no es per-
drà pas per desgavell ni per incontinència.

Hem d'ésser, doncs, pessimistes, davant
del darrer determini de les Corts? De cap
de les maneres. L'elecció del sistema uni-
cameral, sistema millor, bé que més difícil,
no vol dir altra cosa sinó que el sentit po-
lític d'Esganmya ha progressat tant que po-
dem afrontar sense risc visible aquestes for-
mes perfeccionades del dret constitucional.

Car, ben mirat, la passada monarquia din
prou clar com també amb el règim bica-
meral hom pot dur la nació de desastre en

i desastre. L'essencial és la moral política;
les diverses estructuracions són mers acci-
dents. 1, per ara, la partida més important
que té al seu haver la República Espanyola,
és l'afany de perfecció moral que ha fet
viure molt de temps sols de desig tants
d'idealistes i intellectuals d'ahir, que avui
s'han revelat com a homes eminentment
pràctics. - R. LL.

Són quarts de dues de la matinada, hora
de la sortida de teatres, quan el Campionat
de Ball que es celebra a 1'Ulympia està més
concorregut que mai.

El que fa de speaker, correctament vestit
d'etiqueta, anuncia davant del micròfon
((Un señor concurrente, de los de mesas de
pista, localidad de preferencia, ofrece diez
pesetas de prima a la pareja que baile mejor
el charleston, pero siendo amante de da jus-
ticia y para evitar posibles confabulaciones,
este señor las pagarà personalmènte y de su
propia mano a la vista del público, a aque-
llos bailarines que a su juicio, y sin apela-
ción posible, hayan danzado con más arte,»

Davant d'un tal oferiment, propi tan sols
d'un milionari, el públic, nombrossísim,
queda intrigat:

Els concursants ballen i en acabar,'la umà-
mnime curiositat es fixa en la pista. D'una
taula arran es destaca la gegantina figura
de l'advocat Pou i Sahater, que, dret en e1
seu lloc, amb gest solemne, dóna els dos
durets a un ballarí de cara groga, amb
expressió de fatiga insuperable i cames tre-
moladisses, al qual estreny la mà tot ex-
pressant-li la seva felicitació.

El poble que els contempla, viu l'escena
emocionat i resta satisfet. Ha vist el gest
d'un dels seus grans homes.

A les 260 hores de ball

S'iha ofert una prima — dos duros — a
la parella més infeliç, per llur aspecte i més
cansada per llurs fets, a l'objecte que baillin
un tango. Aplaudiments en finalitzar l'ex+hi-
^bició (?). El speaker, d'una cara més fol-
rada que un abric de' pells de preu, diu,
davant del mierófoñ : Tiene doble mérito y
es más digno de encomio el esfuerzo de la
señorita, por cuanto ésta se encuentra en es-
tado interesante. Realmente, es' «completa-
mente» notable a su edad (uns setze anys),
después de tantos días de bailar y en este
estado, ejecutar tan brillantemente el baile
que hemos presenciado, Por todo lo cual,
y, además, por ser española, señores, les
suplico un aQla.uso pira ella : uno, dos y
Ires, t. lfnmed ata ert ,. s iist:;l emple de_
arreu.

La senyoreta en qüestió surt, correspo-

nent, al mig de la pista a saludar, els aplau-
diments es redoblen més i més. Hom la-
menta vivament que no .saludi també la
criatura.

Tot sigui per l'esport.

Usurpació de personalífaís

Al mateix campionat de ball més apunt
apuntat, i a la matiinada, hora en què els
oferiments de primes sóin més freqüents, el
speaker en un moment de calma anuncia
una prima. Tothom és orelles. L'esmenta

-da prima es canta així : uNos J. J. A. Xi-
reus Palaus, ofrecemos y entregamos quince
pesetas para que la señorita numero 1 3 eje-
cate una de sus imitaciones de Tórtola Va-
lencia.»

La gran majoria del públic a peu dret,
amb xardorosos aplaudiments agraeix la ge-
nerositat dels célebres parlamentaris, que,
per cert, no es trobaven al local,

Dolcefiana

EI doctor Dolcet ha desPbancat IEn Pioh i
Pon. L'altre dia, parlant al Congrés aanb
uns diputats vasco-romans sobré la qüestió
econòmica, als va dir

—Esto hay que arreglarlo, porque la si-
tuación de España es muy pecuaria...

No sabem ben bé a qué es volia referir.

Fet amb ,fofa innocència
A Salamanca, en un deis carrers més c8n-

trics de la ciutat, hi ha una botiga de mo-
bles l'amo de la qual, segons el rètol de la
façana, es diu : «Germán Gassob .

Això de icGermán Gassol» fa una cérta
gràcia, però us en fa molta més, moments
després, quan tres o quatre portes més avall
us topeu .amb el rètol d'una barberia que
diu : «Se cortan las melenas.»

Aragai i Companys

IEn un poble — el nom del qual no volem
esmentar — va anunciar-se, setmanes enre-
ra, un míting d'afirmació catòlica en el
Centre, naturalment, catòlic d'aquell poble.

Un dels oradors —redactor del D. I. C.
— que havia de pendre.hi part es diu Ara-
gai i el rector del poble, un dels organitza

-dors del míting, va fer anunciar que par-
larien els senyors Aragai i Companys.

Entre els esquerrans del poble hi hagué
un moment de pànic. Es creien que els seus
homes s'havien passat a la dreta. I tot per
una C majúscula a la pissarra d'anuncis.

Purisme
Al ministeri d',Economia es va organitzar

l'altre diumenge una excursió de secretaris
partiouiars, els quals decidiren passar el dia
a Toledo.

Em Pailerola es va entestar que no se li
conegués l'accent català. I, efectivament, va
demanar a un venedor ambulant:

—Qué, no tiene una pinta?.
Davant les rialles mofetes dels amics, va

aclarir :
--Deure una de bien buena.

Canvi de nom
Arribats a una gran plaça, va demanar

en Pallerola quina plaça era,
--'E1 Zocodover — va contestar-li IEn Pe-

rucho, que disposa de molta erudició.
—Bé; bé — .interrompé el petit Lladó, que

sempre en té una a punt —. Això era abans;
però, d'ençà de la nostra arribada, -ja li
diuen el Zôco.,d̂ ',olwer.

DetOrnadá,°t CJ' val cll 	 —`"

amb un pagès, que resultà ésser el president
del Círcol Radical Socialista d'aquell poble.
Li demanaren com marxaven les coses i l'ho-
me es va manifestar molt pessimista, tirant
les culpes de tot al Govern.

—La cuestión social es muy grávida, y
aquí no nos ponemos nunca de acuerdo, por-
que todos los días tenemos latifundios entre
patronos y obreros...

Els arguments d'En Samblancaf

Quan En Samblaincat s'alça per parlar,
a ]'hemicicle consistorial hi ha pànic. Em la
darrera sessió de l'Ajuntament, IEn Sam-
blamcat rebaté unes apreciacions d1En Bau-

sili dient que no podia haver-hi crisi eco-
nbmica en un país com el nostre que alber-
gava 40,000 enginyers alemanys,

— Senyor Samblancat—digué En Bausili,
--pensi que a Anglaterra 'hi ha molts engi-
nyers i la crisi econòmica també existeix.

—Pero no hay 40,000 ingenieros alema-
nes!

El gest, la mirada, la veu d'En Samblan-
cat eren tan amenaçadors, que En Bausili
no gosa insistir.

Inspiració

Dia de gala al Tívoli. Estrena de la pel-
lícula Inspiració. Un duo d'amor en anglès
entre la Greta Garbo i un actor de la pri-
mera volada. (Ella sofreix i ell també. El
passat per una banda i les conveniéncies

socials .per l'altra els fan la vida impossi-
ble. I vinga sofrir: En el moment més in-
tens dels sofriments, se sent una veu del
públic que diu :

--,Sofreixes, oi? Aconsola't, que nosaltres
també sofrim !

Un èxit!
La inspiració d'aquest espectador és l'úni-

ca que ha fet vibrar el respectable.

«Pour le mérife»
Un bon noi, natural de Tarancón, enllus-

tra-botes d'ofici, ha fet una doble proesa,
molt celebrada per diaris i setmanaris. Ha
anat a Madrid, i després ha vingut a Bar-
celona, meitat a peu, meitat caminant, per
tal d'enllustrar les sabates d'Alcalà-Zamora
i d'En Macià.

Fregar les sabates de dos personatges de

tanta categoria d'una manera tan digna i
meritòria, no és pas cosa que es vegi cada
dia. De manera que celebrem l'èxit d'aquest
bon xicot.

No sabem quina recompensa ii ha valgut
a Madrid la gesta : pel que fa a Barcelona,
diuen, el volen fer ingressar al Servei de
Premsa d'alguna corporació.

Cal acollir la nova amb totes les reserves
encara que...

Donar=se imporfancia
L'eminent militant de la Lliga Josep Ma-

ria Trias de Bes explicava fa uns dies la
seva lliçó a la càtedra de Dret Internacional.
,En arribar a un punt en què s'havia de
posar en entredit una recent disposició del
ministre de Justícia, féu la següent aclara-
ci¢ : «Degut a lla Llei de Defensa de la Re-
pública, hom s'absté de fer manifestacions,
que sortint del terreny de la jurisprudéncia

podrien caure en el de la política.»

La Cambra única
	 Esperit de jusfícia

fer versos en castellà, perquè per ondavant
es juga la glòria i potser la ; immortalitat.
El cas del gran poeta vilanoví Manuel de
Cabanyes es prou eloqüent. Menéndez y Pe-
layo digué que era un poeta sense verb,
sense l'iinstrümeñt -natural de la poesia
l'idioma . IEn els inóstres temps hem presen-
ciat el cas d'homes tañ importants com
Joan Alcover, Costa i Llobera, Morera i
Galicia i Ruyra que, veient la impossibilitat
de fer obra artística en castellà, es dedica-
rem a escriure en català.
,ih' ü'osuttres el si nyor unáYnund`1 els in-

tellectuals castellans que tot dient-se liberals
no vaoillarien a cometre una vexació con-
tra els catalans. Per ells, com per nosaltres,
es tracta d'una qüestió sentimental, per con-
següent és impossible el regateig i la tran-
sacció, i si la batalla hagués acabat amb
una humiliació dels catalans, no hauria pas
estat per nosaltres el major oprobi. Més
estranya, gosaríem dir inexplicable, és l'ac-
titud dels socialistes. Es incomprensible que
els socialistes s'hagin oposat a resoldre un
problema de llibertat. Potser un dia s'ado-
naran d'aquest error.

En aquesta ocasió, el president Azaña ha
obrat amb la mateixa lleialtat que Alcalà

-Zamora. A risc d'un desgast possible, va
actuar a l'hora oportuna, amb un noble
entusiasme i amb tota ,1'efioiàn•ia possible.
Tots els catalans hem d'agrair-li aquest es-
forç. Sánchez Albornoz va trobar la fórmula
conciliadora i va defensar-la amb tot el seu
talent. A la llista de noms dels homes que
ors han defensat en aquesta hora crítica,
hem d'afegir-hi el de Siánchez Albornoz.

Els catalans sabrem fer honor als homes
que ens han defénsat. Ensenyarem el cas

-tellà com un instrument de comunicació i
cultura, no com una assignatura. I quan
funcioni el règim escolar català, els caste-
llans veuran que era i'aintic règim el que
l'ensenyava com una assignatura.
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sors que no poden, malgrat els seus estor-
ços, correspondre com voldrien a la seva
missió. Manca uin edifici adequat i manquen
professors. L'escalafó, ara raquític, hauria
d'ésser més .nodrit. Això és clar com la llum
del dia.

EL P. X., DIRECTOR D'UN COL.LEGI
DE RELIGIOSOS

—Vostè, P., coneix el nostre setmanari?
—Per desgràcia,
--Com?
—Per desgràcia: és dolent, dolent!
No sabem contestar més que amb un som-

riure. I, malgrat el difícil començament,
exposem l'objecte de la nostra visita.

—Doncs és per aquest setmanari que
m'interessa obtenir el seu parer sobre el
problema de l ensenyament.

—1 aquest parer, com hauria de sortir?
—.Despullat de tot comentari de part nos-

tra. Dient només textualment el que vostè
ens digui.

—Jo no puc resoldre per mi en aquesta
qüestió. No el puc autoritzar a publicar el
que jo li digui sense comptar amb un per-
mís superior.

—No obstant, MIRADOR és un periòdic que
va a totes les mans, jo crec que, ara que
tant se'ls ataca, a vostès els pot interessar
comptar amb la tribuna d'un periòdic libe-
ral. Més val, per vostés, dir el que els in-
teressi dir des d'un periòdic independent que
no pas des d'un diari confessional, que no-
més va a mans convençudes.

—Evidentment. Parlem, i jo, si obtinc
l'autorització que necessito, li enviaré a casa
de vostè unes notes per a ésser publicades.
A l'hora de donar aquest reportatge a les

màquines, les notes ofertes no han arribat,
i sí una amable lletra dient-nos que no es
creia convenient intervenir. Per això entenem
que no fóra discret dir el nom del religiós
que ens atengué, i ens hem de reduir a
reflectir la impressió que el repòrter tregué
d'aquella conversa i d'altres amb diversos
directors de coflegis congregacionistes.

Cap impaciència no era ostensible pe! vi-
sitant. Hi ha un text constitucional i, no
obstant, no sembla que el dit text hagi dut
de moment excessives temences.

—Catalunya — ens diuen alguns dels re-
ligiosos consultats — tindria ara 1'avinen-
tesa de posar-se el davant de la cultura del
món. Aquests senyors, per què no miren a
l'estranger i veuen, allí, el tracte que se'ns
dóna? Si fessin de totes les nostres insti-

—Crec que un dels més greus flagells de
l'ensenyament secundari en els països demo-
cràtics és la seva inestabilitat. I Espanya
des d'uns anys ençà sofreix en grau super-

latiu aquest flagell. Cada ministre, en pos-
sessionar-se del ministeri, porta ja en car

-tera un nou pla d'ensenyament secundari,
una nova reforma que respon a una tendèn-

cia partidista o bé a un prejudici cultural
del ministre i els seus assessors, 1 així,
amb la pitjar de les solucions, que són les
reformes generals automàtiques, es volen
subsanar els defectes i inadaptacions d'un

—,.- +-- .a.--	 onartom xesoldre's_Drcial-
provacions,

«Es que sempre els nostres elements di-
rectors han tingut de l'ensenyament secun-
dani un concepte vulgaríssim si no equivo-
cat, creient que reformar els plans d estu-
dis equivalia a canviar el sistema educa-
cional d'una •nació, quan aquests és la resul-
tant d'una infinitat de factors que integren
l'ànima nacional: que abans i enfront dels
plans d'estudis calia crear el mestre o el
professor, no el catedràtic, els llibres que
havien de posar en mans dels mostres in-
fants, el to pràctic utilitari i de formació
que cal donar a aquests estudis enfront de
l'adquisició passiva i memorista, la selecció
dels escolars i el seu control constant psi-
cològic que pogués guiar el major aprofi-
tament o educació de les millors possibili-
tats del nostre noi...

«Tots aquests problemes irresolts que
acompanyen la tràgica odissea del nostre
noi a través de ]'ensenyament secundari,
han estat defugits sempre amb una mena
d'horror o d'instintiu menyspreu pels di-
rectors dels nostres moviments pedagògics.
1 quan en els Ajuntaments del temps de
la Mancomunitat es varen estructurar des
de la Comissió de Cultura els primers
Grups escolars, les escoles especials i com-
plementàries que eren una superació nota-
bi:íssima dels .nostres problemes pedagògics
primaris, i la mateixa Mancomunitat, en el
clos de la Universitat Industrial, creava una
munió d'Escoles tècniques dotades i orien-
tades com les millors dels països industrial-
ment més progressius, ensems que l'Insti-
tut d'Estudis Catalans, els Estudis Nor-
mals, l'Escola de Bibliotecàries, etc., i tants
d'altres intents que responien a les neces-
sitats de la cultura superior, l'ensenya-
ment secundari, representat típicament pel
Batxillerat curull de xacres i anacronismes
pedagògics, no va merèixer ni l'atenció ni
la preocupació més minsa dels consells ni
assessories pedagògiques. Sembla talment
que a Catalunya no existeixen altres pro-
blemes docents que els industrials, els tèc-
nics i especials, i precisament als fills dels
elements rectors del nostre ressorgiment po-
lític, econòmic i literari, que aspiraven a
una carrera universitària, se'ls negava tota
possibilitat de redimir-se dels anacronismes
del Batxillerat, tant si aquest es teia des
de l' Institut oficial com des de qualsevol
altre copegi religiós o particular.

«Ara que amb freturosa inquietud volen
resoldre's els més aguditzats pi oblemes d a-
quest torturat ensenyament secundari, dis-
posats a acollir iniciatives i orientacions,
ara presentem la valuosa aportació que pn_
dria oferir un cofegi de segon ensenyament
del tipus de ]'instituto Escuela de uaorid,
que fa anys podria ja funcionar amb l'es-
calf i l'aportació de tants valurs culturals i
pedagògics que aquí s'han posat al sei vei
d'altres activitats docents, segurament menys
precàries i necessitades.

((1- en això creiem que portar la llengua
vernàcu.a a l'ensenyament secundari no és
una qüestió que es resol automàticament,
ja que abans cal crear el professor i els
llibres que responguin a les nostres acti-
titats culturals, científiques i pedagògiques.
1 que l'escola secundària, més que ensenyar
assignatures, faci possible per la convivèn-
cia de professors i alumnes la formació i
orientació de les nostres primeres joventuts.

J. F. VIDAL JOVE

quedar
""	 p

bé en un seguit de moments.
" 

Hem convingut, tothom ho ha sentit dir,
que som un públic musicalíssim, el més
musical del món : un milió vuit centes no-

ranta tres ràdios i tres milions cinc centes
vuit gramoles escampades des del Llobre-
gat al Besós ho vénen a demostrar d'una
manera claríssima.

Doncs bé, no se sap com, però totes
les orquestres filharmòniques han mort

d'una manera tristíssima, ens resta la Pau

Casals, i sembla que viu amb d'amenaça
d'una angina de pit. L'única associació que

sIat uMktq çom up roc éw f 1á Música oda

vida pròspera fos deguda, més que a un
interés musical, al fet que els senyors i les
senyores .hi van a fer comentaris sobre el
cinema, sabre la qüestió religiosa o sobre
l'amor lliure, i a més a més, s'hi pot es-
tornudar teatralment, s'hi pot tossir com
en una clínica, s'hi poden menjar cacauets,
i existeix soci que s hi fa portar una tassa
de caldo amb dos rovells d'ou.

En definitiva, que l'afició musical del
nostre públic resulta que Es una de les
grans ensarronades que ens han fet em-
passar. En qualsevol població europea que
s'estimi una mica, hi ha almenys un con-
cert filharmònic setmanal presentable. Aquí
ens hem d'acontentar amb quatre concerts
a la primavera i quatre a la tardor.

Ens restava, però, el Liceu ; malgrat que
molts utilitzessin aquest establiment per fer
la usura, per fer l'amor o per passejar mo-
dels de cases de confecció, el Liceu tenia
i té un gran prestigi per Barcelona i és
una qüestió de dignitat per part de tots els
barcelonins mantenir aquest prestigi.

Ara sembla que trontolla el Liceu, diuen
que no s'obrirà, que els propietaris fan el
bot, que els abonats tan 1 ora, que les
empreses fan el conill porguí ; jo no sé el
que passa, és a dir, sí que ho sé ; que
uns quants senyores i senyores, afectant
una por grotesca, que en realitat no exis-
teix, s'han conjurat per fer una mena de
sabotatge intolerable a la República. AI

-gún senvor que es pensa ésser un aristò-
crata, i que ha estat un vil lacai de la
dictadura i continua essent un lacai, però
sense casaca, diu que si . s'obre el Liceu
hi enviarà les mai:naderes i els masovers
a ocupar 1a llotja. infelicitats d'aquestes
n'he sentides dir moltes. Jo crec que no
tenim vergonya entre tots plegats si tole-
rem que una cosa de tan noble tradició bar-
celonina com és el Liceu, i que representa
l'única manifestació musical digna que ens
resta, no pugui o no vulgui obrir les seves
portes per culpa de qui sigui.

JOSEP MARIA DE SAGARRA

NOVETATS
EN CAMISES

'	 Jaume I, 11
Telèt.11655
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1 Direcció: M. PELLICER
1 Rebuda una extensa coHecció
de trajos per a la pròxima

temporada de tardar,
DIBUIXOS NOUS

PREUS BARATSI

tSAUTDES	 L'APERITIU

El	
'	 i Sobre el Liceu. — El públic adinerat i el

aneen ^	 en 	 b e Ca del nostre país han tingut
se

^^	 e	
^	

sem
pr unes

sempre unes grans pretensions musicals; es

pro
	 e	 deia que a Barcelona l'afició a la música era

una cosa tan forta com ]'afició que hi ha

iosa ni anticatò.ica sinó, senzillament, es- tucions d'ensenyança instituci` ns ,nfibene^

	

	 a Madrid de sucar «cangrejos» a] cafè amb
es romantiques de l'òpera

Per donar als mostres lectors uma idea cla-
ra i completa de l'actual estat del problema

le l'ensenyamen t , hem parlat amb aquelles
persones q hem creg m autoritzades
per opinar. Al costat d

,
 el parer

recollit

 
'de la prime-

que

ra autoritat académica, hem recollit les opi-

nions d'un representant de cadascuna de les

altres ensenyances oficias, les d'alguns di-
rectors de collegis de religiosos i, fi nalment,

el parer d'un director d'escola particular.
Creiem així haver abastat tots els matisos.

rEL DOCTOR SERRA HUNTER, RECTOR DE LA
UNIVERSITAT DE BARCELONA

—Ens trobem — ens diu el Dr. Serra —

en un periodo constituent en el qual, per

força, les disputes o polèmiques prenen un

caire passional.
«En la qüestió que em proposeu, és difícil

desfer-se de la sensibilitat de l'instant. Sense

oblidar la noble aspiració a millorar l'ense-

nyament, convé, però, comptar amb la rea-

litat. No s'improvisa una organització amb

el simple desig de corregir totes les deficicèn-

cies del passat : hem de defugir tot secta-

risme ; posar les coses en el seu punt i que

l'esperit treballi,
«El meu judici és el de resoldre el pro-

blema de l'ensenyament en el sentit liberal

més ampli, però no pas d'una manera sec-

tària. Caldria situar els components de les
congregacions religioses al mateix nivel] dels

altres ciutadans. Ni un tracte de favor ni

un tracte de persecució. Destruir el monopo-

li de fet que detenten, donant mitjans a les

institucions laiques perquè puguin competir.

Perquè el fet cert és aquest: quan el par-

ticular laic disposa dels instruments i dels

mitjans necessaris com en disposa el collegi

de religiosos, el rendiment pedagògic és fa

vorable al laic. I això es comprèn. F,1_

collegis particulars, no de religiosos, no te
nen altra finalitat que la de l'ensenyament

al revés de les escoles congregacionis tes, qu

sempre tenen un imperatiu superior més en

llà de la funció estrictament pedagògica.
«La competència que fins ara havien d

aguantar les escoles privades era insuper

ble. Tot, en les escoles seglars, s'ha de de
re a una iniciativa privada o, tot al més,

l'esforç d'una série de senyors. En les esc

les de religiosos hi ha l'esforç acumulat d

diverses generacions i hi ha les possibil

tats econòmiques que comportava l'organi

zació de les congregacions.
—Així, el motiu pel qual mohs pares pro

ferissin les escoles de religiosos?
—Moltes vegades no és un motiu rel

giós, són les installacions millors que pode

tenir, el que motiva principalment el s+

éxit, i per això molts pares de sentit liber

i fins i tot doctrinalment oposats a la cree'

ça catòlica, porten els seus fills a les escol

de les congregacions religioses.

	

t	 n'Inri neu el problema de_ Pe
t ingut a hexpecta tva de 1 aceró tica'polí dr
representants de Catalunya. No ha volg
entorpir la seva marxa, sense que això p
gui interpretar-se en el sentit que la cata!
nitat no sigui una aspiració fonamental i
tensament sentida en els medis úniversitar
La massa escolar no oblida la gravetat q
comportaria, en fes actuals circumstàncu
una possible discordància amb els represe
tants de Catalunya.

«Hi ha un sector intellectual espanyol q
capeix les nostres aspiracions i amb el qt
podem coincidir en la manera d'apreciar
significació universal del problema univer
tari. Prova aquesta coincidència que es ü
formes o els projectes de reforma peda=
.gica que aquests darrers temps ha intenl
la Universitat de Barcelona coincideixen,
línies generas, amb els de la Universitat
Madrid.

—1 on què creieu que ha de radicar essa
cialmcnt la catalanitat de la nostra prime
institució de cultura?

—La catalanitat ha de basar-se en l'
discutible predomini del nostre idioma.
llengua és, sempre, l'ànima d'una cultu
Això no vol dir de cap manera que s'h
d'excloure e] coneixement i fins l'ús de l'id
ma castellà. Jo us recordaré un paràgraf
l'article 6.° de l'Estatut aprovat pel II C
gr's Universitari Català : ((Lacatalanit
més que a singularitzar-se, ha de consis
a aportar l'esforç i l'esperit del poble
talà al patrimoni espiritual de la Hu
nitat. ', Al costat, per tant, dels altres pob
germans.

—1 quina fórmula creieu bona per a
iot això a la pràctica?

—7'ha parlat de crear dues Universit
Fatalment, l'una estaria enfront de l'alt
i això fóra perjudicial per a totes dues.
Universitat té d'ésser única i té d'ésser
talana. 1 ha d'ésser aquesta mateixa U
versitat la que respecti i atengui els dr
de les minori es.

1, en acomiadar-nos, el Dr. Serra
diu:

—Feu-me el favor de fer constar que
el que us he dit és una opinió meva ser
caràcter oficial. Us podria dir moltes n
coses si no estigués en el lloc que estic.

BEL	 DR.	 JOAQUIM	 CARRERAS,	 SECRETARI	 DE 	 g	 >	 '	 q
en

2. a ENSENYANÇA	 1	 t la l Cultura	 ir^pelitbé	 material	 I
dirgidaenirnorclercal, ni	 nterVinguda	 fila pera a

llet. En les epoqu	 ,
tenors que tenien de venir a cantar ale15L'INSTITUT NACIONAL DE

escola de Catalunya ! Liceu s'equipave n contra els xiu:ets i les exi-

—.Podríem considerar el problema de l'en-	 per elements eclesiàstics.	 espiritual

«La religió és afer del pensament i de la	 «Les escoles de religiosos no podran su-
científic

gències cor ho fan avui dia els exploradors
fama i	 fumen les millors pipes.

senyament des de tres aspectes : el religiós,
lingüístic.	 La-=meva.opimió.-consciència	 individuals,	 i	 mentre .,aquesta:. plir,se fàcilment. Hi ha un esperit

c
i	 hi

	
p	Els

el docent	 el

de més	 que
El Liceu era un lloc de consagració ;amés

professors,	 els 	 catedràtics	 es
gd'imprimir   en tel tendre cer- ¡ qupesa molt	 estr s,Millor gmeuocárec, •	 I noi

a més del cos coreogràfic, del Liceu sortien
personal drames
p

ar
l a ets números, q	 P	

I

que
mats,	 s'ha
vell de l'infant un segell o marca determi- 1 reuneixen moltes vegades. Quan ho fam per

d'un
les	 aventures	 més 'llampants i	els

terribles.	 Hi	 va	 haver	 UR
fàcilment li puc Barctar.

de Barcelona té, per	 terme er ué això fóra prejutjar una qües-	 a preocupar-se d'un nou pla pedagògic,
nada, p q	 tema iren Ianun'in 

Mai
	 ni perha de resoldre per ella 1per	 escalafó

domèstics més
moment que amb el Liceu no en tenien .l

mit
j
à,	 una matrícula oficiar de mil alum-«à,	

una tió que cada persona i
prou, i varen fer òpera al teatre Principal,

Al costat d'aquesta xifra hi ha la dels mateixa. que en deien de la Santa Creu. Aleshores
nas. s'esdevingueren les famoses rivalitats entre

les dues cases, a veure qui presentava un
baix més bo o un tenor més ben enquader-
nat ;	 es parroquians dels dos establiments

r	 •^^'1
es clavaven tines pinyes i unes pallisses opon_

^ r	,
^ ^^ 	 ,^^- a^^ 	 ^	 ^^' 	 '^ m. s d'una operació bursàtil. En el mercat

^' ^ F ^r'Y °° dels	 cantants	 i	dels	 músics,	 que	 era	 a]
ry„ nord d'Itàlia,	 el client més	 temible,	 aquell

al qual se li raspallava més i'esquena, era

-	

t invariablement el públic de	 Barcelona.
^ Jo,	 tot això que dic ho he sentit expli_

v	 t̂ f^ car, i suposo que deu ésser veritat. Al cos.
„,°	 ^ tat de	 les primeres firmes i	 les primeres

"	 s ,; pells, hi havia els estudiants i els aficionats
" curts de roba, que anaven al quint pis amb

Els Bukart, Juncal, Serra Hunter, Oliver i Carreras una llanterna màgica dintre el cor ; aquesta
senyors llanterna màgica projectava damunt de 1'es-

Són	 uns	 zS	 collegis, «Escola lliure, amb els mètodes de la pe- 1'augment del guany.	 Unicament entre els
trobaràhomes que estimen la

cena	 els	 més vehements	 entusiasmes car-

dí	
protestes
	

sense
Mentre el	 eras	

contempaciió.
collegis	 incorporats.

dels quals pertanyen a cogregacrons a' goglmb t alerf	lhigioñe, aámb totes cièn 	 loa r èelsquinze
religioses.	 Aquests	 q eu	 e	 representen	 un

no en su-
alegria, ambg

les institucions complementàries de l'escola Les afirmacions, massa categòriques, oris
de les mstitu-

fundaren	 societats	 corals	 i	filharmòniques,

hl	concerts
I ,(soo a.uannes.	 Els deu restants

més de tono, lleis col-1 	 resol
des les t funciions ilfacultats

obliguen
	 d'ensenvançaorçnen	 col-

vam al davant els Jesuïtes amb un
i els de les Es-

desenvolupam nt
del deixeble i a la lliure formació de la seva __-Quantes són les

? Com	
escoles

	 anombre s d'a-glar
d'Orfeó cm junta permanent.

Quam va venir el wagnerianisme, les afi-
coge de més de ate	 alumnes
coles	 que tenor vuit copegis matricu- personalitat.

té d'ésser, al meu entendre, la deseu-«Això lumnes tenen? Ni el nombre d'alumnes, ni
fona-

dons musicals de la ciutat feien	 un gran
de corbates sepulcralsm es,

s	 lats amb més de 60o alumnes.
com	 a voluntària,

—Hi ha actualment, tida	 Escola	 laica,	 però	 no	 altra	 cosa	 Ini la	 suficiència	 del	 professorat,	 ni	 la
mental idoneïtat dels seus establiments po-

pinyol	 de	 cabelleres,
1 pipes	 parsifalesques,	 y

l'assignatura	 de	 Religió.	 Quina	 proporció menys que això.
den	 comparar-se amb l'esforç	 fet	 per	 tes Aquí varen éssermés wagnerians	 a	 j

tot Wagner va ésser traduit en
e	guarden les matrícules?

el Pla Cal EL PROFESSOR ALEXANDRE BULART 1 RIALP,
DE

ordres religioses.	 Aquest fet hauria d'ésser
impressionant i durà més conseqüènciesmés

Bayreuth,
un català wagnerià que només entenien el

-	 a —Fins l'any passat, amb Quan
la Religió era assignatura obligatòria. Quan DE L'ESCOLA DE COMERÇ t PRESIDENT

L'ACnDLMIA C I ENTíFICO-MERcANTtL per l'esdevenidor espanyol que no en duria la senyor Pena, el senyor Par i aquel] dragó

El wag	 co

que

República declarà lliure 1'e-
e	 Govern le	 R débácle del vuitanta pee Ment de la banca del segon acteque es diu	 Fafner que surt al

m es
el	 Aquestg

ué certa desbandada.hagua-	,xamen , hi _La meva condició de professor de 1'Es-con aíp mdede Sigfrid.	
tenia	 uella puntaaquella

a
entendre	 aleshores,

u	 any podeu calcular que s'han matriculat un
i un 34 per cent de cola d'A lts Estudis Mercantils de Barcelona

de	 -me expressar amb la ]li-em priva	 pode totes les coses ipEL PROFESSOR BARTOMEO OLrvER, DIRECTOR 	 de grotesc que sanan	 um
a	 I'6 per cent de noies

nois. Sóc catòlic practicant — DE L'1NSTITUT TECNIC EULàLIA nades i transcendentals, però va ésser d'una
o	 ••	 •^^	 ^ bertat que valdria. ---° ••	 °^	 '°"°*'°^^^	 ^" fl'tat	 ositiva	 i	 va	 servir	 per	 fer-nos

in-
La ficultats econòmiques amb qué arreu del

gratuit i obligatori, però no desconec les di-
—Crec que l'ensenyament hauria d'ésser

món es topa per a dur a terme aquestes as-ra.
agi	 piracions.

—Sou partidari de l'escola única?io-
—Es aquest un problema difícil que ende

pocs països està resolt completament. De)n-
mestres no en manquen a Espanya per aat,
poder establir l'escola única, però es neces-tir
siten temps i diners per a arribar al seu es--a-
tabliment. Per no ferir greument respecta-ma-
bles interessos que acrediten el dret de su-les
plir les deficiències de l'Estat, podria orga-
nitzar-se un règim transitori que consistís adur
declarar semi-oficials les escoles privades que
reunissin determinades condicions, sotmetent_ats.
les als plans, mètodes i a la 'inspecció dera,
l'Estat.La

—Creieu que l'ensenyament té d'ésserca-
ni-	laic?

—.En temps de la monarquia eren laicsets
els ensenyaments d'Institut, els universitaris
i els professionals, car l'obligatorietat deens
la Religió, en els temps en què fou obliga-
tòria en els Instituts i a les Normals, con-
sistia a estudiar-la i aprovar-la, però no a
professar-la.

«L'escola laica no vol dir escola antireli-

0



L'ASSALT AL BANC DE BILBAO

EI mite del bandit idealista
lEls assalts a Bancs i botigues formen

ja una llista llarga i costen alguns morts.
Aquests actes de bandidatge daten d'abans
de la Dictadura. Són d'aquella època l'a-
tracament del Banc d'Espanya de Gijón
i l'assalt al trem del Poble Nou. Durant la
Dictadura es produí d'atracament a la Caixa
d'Estalvis de Terrassa, episodi que va aca-
bar portant al patíbul els autors del fet. Tots
aquests atracaments varen exigir sacrificis
de vides, detall que indica que ni
són senzills ni es fan sense perill.

La liquidació tràgica de l'assalt
de Terrassa obre un període de
calma. En començar la segona dic

-tadura, tornem als atracaments i
assalts. Entre ells cal recordar el
de Sant Feliu de Llobregat, acom.
panyat d'homicidi ; els de les dues
sucursals del Banc de Catalunya,
alguns estancs i loteries i, la set-
mana passada, el d'una sucursal
del Banc de Bilbao, que ha costat
la vida a] guàrdia de seguretat
Ramon Lombera,

IEIs antecedents de les poques
persones que han resultat detingu-
des durant alguns d'aquests actes,
dóna als fets un caràcter que els
distingeix perfectament d'altres
episodis igualment repugnante. Hi
ha el cas de l'assalt, o atracament,
sobre el qual els autors del delic-
te no poden allegar altre mòbil
que el del lucre. Exemple : l'assalt
a ]'exprés d'Andalusia, que els cri-
minals varen pagar amb ]a pena
de mort. Aquest és el cas típic del
bandidatge estil antic. Els assalts
a Bancs, estancs i loteries, de crea-
ció recent, han estat fets por ho-	 Elmes que es vanten de tenir idees
anarquistes i de militar en orga-
nitzacions obreres. Un dels autors de l'assalt
a una de les sucursals del Banc de Cata-
lunya, en preguntar-li el jutge d'on era, va
contesta que era «ciutadà del món» i va
creure necessari afegir-hi que els que no
poden presentar-se als Bancs a cobrar amb
un xec, havien d'anar-hi amb una pistola.

Tots aquests detalls han contribuït a que
]'opinió atribuís aquests actes criminals als
elements de les organitzacions obreres ex-
tremistes. I contra això, contra el fet que
uns bandits es permetin tenir idees, encara
és l'hora que no han reaccionat ni e lls anar-
quistes n1 els sindicalistes. Perquè es pot
ésser anarquista i sindicalista i no ésser lla-
dre ni assassf, i viceversa, es pot ésser anar

-quista o sindicalista i ésser home de mals
instints. I si els interessats no reaccionen
davant d'aquests fets, no hi guanyaran res
les organitzacions obreres. El sistema de dis-
simular els pecats dels companys ha perju-
dicat molt els capellans, i per això no és

El fiare esj l.—Accepto la reducció d'ar-
maments : renuncio a dues punxes,

(Guerin meschino, Mili)

estrany que si un capellà fa una rateria, en
tingui la culpa el ((clero)). El mateix passarà
als anarquistes i sindicalistes si els crimi-
nals s'acostumen al luxe de tenir idees iideals i els sindicats no prenen partit contra
els malfactors. Per aixa crec que és un granerror la tàctica de Solidaridad Obrera en
aquesta qüestió. L'òrgan sindicalista dedi-
cava sis o vuit línies a ]'assalt del Banc deBilbao, hi concedia la mateixa importància

bandit txecoeslovac Ladislau Musial

periodística que a un fet divers insignificant
I no tenia ni un mot per a protestar contra
aquesta salvatgeria. No és de suposar que
es tracti d'una falla periodística perquè els
diaris de la nit havien explicat el cas ex-
tensament.	 I	 no	 és	 lícit	 de	 suposar	 que
l'òrgan sindicalista aprovi el	 fet,	 perquè la

LluYS manetes
redacció de Solidaridad Obrera	 la	 formen
gent honesta. Per què, doncs, aquest silen- A propòsit de les eleccions angleses, 	 ca-
ci? Quan calgui fer foc nou, tasca que els ractertitzant les diferents maneres de fer la
sindicats es	 veuran	 obligats	 a	 imposar-se, campanya que tenen els líders del partits,
els homes que hagin de fer aquesta feina un diplomàtic deia
hauran de lluitar enèrgicament per destruir —Baldwin explica, Mac Donald combina,,,.
el	 llevat	 de	 desprestigi	 d'aquesta	 tàctica —1 Lloyd George?
equivocada. —Lloyd George fulmina.

Quan les organitzacions obreres reaccionin Es sabut que aquest darrer, convalescent,
contra la innocentada del bandit que es vol ha hagut de fer la seva campanya servint-
convèncer que lluita per una idea, s haurà se del micròfon.	 Un vell collega seu, refe-
desfet una llegenda que fa difícil la reacció rtint-se a la mania de Lloyd George de creu-
de .]'opinió pública. El mite del bandit idea- rels	 l'àrbitre	 dels	 destins	 «nglesos,	 expli-
lista és el primer handicap amb què topen cava
les	 autoritats	 i	 la	 policia.	 Aquest	 bandit —D'ençà que parla al poble per l'inter-
disfressat d'idealista deixa en un segon ter- meáia1v dels cels, ha acabat creient-se Déu
me de medioeritat els homes encarregats de Pare!
la defensa de les vides i	 les hisendes dels
ciutadans. I creieu que és molt més heroic
^^ -pali4 ^a i cl ^,t^rl ^.s,u . ^.^ . J ; ^G M E1er

n
f de família	 dL divisió

vida, que el bandit que per no treballar ha
w

I	
Hde filis	 ho	 e	 geni	 r	 quey

i molts	 de fills	 d'homes	 polítics	 que	 entren
de robar i assassinar, ala carrera abans que el seu pare se n'hagi 

Ara que tenim República i tindrem un Es-A I 
retirat.

latut d'autonomia, ens haurem de desacos- ds'ha trobat el seu, fill e
turnar a mirar de reüll els agents de l'auto- coma ny

	 Parla
company al

ritat. Quan no siguem un poble perseguit,
no ens serà pas permesa aqueixa resistència

orgefaent.
1 Lloyd George fa la seva campanya aju-

passiva a l'acció dels agents de l'autoritat. t pel seu fill i la seva filla.
ql p	 BenquePeaPrivant-nos del dret de governar-nos, el des- ri

dels
mer cas,	 ex -e bl 

ll stes,secretari general	 sin monàrquicpotisme	 ens ha embrutit i anar- sindicats	 tr a d
actualment retirat de la	 ha dit

quitzat. Però amb República i autonomia i hanti sa,

tot serem una mena de kurdes o d'armenis —Aquests dos homes han sabut copsen
v	 la	 dintre la familia, però han

fins que sabrem collaborar amb les autori- la 
divisió
	

el partit.introduï
j 

la divisió
t

tats i els seus agents.	 Cal que ens desen- d
En canvi, de vegades fiare i fill es troben

ganvem i no donem la culpa de tot a les

autoritats : no tindrem una policia bona fiins en	 adversaris,	 com e1 jove	 Martíndop s

que la mereixem. I mentre no mereixem una h, que es presenta candidat l seu

policia, mereixerem ecs bandits, els mostres sal	 el districte de	 Chatam contra el	 seu
olpel

pare, 	 treballista.
pi el txecoslovac Ladislau Musial.

El jove	 Wordophe només té vint anys,
MANUEL BRUNET però declara que la seva candidatura és và-

lida ja que en farà vint-i-un el dia de les

a FuI-a
Edison

Per les biografies que s'han publicat
aquests dies, és sabut que Edison, dur dore_
lla quan era jove, havia quedat aviat com

-^letament sord.
Una vegada que un periodista austríac

se li planyia d'aquesta tara, Edison replicà
—Estic molt content de la meva sordà-

ria, perquè tinc molta feina. Els homes
perden d'allò més temps volent escoltar. Si
no invento un aparell per als sords, és ter-
què llavors la meva dona m'estaria parlant
dia i nit.

A Edison el divertien extraordinàriament
les llegendes que corrien sobre d'ell.

—En general, tothom em té per molt vell
—deia una vegada—, i en realitat em sento
molt jove. Si fos veritat tot el que expli-
quen de mi, jo hauriá de tenyir, segons uns
comptes que hem tret amb la meva dona,
cosa de nou cents vuitanta vuit anys,

Laconisme

f

Al Smith, l'alcalde de Nova York que no
a gaire visità França, fou el contrincant

—derrotat—de Hoover en les eleccions pre-
sidencials de I928,

Al 'Smith, que ha estat qualificat de ((Gil
Blas irlandès)), no planyia les seves opi-
nions. De Hoover deia

—Els seus discursos són tan impersonals
i estendarditzats com els productes de Hen-
ry Ford.

1 definia Coolidge amb aquesta frase, que
sembla d'Arniches

—L'esfinx d'Egipte és un fonògraf de re-
Qetició al costat seu.
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Vîatges	 LS. A. L
Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Es-
trangers - Passatges Marítims i aeris
Viatges a "Forfait" - Excursions acom-

panyades - Peregrinacions, etc.

i	 INFORMES	 "__

PRESSUPOSTOS GARTIS
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UN ABRIC
confeccionat amb depurat estil, dibuix i
color de moda, sols pot trobar-lo en una
casa sempre acreditada com la nostra.

Vegi els nostres immensos assortits.

Sastrería Modelo
11, Rambla de Canaletes, 11

FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Unió de Fotogravadors
Casanova, 160-162 ,: Telèfon 77406

tw&1u L

1	 LA QÜESTIÓ DE L'ENSENYAMENT

l'esmena Sánchez Albornoz

---------	 — —----	 eleccions.
El pare ha respost amb uns cartells re-

produint la fe de bajZtisme del seu fill, de
la qual resulta que aquest no compleix
l'edat legal fins el ¡ de novembre.

Alguns anglesos, grans lectors de la Bi-
blia, hi busquen exemples de pares tan des-
naturalitzats.

Les Corts Constituents de la República
han resolt aquesta setmana una de les pos-
sibilitats Inés altes de l'Estatut de Catalu-
nya : la que fa referència a l'ensenyament.

EI debat de la Cambra a redós de l'arti-
cle 48 ha palesat d'una manera molt viva
com les posicions imperials dels castellanis-
tes a ultrança deixen lloc a les suggestions
de convivència i de concòrdia dels esperits
més polítics de ]'Espanya republicana.

Miguel de Unamuno aixecà la seva- veu

Claudio Sánchez Albornoz.

apocalíptica, amb una vibració de tristesa.
Ja he dit aquí les relacions d'Unamuno i

p
la idea d'Imperi. Unamuno sent davant del
roblema de les llengües una dolor física,

com si un esquarterament material pesés
damunt de la seva caen i de la seva sang,
Miguel Maura li féu companyia amb una
veu més enèrgica i un més jove impuls.
E1 president del Govern Provisional de la
República intervingué per combatre, arnb
una gran vivacitat, les manifestacions de
1'ex-ministre de la Governació.

El punt neuràlgic del debat era el de
precisar si el text constitucional havia de
dir : ]l'Estat mantindrà institucions de
cultura», o bé «d'Estat podrà mantenir»
aquestes institucions. La qüestió no és pas
una cosa bizantina. La qüestió involucra,
en el cas del podrá mantenir, la possibili-
tat que els centres de cultura que avui pos-
seeix l'Estat—Universitat, Irostituts, Esco-
les—puguin passar als Governs autònoms.
En canvi, la prescripció : l'Estat mantindrà,
pressuposa la persistència en el centres de

1r e?ci5l,£7btssteLaèOim_PCtatal mea ayui
tots li hem d'agrair), des del punt de vista
de la cultura aquest règim de competència

i estímul és el millor. Però cal tenir en
compte que planteja una sèrie de proble-
mes previs i exigeix a les organitzacions
autònomes un esforç gegantí.

L'article 48 fou votat segons l'esmena del
senyor Sánchez Albornoz. Jo voldria asse-
nyalar la transcendència de l'actitud d'a-
quest diputat envers Catalunya. 1 diré per
què. 'Existeix—ara més viva que mai—en
els nuclis intefectuals de Madrid, una ob-
sessió imperial molt viva. No és Unamuno

solament, el que sent l'im-
peri com una cosa próxima.
Són els Menéndez Pidal, i
els Ortega y Gasset, i els
Sánchez Román (i els Ba-
roja, i els Maeztu, i els jo-
ves filofeixistes) que senten
un nacionalisme molt intens
i molt agressiu. Hom els di-
ria nàufrags d'un naufragi
inexistent. (0 tan antic que
ja no té altre patetisme que
el del desinterès observat
fins ara.) Doncs bé, el di-
putat Sánchez-Albornoz, que
ha presentat una esmena
que ha pogut ésser firmada
pels senyors Nicolau d'Ol-
wer, Sbert, Xirau, Com-
panys, Esplà, Coromines i
Estelrich, pertany a la for-
rnació ideològica nacionalis-
ta que estem comentant.
Pocs homes com eil han es-
tudiat els problemes de l'an-
tic dret castellà. Pocs com
ell han estudiat els vells do-
cuments, les velles .institu-
cions, les velles monedes de
Castella i de Lleó. Degà de
la Facultat de Lletres de
Madrid, i un dels homes
més destacats del benemèrit
Centre d'Estudis Històrics,

Sánchez-Albornoz, de l'escola menendezpida-
lina, ha cabut deixar de banda tot el pes
d'una tradició gloriosa i feixuga, i ha sabut
encarar-se amb una realitat plena d'exigèn-
cies inajonnables.

Gràcies a l'esmena Sánchez-Albornoz l'Es-
tatut té via lliure, en el seu camí. En ui
camí que, confessem-ho, tots esperàvem tro-
bar més carregat d'obstacles. — G. D. P;

MIRADOR, a 30 cfs.
Si per una banda creiem balder insistir

en les raons que donàvem ara fa una set-
mana per justificar l'augment de preu que,
molt contra la nostra voluntat, hem de fer
sofrir al nostre setmanari, no creiem, per
altra ,banda, ociós de recordar als nostres
iectorS que, a partir de la setmana vinent,
el preu 'de venda del número de MIRADOR
serà de go cèntims, i el de la subscripció
trimestral de 3'50 pessetes.

Crraiam - ni tn arnfsc a p-4 rl la,, rnrrnc
MIRADOR, ens estalviarà d mslsllrr en la l us-
tificació de l'augment.

Edmonde Guy es va fer famosa
perquè havia perdut un collar de
perles.

Courteline féu aquest comentari:
—"No hi ha cap collar de perles

que, per tal d'esdevenir famós, li
calgui perdre una Edmonde Guy,,."

RAMBLA DEL .CENTRE, 33 • PASSATGE BACARDI,.2

La ciuíat dels conspiradors

Abans de la guerra, Viena era el centre
de totes les maquinacions ordides per la po-
licia austro-hongaresa contra les minories
nacionals subjectes de mal grat a l'Imperi.
Després Viena ha estat el centre de totes
les conspiracions balcàniques,

En I920, Viena era el refugi dels comu-
nistes hongaresos, Bela I{un i tot, fins que
a seguit de les protestes d'Hongria foren
expulsats.

Després, els separatistes croates. Les bom-
bes que serviren pels darrers atemptats con-
tra els trens iugoeslaus eren fetes a Viena,
en un barri envaït de croates, on s'rrnpri-
meix llur òrgan, Gric.

A prop del quarter general dels croates,
hi ha el dels conútadlis macedonis. Però
l'acció , d'aquests a Viena no consisteix a
preparar atemptats, sinó a procurar-se ca-
bals. Detall curiós : els.fullets de propaganda
croata i macedònia són impresos als tallers
del diari cristià-demòcrata Die Reichspost.

Els monàrquics hongaresos, per bé que
tenen una oficina a Viena, treballen una
mica més lluny : a la plana de Pecs, al Bur-
genland, prop de la frontera. Un dels cons

-piradors declarava, referint-se a l'actitud
d'Hongria reclamant l'anexió del Burgen-
land :

—Abans, jo n'era partidari. Ara, més
m'estimo que aquest tros de terra sigui aus

-tríac: ens fa massa servei.
Si no a Viena mateix, en altres punts

d'Austria és on tenen llurs ramificacions ets
monàrquics alemanys : fnnsbruck i Salz-
burg són els centres més actius.

A més a més dels conspiradors dels Estats
veïns, a Viena viuen molts es/síes. L'any
passat, la policia descobrí una oficina d'es-
pionatge, dirigida per dos ex-oficials, que
procurava als Estats majors informes acon-
fidencialsn sobre els exèrcits que els interes-
saven. E1 negoci anà cap per avall el dia
en què es descobrí que els tols informes
eren fantasistes.
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VIDAS

TRUNCADAS
adaptació de la famosa obra anglesa

EAST LYNNE

Grandiosa PRODUCCIÓ FOX
parlada en castellà per dobles.

LIDO CINE

(Equipat amb aparells sonors

Western Electric)

Tarda.	 AVUI	 Nit.

UIX SOIR

DE RAFLE

(Noche de redada)

Amb Albert Préjean i Annabella

de OSSO Film Paris

LA MER DES

COR BEAUX

Reportatge de Jean Epstein,

Un dibuix animat de

Van Beuxen,

Radio Arman ia

Preu únic; 2 pessetes

Greta Garbo i Robert Montgomery en «les piración

FEMINA
TOTS ELS DIES

^DDI^

UO3PFE

Revista cinematogràfica en
tecnicolor de

Florenz Ziegfeld i Samuel
Goldwyn, amb Eleonor
Hunt, Paul Gregory, Ethel
Suhtta i les enciseres "girls"

de Ziegfeld.
Música de Walter Donatson

Frivolitat
Bellesa

Color
Balls coreogràfics
Film dels Artistes Assocíats

LES ESTRENES

Qa'l 	
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Inspiració ès com si diguéssim' un eco

de les darreres produccions anteriorment
estrenades aquí de C °. ce Brown. Els
mateixos intèrprets { Garbo, Lewis
Stone) i certes similituds en les situacions
dramàtiques, al mateix temps que els idèn-
tics procediments formals de composició.

I si és un eco perquè repeteix, ho és tam-
bé perquè en la repetició el tema queda
com atenuat. Adhuc l'esclat d'una Greta
Garbo és aquí un xic esmorteït.

«Le Million», de R. Clair.	 .
Le Million, de René Clair, presentat en i Deggs, pero	 niés eercara	 un exemple de

sota	 la
la sessió inaugural de Studio Cincs t 1'es-

dei	 tindrà lloc tot seguit,
traspàs d'una escena a una altra
inspiració de la música. Es á_dir, que , és

trena pública	 qual
significa abans que tot una novetat sorpre- la música que	 m'assegura la continuïtat.

René Clair ha estat encertat en la figu-
gent, en el cinema sonor„ La manera com

en aquest film la colla-ha estar çpncebuda ració dels	 seus tipus,	 i	 el	 que	 els sobre-

boració recíproca	 de	 les	 paraules	 dites	 o passa a	 tots,	 en	 encert	 i	comicitat,	 és	 el
del tenor italià.	 Això significa una ensor-

cantades i de les imatges, és alguna cosa
dotar	 el rada de l'òpera italiana, de la qual sembla

profundament original que ve a
d'una esplendorosa vitalitat,nou cinema que no s'hauria de rescabalar mai més.

Com ja , havíem entrevist en la producció t En	 conjunt,	 la	 interpretació és excellent

anterior de René Clair, .Sous
les toits de Paris, lluny d'és-
ser els sons i les paraules un
entrebanc	 que	 amenacen	 la
puresa del resultat aconseguit,
no sembla sinó que els nous
ingredients„ amb què el cine-
ma compta des d'ahir, tinguin
la	 virtut d'excitar	 la	 imagi- x,
nació creadora de René Clair s
i de dotar-lo de màgiques ales
que donen al seu vol poètic ^u , 
una major amplitud, ,	 t	 ,.

Le	 Milhon s'aparta del to a w	 t

sentimental de Sous les toits^^
per continuar	 magistralment 4
la tradició de Les deux timi- ;
áes i d'Un chapean de paule

d'Italie, i el bo del cas és que r
si abans,	 en els dominis es-
trictament del cinema, 	 René í
Clair trobava	 un	mitjà	 tan
aj ustat al seu tarannà que li
permetia assolir resuIfats tan
reeixits,	 ara,	 avemçafl -se	 a
tothom,	 té	 una	 intuïció; tan
sorprenent del partit a treure
dels nous mitjans d'expressió,
que la solució que Le Million
ofereix del cinema sonor és
la més	 satisfactòria	 i	 avan-
çada, ensems; ,,que hem pogut
veure fins ara.	 Annabella,	 firotagoni ta de	 «Le	 :il,illiom)

L'anècdota del film és una
variant del tema clàssic de la
persecució. Ahir era un capell de palla, avui i l'aspecte tècnic és sempre de . bona fac-

Clair per fer les
éa tina americana, l'objecte de tanta gat-

amb un bitllet de lo-
turc. No és home Ruad
coses a mitges.zara, una americana

tenia a dins, premiat amb un milió.
doncs,	 de partida

El públic rebé molt bé el film i sembla
que a la fi la gent ja no tenia sinó una idea

L'anècdota és,	 un punt
mínim. Si el resultat és tan sorprenent, és molt vaga del film que havia vist abans,

degut al treball formidable—]'adj ectiu no és que era Artemi.	
PALAUJ.

exagerat — del realitzador,	 per animar tot
moviment amb grapa, de mestre. Tre-aquell

ball pur de cineasta inventant im estil nou

de ballet burlesc, sadollant tot el ballet d'usi
humor terrible	 és com un ròssec da-que,

^rIés' éx:^nciés aéPsitsmé vtsúrái alai g áèr _

pòsit del qual podria - parlarse, així mateix, --que Georges Lacombe, ajudant fins ara
de decoufage i donant mantes vegades als de René Clair; sha posat a treballar pel

chors un rol completament inèdit fins ara seu compte?	 -

en el cinema. que Chevalier,	 un	 cop hagi filmat a
aTot aquell element de cnvenciànalisme Hollywood	 Una hora .amb tu, vol ter un

que semblava inevitable en el cinema sonor, film amb Lubitsch a Joinville?
q més ben dit, en el cinema cantat, es tro-
ba aquí evitat. Hi ha una partitura còmica —que	 lom	 as ja h

q
 an estrenat renatels a	 e	 -a

-
n ouau

Hlemque sosté diversos passatges lírics, els quals mon	 de	 Pu	 que	 a ésser el
«andante del Verdura, de Lvees troben inserits en el curs del film sense Pomer?

brusquetat, amb un aire de naturalitat que ,que M.anoulian	 el directorque s'ha fet
és un dels millors encisos de la	 pellícula, a	 eafamós amb el seu film Els carrers
I és amb la mateixa melodia que els veïns ciutat, està filmant El cas estrany del doctor
canten les excellències del milionari que les jekyll i Mr. Llyde? Recordem que John Rar-
noies del ballet dansen a l'escenari de l'bpe- rymore havia	 interpretat	 aquesta	 història
ra, fragment coreogràfic que us remembra amb e1 títol de L'Honae i la bèstia.

Greta Garbd és inspiració per a tothom
que la conétx,etò aquesta dona, quan ja
avança capa lá< segona joventut, s'adona
tràgicament que només ha estat fins ales-
hores matèria d'inspiració, i mai matèria
d'amor com ella exigeix. Haver estat un
mitjà pels altres en lloc d'ésser un fi com
tota dona anhela, és el que li desnaturalit.:
za l'existència i la' ''f incapaç d'abastar aque-
lla normalitat que és la regla de la majoria:

Per això quan, avorrida de l'existència

Naturalment; hi ha sempre, i no pot ésser 1
tractant-se d'un film de C1a-d'altra manera

que mena en el seu	 cenacle integrat per,
gent que cultiva les arts, es fixa en Robert,

é
ronce Brown, una sensació constant de com - Montgomery, el primer que li pregunta	 .

la seva	 experiència
fort espiritual que fa que l'espectacle quedi

bé,	 sense evitar, amb això, qu
si	 és	 artista,	 ja	 que
d'aquesta mena de gent sembla haveréi des-,

sempre	 però
l'espectacle,	 globalment,	 resti poc intens:	 ' cobert la incapacitat en què; es troba 1'ar-,

d''estimar i d'aban-tista en tant que artista
En el seu darrer llibre, Ni juif ni chrétien,

René Schwob fa un elogi d'El dimoni i la donar-se.. No sembla sinó que aquesta raça

carn, pretenent que l'èxit del film resulta de gent només estima per poder comentar-
ho després en brillants sonets o apassiona -

de la concepció estètica que l'inspira, con-
sistent a resoldre les històries psicològiques des partitures.

El tema és bo. Hi hauria tota una mag-
on	 primers	 plans.	 Sbn	 els	 rostres	 l'únic

importa ; cal doncs eliminar la resta, la nífica monografia a escriure plena d'exem-
l'artistaque

gual cosa permet a bastament el primer pla. ples sobre aquesta incapacitat de
la vida 'El tema és bot oetrc el filin no

'MJLes també un film de l iíènée ts¿oivii per
més cal dir,	 en canvi, que l'observació de ! de Clarence Browm insisteix sobretot en les
Sel wob no és exacta sinó a mitges, ja que dificultats temperamentals en què es troben
justament Clarence Brown defuig el primer Montgomery 't	 Greta Garbo per conviure
pla pròpiament dit per compondre els seus plegats.
filn-p principalment a base de plans amen- Inspiració	ha	 obtingut	 un	 gran	 èxit	 a
cans, que permetem, en lloc d'isolar uin ros- Amèrica.	 Es	possible	 que	 la	 intelligència
tre, confrontar-ne dos, ja que amb ells dis- completa del diàleg expliqui aquest èxit.l
posa d'un camp visual més ample. V PEn Inspiració hi ha en aquest sentit com-
posicions força reeixides. La fotografia, acu-
rada sempre.;	 el joc dels intèrprets, 	 precís
i	 ajustat. I

Per qué Inspiració porta aquest títol? IEs
0possible que moltes persones s'ho preguntin

i	 tot,	 títol és la	 de la història,amb	 el	 clau
sinó que la intenció no sembla evident.

TIVO L,I

Inspiraclõn

u	 u

GRETA GARBO
Lewis Stone
Robert Montgomery
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Direcció : CLARENCE BROWN

PARL T Metro Goldwyn Mayer

Saló Catalunya

ELTRIO
FANTASTICO
El primer i últim film

parlat de

LON CHANEY

film Metro Goldwyn Mayer

. POSTAL DE JOAN GRAWFORD. —
11'haii,.4it si aquesta ,claredat estranya dels
ulls de . Jòán,,,Ccawford pervenia 4e Lt
seva gairebé absoluta ceguetat. Mirada així;
trobem una clau terrible per explicar l'es-
bojarrada música del seu ritme. Si la se-
rena fixesa de l'ull és un esguard al ,•fons
d'ella mateixa, la farsa de la follia devé
una espantosa dansa de la Mort. Alesho-
res pensem com és àvida, , rera la línia vim-
cladissa del cos, rera la multiplicada acti-
tud de' follia, la pupilla orba i la tristesa
encongida en el seu esperit. I com la com

-plexitat monstruosa d'aquesta dona, Joan
Crawford, és una flama de remordiment
sobre 1a intranscendència de cada dia,

LA DAMA DE LES CAMiELIES», que
avui encara fa estremir totes les porteres
sentimentals del món, ha estat una de les
obres que ha temptat més vegades els ci-
neastes. Recordem una primera—inefable-
Margarida Gautier interpretada per Fran-
cesca Bertini, aleshores que un atac de tos
de la protagonista podia arrencar cortines
i aterrar columnes. Després vingué una
Dama de les camèlies que tingué una actua-
litat apassionant. Fou interpretada per Alla
Nazimov.a (aquella Alla Nazimova que Jean
Epstein anomenava perle suprème champa-
gnisée!) i Rodolfo Valentino, aleshores en
una albada romàntica. Aquella versió tenia
encara crinolina i canelobres. Regust d'èpo-
ca. La següent ja no. Norma Talmadge féu
una Margarida esterilitzada i sense farba-
lams retòrics. Plena de sobrietat. Però calia
que Greta Garbo provés d'incorporar-se
l'ànima de la malaventurada, perquè una
nítida precisió substituís qualsevol rastre
d'escenografia. Ací ha desaparegut, fins i
tot, la tuberculosi. Almenys la tuberculosi
espectacular dels altres films que feia pro-
funds cercles morats en torn dels u11s i
interrompia les delicioses paraules amb una
tos convulsa i terrible. Greta Garbo té una
afinada figura malaltissa ; és pàllida i me-
langiosa. Però una lúcida vigilància, la de
Clarence Brown, ha estat obstacle segur per-
què el dramatisme sorgís de la topada de
les passions, en una lluita neta i agudís-
sima.

EL FILM 'DE RENIE CEA-iK`és pie del
millor Molière, saborós de la més pura tra-
dició francesa. Molt antic i molt modern
alhora, l'autor d'Entr'acte ens dóna el goig
de l'alegria pura i sense complicacions.
Pensem en l'ainti.Cih'aplin per excellència.
Una mica en Max Linder. Una altra mïca
en un joglar sense tristeses. Le million és
Uf triomf de la intelligència ; és també un
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si—que és una crisi de talent-

1 provoca films d'espectacle aeronàutic, René
Clair amb dues dotzenes de comparses i
uns quants metres d'estudi construeix la
farsa més plena d'esprit i de gràcia que
hem vist en molt de temps. IEl cinema sonor
pot ajudar el cinema europeu a retrobar-se
en una tradició mímica d'imcalculalbles pos-
sibilitats.—D • P.

Films de complement

Entre les cintes curtes darrerament pre-
sentades, voldríem;, senyalar-ne algunes. IEl
valor d'un film no tenint res a veure amb
la seva llargària, els films dits de comple-
ment es troben ésser de vegades obretes

que no mereixem el silenci amb què les dis-
tingeix la crítica.

Un film Metro titulat Natació, interes-
sant pels esportius, presenta la singularitat
d'utilitzar gráciosame^ntel truc que consis-
teix a parar la màquina, immobilitzant d'a-
questa manera l'espectacle d'una manera
brusca.

Un film Artistes Associats, destinat a glos-
sar amb imatges ','obertura 1 81 2 de Txai-
kowsky que es refereix, com el títol fa en-
treveure, ,als episodis de la guerra napoleò-
nica a Rússia. La realització és pueril, perú
cal retenir la idea. Música per a un film?
No ! Un film per a una música. Heus ací el
que pretén aquesta cinta de curt metratge.

Naturalment ,que, tractant-se d'una obra
amb una intenció dramàtica clarament, se-
nyalada per l'autor, la temptativa no és
massa agosarada, perú hom no pot sinó té-
mer el que pot arribar a succeir si els que
han fet precisament aquesta cinta s'enamo-
ren, el dia de demà, d'alguna música seriosa.

Finalment, senyalem la cinta de Charles
Chase : Dies de crisi, fantàstica visió del
que vindrà si les coses continuen com ara.

Es refeix a,la crisi econòmica, naturalment,
i és d'un humor agradable i assenyat sem-
pre.

EI sentit crític del públic

CONCURS

`` 
Marruecos!!
1000 PESSETES

de premis a les tres millors crítiques

Primer premi: 500 pies.
Segon premi: 300
Tercer premí: 200

Per detalls, demaneu les bases del
concurs a

CoLISEUM



POSTAL DE MARGARIDA XIRGU. 
Vèiem Margarida Xirgu, pàllida d'amor

i de somni. Era Caterina — recordeu? — la
d'aquell dia d'octubre; Caterina tal com
l'havia somiat un dia el dramaturg alemany
Georg Rayser. Tots els amors de Caterina

— quan Caterina es deia Teresa, Julieta,
Ivonne — resten perduts en el temps. Sola-
ment aquest glateix amb violència. Se li fa
l'ànima prima de creixences inesperades, i
es vincla talment com un salze de tristesa.
Però quan la veu es fa ressonant, talment
una percussió sobre vidres sonors i la figura
minsa es munta sobre túmuls de grandesa,
els nervis vibren amb una eléctrica commo-
ció. Després la veu torna a debilitar-se i hi
trobem defallenoes exquisides. Però l'espasa
del tonent Marrien serà propícia al somni,
i matarà la realitat massa pròxima . Caldrà
vèncer' la crisi. Ara se li transparenta l'es-
perit, i es veuen, amb uns raigs X sobrehu-
mans, les cordes vibràtils de la sensibilitat,
vivlssimes.

Després, sota la llum normal, amb les
bateries apagades i el teló caigut, la mà
amb una mica de febre, encara. — D. P.

GRANS NOVETATS EN
CORBATES INARRUGABLES

'	 Jaume I, 11
Telèp. 11655

Fàbrica d'Articles de Viaf e

Joan Casanovas i Companyia
Eepecielifaé en Ceixee d'aa*omóbils,

Baguls, Malefes, Malefes-Azmari.

Tallers, 26. = Telèfon 10623

Seria d'una descortesia imperdonable que
ens- desentenguéssim de parlar de la. tem-
porada que duu a cap Maria Lluïsa Ro-
dríguez al teatre Poliorama. Entre altres
raons perquè el trasllat, el salt d'un artista
de vàlua d'un gènere de teatre a un altre
sempre és digne d'atenció d'un comen-
tari . Per molts aquest representa un salt
en el buit—i . perquè en el cas de Maria
Lluïsa Rodríguez hi ha, de més a més, que

Maria IJuïsa. Rodríguez

IMPERIO ARGENTINA
amb un formí=
dable diàleg de

MUÑOZ SECA
* . X

Es un film "Paramounf"

EL TEATRE
'	 LLANTERNAMaria•

EI as 	L^c	 Ie	 ceu
ESCENDGRAFIAJESUITICA, — Es

ben sabut com la genial intuïció de Loyola
el feia cercar armes de proselitisme a tot
arreu. La plàstica fou ben aviat una subtil
aliada de la Contrareforma. Hom sap que,
de Comènius ençà, l'ensenyament per la
imatge no havia estat tan intensament rea-
litzat com en la primera divulgació dels
Exercicis. Els gravats amb qué es feien
plàstiques les virtuts teologals o les penes
de l'infern feien una gran impressió pel seu
expressionisme. 'El barroc deu, segons sem-
bla, una gran part de la seva existència a
la concepció de l'educació religiosa de la
Companyia de Jesús.

Fülop-Miller, que ha estudiat molt bé
aquestes qüestions, ens en reporta una de
ben interessant : els jesuïtes i el teatre. La
que podríem anomenar contrareforma del
teatre es dugué a terme, parailelament a 1a
de la religió : per a anullar les posicions
artístiques — i sobretot morals — del Renai-
xement . Al segle xvili hi havia una copiosa
xarxa de teatres jesuïtes a tot Europa; a
Amèrica, a 1'India i al Japó. Teatres que,
no cal dir, estaven de moda entre Paristo-
oràcia. Els temes eren, al començament,
extrets de la Bíblia. Després, per als as-
sumptes d'actualitat, i per 1a competència
de les companyies professionals, el repertori
fou acoblant-se, aparentment, al repertori
de l'època. Sembla que fins i tot calgué re-
primir en alguns teatres jesuïtes algunes
+scenes d'un realisme excessiu.

A més a més feien òpera. Mozart en mu-
sicà una. I també, perquè el quadro resul-
tés complet: ballet. Ha esdevingut cèlebre
el ballet del lliure albir on es plantejava
l'apassionant problema de tots els temps,
però que aleshores passava per uñ gran
moment de vioancia polèmica.	 •

Ens interessa recollir aquí unes dades que
dóna el mateix Fülbp-Miller, 1 que els gra-
vats de l'època ens confirmen a bastament.
Fan referència a l'escenografia d'aquests
teatres.

Per fer la competència a l'òpera italiana
que posseïa una gram fastuositat en la re-
presentació, els teatres jesuïtes posseïren de
bell antuvi tots els perfeccionaments dels
teatres de l'època : escotillons, divisió d'es-
cenes, decoracions realistes, mobles autén-
tics, vestits riquíssims, màquines volants,
núvols, apaarells per a provocar sorolls, can-
vis de llum, pluges, etc., etc. Sembla que
fou utilitzada també per a alguns trucs es-
cènics la llanterna màgica inventada pel
pare Kieoher. (Piscator ha fet això mateix
amb el cinema, en I925.) Els gravats de
l'època, sobretot els dels treballs escenogrà-
fics d'A. Pozzo, ens donen idea d'una mtse
en scène complicadíssima que no reculava
davant les més difícils escenes de màgia
o de miracle.

com a ]'empenta proselitista dels jesuïtes
que, coneixedors profunds de la Humanitat,
saben a cada pas fer ús de T'arma que els
és d'una més alta eficàcia.

No (luedaríem contents si, per la nostra
part, creguéssim 'haver liquidat amb l'arti-
cle del company R. LI. aquest afer en el
número anterior. La qüestió plantejada és
prou important perquè s'extremin les pro-
pagandes fins arribar a una solució que deixi
en bon lloc el nom de Barcelona r alguna
cosa més que el nom.

Segons els diaris d'ahir matí, els darrers
que hem pogut veure abans d'entrar aques-
ta pàgina en màquina, el
senyor Macià anuncià als pe-
riodistes una reunió que ha
de tenir lloc avui, de la qual
sortirà el pla a seguir per
tal d'obrir novament les por-
tes del Liceu. Afegí el Pre-
sident que, si s'aconsegueix
que s'obri, ha d'ésser per
dur a terme una temporada
extensa, que artísticament
valgui la pena ; no pas obrir
per quinze funcions, que :se-
ria tant com no obrir.

I, afegim nosaltres—reço-
liint alguna cosa que s'ha
dit —, que obrir per quitnze
funcions, amb subvencions
com sembla que s'han pro-
jectat, és encara pitjor que
no obrir.

Ja fa un any i mig (exac-
tament em el nostre número
6o, del zo de març de 1930),
senyalàvem que els propieta-
ris del Liceu volien fer es-
talvis, de tal manera que
es decantaven per una pro-
posició d'empresari que no
era la millor, sinó la que
els ho feia més baratet. La
setmana següent, Rossend
Llates examinava el concurs
i feia una crítica justa de la
proposició que se l'havia en-
dut, la del senyor Rodés.
La passada temporada del
Liceu havia de justificar amb
escreix les crítiques del nos-
tre company.

De tot plegat es deduïa
no sals el fracàs artístic de
l'empresari, ans també el fracàs cívic dels
propietaris, als quals no demana ningú que
s'arruïnin, però sí que compleixin la missió
que els escau d'ésser senyors i de sentir-
se ciutadans. I, si no en saben o no se'n
volen sentir, cal demanar simplement la
incautació de la propietat que tan malament
regeixen.

Al capdavall, a tot arreu del món els tea-
tres d'òpera viuen amb fortes subvencions
de les;corporacions oficials, i si a Barcelopa

. twlfo...	 -'_.,,,,.— .._^.
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Teatre Català Novetats
GRAN COMPANYIA CATALANA

Direcció: C. CAPDEVILA

Palau de la Música Catalana

Orquestra Pau Casals
Avui, dijous, a les 10 nit. Cinquè concert

dirigit pel mestre
JOAN LAMOTE DE GRIGNON

amb el concurs de la cantatriu
CONCEPCIÓ CALLAO.

Programa interessantíssim.
Despatx localitats i entrades: Guixeta Palau
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E 0	 JOSEF VON STERNBERG
R	 C	 ES UN FILM "PARAMOUNT"MAR UEN

en canvi, són pastats amb un motllo dra-
màtic, més estricte, més rígid. El treba'l
d'un actor català comparat amb el d'un
castellà presenta un contrast acusat. En el
nostre hi trobareu més vibració; en el cas

-tellà més ritme. 'L'actor català sempre sem-
bla que surti de casa, queda menestral
fa l'efecte que els rètols de Ies botigues
de la ciutat, el moviment trepidant del car-
rer, els urbans, i els tramvies i els autos
l'atabalen ; el castellà fa l'efecte que
sempre ve del carrer, i que si es troba a
casa és per pura casualitat. Cal que l'actor`
o ]'actriu posseeixin una bona dosi de duc-
tilitat per a superar aquests desavantatges.
Per això n'hi ha bastants que fracassen;
d'altres, els menys, triomfen,

Enric Borràs, per exemple, va aconse-
guir adaptar-s'hi, per bé que incorporant
el seu repertori castellà al teatre espanyo].
Tot i que després hagués interpretat un
lat important d'obres estrictament castea
llanes—El Abuelo, El Alcalde de Zalamea,
Esclavitud, El Cardenal, etc.--el seu pres-
tigi com actor castellà fou cimentat prin-
eipalment amb obres catalanes. Tant és
així que a la resta d'Espanya, igualment
que ací, hom el veu més a través del Ma-
nelic o d'Els Vells que d'El Abuelo. Seria
excessiu, doncs, conceptuar En Borràs com
un actor castellà estricte. Tot al més com
un .aportador, en aquell teatre, d'un sentit
de dramatisme, ben català.

Margarida Xirgu, en canvi, s'hi ha adap-
tat del tot. Ha assimilat perfectament ]e€
característiques de l'actor castellà, ja as-
sonyalades ; com iEn Borràs, 'hi ha aportat
un matís personal d'intensitat que voreja
el tràgic. Aquesta darrera qualitat, aco-
blada intelligentment amb les altres.

Què hi aportarà Maria Lluïsa Rodríguez?
Es innegable que molt. Depèn del fet que
tingui una mica de sort, Per .ara ha ultra-
passat fàcilment les primeres dificulta.
Com que és una actriu dotada, i, sobretot,
intelligent, vencerà les que puguin presen-
tar-se. La primera és una condició essencial
per a triomfar ; la segona serveix per a
assegurar el triomf.

Maria Lluïsa Rodríguez era una actriu
nostra de característiques personals ben
acusades. Té vivacitat, simpatia, una sïm-
pati.a que se'n duu l'espectador i que en
ella no és pas el fruit de l'artifici escènic,
ans bé, una irradiació del propi tarannà.
I per damunt de tot té ún sentit viu, agut;
intens, de la caricatura escènica, gràcies
a la qual assoleix donar un perfil més humà
als tipus que interpreta. Així que posi de
manifest •par complet aquestes característi-
ques personals seves, tindrà el triomf a l'b-
bast de la mà.

Les obres , representades fins ara—una
De nueve a siete-no l'han atavort ta prou.
Maria Lluïsa Rodríguez necessita obres de
més cos ; ja d'una gràcia més intensa o
d'una comicitat més acusada, per poder
donar una idea completa de la seva vàlua.
Per ara tot just n'ha donat un tast lleuger.

JAUME PASSARELL

SI, SENYOR

EL MILLOR ES RIURE
i per aíxò aneu
a veure al cine

UEQIJINAONA

Teatre Català Romea
COMPANYIA VILA=DAV1

Avui dijous farda, a les 5: La revista per a InÇanfs

LES AVENTURES D'EN TITELLETA

Nié, i fofes les niés, a un quacé d'onze.

L'Hosfa1 de la Glòria
l'obra de9niOva de Josep M.  de Sagaera.

Roberf Gerhard
Començarà dínfre de la primera
quinzena de novembre un curset

d'HARMONIA, CONTRAPUNT
i ANÀLISI DE LES FORMES
CLÀSSIQUES i MODERNES

Durant el curs dissertarà

Arnold Schönberg
en algunes sessions exíraordínàries

exclusivament reservades
als paríicipanEs.

Incripcions: Verdi, 182, EsEudí
(de 6 a 8 de la tarda

Aà AVIAT

MILL•N

cien a uns senyors que sabien ésser-ne, ens
privarem d'aquPst orgull però no volem pri-
var-nos de passar un hivern sense tempora-
da del Liceu.

Si haguéssim de fer cas de les enraonies
que corren pels medis afectats o que poden
estar ben informats, la incautació que de-
fensem per un seguit de raons — deprestigi
a 1'estrmtger amb repercussions perjudicials
a Barcelona i a la República Espanyola;

l.a "sala del Liceu

Avui tarda: ESPECTACLES PER A IN-

FANTS. LA RONDALLA

EI formidable èxit de Josep M. Folch i Torres,

LES ARRACADES DE LA REINA
Aymerich, Galceran, la Morera i Jiménez Sales
us faran riure de debò.

Nit: TERTULIA CATALANISTA,

ELS NOVICIS DE L'AMOR

Dies 3o-3i. Actuació de la millor actriu francesa

Marie Thérèse Piérat.
LA RAFAL, de Bernstein; AIMER, de Gé-

raldy; AMPHITRYON 35, de Giraudonx,

d'ordre artístic i d'ordre social —, trobaria
encara una raó que gairebé caldria qualifi-
car de raG de Salut Pública. Segons aquells
rumors que alludim, la decisió de no obrir
el Gran Teatre del Liceu aquesta témpora

-da seria literalment una maniobra derrotista
de sabotatge, a la qual s'ha collaborat cons

-cientment r inconscientment. (Sigui el que
sigui, la :ineptitud dels culpables per dirigir
els destins del Liceu, és innegable.)

Només volem, per, acabar, fer constar dos
El primer, haver-se dit que 1'abonamemt

no arribava a les 500,000 pessetes que es
creuen neçessàries. Doncs bé, la temporada
en què •vingueren a Barcelona Fleta i Txa-
liapm, la de més copiós abonament en tota
la vida del teatre, la recaptació per aquest
concepte fou de 400,000 pessetes.

El segon fet és que l'empresari plantà ja
a les portes del teatre, els cartells amb el
programa de la temporada, la qual cosa vol
<lir, almenys, haver contractat els artistes
qué hi figuraven. Que se'ns expliqui ara
com s'ha trobat preferible no fer temporada
per, escàs abonament, a rescindir contractes
amb la quantiosa indemnització que això
comporta, — W.

i

s'ho mereix. Maria Lluïsa Rodríguez és
una' excellent actriu a l'escenari ; al carrer
una dona simpàtica, alegre, que no té gens
de fum al cap ; un company més sense
cap dels ressabis antipàtics i habituds de
l'actor que ho és a l'escena i a fora.

Anem a dir que la delicada provatura
li ha reeixit gairebé del tot; que des d'avui
hom pot conceptuar-la com una actriu cas

-tellana, destinada a fer-se un primer lloc
en el rengle de les actrius peninsulars més
destacades d'avui.

De certa manera li han fadlat - les obres.
Les dlaes que porta representades no són
del tot a propòsit per á donar-nos una idea
completa de les seves possibilitats. Es qües-
tió, encara, d'esperar un quant temps. Cal
tenir en compte que la confecció d'una
temporada, i majorment quan .aquesta és
la primera, resulta un xic difícil. La tria
d'obres, l'acoblament dels elements que
^ámaoillil;a^^ dlTIlle CL^rf1't'u. `:fJ?dllsgmnite
presenta, en total, un handicap conside-
rable, susceptible de 'mermar momentània

-ment les facultats naturals de l'artista.
Pel que es refereix al darrer ehem de dir

que Maria Lluïsa Rodríguez no l'ha so-
fert o, almenys, no l'ha deixat traslluir.
Ha fet el salt perillós amb molt desem-
baràs. Se n'ha sortit ben airosament. Tot
i això, però, Maria Lluïsa Rodríguez con-
tinua essent encara aquella dameta jove, tan
simpàtica, tan viva, tan plena de malícia o
d'ingenuïtat, que vèiem treballar assídua-
ment i amb tant gust al vell escenari, del
carrer de l'Hospital. Les obres que ha re-
presentat no donaren més de sí.

No seria sobrer, ara que ve a tomb, dir
que els nostres actors en passar de la nos-
tra escena al castellà han de dur a cap i
vèncer una auténtica carrera d'obstacles.
Primerament, l'idioma, el qual presenta di-
ficultats; desprA han de sofrir un procés
d'adaptació, car les característiques del tea-
tre castellà són diferentes del nostre. En el
castellà predomina el retoricisme damunt la
intensitat. L'actor tendeix, per tant, a l'es-
til declamatori ; ha de posseir un cert vir-
tuosisme a manipular el diàleg, acompanyat
de molt desembaràs on moure's per les
taules ; un desembaràs d'home acostumat a
rodar amb seguretat, amb aplom per
aquests móns. de Déu ; ha d'aparentar és-
ser un home desfogat, 'Els mostres actors,
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aigua de Colònia-talc- loció-
- massatge - extracte-fixador-

brillantina - xampú -pòlvols-
rhum quina-sabons bany, to-
cador í afaitar-crema de sabó
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ponen. Sense ésser considerat com el crea- sòcol on els havien enfilat els historiadors 	 n[	 q
Merave lles :

dor d'un ran sistema, la seva visió dels	 oficials i en aquesta minimització el lector   
Alícia, si
	

té diàleggravats?»,

	

« s	 qué servei	 llibre,

problemes g les solucions que intenta ole- mitjà modern els troba més a prop seu. Bls	 digué
	
st
un 

g ,

reixen sempre l'interès d'un pensament ori- esdeveniments, dels quals aquests personat- q s fihnaal, ens dóna una justificació part

ginal i profund. Examinada com un tot or- ges són causa alhora que en senten els efec- 
prest

l'editor
. En s cert sentit, trobo bé per part

de l'e	 espanyol el respecte a les inten-
gánic, la seva doctrina ofereix una perspec- tes, apareixen desproporcionats als actors, 	 «ions de l'autor, aquí on tan acostumats
tiva magnífica. Hüffding envestí de front encara que el to de la narració de \'an estem a les mutilacions i infidelitats de les
tots els problemes fonamentals de la filoso- Loon, sotmetent uns i altres a igual trac-	 traduccions. Però, d'altra banda, em sem-
fia : començà investigant en el domini de	 blen aquells sorprenents dibuixos la part
la psicologia ; les seves teories d'aquell — —	menys defensable del llibre, tot i l'advertèn-
temps s'entronquen amb les que contenen	 41111111111111111111111111111111111111111111111111111111P• 	 eia de 1'luror	 ue essent lesobres desti-
els seus estudis de la darrera època, durant
la qual dedicà una atenció preferent a l'epis-
temologia. , iEl problema ètic i el problema
cosmològic que tractà en sengles obres, com-
pleten el clàssic quadro sistemàtic.

A part el seu valor de pensament, les
obres de Hbffdi.ng, com les de Bergson, són

d'un 'interés que radica en un autèntic ta-
lent literari. 'En les obres d'història i en les
monografies de filòsofs és on es fa més pa-

tent el mèrit de la seva exposi.• ió viva i de
la seva virtut de suggerir en el lector, d'una
manera clara i exacta, el procés de forma-

ció d'una doctrina o d'evolució doctrinal d'un
pensador.—E • N.

	

=	 q ,
— nades als infants, calia impressionar llur

imaginació amb esquemes a la manera que
els haurien concebut ells. Desgraciadament,

	

-	 cm trobo bastant lluny de la infància per
poder jutjar de les illustracions a través de
tal prisma, i també s'hi troba Van Loon

= per voler dibuixar com les criatures. Ja és
sabut com sovint libres escrits expressa-
ment per als i Lnfa lnts no omplen el fi a què
eren destinats, i alguna cosa igual deu ocór-
rer amb els dibuixos.

1, de totes maneres, a ,part l'efecte que
= als infants puguin fer els textos de les obres

de Van Loan, llur coneixença no és pas
gens fora de lloc, ans al contrari mo l t útil,
potser més que a aquells, a les persones
fetes o en curs de fer-se.

JUST CABCï

selecta per a cavaller	 71111111UIIIIIIIIIIIUItIII111111111tI11uIIIIIHIlllul![= 	 (r) Llufs Miracle, editor, Barcelona,
Creacions de perfumeria

POSTAL DE SEBASTLA SANCHEZ-
JAN. — Li preguntaríem si camina de
untetes o bé si cerca d'atrapar el hl me-
lic de la veu que se 1i enhla cel amunt.
ebastià Sànchez-Juan passa, recollint-se
rrrb una mà la invisible sotana que no pot
car-se de fang, i que té una graciosa for-
a acampanada. Posa una mà damunt de
altra i saluda amb el cap com els sagris-
ns als vells feligresos a l'església. Ves-
rés puja dalt del campanar i contempla
s núvols i els dies. La Verge Maria li
óna un somriure ensucrat i e'll escriu la
ançó celestial del sucre i la invocació de
Angel de la Guarda. Aleshores, traspassat
e poesia, està més de puntetes que mai
juraríem que no toca de peus a terra. La
Lbració metàllica de la veu té drings de
ampanes matinals. La timidesa li estronca
L sitiaba més sonora, però li fa ui contra-
unt diví.
(Feta la feina, Sebastià Sànchez-Juan es

osa la trinxera arrugada i el capell que
1 disfressa i surt al carrer. Dins la but-
xaca, la ma ; dins la ma, e1 poema ple de
ebre, encara. Camina, nàufrag d'autómni-
bus i de tramvies pels carrers oliosos i fre-

ètics de anit. A la porta de la merceria,
Carmeta, la perla de pans, li diu adéu amb
una mà lilial.)

FUNd O DELS MITES. — Es sugge-
rent aquest assaig inèdit trobat entre els

papers pòstums d'Angel Sánchez Rivero,
'escriptor castellà traspassat ara fa uns me-
sos. Segons Sànchez Rivero, la funció de
]'épica no és altra que .la d'alleugerir o
la de cercar una explicació per a una der-
rota. Els exemples estan ben trobats. La
Ilíada, la Chanson de Roland, el Cantar de

Mío Cid. Quant a la Ilíada, diu Sánchez
Rivero : ((Un moment desastrós per als

grecs al curs del qual estigueren a punt

d'ésser llençats al mar, havia d'ésser jusfr-
ficat ; i la imaginació creà ei mite de la
cbiera d'Aquilles. Tant en aquest cas com
en la Chanson de Roland, la llegenda apa-
reix per a mostrar que la desfeta no fou

deguda a la superioritat real de l'enemic,

sinó a la situació en què els amics es veien

collocats per les seves pròpies faltes.»

PANbC, — Anguniegen, de sobte, tant de
rumors pessimistes sobre la vida de les nos-
tres publicacions literàries. Hom diu si, en
un terme breu, deixaran d'existir dues, tres,
quatre de les nostres millors revistes de lite-
ratura i d'erudició. Esgarrifa de pensar com

la primera economia—o el primor recel es-
pantadís — gravita, immediatament, sobre
aquells interessos què són considerats com
un luxe malgrat tenir una importància vital.
Fa angúnia de pensar la quantitat de gent

«ions per patriotisme, i—el que és més greu
—necessita per a revifar-lo 1'existéncia d'una
brutal opressió. Els escriptors no poden pas
esperar una nova dictadura perquè la •but-
xaca de l'opulent li faci costat. Precisament
és ara, en abastar ritmes normals, quan
cal que 'la companyia de cadascú mo falli.
Es un deure ciutadà com un altre; i pos-
siblement menys feixuc que cap altre.

LLIBRES NOUS. — Agustí Esclasans ha
publicat el seu Tercer llibre de ritmes. Be-
naurat aquell qui ha sabut fer seva una

fórmula qualsevulla i—en una prova espión-
dida de confiança en si mateix—l'ha con-
vertida en disciplina vibrant.—Marçal Pi-
neda tradueix i prologa El llibre del te,
d'Okalcura-Kakuzo. No travessem pas una
època àvida de chinoiseries, a la manera
curiosa del segle xvt[t, o a la manera deso-.
rativa de,s germans Goncourt. L'Extrem
Orient ens arriba ara—en reportatges d'Al-
bert Londres, en suggestions de Keyser-
ling, en films de Trauberg—sota caires molt
distints. Potser per això té l'encant de l'in-
esperat aquest llibre. — D. P.
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Senfinienf i humorlHendrick W. Van Loon
ded seguid

d' quelaodesproporcóadElarto PAlphonse Daudet en les 	 seves it ia
històriade mon moun explica

que laun cert
 tristesa organitzadt	 %dett

tat erenaels fets t en ae'lls
el

matei xos i llabe-
l'Edat dues obres de Van Loon diríem que és ms- tàl

de l'humorista	 Bixio
u

,	 que	
e	

vingut
m
me.	 El	 fons	 dramàtic de les	 passions	 és Ilesa de la narració. Fins ben entrada

famos
històrian del	 hauriae estatmolt diferent 

S
h

sde
orb.	 ha explotat tota	 vida la màs rialla

 1 l'atle	 d'avui  r hi 	 haa lq

ha

ue D	
el mateix sentimental que

moderna,
 de lauHHistòria io Baco

validesa
 deVerulami ta

cara del cinisme i de la cer a 	 mé
s
sedl t

é

el 
músculel 	

de

s

esperada. Perd heus ací qu

e

Daudet en lafigura pàl- si 	 hagués tingut el nas una turca m

ocasió
o segoficsár poètics	 s que fos la

la imaginació la facultat pesada emraó o Ami,	 personalment, no em	 desagrada

l

tade veure el que Bu	 porta dins de	 lida d'ahirn
la seva cartera.	 Hi ha un petit sobre que

hi ha un
'EdwarclPotser els nordamericans — un

Burke, un Jean Webster, una Anita Laos— joc.	 Necessitem	 acostar-nos	 molt més	 als aquesta tasca de desencarcarar de tant en
les	 Al  con trari, trobotant	 coses més greus.li crida l'atenció. L'obre . A dins

de cabell.	 1	 aquesta	 inscripció :	 Ca-rínxol s'escaparien	 d'aquest	 signe.	 Als	 europeus
nostres temps a

perquè
qual la

sigui con-
s-c énc ala

 Història Pd
cl

belis de	 Cetina,	 tallats	 rt 	 de i . r ^i^.`^• titucib dels fets a base de documents fa un
^	 ^

cm
maig.	 Daudet fa el comentari : paper anàleg al de l'observació directa en 1'
a l llons, Parisiens, vous @tes tous les ciències	 ex erimentals.p d
les mémes.	 Le	 degotat,	 l'ironie,

i ^
^^ ^ u	 •	 • l.^r En aquesta descripció a grans salts—i per

un rire infernal, des blagues fé- b tant, només aproximada de la història de la
vroces, et Quis jour finir :... (Che- •	 !^.	 7 Història—cal 	 constatar que	 aviat	 s'arribà c

veux de Céline, coupés le 13 Mai.,, e a un embafament de documents, Si la His- 1
Ara, aprofitant l'edició d'Illys- e tbria havia estat un gènere literari, no per- ,

ses, he tornat a llegir una mica ♦ qué deixava d'ésser-ho es convertia automà- ^Tsi
Jules Renard.	 1 les paraules de ticament	 em científica,	 car els	 documents

p^Daudet han estat	 una	 obsessió • per ells	 sols,	 sense la	 crítica,	 externa	 i' in-
cconstant al llarg de	 la	 lectura. erma, no arriben a tenir caràcter científic,

immenses deJules Renard, com Bixiou, tom- i perquè, submergits en pies f
poc s'escapa d'un sentimental-poc documents, hi havia historiadors que sem-

o menys dissimulat. Es blave.n incapaços ja de generalitzar, de per-
evident que el sentimentalisme ha

Ø cebre	 el que és	 essencialment la	 Histéria.
deixat de cotitzar -se. Es evident	 Q

1 La caricaturesca descripció de l'historiador
reacció
	

humorísticque	 la	 reacció	 humorística	 no ofegat per les paperetes vessant dels calai-
pot	 pas 	 absoluta- 1 xos,	 que clou	 el	 pròleg de L'Ile des Pm-

ment. Quan .les obres eren bas- J gouins d'Anatole France, és un apòleg d'una
tides damunt d'una trama senti- */T exactitud	 impressionant.
mental, una visió cínica Baques- Actualment, hom creu els documents in-

llur
, 1

ta	 trama	 donava	 un	 complex
d'humowr que feia reaccionar el

dispensables més que mai,	 però amb
importància ben assignada r llur paper deli-

lector. Es el cas de tot 1 humo- mitat . són ]a base, la primera matèria de
risme cèltic que va desde Dic- `^ la	 Història.	 L'historiador	 s'encarrega	 de
kens a Eça de Queiroz, .Es el `

^1
llur transformació,	 tal com	 els	 astrònoms

matemàtiques delscas d'una	 posició d'escepticisme fan amb les operacions
els quals so- 11. W. Van Loon

i reserva, al marge i després d'un calculadors dels observatoris,
catac]isme, Uin humorista é	 so-
vint un home de post-guerra.

, . 	 L
 J

vint no són asGrdnoms.
Es	 més,	 en	 aquests darrers	 anys,	 hern que ós una felina útil i que dóna, per con-

M'agradaria rectilicar	 en	 art, (4,y)))

^

ogut veure com es procurava donar a lapogut entrast, les idees més	 raonades i més eh-
les una ahrmaciG meva feta damun història la forma més apta per tal de cap- caces contra l'atapeïment de crani de

d'aquestes pàgines que poca pot- ar el gran púbic contemporan i, que difí- concepcions panegiristes que tan sovint ens

ser de massa absoluta.	 Per ella
al jove humorisme tota

cilment troba temps per llegir obres exten-
ses o, indolent, rebutja les lectures que re-

són servides.
Cal dir que Van Loon ha trobat, per des-

negava
possibilitat d'origen	 sentimental. f ules Renard, pes' Félix	 Vallotton • quereixen un cert esforç mental. Un gènere enrotllar el seu pla, una exacta correspon -

«A partir de Dickens — tot al híbrid, la biogra'a novellada, ha fruït d'una dóncia de fans i forma i que, gràcies al seu

llarg	 del segle	 xtx	 -- ]'humo- gran voga, no extingida encara per bé que estil desmenjat	 burleta, fa empassar ama-

risme se'ns apareix com una reacció cínica els és molt difícil. La tradició és en aquest disminuïda, i, d'altra banda, apareixen pro- hlement les seves idees, que no són pas les

davant del sentimentalisme. Quan el senti- sentit	 molt	 feixuga.	 Sota	 característiques fusament	 els	 resums	 històrics,	 els	 autors d'un pessimista, i formular les quals reque-

mentalisme deixa d'interessar la literatura
de	 sobre	 el

comunes	 -- jocs	 verbals,	 ioonoclasticisme,
agilitat desimbolta —,	 gens comprometedo- dels quals competeixen 	 a donar una idea

completa possible en el menor nom-com més
reix,	 sobretot	 als	 'Estats	 Units,	 una	 certa
audàcia. Vegi's, quant a aquest darrer ex-

l'humorisme deixa	 recolzar-se
„Les promocions futuristes nosentiment.» res, n'hi ha d'altres que ja traeixen la sen- bre de	 pàgines i	fugint del	 perill que la trem, el final del seu llibre De Colón a Hoo-

tenen humoristes perquè no tenen sentimen- timentalitat. No és, per exemple, d'una con-
amor	 les brevetat comporta : la seca enumeració de ver,	 ben allunyat del beat optimisme que

rompre elha	 sempre
tals.	 Tenien	 púgils,	 si de cas.,:

Però, d'una banda,	 l'absoluta esterilitza-
figuració franciscana aquesta	 per
coses humils, que apareix en alguns deixe- fets, nóms i dates.

Aquesta rata de comoditat—per satisfer la
per nosaltres europeus	 estat
defecte més gras de la mentalitat

del cautxú i el níquel de fa wns anys hació bles de Jules Remará? L'amor de Ramón qual	 cal	 talent	 i	visió	 històrica — explica ricana,
deixat lloc al	 «document humà» amb totes Gómez de la Serna pels objectes, no és un l'èxit	 de	 1'Outline	 of	 History,	 de	 H.	 G . El mateix autor ja declara, en algun in-

e	 seves çonseqüéncics. D'altra banda, al- producte sentimental? Busqueu arrels sen-
-

1	
temp

ç 	 el més recent de dues obres de
á ^> aegu^ r	 s ra versro espanyu, dret, que hauria volgut escriure .la seva obra

e re	 sentimental	 on	 tots	 els	 púúlics	 del •designades per un poeta	 t8go. Carles Sin- poc
i De Colón

de caminara. No és aventurat d'afirmar qúé
món. Les obres sobrerealistes són una desvia- dreu,	 el més destacat julesrenardià a casa Historia de la Humanidad	 a ho ha aconseguit i que els seus dos llibres
ció romàntica vers el sentiment. El fet pas- mostra	 traeix el seu sentimentalisme a cada bover (t).

Van	 Loan,' d'origen	 holandés,	 però es
esmentats es llegeixen sense fatiga, encara

sional interessa ja d'una memora morbosa. pàgina. I a cada pàgina aquest esforç per criptor nordamericà, després dels seus esto- que no sense objeccions. Pera no és el casq	 j'
Es evident, doncs, que no podem pas pres- a amagar—sota una capa cínica—el seu ve-

dis	 exercí	 el	 periodisme.	 Ha-universitaris
de fer-les en una breu recensió com aques-

cindir gens d'aquest fenomen.	 1 analitzant ritable esperit manté	 una lluita viva.	 Tan
ver assistit de	 com a •corresponsal deprop,

ta, Cal tenir en compte que amb Van Loon
les obres de molts—no tots—dels nous bu- inútil com	 la	 que manté,	 sense	 treva,	 el

1'Associated Press, a la guerra de [9r4-t9r8
som	 Lluny	 d'una	 història	 objectiva,	 sense

^moristes,	 ens	 trobem	 amb	 um	 formidable poeta Segarra, per exemple,
i	 la revolució russa, li féu veure l'elabo- ue això vull ui dir	 ue si	 tendenciosa.q	 urg q	 g

substràtum	 sentimental.	 El	 que	 passa	 és GUILLEM DIAZ PLAJA a
de la	 Història.	 (Al capdavall,	 el	 pe-ració

L'autor és sempre tolerant i val ésser im-

riodista, en major o menor grau, és un his-
parcial, perd en la tria dels fets i personat-
ges a qué procedeix domina un criteri per-

0o toriador,	 encara	 que no	 s'ho pensi	 i,	 per sonal. E11 ja diu que inomés parla dels epaï-

^
C;l Q E O I^ D l Ô	 GF E ' D O El

tant, no tingui co	 orta .	 de la responsa-
bilitat que això commpporta.) Van Loon, in-

sos que han fet alguna cosa sense la qual
el curs	 de	 l'espècie humana	 hauria ostat

conformista,	 ha	 volgut	 interpretar la	 His- diferente, però ja es comprbn que aquesta
tòria	 segons	 la	 seva	 personal	 manera	 de tema de desavinences. Al captria	

e	 eemveure	 ,i	 raonsperpotserp	 temperam enta	 ,ls la fi,fi
ésse

i a	 tot historiador, per més que no
EI públic filosòfic de tots els països d'Eu- fou adversa: d'una banda, els anys no afe- no s'ha deixat imposar per la majestat de ,

vulgui, fa el mateix.	 I, a més a més	 la
ropa ha sentit dolorosament la pèrdua de bliren, més aviat augmentaren la claror i	 les gestes que anava a contar ni per la dels discussió de la tria i de ]es interpretacions
l'eminont	 filòsof	 danés	 Harold	 Hoffding la força de les seves facultats intellectuals ;	 homes que n'eren herois.	 Com declara al de l'autor és més aviat tasca d'un historia-
(1854-1931)• E1 gran mèrit de les seves obres d'altra banda, el seu pensament seguí, en final de la seva Història de la Humanitat, dor professional que no pas d'un simple lec-
no el privà d'aconseguir una gran popula- el curs natural de la seva evolució, la mar- ha tingut per directives la iropia i la pietat, tor com el que escriu aixa, el qual s'ha de
ritat. Sabé conciliar el pes dels homenatges ca del temps. Tl seu interès	 pels	 filòsofs les quals l'han dut a fugir del to apocalíp- limitar	 a senyalar el	 to	 general de l'obra
amb la idònia austeritat del filòsof. Els es- modenns i per les idees noves resta provat tic	 per	 decantar-se	 a	 l'extrem	 contrari : i	 els caires d'ella que	 més Ii	 han	 cridat
tudiants que durant trenta cinc anys passa- en les seves mateixes obres. Recordem que l'humorisme, un humorisme a l'americana, l'atenció.
ren per la seva càtedra de Copenhague ]'ido- les més cèlebres són la Història de la Pilo- d'un traç una mica gruixut i amb més pe- I un d'aquests caires és les singulars illus-
latraven. Era un amic dels joves perquè el sofia Moderna i Filòsofs contem j5oranis. bre que sal. Aquest procediment és, per defi- tracions	 que	 acompanven	 els	 dos	 llibres,
mateix fou sempre un jove. La vida no Ii La producció filosòfica de Hüffding forma nició, contraposat a acceptar el que Josep obra del mateix Van Loon, el qual ha po-

una massa imposant pel nombre, la qualli- Pla en diria la màgia histórica.	 Els grans sat com a lema de la Ifistòria de la Huana-
--	 — tat i la diversitat de .les obres que la com- personatges baixen	 uns quants graons del tat	 a uesa frase d'Alícia al Pals de les



—Amb aquesta aigua tan negra, els pei-
xos no deuen veure l'esquer.

—Hi poso una cuca de llum.
(Le Journal Amusant, Par(s)
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La ceràmica d'Aragai DI! (01

Edison i el gramòfon

"MONTSERRAT VIST PELS ARTISTES CATALANS"

Al marge del concurs 
Fa cosa deuatre anys que en el diari cobertes són, perd, d'un caient manufactu-

9
Dissabte passat va inaugurar-se l'exposi- els principals premis del concurs, els quals	 La Publicitat demanàvem el desmuntatge rat que no enganya gaire ¿ s'assembien fa-

ó 	 o ta t concurs La lloahle I —amb tot i llur vàlua—són immerescuda- de la rajoleria de colors que revesteix la	 talment a cosa ja vista, a ceràmica d'artci	 aques	 un p r	 n
Iniciativa del	 Círcol	 Artístic en	 efectuar	 el ment menys coneguts ¿ menys apreciats que Tant de la Plaça de ]a Cucurulls. Les cob- de la que expenen els basars ; és una cet  - potser ja és tard per escriure una nota

t a^rePotserica. En	 majoria de lee redaccions
passat concurs de «Barcelonavista pels seus altres pintors de major anomenada.	 ostra

a casa nostra.
rames •i el mateix d¿bu¿x de la susdita deso-

ceràmica són un	 tortura per als bar-aració
mica inerta,	 o	 que	 rarament espetermega
amb els fulgors d'alta sensualitat propis de estava ja	 abans de tenir objecte,preparada'temps,

,lcap

una
suc ha tingut, al cap p e poc

una successió, gràcies a 1'esplendtdesa dels
sem :	 i major anomenada

Crec innecessari fer anotar la conveni-
eia dels concursos, quanta	 ]a	

lorit èm celon¿ ns, un greu compromís per a la C¿u- les cobertes originals, especulades amb tena- es que les acaballes han estat llargues i per

frares de Montserrat. in tat i per al	 propi	 autor d'aquella rajoleria. citat i fina intuïció pels ceramistes vocacio- això a totes les revistes ¿publicacions d'arreu

Els	 nostres	 han	 tingut,	 en	 poc
han 

iniciatdels joves	 pintors que tot just han	 iniciat La nostra proposic¿ó revoltà terriblement el , nats. 1 així és com opera Aragai ; amb tro-
tenir so

del món ham aparegut articles sobre ell.

temps, dues ocasions remarcables per mos-ocasions
ra

la seva Da mba. decorador ceramista, que és aquest mateix I balles ben seves, imvoncions que sense El gramòfon pera Edison	 va ésser
més que una de les seves moltes trabadles

llur	 mestratge	 ¿,	principalment,	 dues Hi ha també un altre aspecte que no vull Aragai que actualment exposa una impor-

oportunitats	 per	 poder	 llu¿-oportunitats tant	 collecció	 de	 rajoleria	 i	 vaixella	 artís- ¿	 a	 la	 qual,	 després dels	 primers	 passos,
s dei s1, dtar, nob c, ente ¿. Per- tica	 a	 la	 Sala	 Parés.	 Les	 seves	 paraules

de furiosa reacció, que a petició nostra fo-
va deixar.	 és	 em	 ell.	 Potser
no	 e haver-hi cap descobriment que

Potser
no
	 s-l'eficàcia

	
què	 l ò ficàcia	 d'un	 concurs	 ^,';
és	 això:	 la	 lluita.	 L'artista ren autoritzades em el susdit diari, no han desenrotllés totalment. La mateixa

a un certamen, natural- d'ésser obstacle perquè ara que l'ocasió ho S.	 F.,	 en	 la	 gual	 tant	 va	 treballar	 al

ment, amb l'honorable delit
m

reclama fem d'elogi de Josep Aragai,
En efecte, si en tant que decorador aquest

principi,	 avui	 ha	 anat creixent	 sense	 que
s'hagi sentit el seu nom associat a les	 que

s	
associat dar-

de guanyar el premi; pero,
després, una vegada premiat

t
.`. artista fallí lamentablement ahir en la tont

s alt , 
	menys	 -seres perfeccions. Uns altres

menada uccions .^	 !	 t• de la Plaça de la Cucurulla, avui triomfa, Leo de	 Forest,
menada, i	 Mrsal,	 mateix,	 ban	 fet moltno,	 de procura r treu-

se'n	 profito ses	 ensenyames
r	 o

sobretot com a ceramista,	 en	 la	 Sala del
d'En Petritxol. Això no vol pas sig-carrer

I
més que i	 Mar . ni	 canvi hi ha hagut la

Lliçonsdr que	 no	 es	 poden
nificar que des del punt de vista decoratiu mmpara d'incandescència,	 apl icada	 pumesaplicada

 ca dacarapondre	 en	 una	 es 	..pos i-
particular ,	 on	 no rés	 pobli- .a	 t	 -''

`'"
Aragai	 falleixi	 enguany	 coem	 fallí	 antany.

r q	 aquest de-di	 ue
que ningú per ell, a la qua]	 totes
les seves energies; fins a deu mil car

seva obrable	 enfrontar	 tr
la dels	 altres.amb

''.
lá	 ^

No: sense que es pugui
corativisme	 sigui	 sempre	 reeixit,	 l'exposi- eles es diu ]i calgueren perquè e] seu invent

li calgVoldria	 remarcar	 aquest t^	 ^'	 ^	 ^ M^F̀ i^ ció present el demostra més mesurat,	 una tingués la	 actual, ¿això se que ho

fet,	 co[ 	 consol	 per I mica	 més	 fonamentat	 i	 d'un	 gust	 força
més discret,	 en la decoracióparticularment

ha aconseguit, donant-se el cas ben estrany
que l'inventor en la seva pròpia	 n e aany

concursantsals	 sense rec que ham sinó
dat sense pictòrica	 i	escultòrica.	 En	 canvi,	 .les	 for- que descobriment. plenitud del seu descobriment.

recompensa, sinó
can mes encara són en gran part disgracioses ; t	 '>

sonhem de rec rd	
onAquí, pern, ens hem de recordar

una	 de les	 p rincipals
justificacions dels concursos. això, que en la vaixella comú no té molta á menysdescobriment

	 mea ,
precisament pel s
prat^mmàntca fde	 creat

Perquè, al cap ¿ala fi,
l

importància, és greu	 en	 canvi en la cera- .
: el f	 af ,	 at

que va fer:ió
veredicte	 és	 sols	 l'opinió mica de collecció: 1 no solament perquè una al laboratori de Mento	 en	 node

va v enir amb	 de fer d'ell um nau
d'uns	 quants	 senyors	 que, forma lletja sempre és repudiable, sinó per- ';

per solvent que sigui,	 )d ha què en ceràmica ]a disgracrositat de la bor-
ben	 no és un defecte cab-

instrument d'enregistrament ment dels	 sons	 pe
després	 amb ]a seva reproducció, sinógaudirorar mai tap abdica-ció	 ni ma, que,	 mirat,

dal, pren caràcter de defecte cabdal en amor-
cc

pesqué aquesta reproducció fos	 útil. 	 Es a
l'artstè-ció	 n¿	 a persa l

t rear la substancialitat ceramística, això és, dir,	 la	 ¿dea	 d'E ep on	 venir	 d'aprofitar
a la seva personal visió com-

la coberta i l'acord d'ella amb la pasta. Una 'Els
e

e1 qua ja feia amb el telègraf.	 signes
feltica.	 canvi	 dl	la	 com-ó 

serena	 la seva peça mestra	 ceràmica	 és	 assassinada	 per que	 trametia	 el	 telègraf	 eran	 gravats	 en
Elespiral sobre un disc que rodava .	 pen-

pasmóp
es	 es,

la amb les altres exposades, malv	 de la	 teixauna forma	 ingula,	 mh	 ma-
u nesment d bresera¿r me una depuració nora que una otra peça ceràmica no tan va ésser el de fer gravar

ent d'Ertsd'aquesta visió.d'aquesta reeixida i àdhuc defectuosa pot ésser relle- els	 de la placa del micròfon en

Per	 millorament de la varia per damunt d'aquella altra per raó de
s'

una matèria dúctil que s'hi	 prestés.
pi

- la forma. - Els xinesos, que ens llegaren uu va creure	 més	 utilitat es-L'inventor	
o	 ti li atL ' i	 intorvnostra platos és també can-

la	 de cov repertori	 meravellós	 i	 extensíssim	 de	 for-
tablir	

l'enregistrament
	

sobre	 un	 ¿taor
ta n

ts co	 ecursos t
mes,	 sabien	 la	 necessitat	 d'aquest	 triple Cerro d'Araga •	(Foto Serra) la fulla d'estany en la qual es re-

cursos Impostos com els de
Barcelona iMontserrat. L'e acord de la pasta i la coberta amb la forma penjava l'agulla transmissora del micròfon,

dea,sobre aquesta superfície cilíndrica, domant-¿
del primer fou d'im-,	 L'obra

teres
a premiada de Sisquella (Foto Serra) de la peça ceràmica. 'Es podria parlar tam-

bé d'un	 acord, el de la decoració pic-quart res d'insòlit satisfan la subtil golafreria del moviment rotatiu	 ¿pea una ca, dona	 de
teressar	 els	 nostres	 pn u ra

de	 la	 pinturapel	 gènere tòrica, amb exclusió de l'escultòrica, perquè perfecte coneixedor de ceràmica.
-

l'agulla formar l'espiral. Així va quedar ime
a que

urbana, 'malauradament massa oblidada oblidar :	els	 de	 reconeguda	 famarrtr hi aquesta ja està implicitada amb la formals-
de

Aragai reïx el mateix la pisa que el gres
d'art. I	d'aquests dos gòneres és difí-si un

presa la frase del seu criat .	 has a
leatinte lamba varen ésser	 primeres pa se

nostra ;	 a	 en	 segon	 esperem	 que han de concórrer-hi o l'ham de	 posara tat	 de -l'obra ;	però	 la	 gran	 ceràmica
cause, dl, ]'altre no ho és pas menys, Les obres varen é es psi	 ¿que des-

serà	 el	deslliurament	 del	 t Ca lat ne	 salsa[-
será

en la nostra pintura, Cal anotar ,
jeure-?

L'artista	 ha	 assolit una sòl¿da cate-
coll ecció	 prescindeix	 sovint,	 et	 Qour
de la decoració pictórica, particularment la d'.Aragai	 són belles de matèria i belles de re	 i ep u ir

les que va	 el
les	 amb un procés invers,	 1's-

gístic desexem	
l'esforç q —	 part delrepresenta en

d uc
gosis s'ha d'exposar a un possible	 P acás?
Jo contestarla 	 Fracàs? I per qué? Per no

ceràmica dura o de gran foc : les cobertes
¿ les formes són els principals i primordials

tècnica :	 són	 coses	 ardentment cobejables,
allicient superior de La nostra vida terrenal. arell,

p La llegenda collaca	 Edison	 escoltant un
olseu v n or intrínsec—la tela presentada per

sen vago

Ramon de Capmany, el qual, com tots els haver guanyat um premi? Per ventura l'obra elements de bellesa en l'alta ceràmica. Hi ha, en l'actua! exposició de la Sala Pa-
i

concert posada	 mà sobre um barret de
eade Joan Colom, Francesc Galí o Pere va- I	és	 ací,	 justament,	 on,	 a	 desgrat	 del rés,	 tal	 peça	 amb	 coberta	 exterior	 cafè

de	 blanc	 lletós,	 és	 una	 obra copee a la felpa d m qual 
l
	vibració dels

altres	 han p n senta , teles d'una certaadu	
intentat, si més no, resol- xaras—posem per cas	 uïC	 va-ver 

obtingut
	 a seu decorativisme un xic maniàtic, triomfa interior	 que

de tècnica ceramista. Hi ha uns ger-mestra
sons que vénen de l'esca comunicaun

lori 	 dits 	 l'unenverga dura,
pictòricsuns	 problemes	 pncara	 que	 corrent-

le
m e ]or pe] sol fet es no haver obtingut una dsí J1eep A.ragai,_Rer a,.xò	 l recom fl r -li que

de la decora- rets	 minúsculs de coberta jaspiada mat o
moviment	 què elsmoviment ondularon

 La llegenda Indica la me-voltorfront	 s eludeixen.	 I	 encara	 que haguessin
la prova hauria estat profitosa per

concu rs?	 Creure	 sí,unció em	 aquest	 que
equivaldria	 tenir poca confiança en si ma-

prescindeixi tant com pugui
ció	 àdhuc	 dels	 horribles	 cristaUitzats	 de lluenta, però particularment els de coberta

llaminadures obsessio- ven¿ca del procés i, si més no, té ]'avantat-
prod alldel la comprensió ret profà.eracass lli

ells	 ialliçonadora pels altres. ten	 (recordeu	 compaan),	 i	 també,	 la	 pie-
e

companys	 no puguin
gran	 foc,	 dels	 jaspiats	 massa	 policroms	 i

molt	 poc
1luenta, que són com
mants, comestibles per a la vista,	 i proba-

ge
Només el gran predicament que of	 tenir

Cal beneir, també, aquests certàmens per-
què propaguen

tensió	 que els na èn
superar ].a seva obra en una época a

del	 roí	 reflex	 metàllic,	 recursos
cermístics	 a desgrata,	 d	 de l'anomenada lite- b:ement deltoses al tacte.	 Hi	 ha blanc-i-

Hi ha els esmalts aquest
aquesta Joguina va decidir l'inventor a per-

ar oe	 seu	 aparell,	 ja	 que llavors jaeficaçm ent la coneixença, en-
tre el	 gram	 públic , d'artistes	 que sols són

el

Jurat
nada. [ tot això, suposant que el Jurat ha

en el seu	 foll,estat just
ràri,a que' han aconseguit, i que, tot essent

baix valor de deco-
blaus d'una gran noblesa.
refregats sobre decoració de relleu, a la vie- ortava la dèria de la lampara d'incandes-

admirats Batre l'élite.	 Es innegable que
concurs «Barcelona vista pels seus artistes» a. * a.

coberta,	 tenen	 el	 més
ració.	 D'altra banda, la decoració del	 pin- Hi ha	 al resnesa, cosa corprenedora.	 moltes	 t

estanníferes cortas que	 absorbia	 les	 seves	 activitats.
at iava expandir d'obra	 b Bosch-Roger entre el

vaex dir i'o

de	 l'actual ència	 d'aquests	 dos
aell ceramista ha d'ésser més simp'.e i més

és fuga,	 més apio-ad	 sohretot

meravelles,	 i	 sobretot cobertes
suculentes i definitives, cobertes plombileres

substitueix
substitueix
Fins i8gq qo troba una altra ma	 que

la t roba un per a contenir l'en -
lgran	 públic;	 i	 també esperem

concurs de Montserrat propagarà la produe-
A e la

pia-
l deurin-di	

premi anua]parla d'instituir
espontània, m
mala.	 Aragai	 té la pinzellada	 massa vacil- tan riques i homogènies que hom diria a

tenen ni microscòpics nt	
i aquest problema encara no

ció d'aures	 com Domingo, baque-
e	

de	
o

fura, semblant al Premi C
tu

lant, de vegades barroera i tot. Només en simple vista que no és que ]a duració de la placa ésresolt,	 laa mors
lla, Serra, Daura, Pruna,	 i Em-

tat distingits

l me	 te dre
Trobo ex 'ésser	 la idea. Al meu	 entendre, el	 blau	 i	 blanc	 sap	 llençar -la amb	 un	 xicel

tresallats,
Per tot això és molt de lloar l'art cerà- limitada per les	 amb què és feta.

J	 G.
ric C. Ricart, que ham estat distingiCS amb haurien	 d'ésser tres premis :	 un	 de situo-

ra,	 un	 d'escultura	 i	 un	 altre	 de	 dibuixi
llibertat.	 Els	 mestres	 ceramistes	 valen-

del	 gòtic,	 els	 decians	 i	 catalans,	 període mic de Josep Aragai ; Però és també lloable

— -
i

gravat.g Nevera,	 els	 primitius	 d'Orvieto	 i	 d'altres 'pel	 que	 pot	 beneficiarla	 indústria	 de	 la
li^	

La Junta de Museus podria empendre's ciutats	 italianes	 es de	 Delft,	 ea	 xinesos, seva terra, de	 Breda,	 que és allí on se

1
1 

l'organització, i els nostres círeols artístics	 ea japonesos, aconseguiren aquell ap'.om i	 despertà la vocació ceramista t amh om 1a

apD tm -hi llur e ntre rac¿ó, fuga magistrals que per ells{ sols ja són un desenvolupà. La gerreria de Breda decau

Demano que entre tots madurem aquesta encís i una magnífica valor ceràmica, per perquè la vaixella d'alumini i la vaixella
Deman

 iniciativa.

	

	 raó d'exercitar-se prèviament infinites vega- de cerámica més fina que es fabrica arreu

Mtatvs GIFREllA des en la grafia gairebé calligrafica d'un sol del món, llevat de la nostra terra, li fan una

motiu ; o bé per raó de veure's obligats,	 competència mortal. Si, sense abandonar

com en la rainleria, per cas, de repetir em	 del tot la basta gerreria, els ceramistes de

milers de taulells un sol motiu decoratiu.	 Breda es decidissin a implantar rto^es i mes

Aquestes ob;eccions a part, l'actual expo-	 refinades Indústries ceràmiques, ells es fa-	 Decorador, mestre ebenista i tapis

sició de Josep Aragai és una esp:èndida re- rien un gran 
bé i el farien a Catalunya,	 •u. Obíeetes d'art í de fantasia pes

eixida, i ho és en allò que, com tenim dit,	 avui dia i des de segles completament tri-	 a obsequis. Sales d'Ez-
és substancial en la ceràmica d'art venta-	 butária en aquesta activitat de tots els al-

ble : en l'acord de pastes i cobertes. són	 tres pobres. Aragai demostra que això no	 posicions de Bdles Arts.

reals i no hiperbò:iques meravelles les que	 és un impossible. Cal doncs que des del

ha reeixit Josep Aragai, ¿ amb reeixida ben	
punt de vista industrial o des del punt de

pròpia, original i pulcra. Hi ha una manera	 vista artístic s'ajudi ]'esforç feliç d'aquest

a precari o a la babalà de reeixir així o home ple de voluntat i amb talent compro-	 P..	 ¿e  ràd+, 36. Tellf.n tUN

aixà la ceràmica, ¿ és la que faciliten els vat en l'art dificilíssim i meravellós de la	 I	 pARCELONA

esmalts i vernissos ja preparats per les ma• ceràmica.
mufactures franceses i a:emamyes. Aquestes	

JoaN SACS

—Ja m'han atropellat altres vegades. Però
no creia arribar tan avall que m'aixafés un
trasto com aquest...

(Weekly Telegraph, Sheffield)

—Un altre vestit? Però d'on t'has cre-
gut que trec els diners?

—No ho sé, no sóc tafanera.
(London OQinion, Londres)

l	 S

^1	 1

tÍa &II

L'ESCOLA DE LA MENDICITAT

—Una gràcia de caritat, senyoreta, que

Déu l'hi , pagarà. Tinc la mare malalta, qua-

tre germanets que no mengen ¿ el pare tot

el dia és a la taverna ¿ no porta res a

casa...
—Saps molt bé la lliçó. Qui te l'ha en-

senyada?

—EI meu pare.

(0 Primeiro de Janeiro, Oporto)

l	 `	 amb els invitats?
—S'explica; home. Amb els diners que

—No ss pas què fa aquesta noia dels di- diuen que ha perdut a Borsa...

ners. La setmana passada no en ten¿a, avui	 —Es igual. Una persona ben educada
tampoc en té.	 1 hauria esperat estar sol amb la seva . dona

—Que t'ha demanat que n'hi deixessis? per esbravar el mal humor.
—No. Jo he estat la que n'hi he demanat.

(The Passing Show, Londres)	 (Candide, París)
L'agent es troba en un cas de consciència

(Judge, Nova York)

Ir
PUBLICITAT AL DL4

(Le Pire, París)

LES PERSONES CORRECTES

No trobes que no ha estat gaire polit



L'estrella famosa.—Estic d'.allò més con-
tenta. He rebut deu rams d'admiradors anò-
nims. (Pausa.) Que sents gelosia, que fas
aquesta cara?'

--Res de gelosia. Es que jo n'he pagat
dotze.

(Candide, París)

Et nou pres.—Hi ha postals amb vistes
del presidi per escriure a les amistats?

(The Passing Show, Londres)

' 	̂ •I 

—Si n'esta d'enamorat de mi el catedrà-
tic de Geologia! Figuri's que ha posat el
meu nom a un fòssil que acalba de des-
cobrir...

-	 (Faun, Viena)

El policia de Chicago.—Em sap molt de
greu, senyor. No puc fer hi res : té permís
d'arma.

(Life, Nova York)

Societat Espanyola de Carburs • MetI'lics

Correesr Apartat 190	 BARCELONA	 Telèfon 13013
Telel. l 'Carburos"	 Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °J ° DE PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACLTILLN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANE S i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

suscríviu=vos a MIR.ADOR

Pelai, 62. = BARCELONA
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ANUNCIANTS...!
Una rnoderníssírna organització completa en publicitat

y, 1.1
 lícules de díbu^xos animats
mudes i sonores - patent num. 121288 - aplicades al

servei de la tècnica publicitària, us 1'ofereix:

Vostres productes poden ésser propagats amb èxit segur per
tota la Regió Catalana . i Illes Balears

L 200 cinemes en ciutats i poblacions de categoria

BARCELONA; Çontanella, 10, 1.et, 3•a Tel. 16606
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4?tJ121. Avinguda Menéndez Pelayo, 85, 1.: MADRID

AIGUA
DE ROGALLAURÁ

LA DEU MÉS RICA DEL MÓN

Si vostè paeix d'Albuminúria,
Lifiasi úrica (mal de pedra),
Bronquifis parenquimafoses
Nefrifis crònica, es curarà ra•

dicalmenE amb

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expèn en ampolles de lifre i mig

í en garrafons de vuiE lires

Dletrlbuldors generale

FOPTU.NY, 5A.
Carrer Hospital, 32 1 Salmeron, 133

RLCI PTOR RADIO AMOR IC/-^'
DE ei, 5, G, 7, 8, Y 9 TUBO/

lUPCR — tICTCRODIN/ DINAMICJ TUBO/
EN VENDA A LEl	 PCNTODC MULTI—MU
MILLOR
CADAIALART GLE PERTh 

I PDO A JlI^ PU,OL BARCELONA

1 NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENCIALS DEL DRr SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

Neurastenia Impotencia fen totes les seves manifestaclons),
r mal de cap, cansament mental, perdua de

memòria, vertígens, fadiga corporal, tremolors, dispepsia nerviosa,
palpitacions, histerisme i trastorns nerviosos en general de les dones 1
tots els trastorns orgànics que tinguin per causa o origen esgotament
aerciós.

\/	
Les Gragees potencials del Dr. Soívré,

més que un medtcament són un element essencial del cervell, medul'laitot elsistema 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'lectuals, esportistes, homes de ciència, financiers, artistes, comerciants, Industrials,
pensadors, etc., aconseguint sempre, amb les Gragees potencials del Dr. Soívré, iots els esfourços o
exeercicis fàellment i disposant l'organisme per revendre'ls sovint i amb el màxim resultat, arribant a l'ex.
trena vellesa 1 sense violentar l'organisme. amb energies pròpies de la joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer-se'n

Vemda a 5'50 ptas. flasob, aa tofes fas principals farmàcies á'Espaara, Portugal 1 Amádca

NOTA. -Dir(gtnf -se 1 tramefenf o'ss píes. en! segells de corren per al franqueig a O/fcines Laboratorio
Sòtsatarg, carrer del Ter 16, Barcelona, rebreu gratis un ¡libre eap!icntiu sobre l'origen, deseorotilamenf
t tractament d'aquestes malató'es.

INICIATIVA

(London Opinion, Londres)

IMPRESOS COSTA
Asalto. 45. Barcelona
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