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Un altre cop corredisses a 1a;-Rambla.
La història de Barcelona es podría descriu-
re, d'uns anys ençà, iber les seves corredis-
ses a la Rambla. (Escrivint aixS,`'ztenim da-
vant dels ulls un gravat tret dea'obra Las
bullangas de Barcelona.)

Més tard, se n'han vistes moltes i moltes,
de càrregues i corredisses; Ia , Lliga ens hi
feia córrer tot sovint, per l'Autanomia i pel
Port Franc o perquè arribava él mariscal
Joffre. Després ha tocat el torn als estu-
diants i obrers i, més a prop; als de la
F. A', 1.

Però el 8 d'aquest mes, la pau de la nos-
tra Via Sacra (com l'anomenava Puig i Ca-
dafalch) s'ha vist torbada fer una estranya
cornparseria. Gent ultraconservadora, en
conxorxa amb aquells que professionalment
han estat gent d'ordre, vociferant, armats
d'estaques, precedits de flors de lis i rojo-
gualdas, armaven la gran gresca : crits in-
connexos brollaven d'aquell contuberni am-
bulant; crits on hom intentava de barre-
jar coses del cel amb interessos migrats i
fòssils de la terra. Els «protestants» sor-
tien d'una església ; però també haurien
pogut venir d'un cine, d'una taverna, o d'un
envelat de festa major; volem dir que llur
esperit religiós no es veía sinó per la dè-
ria, per cert ben anticristiana, de donar al
Cèsar el que és de Déu, i comprometre la
Religió dintre llurs tresques.

1 allí foren les garrotades, cops de sa
-bre, corredisses, desmais de senyores i se-

nyoretes, segaments de carnes i xiribecs.
Tot a llaor i glòria de l'ordre i del fetit-
xisme monàrquic.

Realment, davant d'aquests espectacles,
comprenem molt bé l'allocució d'Ortega y
Gasset a les dretes d'Espanya. .Van amb
dos segles d'endarreriment. No donen cap
solució a cap problema. A ple segle XX en-
cara dubten si la monarquia ha d'ésser ab-
soluta, o si, cas d'haver-hi Constitució, pot
ésser una Carta atorgada pel Monarca. No
s'han adona't que, a tot arreu, els conser-
vadors, l'única cosa que conserven, és el
nom.

Són gent de guerra civil, amb el crani
atapeti d'històries de les guerres civils ; amb
un amor romàntic al temps de les «parti-
desa i els cabecillas De tota la vida els

an erre'.dea2- ure ult iu^ïtàt	 tauerru
civil. L'única recança que tenen és de no

` fioder-se lliurar, definitivament• a aquest es-
 'fills	 le de prestigi.' No sónport, als seusQ,^	 p	 g

uns polítics, són uns esportiu.
Per ara aquests perillosos ésortius s'acon-

tenten amb alterar l'ordre 4 la Rambla.
Ben poca cosa ; j erb també •, en molesta.

No ho diem, naturalment + per la Repú-
blica, la qual no trontotla gs amb aques-
tes facècies; sinó pels que finen ocells i

flors i per les persones que  passa pel
cap de ramblejar, i pels seny . i senyores
que porten el tortell acabat d'adquirir al
Forn del sant que sigui.

Haurien de compendre, aquests inquieta-
dors de ransblistes, que no vivim en un

. país d'opereta, on sigui lícit, per a esbar-
giment de turistes àvids d'e señsacions o
instrucció de repòrters estrangers, fer unes
quantes revolucionetes de «firomenade) cada
tres per quatre. Ni que tot L'any no és Car-
nestoltes.

Si és que van tan plens d'ardor, que en

facin una de grossa. Quelco'rrt digne i apo-
teòsic. _Quelcom on pugui treballar un Pi-
rala o bé un Bermejo ; almenys hi hauria
grandesa.

Però si na, si volen fer de guerrers d'onze
a una, sense moure's de la ciutat, i dinar
cada dia a taula per acabar morint al llit,

e més val que s'esbravin jugant al futbol o
a botxes; fent excursions o ballant sarda-
nes; i, encara més fàcil, jugant a dòmino

s	 o al zapó.
Però, això sí, que no facin nosa.—R, LL.

Un dormitori de les habitacions destinades a residència presidencial
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MIRADOR INDISCRET

Constitució. Certament, ni ,per les seves
proporcions, mi ,pel seu detallisme, una mica
barroc, no seria molt còmode comparar
aquesta Constitució amb una obra clàssica,

savi mudart e vida i és de	 sperò fa polític 	 s
de parer. Val mes que la Constitució sigui
una obra viva 1 que tradueixi els impulsos
d'una Cambra jovenil que no ,pas que ha-
gués nascut freda, académica i .morta.

Feta la Constitució, serà elegit el Presi-
dent de la República. No és cap secret que
el :primer President de la segona República
serà el senyor Niceto Alcalà-Zamora. En
publicar-se aquestes línies hi haurà cap de
l'Estat.

EI senyor Alcalà-Zamora serà elegit sense
contrincant, perquè ha estat portat a la més
alta magistratura del país per l'opinió pú-
blica, gairebé per ,plebiscit. Fa tres o quatre
mesos foren llençades, amb l'intent de pen-
dde el pols al país, les candidatures dels se-
nyors Manuel B. Cossío i José Ortega y
Gasset. iEl primer va declinar tot seguit
l'honor d'anar en candidatura allegant el
seu estat de salut. La candidatura del se-
nyor Ortega y Gasset no ha prosperat. IEn
realitat l'opinió pública ha tingut des del
primer momont e1 seu candidat en la per-
sona del senyor Alcalà-Zamora. Sense des-
conèixer cas mèrits d'aquests dos senyors,
semmbla que l'opinió hagi preferit que el
president fos un polític. Segurament, l'opi

-nió ,pública ha tingut un bon olfacte. Es

dóna amb poca freqübneia el cas de l'imn-
tellectual, en el pur sentit de la .paraula,
que tingui l'instint polític amb tota la com

-plexitat que cal a l'home polític. La presi-
déncia'de la República és quelcom anés que

un càrrec honorífic. El,presidant ha de tenir
un sentit elevat i a la vegada molt realista
de la vida pública. Resoldre una crisi mi-
nisterial, saber aprofitar els partits sense
gastarlos, conupendre les .necessitats del
moment, són problemes tan difícils com
qualsevol especulació literària o metafísica
i que exigeixen unes qualitats, una pcnde-
ració, i fins direm una imaginació, que són
d'un ordre molt distint a les facultats que
posen en joc el filòsof i l'home de lletres.

Per altra part, un cop eliminat el senyor
Cossío, segurament la candidatura Ortega
hauria trobat una certa resistència. Ningú
mo hauria .negat que l'autor d'Espafus inver-
¢ebrada té una concepció mòlt nova de 1'Es-
panya futura, de la política i de l'Estat,
iperò en les suggestions del filòsof s'ende-
vina la nostà'gi.a de l'Espanya imperial.
I aquesta concepció — l'actitud del senyor
Ortega y Gasset al Congrés ho ha demos-
trat més d'una vegada, i no fóra difícil
tampoc trobar-la en textos seus — no seria
Un ambient propici als regionalismes que,
fins a cert punt á d'una manera especula-
tiva, ell mateix defensa.

El senyor Aqcalà-Zamora ha estat elevat
a la suprema magistratura de l'Estat pel
plebiscit de l'opinió pública. Aquesta elecció
té, doncs, ,l'avantatge de satisfer un senti-
mentalisme molt noble. 'E1 poblr difícihnent

No direm que vivim en el millor dels
mons possibles, ,però cal reconèixer que des
del 14 d'abril s'ha fet .molta feina, que el
règim és vividor i que els nostres conflictes
no són res al costat d'altres problemes d'or

-dre interior i exterior que en aquest mo-
ment han de resoldre moltes '.nacions que
fins ara ens havien fet enveja.

Durant aquest temps s'ha fet molta feina.
Han estat enderrocades les lleis d'excepció
de l'antic règim i ha estat redactada la

oblidarà que aquest home ha estat un dels
principa4s artífexs de l'adveniment del rè•
gim , republicà. Quan el senyor Sánchez
Guerra va fer fáilida, al moment del seu
discurs al teatre de la Zarzuela, va arribar
l'hora del senyor Acalà-Zamora. I potser
només ell va veure tan clarament el desen-
llaç del drama polític. Ningú com ell, o
pocs com ell, varen posar a disposició de
la causa de , la República el seu talent, la
seva llibertat i la seva fortuna. Posat a

jugar net i ansb lleialtat, Alcalà-Zamora s'ho
va jugar tot, tot 'el que es pot jugar un
home,'

^xplrra. qu , Rai _,estrat elegit pex.
un ,plebiscit tàcit dels més eloqüents i que
aquesta elecció satisfaçi un sentiment le-

gítim d'admiració i agraïshent que sent tot
el país, sense distinció de partits, amib
excepcions absolutament negligibles.

Des de la presimdncia del primer govern
de la República, el senyor Alcalà-Zamora
ha estat el mateix home d'abans. Ha man-

tingut tot ol que havia promès, i amb una
autoritat que de tan extraordinària que era
semblava exercir per si sola urna coacció al
Parlament, ha defensat els seus punts de

vista fins que arribé el moment de posar-se
en evidència que aquest prestigi tonia la

virtut d'actuar en l'esperit dels diputats com
un poder moderador. E1 temps ha demos-
trat que aquell dia, mentre molts pensaven
que el senyor Alcalà -Zamora ho havia per-

dut tot, en realitat havia conquistat la pre-
simdència de la República.

Els catalans no oblidarem mai el que ha
fet per nosaltres el senyor Alcalà-Zamora.
Ens va prometre l'Estatut, va saber defen-

sar-lo iara, anLb la seva prudència, ha d
fer-lo viable davant del Padamont.

En ell tenim fonamentadament posades
les mnostres millors esperances.

El nostre pròxim extraordinari

Amb motiu de l'elecció del primer Pre-
sident de la Reptblica Espanyola, senyor
Niceto Alcalà-Zamora i Torres, MIRADOR

prepara un número extraordinari : serà el
correspondent al dia 24 d'aquest mes, vi-
gília de Nadal.

Aquest número de MIRADOR, encara que
constarà de dotze pàgines, serà venut al
preu corrent de ;o cèntims.

Un reporfafje sobre Rússia

MIRADOR començarà immediatament la pu-
bUeació d'uns reportatges interessantíssims
sobre Rússia, obra de J. Terrássa, el qual
acaba de passar una temporada al pafs dels
Soviets en viatge d'estudis oficial. Augmen-
taran encara .l'interès d'aquest reportatge
autèntic i de ,primera mà, les fotografies
originals i inèdites obtingudes pcl nostre
col.laborador en la seva estada a Rússia.

Els sopar als pinfors

Domingo, Serra i Sisquella
El sopar d'homenatge als pintors Fran-

cesc Domingo, Joan Serra i Alfred Sisque-
lla, organitzat per Mia.anoR, s'efectuarà el
dissahte d'aquesta setmana, dia rz, a l'Ho-
tel Colom, a dos quarts de deu del vespre.

Hom pot recollir els tiquets, el .preu dels
quan'. ,. és 25 pues, a la mostra Redacció, a
l'Ateneu Barcelonès, a la Llibreria Cataló-
nia i a l'administració de l'Hotel Colom.

El pl'aç d'inscripció acaba al migdia del
mateix dissabte.

Un ofici de don Inda
Don Inda, com li diuen a Madrid, podrà

no saber res — almenys ell ho ha dit alguna
vegada — de qüestions d'Hisenda, però ha
demostrat una singular .aptitud per a mes-
tre de cerimònies en l'organització de les
que han de tenir lloc amb motiu de 1'elec-
ció presidencial, la promesa de fidelitat a la
Constitució, etc., etc.

Ja en la visita que la setmana passada
féu el Govern a les dependències del Palau
h al" d "s^iItiades IoiTent ent a" residè--
cia del Pnesident de la República, foren no-
tades les justes remarques del senyor Prieto
sobre l'agençament d'aquelles habitacions.
Com algú li fes notar la sorpresa amih què
veien el seu domini en la matèria, gel mi-
nistre d'Hisenda respongué

—No és cap secret  mingógú que m'he
hagut de guanyar la vida moltes tempora-
des fent de comparsa d'èper.a. A això dec
els meus ooneixcments per servir de mestre
de cerimànies.

De mal en pitjor

Al Consorci .del Port Franc de Barcelona

hi ha mar de fals. A Madrid volen treure
l'actual secretari general, senyor La Rosa.
Evidentment tenen raó. IEs subjecte afecte
a la dictadura, posat per ella i ,amb estrets
lligams amb els senyors que més mal han
fet a Catalunya. E1 partit radical n'és par-
tidari, però n'éspartidari per a posar hi un
senyor tal volta pitjor. Indiscutiblement pit

-jor des del punt de vista tècnic i taro sos
-pitós odes dél punt de vista polític. El can-

didat és el celebèrrim Joaquín Montaner
que — encara ! — és a les oficines de l'tEx-
posició, per obra i gràcia protectora del se-
nyor Companys. Sembla que a .partir del
primer d'any el senyor Montaner, junt armb
la seva colla (parents, mecanògrafes, etc.),
passarà a ocupar el lloc vacant del senyor

La Rosa.
Els representants de les corporacions eco-

nàmiques estan esverats i naturalment pre-

veuen els mateixos accidents catastròfics
que passaren a l'Exposició quan havien de
tractar amb el famós secretari.

Evidentmen4

Cafè de_la Rambla. A fora, un superb
Hispano amb xofer i lacai galonejats. A
dintre, la primera autoritat municipal que
pren democràticament cafè amb uns amics
seus.

Entra, fumant una afària» de quaranta
que acaba d'encendre, un conegudíssim ar-
tista jove. (Estàvem a punt d'escriure: «el

millor dels joves escultors catalans», per
veure els incomptables que es donaven per

directament alludits.)
L'a'lcald'e, impressionat ,per la prosopo-

peia amb què l'escultor llança el fum del
cigar, diu :

—Alça, Tal, que bé que us la passeu!
L'escultor, ràpid i serè, replica
—Més bé us la passeu vós.

Piquiponiana

El senyor Pióh i Pon dina a la Maison
Dorée amb un regidor de l'Esquerra. Du-
rant el dinar es parla dels diputats que s'a-
dormen a les sessions de Corts. Sembla que
el senyor Nicolau d''Olwer, que, malgrat la
poca afició a ésser ministre, treballa fins
tard de la nit i hi torna aviat del mati,
també és dels que fan alguna becaineta.

—Deuen tenir la malaltia'de la son—diu
el regidor de l'Esquerra.

—Ah, sí, la sifilitis litúrgica—diu el se-
nyor Pioh. •.

A la redacció d'El Día Gráfico, En Mà-
rius Aguilar, En Carranza, dos o tres redaa-
tors i En Pioh parlen d'Itàlia. iEn Pieh acu-
mula arguments per convèncer els seus in-
terlocutors que s'ha exagerat tant, que el
turista en arribar a Itàlia va de decepció
en decepció.

—A Roma, sí, Ja val la pena d'anar-hi,
perd no és el que vostès s'imaginen. Les
cacatues i el forro, i prou.

iEn Màrius Aguilar i En Carr.amza es man-
tenen serens, impertorbables, i els altres re-
dactors desapareixen perquè no els rebaïxin

el sou.

Un malalt

Els nostres lectors veuran que avui no

publiquem l'acostumat Aperitiu de J. M. de
Sagarra. El nostre amic i collaborador està
malalt. Perd les males llengües asseguren
que ha prolongat la malaltia per diverses
raons.

Primerament, perquè li agraden les con-
valescències, com la ha escrit alguna ve-
gada. En segon lloc, per excusar-se de llegir
el discurs presidencial del seu .pare, el se-
nyor Ferran de Sagarra i de Siscar, en la

inauguració de curs de l'Ateneu Barcelonès.
Tothom sap que les çreençes del pare no

són les del fill, i certs paràgrafs del discurs
de l'erudit sigillògraf haurien sobtat dites
per boca d'un home que té fama d'enfant
terrible.

Els que no baden

Aquest any, el Jurat del Premi Crexells,
que cal renovar cada tres anys, no és el

mateix 'que actuà els anys anteriors.
Sembla que, amb aquest motiu, alguins

dels autors que anys passats presentaren

al Premi abres inèdites, que encara no han

estas publicades, han i-esolt de tornar-les a
enviar, aprofitant el canvi de jurat, tot i
que en el reglament del Premi no prescriu
que una obra inèdita pugui ésser presen-
tada una sola vegada només. Però el secre-
tari de l'actua] Jurat, que és el mateix del
dels anys anteriors, ha recordat vagament
que estava llegint coses que ja coneixia.

El primer any, un altre concursant, par-

lant amb l'autor d'una d'aquestes obres re-
tnenneses, 1i deia

—Em sembla que no us ho premiaran.
—Tant se me'n dóna—va dir l'autor—.

Però hauré fet empassar les meves idees al

lurat.

Menú de crific
Es costum que, un cop el Jurat ha deli-

berat, aquest i la Comissió gestora es re-
uneixen a sopar. El primer any, .però, la
cosa va anar diferent, iEl Jurat dinà, sense
cap element estrany, i després deliberà...
i després de set hores de discussió, el Premi
quedà desert per no haver-se pogut arribar
a entendre els membres del Jurat.

Es fama que un d'aquests, tot dirigint-se
al dinar, va dir a uns periodistes que se li
acostaren volen saber alguna cosa, una fra-
se una mica feroç:

—Anem a menjar escriptor...

LA CLAU DE LA VOTA

L'eIeccîó residencial
Venjança d'autor

En aquests dies es parla altra vegada de.
la crisi del teatre català. Se'n parla en tons
més catastròfics que mai. Josep M. Planes
ha donat una conferència sota l'enunciat
La• misèria del teatre català i .Ramon Pei
ha escrit a L'Opinió un article titulat L'ago-
nia del teatre català.

Per cert que el crític Pei, l'endemà de
sortir publicat l'article, rebé una lletra trà-
gica, la qual contenia tota la desesperació
d'un autor inèdit, refusat per tots els em-
presaris. Al final, deia : «Us envio les me-
ves obres, •perquè us les llegiu.» L'endemà,
En Pei rebia un paquet amb sis comèdies
en tres actes !

En Pei, naturalment, no se les llegí. Per-
què — com li deia un amic —, després de
l'agonia .del teatre, aixa és provocar l'ago-
nia d'un crític.



La Rambla al segle passat (d'una litografia de l'època)

Les elegàncies de principis de segle

GANDHI AL TEATRE
—Vol deixar-lo al guarda-roba, senyor?

(Lile, Nova York)

9

1 A	 ^	
_	

~J ^:

,.'.

A L'OEST DELS FILMS
—Què et vaig dir que et faria si et tor-

nava a atrapar fumant?
(Li/e, Nova York)
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Lasolució més barata	 AL MARGE D'UNA EXPOSICIÓ	 J	 y

Melodies de la Rambla
quena aboca minyones i cistells, en perse-
cució dels «trentes),, dels «Muntanersn i
dels «Gràcia-Rambles». Els conductors dels
tramvies són sollícits amb les cuineres, i
pugen delicadament els cistells a la plata-
forma, curant de no trencar els àpits i les
potes de la llagosta.

Mentrestant, al Pla de l'Os, vegeta la
mandra tradicional. Els darrers exemplars

Rovira i Virgili és l'home de les solu-
cions heroiques.

Res no ho demostra més eloqüentment
que aquesta anècdota que ens acaben de
cogitar.

El seu xofer li deia l'altre dia que una
de les cambres del cotxe estava feta malbé.

—Apedaceu-la—va respondre En Rovira.
—Es que ja està plena de pegats 

—gosà replicar el xofer — i no hi ha manera
d'aprofitar-la. Caldria posar ne una de nova.

—d bé — fa En Rovira —, quant pot
costar?

—Unes cent pessetes...
—Cent pessetes, dieu? — va fer en Ro-

vira esgarrifat—. Cent pessetes? — repetí.
—Sí, senyor, cent pessetes.
—Anirem sense — replicà En Rovira,

convençut d'haver trobat la solució.

Disbarafs períodísfics

La multiplicitat de diaris catalans és una
cosa que satisfà tots els bons patriotes, evi-
dentment. Aquesta satisfacció, però, no la
comparteixen els que estimen la nostra llen-
gua, perquè en surt molt malparada.

No volem ficar.nos en qüestions d'orto-
grafia, ni de sintaxi. Algun d'aquests dia-
ris nous escriu unes barbaritats que no
tonen res a veure amb , les normes d'En
Fabra, la qual cosa vol dir que el mateix
que són comeses en català, ho serien en
castellà.

L'altre dia vàrem llegir : «Aparegué el
cadàver d'un home mort.» Heus ací un bell
exemple — de cap a peus — de fer diaris
amb els peus més que amb el cap.

Un home conseq íen4

El senyor Josep Martí, per més senyes
Faraó (així el coneixen a Valls per la bar-
ba que exhibeix), albans d'ésser tinent d'al-
calde de la República ja era un dels més
prafuinds anticlericals, per bé que males
llengües fan córrer que durant la dictadura
pertanyia a la U. P.

Era tan profund el seu anticlericalisme,
que un any, el dia de Corpus, per tal de
no veure la processó de Valls, va absen-
tar-se de la ciutat, i se'n va anar fins a
Igualada a peu. Però el senyor Martí no
va pensar que la diada de Corpus, de la
mateixa manera que a Valls, es celebrava
a totes les viles, pobles i ciutats de Cata-
lunya. 1 es trobà que de tornada, a peu
també, perquè és tan caminador com anti-
clerical, hagué de presenciar, pel cap baix,
sis o set processons de Corpus, una a cada
poble .pel qual s'ensopegà a passar.

El senyor Martí no volia brou i n'hagué
de pendre set tasses.

PAS -DOBLE

Tots els ]iterats i repòrters forasters, arri_
bats de fresc a Barcelona, realitzen dues des-
cobertes ; la de les Rambles i la del dis-
tricte cinquè. Passats uns dies, en les pàgi-
nes de qualsevol revista gràfica apareix una
fotografia de la Rambla de les Flors, amb
un emblanquinar1or i una parella de guàr-

dies de seguretat a primer terme. I acom-
panyant la fotografia, una literatura carre-
gada d'adjectius i de signes de puntuació.
. La Rambla té un repertori de tòpics in-
extingible. Les flors, els ocells, les noies
que hi passegen, les botigues, són els ingre-
dients obligats en la prosa_ d'atracció de
forasters i en el conreu del barcelomisme.

I en els sòrdids escenaris del music.hall
local, semlpre es troba una noia disposada
a vestir-se de «madistetan i a cantar-nos el
matí, el migdia i la vetlla de la Rambla.
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EI millor en
mecanisme de
fabricació
súïisa en mo-
dels creats i
executats per

minyoneta atravessa.amb direcció al metro-
polità. (Escales avall i darrera d'ella rodo

-len mirades sostingudes i paraules porno-
gràfiques.

VALS

Hi hagué uns moments en e1 vuitcents
barceloní, en els quals la Rambla visqué
el seu pleniluni aristocràtic. Aquell instant
està abund.alntment perpetuat en els gravats
i les litografies de l'actual Exposició Mono-
gràfica.

Aquest període nosaltres l'hem oercat en
la realitat. Coneixem un por un els dra-
màtics vestigis de la Rambla daurada. No
hem plorat al seu davant, perquè nosaltres
ja no plorem. Però que mingá estranyi si
sota aquestes notes notes es sent córrer una to-
mada melangiosa, car és e1 plany del nos-
tre barcelonisme cent per cent.

Aquest aspecte de la Rambla passarà des-
apercebut pels repòrters a la caça del pin-
toresc. No els dirà res la lenta agonia del
carrer Fernando, allargada a còpia d'injec-
cions de llim artificial. Es descomponen
les seves botigues solemnes; les joies dels
aparadors es transformen em quincalla i les
façanes són apedaçades pels llençols deis

traspassos i liquidacions.
Els pòrtics de la Plaça Reial són inun-

dats també de Ilum romàntica. IEls fanals
destillen urja claror verdosa, i en mig de
la plaça, les palmeres i el brollador, amb
l'ajut de la lluna, componen escenografies
de targeta postal.

En el .passatge Bacardí, la llum diürna
hi entra tamisada per la claraboia. Darrera
els vidres dels establiments, 'lluen anells dé
platí i mocadors de seda.

Cada dia, a les set de la vetlla, els grams
magatzems apaguen les llums i les portes
vomiten al defora una joventut optimista
i antitranscendental. Aleshores, la Ramlbla
els acull. Abans d'encaixonar-se en els pisos
inhospitalaris, abans de reintegrar-se a la
dansa familiar — males cares, malalties -,
es sotmeten al tractament de Rambla, bany
d'essència de nard i massatge de tub neon.

Hi ha un moment de la Rambla en qué
encara no han estat encesos els fanals. A les
voreres, cremen ja les llums dels bars i pel
vial circulen els tramvies resplendents. Però
el ,passeig central és fosc . S'han ajuntat els
plàtans i formen un túnel d'ombra. Es l'hora
propícia als festeigs, als amors de les me-
canògrafes i a les novelles i als films sen-
tim'entals. Hi posen música els violins i
acordions, que sonen a costat dels vetlla

-dors dels cafès.
Després, hi ha l'hora de l'amor trist. Les

primeres clarors de la matinada illuminen
els maquillatges descompostos. En les copes
de cafè amb llet, hi naufraguen les llums

i les músiques de la nit, !El carrer reprèn,
a poc a poc, la vida normal : els homes de
la manguera, el noi dels diaris, les domes
del mercat... Es el moment en què els noc-
tàmbuls senten un fred interior, i que ne-
cessiten un taxi que els allunyi de la
Rambla.

XARLESTON

Ha arribat l'esquadra. Baixen els mari-
ners per la Rambla de Santa Mònica, En-
cara estam serens i miren encuriosits el
mercat de llibres veills, l'església... Però en
ésser al Pla de les Comèdies, la ciutat els
clava el primer directe. Pampalluguegen els
lluminosos dels cabarets i dels cinemes. Les
estrelles dels films els ensenyen els braços
i les cames des dels carhdlls colorits. Les
persianes de certs balcons són parpelles que

els fan l'ullet.
La Rambla dansa, En el jazz fantàstic,

tothom hi té instrument. I Els venedors de
dècims, els cridaners de •la premsa nocturna,
els clàxons dels automòbils, els altaveus
de la ràdio, les campanes dels tramvies...

IEn els taulells dels bars, dringa la mo-
neda i els sifons esbufeguen. 'Es l'hora de
les discussions esportives, del crim passio-
nal i de les càbales polítiques. Es l'hora en
què els automòbils atropellen i els carte-
ristes tre^bamllcn. Es l'hora en què a Cana-
letes convergeixen totes les direccions ciu-
tadanes, les aspiracions més ingènues i lees

ambicions més immorals. Es l'hora en què
costa més desxifrar el sabor del cocktail
de da Rambla, però és l'hora també en
què això tant se us en dóna.

ANDREU A. ARTN

Per això, la rnés gran celebració d'aquest
aniversari ,podria ésser la reconeixença d'a-
questa gran veritat proclamada dintre el
darrer discurs del mestre de pensadors Or-
tega y Gasset : «Cal nacionalitzar la Re-
pública ; cal fer una república per a tots
els ciutadans.» Car la República no és ni
un tumulte, ni una venjança, ni una ram-

cú^nia, situó una Legalitat, un Règim ; és
a dir, una cosa que cada matí, com el sol,
surt per a tots els homes.

A nosaltres, ens plau molt l'orgull dels
republicans de tota la vida; però també
voldríem que .aquest orgull conegués la seva
moderació. L'esperit republicà és una reli-
gió ; no en vulguem fer urna capella ; es-
provem els neòfits, però no neguem, per
això, el 'baptisme i, àdhuc no establim més
inquisició per als heretges que la d'una le-
gítima defensa.

Tim,guem present — recollint 'la lliçó de
la proppassada Monarquia — que la major

feblesa d'un règim està en la quantitat
d'inadaptats que cli mateix es crea. Tant
de bo la naixent República tingui la sere-
nitat de reduir-Jos al mínimum indispen-
sable!

Si és així, no vessaren endebades la seva

sang Galón i García Hernández, inadap-
tats, peramor de la Justicia, a una Le-
galitat corrupta.
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Yo ris

En les parets del soterrani de la Plaça
de Catalunya, viu aquests dies la història
de la Rambla, eixida de l'Arxiu Històric
de la Ciutat.

Més conseqüent encara

Aquesta feta de l'anticlerical de Valls ens
recorda la d'un seu afí que, anys enrera,
en ocasió de la projecció de la pellícula
Christus, preguntà a un company de tre-
ball

—Es que els ateus 1a podem anar a
veure?

Evasió

J.-V. Foix, el Focius inquiet de La Pu-
blicitat, té — tothom ho sap — una xoco

-lateria i pastisseria a l'ex-vila simpàtica de
Sarrià. Uns senyors que també ho sabien,
però ignoraven on era l'establiment, hi van
entrar d'esma a comprar-hi llamins, i un
cop a dintre es varen adonar que es troba

-ven a la pròpia i coneguda casa Foix.
—Oi que aquesta botiga — va preguntar

un — és d'aquell senyor Foix que escriu
a La PubU?

Per casualitat, el propi Foix s'estava a
la botiga i els despatxava e11 mateix. Entre
confús i afalagat els va dir que sí, que
era d'aquell scnyor Foix que escriu a La
Publi.

—Però ell no hi deu ésser mai, veritat?
— va insistir encara l'afable client.

Aquí sí que no el van atrapar. Foix va
respondre, ràpid :

—No, no hi és mal!

La història de da mostra Rambla és luce-
tica a la història de les Rambles de totes
les ciutats catalanes. Són els indrets ur-
bans en els quals ha quedat més exacta-
ment registrada ]'evolució ciutadana. L'úni-
ca cosa que ha restat de permanent en les
Rambles catalanes, són els plàtans. A llur
c)mlbra, les diligències de cavalls han estat
substituïdes per l'autòmnibus trontollant;
els passatgers amb levita i equipatge vole-
minós, pels viatjants de comerç, sota el
braç, la cartera, i a la boca, l'escuradents
del darrer vermut amb olives. Els paradors
i els hostals avui són protegits per una
vela verda, amb unes lletres pintades que
diuen «Bar Sport», i on hi havia l'abeura-
dor dels animals, avui s'hi dreça el brolla-
dor de la gasolina.

La Rambla nostra ha sofert .les mateixes
transformacions ; una mica més a l'engròs,
potser, però les mateixes. !En el segle pas-
sat els hostals eren ja hotels ; ara els «Bar
Sport són, naturalment, cafès luxosos.

Però allò que domava la fesomia especial
a la Rambla baroolonina eren els convents.
N'hi havia tants, que renunciem a esmen-
tar-íos. Els convents, amb els teatres Liceu
i Principal, són tota la Rambla del vuit

-cents. En l'actualitat els edificis religiosos
han desaparegut i les dues sales d'especta-
cles han quedat un xic velades. 'El tipisme
de la Rambla sobreviu exclusivament on les
parades de flors i en alguns tipus de sainet
localitzats en el Pla de la Boqueria.

L'hora del sainet, a la Rambla, és a pri-
mera hora del matí. El mercat de la Bo-

JOIER JI ROCA
Rbla. del Centre, 33 - Passatge Bacardí, 2

d'emblanquinadors i camàlics alternen amb
els venedors de diaris i amb els gitanos de
la màquina d'esquilar. IEn aquesta hora
d'escassa circulació, el guàrdia de la porra
sempre restà disposat a dir-hi la seva, i la
parella de seguretat oblida el servei i es
dedica simplement a pendre el sol. Alguna

Si encara per miracle s'aguanta algun
fragment de decorat, manquen però els per-
sonatges. Fins no fa gaire, encara al Di-
vendres Sant els bombins i els colls plan-
xats, les mantcllines i el maquillatge bai-
xaven de la ciutat alta i feien unes quan-
tes ganyotes a les voreres del carrer Fer

-nando i davant els porxos del Liceu. Ara,
ni això.

Un entresol de la Rambla del Centre té
una balconada que demana a crits el Museu
Carnavalet barceloní. Es tracta d'un ,perru-
quer, amb una monumental i historiada en-
senya. Unes lletres d'or diuen Especialidad
en el corte de cabello y barba. 1 també
Salón especial para peinar señoras. Però,
ai !, que els senyors van afaitats, i les se-
nyores es fam fer la permanent en unes per-
ruqueries lluents i esterilitzades com gabi-
mets de cirurgia.

TANGO

De 1'afusellamen4
de Galán i García Hernández
al discurs d'Orfega y Gassef
Ara fa un any que la Monarquia es veié

precisada d'afusellar els capitans Galán i
García Herníndez. I nosaltres diem, sub
ratlladament, que s'hi veié precisada, és
a dir, que, dintre de les seves lleis, no tenia
més remei que afusellar-los, precisament
perquè això es el més gran retret que hi
ha contra la monarquia espanyola. En efec-
te ; una arbitrarietat solament hauria pro-
jectat un blasme damunt les tres o quatre
persones que aleshores van intervenir-hi.
Però, en canvi, si és tota la màquina i tot
el pes de la Justícia, la qual, a conseqüèn-
cia de la corrupció radicad d'un règim, ha
de posar la puresa de les normes justes M
servei de la iniquitat : si la Llei, presonera
de la lletra, cal que forniqui contra l'espe-
rit, llavors ja no hi ha blasme suficient,:
no són ja les persones qui han de respon-
dre d'aquest greuge, sinó elles i tot el règim.
No hi ha tribunal que els pugui judicar mi
poder que les pugui indultar, sinó el poble,
el qual, automàticament, exercita la seva
sobirania, amb ('espasa del Dret, que és
la venjança sobirana.

Si Galán i García Hennandez haguessin
estat afusellats d'una manera contrària a
la llei i al procediment, la cosa no hauria
merescut més pena que l'abdicació del rei
i la condemna dels seus còmplices. Però
Galán i García Hernández, segons el Codi
Militar, havien d'ésser afusellats ; en ple
règim monàrquic, s'havien alçat en armes
contra les Institucions. (Eren, doncs, reus
de mart dintre la Monarquia ; s'havien po-
sat fora la Legalitat. Qui estava malalt a
Espanya, era la Legalitat. I una Legalitat
malalta vol dir la Revolució. I ara bo dis-
cutim si a Espanya la Revolució ha estat
o no ha estat sagnant: n'hi havia prou
que hagi necessitat aquestes dues víctimes.
1 també no és e1 moment de negar la res-
ponsabihtat del monarca i els seus minis-
tres : uns prevaricadors que, emparats per
la Legalitat, porten la máquina precisa,
automàtica, cega, de la disciplina militar
a cometre un homicidi a contra-cor,  són
els veritables responsables 'd'urna alta traï-
ció, amb abús de poder i de confiança.

Car, quan en un règim, la majoria de
ciutadans i els que senten un daler de jus-
tícia són inadaptats i trangressors de la
llei, és que el règim no és perfecte ni tan
solament viable.

I la mota més bella de 'la Revolució Es-
panyola és aquesta : que gel poble venjà
l'ultratge fet als dos herois militars. No va
caldre que els militars trenquessin la dis-
ciplina. No hi va haver sedició militar per
dur la República. En la fundació de la
República Espanyola no hi Iha pecat ori

-ginal i l'honor de l'exèrcit espainyoi (el més
gran honor d'un exèreit és la seva dis-
ciplina) s'ha conservat intacte.



VISTES DE BARCELONA

La barriada de les bones familias
De Vallcarca a Pedralbes hi ha una ciu-

tat que viu al ritme del pas lent i cónso-
lador dels cavalls de la guàrdia civil. Diríeu
que és una ciutat emboscada i plena d'es-
boscats.

Cada aglomeració ks vetllada per un con-
vent . A la banda alta, els convents-col{egis
són de proporcions imposants. Res no s'es-
capa a l'ull de la torre del convent.

Si fugiu de les línies dels tramvies, tr o-
beu a tot arreu zones laberíntiques i soli-

versa que puc collir em .permet endevinar
que tractem de I'harmania entre la cièn-
cia i la fe.

Travessen, pugen i baixen monges i reli-
giosos de les espècies més variades. Gai

-rebé tothom els saluda i ells s'hi tornen.
Entre els veïns d'aquests barris existeix el
convenciment que tots són bona gent, per-
sones honestes. Si no fos que cal vigilar
els lladregots que pugen de Barcelona, això
seria un paradís.
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«Hi ha en aquesta barriada un frare o una monja per cada deu metres
quadrats. Aquesta congestió religiosa...»

tàries que frueixen d'un silenci consentit i i	 Hi ha en aquesta barriada un frare o
respectat . Us sent iu fiblat pertot arreu, )	ma manta per cada deu metres qua nats.	 divovci.

noni i una altra banda de la mateixa ciutat
l'adori i reverenciï. La gent d''al!à dalt ja
s'ha arribat a creure que el cel només es
diferencia de la terra en què és un recé
exclusivament reservat a la bona societat,
un reeonet desinfectat de pobres i menes

-trals on es domen molts tes i es juga al
bridge sense enuig.

La serralada protegeix el barri. Tothom
té 1a convicció que en el cas d'una setmana
tràgica la muntanya els faria de defensa
o protegiria llur fugida. En qualsevol de
les eventualitats, l'enemic ha de venir del
pla, de la ciutat.

Les torres, torretes i palaus treuen el nas
entre masses de verd. Allà s'alça una pal-
mera que es creu aristocràtica. Més amunt
Ii fa la competència un pi dels autèntics
que sembla que surti de dalt d'un teulat.
Els perfums de les troanes, les magnòlies,
cis tells i els soguers se'ls enduu el vent i
quan es' troben s'empenyen l'un a l'altre
i van a rodolons fins que es barregen i s'ar_
rosseguen pels carrers i pels jardins. Tan
aviat us passa ran de nas un corrent d'aire
perfumat de Ilorer com tot d'un plegat sen-
tiu una alenada de moreres en flor. Les to-
fes de fullatge dels eucaliptus s'enfilem i s'es-
campen desordenadament com nuvolets dau

-rats. Que pasturen bé aquests arbres! Que
contents estan quan plou!

El tren de Les Planes no arriba a des-
tarotar el son d'aquesta barriada de ru-
miants. El tren, passant a peu pla, o enves-
tint en corba ;'una rasa o una foradada,
dóna al lloc un prestigi de cromo de xoco

-iata. La via, els pals color d'alumini amb
els cables en botxa, no deslloriguen l'estè-
tica del paisatge, acusat molt sovint per
manifestacions d'una arquitectura individua-
lista o per jardins ditiràmbics. Em certs
llocs, les cases encimbellades i el tren us
fan pensar en um paisatge de joguina, tra-
vessat per un tren joguina, que s'engega
tirant deu cèntims per una escletxeta i dóna
vAtes i salva desnivells molt graciosament
i es decanta quan ve una corba, pren alè
a les pujades i perd l'esma quan s'acaba
la força motriu dels deu cèntims.

No interessa al barri .atreure forasters.
Tot està ja repartit. Perb si això interessés
als de Sarrià o la Bonanova, ppdrien fer
postals de color i ben Iluentes. Fàcilment
trobarien vistes precioses que podrién riva-
litzar amb aaantatge amb els millors cro-
mos que veiem en les capses de cigars ha-
vans que tant ens emocionen.

El Pare Tibidabo presideix Fbenèvolament
aquesta munió de torres. D'ací estant el
perfil de la carena es deixa comptar els
pins. Al cim de tot, el braç de ferro de
l'atalaiador fa un gest sospitós que davalla
sobre la barriada i no precisament com una
benedicció.

se de Cromwell, es refugià a casa d'uns
fragesos del Worcestershire, que l'amagaren,
li daren de menjar i faéilitaren la seva fu-
gida. Quan Carles II, més de vuit anys
després, tornà a ocui5ar el tron d'Anglaterra,
atorgà aquella pensió, que ara cobra el des-
cendent directe d'aquell Penderell del se-
ele XVII. 1 la tal pensió serà pagada ànde-
finidament, si na hi> renuncia l'inisressat,
renúncia floc probable, 75erquè fa és sabut
quina conducta segueixen els Estats Units
amb els seus deutors.

El fisc no fé entranyes

En una localitat alemanya, el fisc ha fet
destruir unes partides de cafè, xocolata, te
i tabac que representaven un valor total de
cent mil marcs. Aquestes mercaderies ha-
vien entrat de contraban per la frontera ho-
landeses i, havent realitzat llur aprehensió
la duana alemanya, ha calgut aplicar el
reglament que disposa, com el de molts al-
tres països, la destrucció de certes matèries
incautades.

Els diaris alemanys protesten indignats i
se'ls acut, naturalment, de posar de costat
aquest fet amb la 15eticàó que tots han re-
but d'obrir en llurs columnes una subscrip-
ció per als sense feina, amenaçats d'un hà-
vern de misèria.

Però, a tot arreu del món, el fisc no té
entranyes.

Els «eugènia»

L'hivern s'anuncia dolent per als ameri-
cans. La depressió econòmica s'estén del Pa-
cífic a l'Atlàntic i toca totes les classes so-
cials. Les cases d'empenyorament hauran
d'ampliar els locals i els capitals. A Nova
York, a la Maça de la Unió (anomenada
familiarment la plaça de les Cases de Xin-
xes), els oradors populars parlen de les des-
gracaes del poble a les rernvtidreacsons dels
treballadors.

Però si hem de creure el corresponsal de
The Daily Teiegraph, hi ha un indret als
Estats Units on sobra la feina : Danbury
(Connecticut), centre de la indústrih cape-
llera. Vint-i-vuit fàbriques treballen día i
nit fabricant «eugèniesn, el barretet femení
de moda.

El mal és que vint-i-vuit fàbriques treba-
Pant dia i nit aviat hauran fet barrets fer
a totes les americanes.

Música i lluifa de classes

Tot ha de servir per tau propaganda, a la

U. R. S. S., tot, incloent-hi les belles arts...
Seguint aquesta orientació, el Museu de ¡'Es-
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S'ha celebrat a Madrid un Congrés d'uni-
versitaris, convocat per la Unió Federal
d'Estudiants Hispànics (organisme federal
de totes les F. U. E. d'Espanya), amb el
fi d'estudiar la reforma de l'ensenyament.

L'observador atent de la realitat cultural,
social i política espanyola, es pot sentir molt
desorientat per la diversitat deis fets que es
produeixen, sovint contradictoris entre ells
r desorbitats. Algú creu en una decadència
desastrosa del país, que s'inicia fa molt

ciència pura, amb exclusió de tota finalitat
professional, constarà de les Seccions de
Ciències filosòfiques, històriques, exactes,
naturals, físiques, etc.

Les Escoles Facultatives seran : Dret, Pe-
dagogia, Economia, Medicina, Farmàcia,
etcètera.

I,'lnstitut Politèonic compondrà Arquitec-
tura i Enginyers.

Règim d'estudis post-escolars, encaminats
a la formació del futur docent.

Supressió d'algunes Uni-
versitats.

Autonomia universitària,
Limitació de l'Estat a sub-
vencionar i a collacionar els
tí tols.

Quan Laval tornà dels Estats Units, de-
manà a P.-E. Flandin, ministre de Finan-
ces, relacionat amb altres personalitats an-
gleses, que explorés l'opinió dels medis 150-
lítics i financiers de Londres sobre l'acord
franco-americà, el manteniment del patró
or •i el retorn a l'ortodòxia del pla Young.

—Fa tres mesos — digué Flandin — que
tint a la butxaca una invitació de sir Go-
mer Berry per anar a caçar al seu vedat.

1 amb l'excusa d'anar a caçar i vestit de
caçador, Flandin, acompanyat de la seva
muller, travessà el Canal un dissabte.

Sir Gorrer Berry, director de l'Amaéga-
mated Press i roQietari deis Daily Tele-
graph, envià quatre repòrters i dos fotò-
grafs a l'estació de Waterloo. Flandin s'ex-
cusà, obrint el seu abric els demostrà que
anava vestit d'esport i digué

—No vinc en missió oficias, sinó invitat
a caçar a casa d'un amic.

Però això no privà que l'endemà la prem
-sa publiqués tot d'intervius i fotografies.

Dilluns, de tornada, en el tren Calais-
Parls, el ministre francès explicava les peri-
¢écies de la cacera a Burnham (allà on
caçava sempre Eduard VII) a la seva mu-
lle,, que s'havia quedat a fer companyia a
la de sir Gomer Berry. Tot d'una, pel 15as-
sadís del vagó aparegué el mateix fierio-
dista anglès que, no havent cogut obtenir
ca 1 interviu de Mlle. Laval, havia anunciat.
el pròxim matrinmoni de la filla del presi-
dent del Consell.

—No là diré res — va dir Flandin a la
seva dona, en veure el periodista — ; 15erb
no ens sorprenguem si anuncia el nostre

és que us miren de tot arreu, movent un Aquesta congestió religiosa explica la ca-
xic les persianes. Com que la gent d'ací	 rèneia que s'observa al districte V. I és que,	 Qüestió de deufes

dalt somia truites, estigueu convençuts que	 o hi ha un interès extraordinari per salvar
la meitat de les senyores i senyoretes que	 les ànimes dels rics, o aquesta congestió	 Mentre es discutia a la Cambra dels Co-
us miren intenten teixir 'la novella cinema-	 és deguda a un sentiment de pietat que ha	 rrauns la giiestió dels crèdits americans, • el
togràfica de la vostra vida. 1 acàs aquella	 comprès que és ben cert allò que és més	 secretari de la Tresoreria recordà que An-
noble dama que des del jardí estant us ha i difícil que es salvi un ric que fer passar glaterra aquest any encama no ha pagat l'im-
seguit .amb els ulls haurà conegut que éreu 1 un camell per un cap d'agulla de cosir. port de la pensió anual — cent lliures es-
de la ciutat baixa ; de vós o de mi haurà Aquesta amenaça de 1''LEvangeli contra els terlines — que cobra un emblanquinador de
potser sospitat que érem del carrer de Tren- rics explica l'abundància de mà d'obra que Brooklrn, anomenat Penderell.
ta- Claus, barri de gent pobra, de la qual 1 s'ha ofert a treballar aquest tros de la vinya	 Calgué explicar a molts diputats per qui-
la meitat almenys s'ha de condemnar irse- 1 del Senyor. Si Déu ha volgut que hi hagi nes raons un súbdit americà cobrava aques-
missiblement. Això pensant, la bona senyora 1 nacions cristianes i nacions paganes, pot	 ta tensió.
dóna gràcies a Déu per haver-li concedit	 també permetre que un tros de ciutat 1'ig-	 Heus ací les raons : Carles II, esca^ant-
tota mena de temporalitats, una joventut
admirada, un marit cavaller, una vellesa
devota i unes virtuts unànimement recone-
gudes que l'han feta agradable a Déu i als
homes i li permeten tirar endavant en el
camí de la perfecció que l'ha de portar a
l'eterna benaurança... mentre que aquell
transeünt — vós o jo —, qui sap ?, potser
viu carregat de vicis i deutes i en el llot
de 1a més negra corrupció.

Gràcies, Déu meu, diu ella, que no sóc
com aquest perdulari infeliç pecador, mal-
parlat, 'lladre i escandalós que no paga con-
tribució i té cèdula d'onzena classe, que
treballa a desgrat i vol guanyar més sou,
r no vol reconèixer que com aquesta dolça
pàtria mo en trobarà cap enlloc del món,
que parla 'bé del govern republicà i diu mal
del sometent i ens fa abaixar la cara da-
vant dels forasters.

Tot oaminant ham es sent embolcallat
per una mirada de compassió que us ve a
saltirons i us encalça fins que tombeu de
carrer.

Més avall trobo una dida de raça i ofici
amb fesomia d'irracional, llargues penjare-
lles d'arracades, davantal blanc rissat de
puntes i que almenys porta sis o set fal-
dilles, una dida com um ídol, digna dels
mamífers de les més distingides tamí^lies.

Topo amb un home que reparteix el Dic-
cionari Espasa. Passa un senyoret amb el
cap descobert, embetumat, enclenxinat i ple
de reflexos, obra acabadíssrma d'algun en-
1lustrabotes. Duu sabates blanques engui-
xades i un pantalon que probablement es
deu tenir dret. No cal dir que el maniquí
és un dels nostres homes de demà.

Pugen dos jesuïtes que, segurament, em
aquell barri, tenen reputació de savis. Par-
len cervantí amb una retòrica i una dia

-lèctica molt perfeccionades, elements que
fan com un soroll de nous. Un cap de con-

Miran
a Fo^•a

La parfida de caça

NOVES RUTES

El Congrés de la U. E. F. H.

José López-Rey

temps, que la dictadura no féu més que 1
cobrir amb el vel de l'ordre formal que c
imposava per la força, i que l'adveniment	 c
de la República, .amb tota l'agitació ante-	 1
cedent i consegüent, no fa més que confir-
mar. (Ens referim a una teoria perfecta-	 1
ment sostenible, i que, per tant, no té res
a veure amb el derrotisme dels malhumo-
rats, e'1 qual és, almenys, de mal gust, en	 r
tots els països i en tots els temps.)	 i

D'altres creuen que d'una pila de fets que	 !
ara seria excessiu enumerar, es pot inferir
l'existència, en primer llac, d'una força vi-
tal formidable, en el material humà que
composa la diversitat dels pobles hispànics
i en segon 'lloc, d'uns començaments d'ac-
tuació d'aquesta fora que,par circumstàn-q	 ç 9	 P
cies històriques, ha estat purament poten-
cial durant tarot de temps. S'ha parlat d'un
moviment d'ascensió, del deixondiment d'una
indolència secular. El primer pas d'aquest
gran moviment 'l'hauríem donat els cata-
lans, amb el nostre renaixement.
Tot depèn de la significació que es doni

a aquesta desorbitació actual de totes les
coses, i de 'la que tinguin, en relació amb
aquest caos, els fets autènticament bons
el renaixement oatalá, la caiguda de la dic-
tadura-monarquia, els poetes castellans, l'or

-ganització de les joventuts universitàries,
etcètera.

El Congrés de la U. F. E. H. al qual
ens referim, ha estat un d'aquests fets con-
hortadors, de primer ordre. Per una banda,

hi ha hagut, al llarg de les sessions, una
puresa d'idealitat, una força de convicció i

una passió noble en la defensa d'aquestes

conviccions. Per altra banda, aquesta no-
blesa i aquesta passió eren, la majoria de
les vegades, vehicle d'idees i de teories
perfectament solvents, molt sovint ade-
quadíssimes a la realitat espanyola ac-
tual. A través del tràmit parlamentari, per-
fectament establert i mantingut pel Comitè
Executiu de la U. F. E. H. ; a través ue
la t, le graA u' en les tasques que com- Íp
peonia : les comissions, les seccions i el ple,
tota la matèria de discussió, ponáncies, dic-
tàmens, esmenes, vots particulars, s'anaven
depurant i organitzant fins a precisar-se en

les Conçlusions aprovades ien el Ple del Con-
grés, les quals s'elevaran .a informe dels
poders públics i de l'opinió.

En refer amb el record la trajectòria del
Congrés, se'n destaquen fenòmens interes-
santíssims. Un d'ells, molt simptomàtic, és
l'adhesió que s'ha manifestat en definitiva,
i per damunt d'estridències inevitables i que
no transcendien la discussió del moment, a
]'opinió dels preparats, dels doctes, dels qui
defensaven una doctrina amb raons de pes.
Un altre és el respecte absolut, per part de
tots, fins per part d'a'igun delegat que traïa
(a desgrat del rigorós precepte d'apoliti-

Des del apunt dé vista par-
ticular català, hi ha dues
conclusions que ens interes-
sen d'una manera vital, i
són : dret a ésser ensenyat
en l'idioma matern i prin-
cipi de l'autonomia universi-
tària. L'adopció d'aquests
dos punts, i la consegüent
exclusió de tots els altres
que s'hi oposaven, no signi-
fica una victòria per a nin-
gú ; és l'expressió d'un es-
tat d'esperit decisiu .per a la
sort d'Espanya. La minoria
de delegats de la F. U. E.
catalana .adoptà en el Con-
grés, del del primer moment,
i no com a tàctica, sinó
com a única actitud digna
i noble possible, un to de
cordialitat i de cooperació
envers totes les altres dele-
gacions. Negaríem l'evidèn-
cia si no dèiem que aquesta
actitud que no es va inter-
rompre en cap moment, es-
vaí certs recels i suspicàcies
que hi havia entre algunes
delegacions. Les esvaí d'una
manera absoluta ; aquesta
actitud ha valgut ais dele-
gats catalans moltes i he-
nes .amistats, i fou un fac-
tor decisiu del resultat final
obtingut. Però també hem
de dir (i aquesta és la im-
pressió més forta que ens
hem endut del Congrés) que
si nosaltres no ens hagués-
sim portat així, hi havia a
Madrid una colla de com-

>anys, particularment de Filosofia i Lletres,
fue ens' haurien donat l'elegaintíssima lliçó de
lefensar malgrat nosaltres, igualment com
lo han fet ara, uns dra'ts nostres que eds
:onsiderem abans que tot com a tuls drets.
onvé que es sàpiga que aquests bons

imics de Madrid no permeteren que únter-
iinguéssim mai en la discussió d'aquestes
qüestions que ens afecten tan íntimament.
:onvk que tinguem un record de ,gratitud
per a l'estudiant de Filosofia José Garcia

Garcia, i pel jove doctor en Ciències His-
tòriques José López-Rey, els quals, amb
complet coneixement del problema, i uns
arguments d'una solidesa irrebatible, defen-

saren, respectivament, el dret a usar la llen-
gua materna i l'autonomia universitària.

En la sessió memorable de l'Acadèmia
de Jurisprudència, que durà de les u del
matí del dimarts io, a les q del mat{ del
dimecres n, López-Rey pronuncià un dis-
curs que produí una impressió profunda en

el Congrés. Per a molts no catalans, allò
fou l'inici d'una nova visió del nostre pro-
Nema. Per a nosaltres, significava la con-
sagració d'unes amistats perdurables ; amis-
tats que transcendiran l'esfera purament
íntima i personan i "han d'ésser la base d'una
futura labor efiicacíssima de collaboraeió.

E. NICOL

La cara,
espill de la salut

Un rostre pàllid, demacrat, flac i
trist, denota um organisme débil, ra-
quític, esgotat.

Quins als veure's així prenen el
Fosfo - Glico - Kola Domènec
regeneren la seva salut, tonifiquen els

seus nervis i canvien el seu rostre de

dia em dia, fins veure aparèixer els co-
lors sanis que signifiquen vida, salut
i alegria.
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MANUEL BRUNET

Creacions de perfumeria

selecta per a cavaller,
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	 , massatge - extracte-fixador-
 brillantina - xampú -pòlvors-

,/	 ,'- «,	 rhumquina-sabonsbany,to-
'	 .	 calor i afaitar -crema desabó

mitatge, de Leningrad, serà immediatament crsme de les F. U. E.) des seves idees 'u-

organitzat	 en	 uesperit	 marxista)).	 Quadros munistes, del règim parlamentari i deme-
i escultures ja no formaran grups per esco- cràtic. Un altre fet a remarcar és la volun-
les, sistema bo Qer l'Europa burgesa o els tat tenaç i la resistència de què ham donat
Estats Units capitalistes. A la U. R. S. S., proves	 els	 estudiants	 resistint,	 millor	 dit,
hi ha l'art de l'època precapitalista, el del sostenint	 dabats	 llarguíssims,	 algun	 deis
capitalisme industrial,	 etc, quals durà vint-i-dues hores,	 i	 fou seguit,

Els programes musicals han d'ésser com- amb intervals curtíssims de descans, per al-
postos des del mateix punt de vista, à abans tres debats llargs i actius com aquell.

dels concerts un conferenciant advertirà fati- Les	 conclusions	 definitives	 del	 Congrés
ditori que la música ja no pot ésser copsi- proposen una série de reformes sinbstancra'ls
derada corn una simple distracció. Un con- en tots els ordres de l'ensenyament. Em ci-

cert consagrat a Txaikovski no és res més ' tarem algunes com a exemple, i sense altre
que (da música en el darrer període del ca- comentan
pitalisme rus)). La malenconia de tal òpera L'ensenyament	 primari	 serà	 gratuit	 i
d'aquest compositor ha d'ajudar a compen-
dre el dolor dels indis oprimits per Angla-

obligatori.
L'ensenyament es donarà en la llengua

terra.
Al mateix tenps, s'emprèn una canapaiya

materna.
Establiment del batxillerat formatiu, ano-

oficial	 contra	 les	 cançons	 populars russes, menat humanístic.
Llurs melodies	 tristes,	 desesperades,	 ja no Supressió dels exàmens per assignatures.
convenen més a una època d'industrialitza- Reorganització de	 la	 Universitat	 en	 la

cid febrosa, d'emulació socialista, i cal subs- forma següent : Facultat de Filosofia,	 s-,

titurr-les per tonades ànspirades en el ritme coles Facultatives i	 Institut Politècnic.
de les màquines... 1	 La Facultat de Filosofia que cultivarà la



L'ACTUALITAT A PARÍS

"Un chien qui rapporte"
Super Film acaba , de presentar— coreo- 1 trívo:ament en Seus les toits de Paris, Sen-

rativament — aquest nou film de Jean Choux se aquesta tara internacional que és la pa_
al qual espera, indubtablement, aquell gran } raula, ,jean de la Lune hauria portat molt
èxit nacional, aquell triomf frand ; que lluny el nom de Jean Choux. El film de
assolí Jean de la Lune. Com el seu ante- Jean Choux, però, tot i essent un film tea-
cessor, Un chien qui rapporte és un film tral — excellentment teatral —, respon a les
netament francès, essencialment parisenc, 	 majors exigències cinematogràfiques. Jean

honradament i noblement personal,	 de la Lune és cinema oer la mobilitat dels
Jean Choux pertany a aquest grup de ci-	 personatges, per la variació dels decorats,

present, s'ha de convenir que David Buf-	 El denti d'un cavaller marca el debut, en
el parlat, de John Gïlbert, Un bon debut,

-	 per cert. Un film que mereix quelcom més
que un esment.

Un film encara sobre el mateix tema que
el d'Els carrers de la ciutat. Aquí no hi ha,
de totes maneres, intensitat. E1 que hi ha
és una bona notació del pintoresc d'aquell
ambient, una iinterrpretació saborosa amb el
malaguanyat Louis Wo'lheim, que sota uns
trets més aviat ferotges sap transparentar
una ànima candorosa i simpàtica i una grà-
cia irònica en les darreres escenes, excel-
lents de comprensió.

1	 J. PALAU

MAN'OIN I ADOLF. — Lya de Putti creà
una meravellosa Manon cinematogràfica, Es
que el personatge de l'abat Prévost és un
personatge fotogènic? Sí. Primerament per-
què és un personatge universal. Jo sempre
he pensat que Manon és un parallel anti-
cipat d'Adolphe. La versió femenina de
l'obra més coneguda de Benjamin Cons-
tant. A Adolphe el protagonista és l'inde-
cís davant l'amor, el vaeillant pie de vo-
lubilitat, •l''home de la passió i de la indi

-ferència davant d'una dona, IEleonora, tota
abnegació i fidelitat. A la novella de Pré-
vost, oil, el cavaller Des Grieux, és 1'exem-
p1e de l'amor lleial. (Ella — Manon — és el
caprici, l'amor folla, la inconsciència, el
desenfrè. Sembla com s'i Constant i l'abat
Prdvos,t haguessin cisellat l'anvers i el re-
vers d'una mateixa medalla. Segurament
que ha estat per una coincidència amb la
realitat que Maman ha estat més popula-
ritzada. La gent sempre troba manera de
perdonar una dona i, en definitiva, Manon
resta una figura adorable.

ADORABLE I TERRIBLE, deliciosa i
espaordidora. No és aquest el secret de la
vamp? Manan potser no és una vamp. No
calcula, iEs la rialla desfermada, bola de
viure, iinconscient i frenètica. Però té de la
vamp la destrucció de l'home que li fa de
graó per a la seva carrera i és implaca-
blement — romànticament — trepitjat.

Per això Lya de Putti féu aquella genial
interpretació de Manon Leseaut, Fou la
ingènua terrible i turbulenta. No tenia els
ulls clars, d'una fredor metàlliea, de les
vanes de després — Garbo, Crawford, Die-
trich — que són encara heroïnes d'ulls la-
cunars 'plens de llunes bodelerianes. Lya
de Putti era — més antiga i més moderna
— una.vamp que encara oposava una flama
de vehemència a la fredor, una mica de
serp, de Manlene Dietrich, por exemple.
Per això la mentida era més cruel i es
clavava amb traïdoria de punya l.

Així era Lya de Putti en el film. Així
era, diuen els diaris, en la vida. lncons-
cient, torbadora, riallera, tràgica. La seva
mort resta encara misteriosa ; se n'és ana-
da amb un antifaç torbador i hom no sap
encara què era sincerament la vida .per a
ella. Diríem — i aquí la ploma se'ns infla
de retòrica --, diríem que ha mort l'etern
femení. — D. P.

Ja ho,abiiiu...
—que el darrer film soviètic Entusiasme,

ara fa poc .presentat a Berlín, és usa nova
glorificació del pla quinquennal?

--que la campanya dels txecs contra la
invasió de films alemanys segueix amb més
força que mai? El darrer film txec és Karel
Havlicek Borovsky, i l'argument la vida
agitada d'aquest publicista i polític del se-
gle passat.

—que el . compositor Maurice Ravel ha
declarat que detestava els films-operetes?

Christiane d'Or en ((Un chíen qui rap^orten

neastes francesos, del qual formen part René
Clair, Alberto Cavalcanti, Jean Renoir i
Jean Cremillon — amb Jean Epstein, Ger

-maine Dulac, Abel Gamce i L'Herbier—, i
que ha dat al cinema francès una saba i
una personalitat que li mancaven. IEn el
moment de dibuixar-se el cinema sonor i
parlant ;en,ei cel cinematogràfic de Holly_
wood, aquells són els noms més represen
tatius. Amb tot, el mou cinema, al mateix
temps que canvia les seves formes construc-
tives, canvia també les posicions personals
deis seus realitzadors, René Clair es posa
al cap deis directors francesos amb S'ous
les toits de Paris. Cavalcanti fracassa soro-
Ilosament amb els seus dos films parlants
de Paramount. Cremillon continua afir-
mant la seva personalitat amb La Qetite
Lisse. Jean Renoir oblida el seu vell esteti-
cisme, cau sobre una sèrie d'assumptes de
Feydeau per desprestigiar-se primerament,
i després realitzar La chienne, que alçarà
alhora la seva moral i el seu prestigi.

En tal situació, apareix Jean Choux amb
Jean de la Lune. Choux no és um descone-
gut; la millor crítica parisenca ja havia dit
d'ell i de La Servante — la seva .producció
anterior — molt belles paraules : «Jean
Choux, autor i realitzador d'a•quest film,
es revela com un poeta autèntic i com un
excell•nt postor en escena, La Servante és
una obra d'art, sense cap sobrecàrrega, en
el fil d'una història simple, Jean Cmoux ha
expressat en un decorat de llum i de be-
llesa alguns d'aquests sentiments eterns que
viuen en l'ànima humana.)) La Servante és
realment .l'obra d'un poeta, o, més exacta-
ment, l'obra don pintor poeta, en la qual
s'inicia ja aquell admirable domini de la
camera, aquella seva habilitat en els pri-
mers plans i, sobretot, en les fotograbes
aplatades, preses des d'en l'aire, per tal
d'aconseguir meravellosos efectes visuals.

Jean de la Lune ha estat en 1930-31 un
dels films que a França s'ha paladejat amb
més fruïció. Es un film parlant d'impeca-
ble factura, Llàstima que un diàleg exces-
siu, de pura filiació teatral, hagi limitat eles
fronteres que Remé Clair sabé salvar mes-

per la riquesa d'angles ; és cinema per la
diversitat de llums, por la gran expressió
mímica i fisionòmica dels actors, per l'am-
bient i l'atmosfera que moltes vegades vessa
del quadro estret i limitat de d'estudi per
esquivar les limitacions del teatre.

En Un chien qui rapporte, Jean Choux
afirma novament el seu estil emiinentment
personal i li afegeix noves reeixides. D'una
banda, limita el diàleg, el fa més lleuger,
més cinematogràfic. I d'altra banda, exalta
el seu capteniment francès, la seva atmos-
fera parisenca. Un _chien qui rapporte no
té aquelles reminiscències estramgeritzants
que hi ha en gairebé tots dls films france-
sos. Adhuc en els de René Clair — que són
tinguts pels més personals —, hi ha influèn-
cies ianquis. Per ventura el tipus central

de Sous les toits de Paris no és de pura
factura chapliniana? 1 aquelles persecucions
de Le Million no ens recorden vivament les
millors peripècies dels films còmics de Mac
Sennett? Amb Cot, l'assumpte d'Un chien
qui rapporte, la seva realització, el seu am-
bient, les seves dones, tot plegat és essen-
ciallment parisenc. Les seves heroïnes no
s'assemblen a cap estrella ni a cap perso-
natge nordamericà. En la protagonista hi
ha aquella afectació —natural de tant re-
buscar-se —, aquella frivolitat, aquella àn-
sia de perfums, de joies i de miralls que
sempre sent tota dona francesa. Els seus
passeigs pel Bois de Boulogne, els seus
vestits, la seva estampa de gran cocotte
són una personificació de la realitat. Afe-
gim que C'hristiane d'Or — nova troballa
del cinema francès — s'ajusta perfectament
al personatge que interpreta. Igualment
ocorre a René Lefevbre, Arletty, Vera Soher-
bane, Medy, Paulette Dubost, Rose Lor-
raine, Hélène Hallnèr, Di ana i la vella Ma-
deleine Guitty. Tots ells són artistes d'his-
tòria i trajectòria purament franceses ; tots
col-laboren a donar al film de Jean Choux
un impecable tall nacional. Tots han con-
tribuït intelligentment a fer d'Un chien qui
rapporte un film sense cap ;precedent.

JUAN PIQUERAS
Panís, desembre de 1931•

T I `/ ® 1 I amb la màxima solemnitat va estrenar la nit 
TR A D ER -H 0 R NV̂ „L passada la pel'lícula més bella de tots els temps

Director: W. S. VAN DYKE	 (EL TRAFICANT HORN)

Netro - joldeuyn -ayer

Informeu-vos de les Bases del Concurs de TRADER-HORN:

Primer premi: Viatge anar i tornar a Fernando-Poo ofert per la Trasmediterrània.

Segon premi: Viatge a Casablanca en un Avió de l'•Aéropostale>.
Tercer premi: un aparell parlant marca 'Columbia".
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EL CINEMA
PANTALLES DE BARCELONA

Les darreres estrenes
Tahú, el film pòstum de F. W. Murnau ler ha sabut extreure amb propietat i do-

que passa actualment al Coliseum, ha estat nar-nos magnífics passatges de pràliga vi-
objecte ja de dos articles en aquestes pàgi- l sualitat,
nes. No insistiré doncs. Film completament No cal conèixer el diàleg original per en-
silent, elaborat per un dels homes més com- devinar que el diàleg espanyol significa una
petents	 en	 qüestions	 cinematogràfiques, adaptació molt lliure. Tractant -se d'un ori-

Tabú serà sens dubte un film que provocarà I ginal	 que	 probablement	 utilitzava	 el	 text
opinions molt diverses, però per damunt de I de Mark Twaim, crec que no devem haver
tot s'imposarà com una abra que incita a guanyat res amb aquesta llibertat . Cal, de
la	 reflexió	 sobre	 els	 ,proble-
mes més apassionants de la
tècnica del cinema mut. Serà
Tabú com el cant del cigne
d'un art per sempre pordut? r,v

Al Fèmrna podeu veure un v,
film americà	 presentat amL
dobles espanyols, Un ianqui a
la cort del rei Artur, film ex- ^.
tret, pel director David Buit- y
ler, d'una narració de Mark s^	 i

^'Twain. l^i'	 ^i	 ka

Obra de fantasia per un es-
pecialista de la fantasia, Da-
vid Butler, autor, com ja re-
cordareu, d'aquella utòpica vi-
sió	 del	 futur	 titulada	 1980.
Després d'aquella incursió en
1'esdevemidor,	 heus	 ací	 ara,
tot	 'fent	 girar	 a	 l'inrevés	 la
roda del temps, una avinen-
tesa per a transplantar-nos	 •n
plena cort del rei Artur, cort
famosa d'una manera llegen-
dària,	 per	 haver	 aplegat al
seu reclòs els cavallers de la
Taula Rodona, que tarots fn-
ba^lls fatigosos ,passarem	 a la .
recerca del Sant Gr•aal.

EI motiu còmic no pot és-
ser més exoellent. Trainsplan- l
tar uin home d'avui dia, equi-
pat amb tota la maquinària
que caracteritza el nostre se-
gle, en plena època medieval,
crea	 un	 singular	 anacronis-
me que provoca la rialla . Bon
tema,	 utilitzable en part pel
cinema,	 tot	 i	 convenir	 que
Mark Twaim és .abans que Reri, la protagonista de «Tabú),
tot un	 escriptor i que a des-
grat del diàleg que deu acom-
panyar la versó ainglesa, i que de la conjuro- totes maneres,	 fer-se càrrec de	 les difieul-

ció dels ingredients aquí ,presents, diffcilment tats que s'vgnitíica tenir ri-gorosament fixada

pot esperar-se el que podríem dir-ne una fidel la duració dels diàlegs,	 ja que	 els dobles,

transposició de	 l'element	original,	 que és naturalment,	 obliguen	 a	 conservar	 les di-

un element humorístic, de mena específica- mensions i les síllabes de la versió original.

ment literària. Val la pena de parlar de La llei de l'ha-
L'humor cinematogràfic precisament no rem? Potser sí, encana que només fos per

és pas un gènere restringit .	 Quin abisme dir que sembla impossible que a l'any que

d'un Harold Lloyd a un Harry Lagdon! som i en um local dels de més pretensions,

I	 amb	 tot,	 ambdós respiren	 i	 transpiren
En

es pugui arribar a projectar aquesta mala
cinta d'un actor detestable com	 Mojica.una invenció purament cineàstica.	 un

veïnatge literari, el cinema no pot anar a -	 a
guanyar res.	 Tanmateix,	 però,	 en	 el cas
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participaran en el reparti-
ment de la recaptació íntegra
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FEMINA
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Presentació de la pellícula
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NOTA.—La secció femenina de
PALESTRA prega a tots els
que coneguin alguna família
especialment necessitada, que
es serveixin enviar per escrit
nom i direcció a CORTS CATA-
LANES. 592, pral.

A partir del dia 10, poden recollir
les localitats a PALESTRA, de
12 a 2 '12 1 al FEMINA de 11 a 1.
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Ave!! Arfís :Els fres prefend	 nfònía (TeaEre NoveEa(s)
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• t .1-T	 •donar 1i mue,e hall a l'estiiL Només a 1'es-	 d'or —, de les traduccions nordamericanes.
vidu amb	 tres fils que són tres joies,	 fa- meros de VItannoa, a proposr	 e	 wna s

Songs :	 rcExisteix	 a	 Barcelona	 un	 públic	 tiu. Com si es tractés d'un gènere perfet-	 Començaren amb El procés de Mary Bu-
bricant d'aparells ortopèdics i inventor d'un

només espera un espectacle de music-	 tament menyspreable, un gènere completa- I gen, continuaren amb El Carrer i seguirem

regregat
	 r	 i	 'altre,	 vanitós,	 car-

regat de 	 de noblesa, tot mudatpretensions
q »
hall presentat amb ban gust i intel•igèmcía	 ment desnonat, al qual només s'ha de donar	 amb

dicional
altres. Avui ja sembla un costum tra-

del Romea començar la temporada
i amb una flor permanent al trau de PF	 a	 demostrar	 tota	 'la	 seva	 simpatta.>>	 hospitalitat quan els teatres estan par llo-

Pe	 amb una obra d'un autor nostre, i conti-r
solapa, i ambdós inspirats més !per la for- I afegia que aquest públic no troba 1'em-	 gar.	 Els nostres empresaris només cante-

li donin	 ben	 music-hall	 com un	 recurs estival,	 nuar la temporada amb la consabuda tra-
tuna de la noia que no per -l'amor desin- presari ni	 els autors	 que	 el	 que I	 el

és tan digne de menyspreu com l'òpera	 dicció nordamericana, la qual ha d'omplir
teressat ; Antònia, una fera per amansir i
que — com és d'esperar — acaba éssent-ho

demana.	 que
Exacto. Tot això, fa temps que nosaltres	 barateta	 que ens	 serveixen	 a	 la	 canícula	 el cartell fins a	 Reis.

L'exemple de Mary-Dugan fou enilamini-
per l'amor ; la seva germana, enamorada no ens cansem de dir-ho i redlr-bo. Aquest	 al Bosc o a les Arenes. I, no contents amb

dor i em el fons no hi trobem res a dir.
i ingènua • el pretendent d'aquesta,	 home Es natural, si una determinada merca d'o-
serè	 i	 treballador ;	 el	 d'Antònia,	 que	 l x	 bres dóna diners, que des empreses des pre-
conquista, desvergonyit i trapella	 i potser

r
fereixen a les altres.	 Però de vegades	 no

el més fluix de tots.
el m

x	 és per això solament que es posen. Hi ha
Tot aquest seguit de tipus,	 ens

s
q	 g	 p i	 bes á'`f^	 .,	 ^	 ^	 ^,	 L+r	 altres raons,	 d'ordre	 particular	 que,	 bar-i-

fa pascar pel davant moguts i ben dcaua %	 v	 a''	 rejades amb aquelles, són les que acaben
xandi — vans més,	 altres menys	 cada ^t	 s	 x de fer	 el .pes.	 Però aquestes raons potserèn
un dins	 a . El gènere deseva ista s	 ``	 ^• més val que les deixem per un altre dia.

molt]'abra,	 que s'acosta	 molt	 a	 la	 farsa,	 no
u

t Bé, segons diu un crític i amb tota la
ens ,permet d'ésser massa exigents amb els raó, l'originalitat més important de «Ràdio-
cardcters	 tots aquests	 personatges,
car

Chicago» consisteix que l'acció es desca;bde-
deiss,	 les	 ac 	 a	 r	 reaccions	 dels

s,
t^	 lla de ràdio. Afegimen una emiissora	 pel

la	 rendició	 -
quni — 

especialment
	 l

quals i	 gj nostre compte que l'originalitat de Mary-a,	 per
nia —ens arriben bastant per força, però

sarib
:	 t Dugan consistia a descabdellar-se em	 una

ens ha de fer trabar so	 íi audiència i la d'El Carrer, al carrer, i de-
d'imprevist
 revist

situacions i plenes de sal i dimprevist
e sal

y#,	 ^ ¿	 r duï^m-ne	que	 l'originalitat d'a-questa	 mena
algunes
	

vidu, ambalgunes arras lI la llame a t	 s,.	 yR	 , j d'obres és una qüestió de decorat, en primers	 l
els seus tres fulls al darrera és la que, per °^`^°t terme.
nosaltres, está millor. Això	 per unabanda.	 Per l'altra	 tenim

Ens han dit que Artís tenia preparada Giris de music-hall 	 entre bastidors que	 s tracta d'una variant del melodrama
aquesta obra per, a ésser musicada amb des- avui passat de moda, que va tenir ]a vir-

estiu, en plena temporada de varietés, hem
tingut ocasió de dir-ho i repetir -ho, des de
les ipàgines d'un diari local. J. M. Planes
ens forneix ara una magnífica avinentesa
peer a insistir. Insistim, doncs.

A Barcelona, existeix uh públic àvid d'es-
pectacles de music-hall. Un públic que om-
ple constantment les sales que anuncien o
revistes o varietés. Un públic, donas, que,
ben cultivat, esdevindria de fidelitat canina.
I que produiria bons ingressos a tots aquells
empresaris que es decidissin a oferir-li pro-
grames de qualitat . A un públic així, doncs,
caldria mimar-lo, caldria afalagar-lo, caldria
donar-li tot allò que demana.

Doncs bé : en comptes d'això, en comp-
tes de procurar fomentar l'afició d'aquest
públic i consolidar-la, el que han fet aquests

a l'hort •casg1d „ No,. trobà ar, _però ea re-
moure terra ; i la terra es féu més fèrtil.
Aquest era el tresor.

El tresor de Vincent d'Indy és la seva
pedagogia ; podrá discutir-se si ha fet bona
música ; però mai que ha millorat el món
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María Ladrón de Guevara
i sembla que ca ésser ahir;el dia de l'estrena

P'e icc:d en rspityol. METRO 60LONYN MAYER

Es per a nosaltres un ferm convenciment
que si Avelí Artís es dediqués exclusiva-
ment al gènere sainetesc, en el qual hem
tingut tan bones ocasions de comprovar la
seva capacitat, podria donar-nos coses de
ben bona qualitat i, amb la seva influència,
podria fer molt de bo per a la nostra escena.

Però, segurament sota la preocupació de
considerar el teatre purament sainetesc com
a gènere inferior i de poca volada, Avelí
Artís s'anava desviant d'un quant temps
ençà cap a algun al-
tre gènere totalment
diferent d'aquell que li
és tan lidoni i en el	 IiP ét
qual es mou amb tan-	 d

ta llibertat. Ací, si bé
ens donava algunes es-
cenes d'una comicitat
de bona llei, un i altre
personatge accidental
divertit i ben observat,
el conjunt de l'obra
prenia un caient estan-
tís i encartonat que lli- ji. Arts
gaya 'ben poc amb la
frescor i la vivacitat
d'aquelles inoidències i d'aquells personat-
ges que només hi figuraven com a acces-
soris.

Seguint el camí que aquests assenyalen,
camí que deriva directament del de la bona
tradició vilanovina, amb la seva gràcia pi-
cant i honesta, tan apartada de la grolleria
grassa i descordada ; amb aquella observa-
ció aguda d'allò que és quotidià, del fra

-seig popular; dels tics i maneres dels tipus
ciutadans : el dependent botiguer, la vene-
dora del mercat, el vell presumit, el cotxer,
el - guarda municipal, etc., amb tot allò,
que correspon ajustadament amb les seves
pròpies dots, és com creiem que Artís do-
narà de si tot el bo que pot donar.

Per això, la darrera producció del nos-
tre autor, Els tres pretendents d'Antònia,
en e1 que ens ha satisfet més és en tat el
que té de sainet, sense altra transcendèn-
cia, des de la trama de la peripècia — bon
xic pueril, però portada amb lleugeresa 

—fins a les excellents caricatures dels diver-
sos personatges grotescos que hi surten. 1
en el que nio ens ha satisfet genis, és en
haver volgut incorporar a la seva obra el
llenguatge versificat, en el qual — la ve-
ritat sigui dita — se'ns mostra ben poc
feliç.

A part d'alguna tirada, més o menys
llarga, on les rimes i el ritme rutilen has-
tant correctament, la majoria dels versos
que ens dóna Artís ien aquesta comèdia són
premiosos, coixos i mal acoentuats. Alguna
escapada cap a la gr.andiioqüència verbal en
les 'escenes sentimentals, ens recorda massa
exemples que tenim ben a .prop sense que
arribin a llur empenta i 11ur ahrivament.
En aquests casos, les imatges poètiques que
empra Aetís són pobres i sense poder d'e-
vocació, i allò que tindria d'ésser amorós i
líric esdevé cursi i amanerat. I tot ,plegat,
en comptes d'afavorir el descabdellament
de l'obra donant relleu i valor a les distin-
ts situacions amb els recursos que ofereix
la rima i l'encadenament dels versos, no
fa més que perjudicar-lo, donant-li lentitud
i di sp +rsió.

Situant l'acció de la seva comèdia a l'any
lyoo, en una botiga de robes del popularís-
sim barri de Santa Maria del Mar, Artís
ha 'pogut oferir-nos una evocació vivaç I

graciosa d'aquell començament de segle bar-
celoní que avui veiem tan 'llunyà ja; d'aque-
lla Barcelona on l'actual tot just si s'hi
podia endevinar; aquella, encara estremida
de les bombes de la iGran Via, del •Lkeu
i del carrer dels Canvis, dels nepatriaments
de Cuba, de les resistències al pagament
de ges colntri^bucions, quan començaven a
circular tramvies elèctrics i pujar-hi repre-
sentava una heroïcitat.

Artís ens dóna un mostrari ben complet
de salta-taulells ; • un municipal • parlant
aquella llengua franca •que durant tant de
temps va ésser '.l'única que gastaven aquells
mansois representants de 1'autorïtat; un
oapella de poble, tímid i apocat; un ma-
trimoni d'edat que sempre está amb raons;
una colla d'aquells convidats que semp:o
roben en tota classe de festes, gent amor-
fa, aprofitadora i abusaire ; un parell de
vells ridículs — dos dels pretendents d 'An-
tònia (el tercer, que és el que guamyá, no
cal dir que és jove i ben plantat) —, carr-
caturitzats d'una manera iperfecta, l'un

Teatre Català Novetats
GRAN COMPANYIA CATALANA

Direcció: C. CAPDEVILA

Avui tarda: ESPECTACLES PER A IN-
FANTS. A riure tothom amb l'obra de Josep M.

Folch i Torres,

LES ARRACADES DE LA REINA
Nit:

Els tres pretendeols d'Antònia
d'AVELI ARTIS

Tres hores de rialla contínua

Decorat nou de BATLLE i AMIGÓ

Es despatxa a Comptadurie

Teatre Català Romea
COMPANYIA VILA.DAVÍ

Avui dijous, a les cine, la revista per nfants
Les aventures d'en Titelleta

Tofes les nits a un quart d'onze

Ràdio Chicago, W. P. H. 15
Sorprenent novetat teatra l. Emoció. Misteri.

Demà tarda, popular, L'OSTAI. DE LA GLORIA

ti al tantes vegades fracassat teatre lirio
català. Si és així — a part que es tenia
de fer un repàs de cap i de nou, i ben com

-plet —, poden quedar explicades, si no
j ustificades, moltes de des incorreccions amb
què ens trobem en els versos d'Els tres
pretendents d'Antònia, car ja sabem les
heretgies a què obliga ]a musica da-munt
d'un text qualsevol. A més, si 'això que

aens flan dit fos cert, el tallat de 1obr
vindria a corroborar-ho. Hi ha una bona
quantitat d'escenes de les quals la música
en podria fer un bon número de sarsuela.

La interpretació, bona .per part de Pepeta
Fornés, (Elvira Jofre, Aymerlc, Galceran,
Jiménez Sales, .etc., que tracten l'obra amb
molta comiprensió en cada un dels seus pa-
pers. La presentació, correcta i adequada.

JOAN CORTES

A França, primciipalment, però una mica
per tot Europa, uns quants músies cons-
cients han volgut empeltar la branca del
seu estil a l'arbre de la gran tradició sim-
fònica alemanya, que va aproximadament
des de Bach (per no citar sinó els noms
cabdals) a Wagner, passant per
Beethoven..I, certament, era ben
seductor d'inscriure's dintre
aquest cicle brillant de música
sólida, brillant, intensa i rexten-
san, la qual afegia als prestigis
de la qualitat des opuLléncles de
la quantitat en durada i em di-
namisme.

Es molt difícil de trobar la ve-
ritable linfa de vida d'aquesta
tradició alemanya ; les seves sò-
lides arquitectures, però, totes
tenen una característica ; són
analitzables de cap a peus, carn
uina estàtua o un temple grecs,
i, a més, contenen, poc o molt,
una dosi de personalitat humana,
que permet atribuirlos cert ar-
gument d'ordre plástico-senti-
mental ; no apareixen Illy de la
literatura, en quant ella és con-
fessió de l'ànima o expressió de
la voluntat. Aquest argument, em
alguns autors és simplement sug-
gerit i en altres (Wagner) l'au-
tor el dibuixa detall-adame-nt.
I sempre aquests arguments, ,per
això mateix que no estam ben
deslligats de les capes subcons-
cients, tendeixen o cauen dintre
el simbolisme.	 -

Ara bé ; aquelis músics que vo-
len empeltar-se amb da música
alemanya, estudien minuciosa-
ment les estructures ; acaricien,
dintre la seva ànima, uns argu-
ments simbòlics i psicológico-•filosòfics ; ei
fi, fan tot allò que cal per a convertir •1
forma de la seva ànima en l'ànima d'u,
Beethoven, d'un Bach, o d'un Wagner

I després, pacientment, es iposen a '1a tasca
L'ofici queda salvat; però, a fi de com¢

tes, manca alguna cosa, I, per una paré
doxa, aquesta manca de vida interior dón
com a resultat una abundor xafogosa d
vida externa, una hiportròfia morbosa.

De resultes del seu coneixement d'all
que hi ha d'automàtic en els simfonista
adquireixen una idea del desenrotllamei
simfònic molt semblant a la que tenen h
dones dels treballs de ganxet i afrivolité
d'alllò que en diuen «labors». Compilen
compilen, descabdellen i descabdellen, esil;
neguen la ucèilula> tant com dóna de si
paciència de cada compositor (ben sovil
molt superior a la dels auditors) ; però, t
realitat, no hi ha cap raó profunda p
aquella tasca ímproba. Es una catedral fe
a les fosques.

I és que la veritat és tota una altra
forma d'un simfonista és com la forma d'L
organisme; tota ella és l'expressió d'us
voluntat lliure que es cerca a ella mateix
Cada autor dels colossos alemanys ha est
con seqüent amb ell mateix, i ,prou ; Il
forma no és cap doctrina, de la matei:
manera que un gat no és cap exemple p
a un gos.

Vincent d'Indy, suara mort, és una
les victimes més nobles d'aquesta recer
extemporània d'un Sant Graal que no ex
teis. Però, de tota manera, pot aplicar-se
l'exemple de l'home que cercava un tres
que el seu pare li havia dit que hi hay

aquest olímpic menyspreu, només donen al
públic el pitjor que troben per aquests mans
de Déu, només li donen allò que únicament
era contractat amb destins rumais. 1 així,
magníficament inconscients, es dediquen a
ensorrar un gènere que tants i tants diners
els podria produir.

Els nostres empresaris ja donen excuses,
ja. Excuses de mal pagador. Han sentit
dir que el music'hall està en decadencia.
Es un tòpic que fa .anys que circula. 1'erò

se l'han cregut. No obstant, el music-hall
no està en decadència. Fora d'ací prou que

ho saben. 'Els crítics especialitzats que hi
ha a l'estranger, les seccions fixes que de-
diquen els diaris estrangers a aquest gè-
nere, demostren ben clarament que el mu-
sic hall, no taro sols no decau, sinó que cada
dia té més acceptació. I és que el públic,
cansat de la lentitud exasperant del teatre,

cerca en altres llocs la válocitat, l'agilitat,
la vida què necessita, que exigeix imperio-
sament, 1 per això va al camp d'esports.
I per això va al cinema. I per això va al
music hall... E'1 music-hall no està en deca-
dència. Ni fora d'ací ni ací. A Barcelona

menys que enlloc. 1 ho anem a demostrar.
Hem dit que els nostres empresaris no-

més donen al públic music hall a l'estiu.
Doncs bé : malgrat aquests mals tractes,
malgrat aquest menyspreu, malgrat tanta
mediocritat, les sales que anuncien espec-
tables de music-hall s'omplen de gom a gom.
No cal anar gaire lluny. N'hi ha prdu amb
recordar els programes de music-hall que
hem vist aquest estiu a Barcelona.

Dones bk : en ple estiu, quan la gent
prefereix l'Eecullera o el Tibidabo als locals
tancats, en pie estiu, malgrat la calor, mai-
grat la crisi econòmica, malgrat la crisi
teatral, totes aquestes sales aconseguiren
plens imposants. Ara mateix : el Barcelona
amb Tiiana's Songs — malgrat les r6 pes-
setes butaca — s'omplí de gom a gom. Amb
l'actuació d'Alady i Blanca Negri a1 Circ
Barcelonès, el vell local del -carrer de Mont-
serrat ha conegut plens fantàstics, sense
precedents. L'IEon s'omple cada nit... Els
teatres, buits. Els cinemes, també. Però al•
sol anunci d'un programa de music-]Tall,
el públic acut, amatent. El públic respon
com un soll home. Si les sales s'omplenl
ara amb espectacles mediocres, fa rodar el
cap de pensar les recaptes que farien els

empresaris si oferissin espectacles de music-
hall de primer ordre. I els nostres empre-
saris, què? 'Els nostres empresaris a la
lluna.

En Bayés, fa uns deuanys, al Principal
Palace, va fer una temporada de muslc-
hall internacional que només fou apreciada
per alguns intellectuals. IEn Bayés perdé
diners. Car ei públic d'aleshores estava en-
cara terriblement podrit, terriblement unto-
xicat de teatre. Però En Bayés, avui, seria
milionari. Car s'hauria adonat de la font
d'ingressos que suposa avui un bon espec-
tacle de musrc.halll. I en comptes de do-
nar-nos, a l'estiu, les atraccions que fan
les delícies, a l'diivern, del públic de dis-
sabte i diumenge del Circ Barcelonès, ens
hauria portat atraccions de fama mundial.
Estiu i hivern. I En Bayés, avui, seria mi-
lionari. Però de Bayés n'hem perdut un.
I no n'hem trobat cap Inés. Què hi farem !
Paciència.,. Anem esperant.
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tut de fer posar els cabells de ,punta ais
nostres avis. Potser amb menys profusió
d'orótoria dialogada i sense gla tendència i
característica d'aquell, de voler redimir la
humanitat. Ni més ni menys. Un truc es-
cènic dissimulat hàbilment fins a des dar-
reres escenes del tercer acte per tal de man-
tenir latent }'interès de 1'espoctadnr fins
a l'acabament de l'obea i provocar aquells

omumaplaudiments que sá^s-c	 sospir de s-a
tisfacció — l'espectador respira, car veu, a
la fi, després de patir molt, com d'obra
acaba tal com era el seu desig —, i parem
de comptar,

Espectacle, al capdavall, ingenu i de molt
poc abast. iEl truc ho és tot. Lïabilitat a
conjuminar escenes per tal de desorientar
el lector respecte de l'acabament hi fa la
cesta. Objectiu limitat. Qualitat teatral in-
trínseca, mol-t poca. Intensitat dramàtica
autèntica, gairebé gens. Un diàleg esque-
mútic, ben administrat, amb punts i rlbeds
de còmic, heus ací, fet i fet, explicades
les característiques del gènere.

Ràdio Chicago, en el seu gènere, no és
ni millor Ini pitjor que les altres. Estrenada
primer que des altres que coneixem, pofsèr
hauria restat un èxit gros de curiositat,.
com fou Mary-Dugau. Estrenada ara, quan
ja comencem a trobar-nos familiaritzats
amb el gènere i ens .adonem dels trucs, ja
no ens interessa, de bon tros tant.

IE1s actors de la casa, els quals fa l'efecte
que s'han afeccionat a aquestes traduccions
nordamerioanes, hi posem el edil. Talment
com si es tractds d'una obra d'alta qua-
litat.

Melcior Font -h•a traduït l'obra —del fran-
cés — en un català ilisquent i castís. Res
d'enfarfec literari.

Tot i això, hom es pregunta: Després
de l'èxit gros de L'Hostal de la Glòria, per
què encara 'han d'acudir a les traduccions?

No hi ha autors ací? Però aquesta qüestió
ens complicaria encara l'existència.

J. P.

Vincent d'Indy

musical per allà on s'ha estès la seva acció
benefactora.

I, fet i fet, tants volums de ciència mu-
sical valem una bona simfonia.

RosSEND LLATES
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Maurois a Constantinoble, seguint els passos de By ron

Sembla que els darrers mesos de l'any
sigui 1'òpoca dels premis literaris, comen-
çant pel Premi Nobel, acabant pel Cre-
xells (que deu ésser, dit sigui sense cap
ombra pejorativa, un dels de menys ressò
universal), i passant almenys pel Goncourt.
El Nobel ja ha estat concedit fa dies, com
els diaris no es deuen haver descuidat de
portar. !E1 Goncourt, tamibé : dilluns passat,

E. A. Karlfeldt

La màquina d'escriure de qualitat

CASA O R BIS
F. FERRER AYMAR
Glaris, 5 : Telèfon 19763
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Literatura_biogràficaATT ELS PREMIS

^ 	 Les malifefes de la novella DQI NnhI al Crexelis
lada en 1a seva primera illiçó sobre la bio-
grafia, a Cambridge, l'any 1925. Segons
Maurois, el biògraf no deu tenir ni tan sols
un pla preconcebut de la seva obra. iEl biò-
graf deu limitar-se a dir : «Heus ací un
home. Jo posseeixo sobre ell un cert nom

-bre de documents i de testimonis. Vaig a
fer un assaig per a dibuixar-ne un retrat
veritable. Com serà aquest retrat? Jo no
en sé res. No en vuíll saber res fins que
sigui acabat.» (Aspects de la biographie,

Emil Ludwig en el pròleg del darrer dels
seus llibres editats per l'Editorial «Juven-
tud» de Barcelona (Genio y carácter, i93i),
planteja una qüestió apassionant, d'avui i
de sempre : la de les relacions entre la
història i la ficció. L'estudi té un reddblat
interès perquè Ludwig aprofita l'ocasió per
a contestar totes les insinuacions i tots els
atacs que han estat escrits contra de la
seva obra en nom de la historicitat. iEs-
cau que Ludwig contesti aquest atac de la

crítica ; altres terrenys li serian menys fa-
laguers : oam aquell, per exemple, que feia
dir a Benedetto Croce que Ludwig era el
Maurice Dekobra de la biografia...

Ludwig ataca, en • general, la concepció
de la història bastida em una freda succes-
sió de fitxes i de documents. Aquesta bis-
tòria 1i interessa en gel mateix sentit que
interessa a D'escriptor el fabricant de paper
o d'estilogràfiques, per tal com li facilita
instruments de treball. «Som tan poc ene-
mics,' diu Ludwig, dels colleccionistes d'au-
tògrafs, glossadors, crítics de textos i filò-
legs (el treball dels quals hom d'utilitzar),
com un home que volgués construïr un
pont pugui ésser-ho dels excavadors de les
ribes, dels fonedors dels puntals, dels que
junten els blocs o assenyalen els perills.»
Aquest menyspreu arriba a ésser justificable
en tots aquells medis científics on els arbres
de la documentació no deixem veure el bosc
de ]'obra conjunta; on d'investigador con-
sidera la fitxa com a fita darrera, i, com
en el pròleg de L'ile des pingouins, final-
ment mor asfixiat per .les seves pròpies pa-
peretes. Tot el que sigui una incitació a la
creació serà una incitació a la vitalitat.

A l'altre extrem de la freda investigació
científica situa Ludwig la novella històrica
que és objecte dels seus blasmes. Al centre
de la 'línia que separa aquests extrems cal
situar la biografia : «L'rnvestigatlor, diu
Ludwig, troba ; el novellista, inventa ; el
biògraf, sent. Aquesta qualitat — sensibi-
litat històrica — es resol en una jerarquit-
zació dels docua ments que fa que el ibiògraf
no faci imenyspreu de cap deis betits faits
significatifs de què Taine parlava. Emin can-
vi pot oblidar impunement — tot i provocar
l'esgarrifança del profelssor d'histèria
dades que no interessen a la formació es-
piritual dels personatges.

De totes maneres, Ludwig no es decideix
pas absolutamont pel camí de la ficció. La
història — la veritat — 1'i fa un respecte
extraordinari. Simplement, tall demana per
al biògraf 1a facuitat per a jerarquitzar al
scu gust les dades de .la vida que està
analitzant. L'essència del personatge, però,
resta intangible. Un pas més iens trobem
de ple en la tesi d'André Maurois formu-

NOVETATS
EN CAMISES

'	Jaume 1, 11
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21.) Aquest mateix respecte demana Mau-
rois per al novelista.

Potser la causa de tot això radiqui en un
fenomen ja constatat, però que no 'ha estat
Iligat amib aquest tema. 'E1 biògraf d'avui
no necessita — seria absurd que necessités.
—l'auxili de la fantasia, per tal com vivim
un temps de passió per l'exacte i pel con-
cret, en allò que fa referència a la història
(com al segle xvttt° i al revés del segle
xIx°). Quant a la vida d'avui, d'home és
un espectacle visible per a tothom. Ortega

y Gasset ha parlat una vegada d'aquesta
«socialització de l'home», ((De cada dia,
nota 1'illustre pensador, s'adverteix a IEu-
ropa una progressiva publicació de la vida.
E1 carrer penetra en el nostre recó privat,
l'envaeix i l'emplena de soroll públic.0 Re-
corda d'aïllament amib què 1 ' arquitectura
antiga situava els homes en la seva llar.
((Materialment — avui — ^ no es deixa 1'ho-
me sol, amb si mateix. Vulgui o no vulgui
ha d'estar sempre amb els altres. La gran
via i la placeta traspuen el seu xivarri anò-
nim a través els murs domèstics.:: Certs
gèneres molt estesos del periodisme — inter-
viu, enquesta — assenyalen d'una manera
immediata aquesta curiositat de l'home en-
vers d'home que Ortega y Gasset comenta.

D'on arrenca .aquesta curiositat? Si volem
precisar una mica malfiant.nos d'unes quan

-tes anècdotes brillants haurem de retardar
aquest fenomen a 1'poca romàntica. L'ho

-me primitiu — ens recolzem en el pen-
sament de Worringer — té una obscura in-
consciéncia de la seva posició orgànica en
uma regularitat vivent. L'home clàssic ja
ano sent el món com urna cosa aliena, iinae-
cessible i saturada de mística graindesa, sinó'

'» Leagagra-ment viu del seu o .om a com emc	 1l^
da de descriure aquest orón complementari
de la seva personalitat.

El Romanticisme, amb el seu vessament
cordial damunt de totes des coses fraternes,
fa pròxims els homes. .Els diaris íntims,
els emocionaris es multipliquen. 'L'home es
contempla i es despulla davant del mirall.
Mariehalar efa notar com tota la novella del
segle passat és biografia, més o menys
referida a l'escriptor. 1 bé : es dóna un
curiós fenomen ; vivim, segons totes les
aparences, en un període antiromàntic. Una
sèrie de devocions típiques del segle xtx
han estat eliminades i substituïdes per d'al-
tres d'absolutament oposades. Em canvi, 1a
devoció per les biografies, per l'home con-
cret, no desapareix, ans al contrari, es mua-
tiplica i s'irradia en una complexa sèrie
de varietats. Caldria cercar una explicació
d'aquesta persistència,

GUILLEM D'IAZ PLAJA
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ha emès darrerament — en el llibre El ca-
pitalisme i les belles lletres — unes severes
apreciacions sabre la novella moderna, a la
qual rgprotxa d'haver absorbit tots els al-
tres gèneres literaris : la poesia, l'assaig, la
crítica, àdhuc la filosofia. Tot el que en al-
tre temps fou general com a idea, com a
concepció filosòfica — per exemple, els con-
flictes tràgics de Prometeu, d'Edip, d'Ores-
tes —, la novella ho rebaixa a la cate-
goria de simple fet divers, sense grandesa
mi beutat veritables. La raó d'aquesta de-
cadència, per Brentamo, és evident : resideix
en el nou gust del públic, «els baixos ins-
tints del qual, remoguts per la lectura dels
fets diversos en els diaris, troben llur sa-
tisfacció en la novella.» Una altra causa és
el descens general del nivell de la intelli-
gència ; ja no es llegeix per instruir-se, per
experimentar fortesemocions estètiques, si-
nó per distreure's, per atordir-se, per obnu-
bilar l'esperit. IEls escriptors, si volen asso-
lir algun èxit, han de satisfer aquest gust
nou i escriure novelles. I Brentano cita la
frase de Bernard Grasset : «Fins passat un
llarg temps no es podrà fer el compte de
tots els moralistes, historiadors, psicòlegs,
savis o poetes que la novella, ien els mos-
tres temps, desvia de l'esmerç útil dels
seus dons.»

Naturalment, constatem les paraules de
Bnentano i de Grasset perquè, a més a més
del seu valor informatiu, les trobem carre-
gades de raó, almenys fora del nostre país.
Ací, en efecte, no sembla que 1.a novella
hagi privat ningú d'un altre esmerç millor
dels seus dons. I no ho diem perquè ens
sobrin els novellistes i els trobem a faltar
en altres activitats,

Els «moderns»
Marcel Arland i Denis Saurat, a la N.

R. F. (i. eT de novembre), assagen de situar
les promociens de joves escriptors i de pre-
cisar el sentit de la denominació d'après

-guerre que vol ésser específica d'aquestes
promocions. «La màscara de l'après-guerre,
diu M. Arlaud, fou una ,anarquia de l'ètica
i de l'estètica, un menyspreu de la litera-
tura o, en els millors casos, una manca de
confiança en ella. Una impotència per a
sortir del propi esperit, horitzó únic, presó
sense amor : una recerca de totes les ano-
malies sexuals i mentals» ; «un gust pel
mou, el pintoresc, el monstruós i l'inesta-
ble,. Arrencada la màscara—etapa de re-
construcció, hom troba una superior volun-
tat d'equilibri. Així condensa també Demis
Saurat : la sinceritat, el coratge, la recerca
de l'etern, i l'abandó de la immortalitat
del jo.))

La fi de la postguerra
Cada generació ataca la »precedent. Ara,

a França, toca el torn de rebre a la ge-

neració dita de 1a postguerra. Una enquesta
entre els menys de trenta anys ho ha dei-
xat ben clar : cal liquidar la postguerra i
aquesta urgència no sols és proclamada
pels joves, sinó per representants de ge-
neracions anteriors a la promoció de 1920,
carn Thibaudet, Valéry, Massis. Tothom
reconeix que cal tornar a l'ordre i a l'e-
quilibri. Però : quin ordre i quin equilibri?
Hom acusa la generació de la postguerra

de no haver plantejat cap problema nou i
éssencial, i, per consegüent, de no haver

-lo resolt. «La gran feblesa de la postguerra
— ha dit Jean Maxenoe — és d'haver donat
obres més brillante que no ,pas sblides.a Pot
afegir-s'hi el que diu Massis de la pruïja
dels escriptors a examinar-se, a poar en els
baixos fons més tèrbols de llur ànima
mena d'exaltació de l'individualisme que
porta de dret a la desagregació de la cons-

cibncia. Amb tot, cal reconèixer que la Ii-
teratura dels darrers anys ha adquirit un
caràcter que en cap altra època no es troba

taro afirmat : la sinceritat. La importància
d'aquesta aportació serà segurament eva-
luada amb justícia dintre d'alguns ainys;
potser fins constituirà, als ulls do la pos-
teritat, el valor distintiu de la mostra època.

Ara bé : on va i què promet la genera-
ció de 1930? Valéry i Thibaudet pensen em
un nou classicisme. aAquest ,període de la
postguerra pot ,aparèixer com un roman-
ticisme — diu Vaiéry —. En té tots els
caràcters. Es el romanticisme de 1920-1930.
Més tard vindrà certament un classicisme,
ja que classicisme no és sinó posar en ordre
uns elements desordenats, i suposa un ro-
mainticisme anterior. Però no sé pas qué
podrà ésser gel classicisme en 1935•a

i a un autor en el qual cap probabilista
havia pensat. El Crexells serà atorgat diu

-menge vinent.
El sorprenent del Premi Nobel d'aquest

any ha estat la seva adjudicació abans de
1a data acostumada i el fet que s'hagi
conoedit a un mort, és a dir, que les
173,206 corones a què enguany s'eleva el
premi, beneficiaran els successors del poeta
suec 'Erik Axel Karlfeldt, ben poc conegut
fora d'Escandinávia.

Tant un fet com l'altre — el de l'avanç
de la data i el de l'atribució a un autor
difunt — han alçat .algunes crítiques. Però,
quant al segon, ]'Acadèmia Sueca ha pro-
cedit estatutàri,ament, ja que la candidatu-
ra de Karlfeldt havia estat presentada em
vida del poeta.

Karlfeldt, nascut el zo de juliol de 1864
d'una família rural de Dalecàrlia, deixà
la pagesia per estudiar carrera ; però en el
seu fur interior no acabà mai de perdonar-
se e1 que ell creia una traïció a la raça
pagesa. Fou professor i bibliotecari i con-
sagrà els seus lleures a la ipoesia. A qua-
ranta anys entrà a l'Acadèmia Sueca, de la
qual fou nomenat, en 1907, secretari per-
petu.

Les seves obres més populars són Poemes
de Fridol'in i Imatges de Dalecàrlia. Fri-
dolin, el poeta rústic, després ciutadà, r
finalment rústic altre cop, és Karlfeldt ma-
teix, pagès tornat ciutadà que acaba sen-
tint la crida de 1a terra, El seu pas per 1a
ciutat li serveix per renovar la pros&lia
sueca i eixamplar el vocabulani de la 11en-
gua sueca. Sembla que és aquesta riquesa
mètrica i lexicológica de Karlfeldt una de
les anajors dificultats de l'assequibiiitat de
la seva obra per un lector estranger.

Hostil a tota metafísica nebulosa i a
l'anàlisi més o m^ys turmentat de l'únima
humana, Karlfeldtr accepta la vida tal com
es presenta als seus ulls en el ipaisatge da-
lecarliò. Però no s'acontenta de solament
fruir de l'hora present, sinó que s'aboca
al passat, i 110 al passat gloriós i de gestes
guerreres, .ams al passat tradicional, ,les
costums ancestrals, la fe ingènua, dol cam-
perol suec.

El 8 d'abril darrer moria, i la seva mort,
bé que molt sentida en els països escan-
dinaus, passà gairebé desapercebuda a I es-
tranger.

presa de la vida política sembla haver-se
traduït en un desinterès per la literatura,
no és gaire probable que el Premi Crexells
aixequi grans polèmiques. Potser els que es
planyien de l'enrenou armat alguna vegada
al voltant del Premi, enyorin ara les dis-
cussions i àdhuc les invectives : al cap i
a la fi, aquest estat passional beneficiava
la literatura interessant-hi una gran part

de públic insegur, l'atenció del qual s'ha
distret fàcilment cap a altres manifesta -
cions, la qual cosa prova que era una

atenció més accidental que substancial.
No intentarem ni el més mínim intent

de profecia. Tot el que en aquest lloc es
digués com a possible o com a probable,
adquiriria als ulls del lector un caràcter
oficiós, tant com indiscret. 1 no interessa
ferir les naturals susceptibilitats ni alimen-
tar les més naturals esperances dels concur-
sants amb apreciacions a priori.

Només ens sembla útil fer algunes re-
marques per refrescar la memòria del lec-
tor, el qual, d'altra banda, pot haver se-
guit en aquestes mateixes pagines la histò-
ria del Premi Crexells, al qual hem dedi-
cat sempre una atenció que no creiem des-
proporcionada.

EI primer any, 1928, el Premi quedé de-
sert, per l'acció combinada d'una insuficièn-
cia del reglament i d'un excés d'escrúpols
dels jurat. No es pogué resoldre un empat
entre Cartes de lluny, de Josep Pla, i Vida
interior de l'escriptor, de Joan P.uig i Fer-
reter.

Consistint la finalitat del Premi a pre-
miar la millor obra d'imaginació en prosa,
de preferència novella, de l'any — essent,
per tant, un estímul i no una consagració,
— es va creure millor modificar el regla-
ment, que no permetia deixar desert el
Premi dos anys seguits, no permetent-li de
deixar-l'hi mai, establint, perquè aquesta
funció tingués um òrgan adequat, un sis-
tema de votacions que fes "impossible els
empats i conduís, imevita^blement, a la de-
siginació d'alguna de les obres inèdites pm-
santades o de les publicades durant l'any
del Premi, que comprèn des del dia primer
d'octubre al darrer de setembre de l'any
següent.

Sota aquest reglament treballà el jurat
l'any 1929, en el qual l'única votació que
calgué donà el resultat de cinc vots per a
El cercle màgic, de Puig i Ferreter, un
vot per a Fanny, de Carles Soldevila, i un
altre per a Entre flames, de Joaquim
Ruyra.

L'any passat, Laura a la ciutat dels sants,
de Miquel Llor, obtingué el Premi amb cinc
vots, i L'amor retrobat, de Carles Capde-
vila, aconseguí dos vots.

Havien compost el jurat, aquests tres
anys, el senyors Pon^peu Fabra, Caries
Rahola, Agustí Calvet, J. M. Lòpez-Picó,
J. M. Junoy, Carles Riba i Just Cabot.
El darrer any, ,perú, en substitució del se-
nyor Calvet, absent, hagué d'actuar el se-
nyor V. Solé de Sojo.

Segons el reglament, calia renovar el ju-
rat, i així es féu, introkluimt algunes m li

-ficacions en la seva formació. Actualment,
el jurat és de renovació semiautomàtica,
car en formen part els autors que són suc-
cessivament premiats. Però havent-n'hi sols
dos que reum ssin aquesta condició : J. Puig
i Ferreter i Miquel Llor, el secretari de la
Comissió gestora, Carles Capdevila, ocupa
un lloc en ci jurat, em espera que el pre-
miat aquest any el reemplaci. .EI jurat
que diumenge haurà de decidir es compon,
doncs, a més a més dels tres esmentats,
dels senyors Alexandre Plana, V. Salé de
Sojo, Estanislau Duran Reynals i Just
Cabot, reelegit secretari del Jurat per un
període de cinc anys.

Quant al Goncourt, deolarem no conèixer
ci llibre de Jean Fayard que aquest any
se l'ha endut. Els fabricants de profecies
es decantaven més aviat per Vol de nuit,
d'Antoine de Saint.Exupéry, un aviador de
I'Aéropostale que deu a Gide la -publicació
del seu primer llibre : Courrier Sud. Perú
ha resultat que les bones senyores del Pre-

mi Fémina, que s'atorga pocs dies abans
del Goncourt, vam decidir premiar Vol de
vuit i els jurats del Goncourt s'han ha-
gut de decantar per un altre llibre amb el
qual a penes es comptava.

I, pel que fa a nosaltres, tenim a tocar
l'adjudicació del tercer Premi Crexells, la
màxima distinció literària de l'any, segons
frase estereotipada en la premsa catalana.

Parlar del Premi Crexells pot ésser aquí-
valent a ficar-se en un esbarzer, i ho ha
estat en determinats moments. Però això
succeïa sobretot en èpoques en què, a falta
de gran cosa més, a penes es parlava sinó
de literatura i res com ella no semblava
que interessés tant. L'any passat, pel que
fa a l'interès públic, el Premi Crexells topà
amb una competéncia important : la suble-
cació de Jaca. Aquest any, en què la re-
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1 Vialges
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Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Es-
trangers - Passatges Marítims i aeris
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I_
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—	 Llegiu el nou llibre de

-	 Joan EsEelrich

DE LA DICTADURA

A LA REPUBLICA
Preu: 5 pesae4es

—	 Adminisfració i venda:

- Llibreria Cafalònia
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FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Unió de Fotogravadors
Casanova, 160-162 : Telèfon 77406



Baix relleu de Joan Rebull

N11MEW

LE/ ART/ - DIðCOð
LBS exposicìons m 	 u UI t

ha quedat plasmat amb una precisió im-
pressionant. I és que Rebull, com tots els
bons escultors que saben l'ofici, treballa la
matèria amb un sentit de profunditat, i
en comptes de modelar, tan sols, les acci-
dentacions del model, construeix cada ve-
gada tots els elements d'aquest model d'u-

é.;.

edicions d art que el nostre Ajuntament
sembla oferir. L'Ajuntament, la . Comissió
de Cultura o la Junta de Museus es tro-
barien en una situació com qui diu humi-
liant en accedir a aquesta demanda dels
artistes reorganitzadors. I, posats en tal
situació els esmentats organismes, podrien
aconseguir de manera passiva (i enc que
fos inconscientment) que amb 1 organitza- I
ció de les exposicions municipals a mans
dels artistes els inevitables conflictes que
sorgirien s'augmentessin i s'agreugessin.

La vida artística catalana no és tan in-
tensa ni tan socialitzada que autoritzi l'or

-ganització de dues grams exposicions anuals
de pintura i escultura nacional, i molt
menys que permeti posar a mans dels ar-
tistes aquesta organització. Però el ;més
greu, el més inadmissible d'aquest projecte
de represa de les exposicions municipals,
tant si les reprèn dkectament l'Ajuntament
com si aquest en delega l'organització als
propis artistes, és justament el caràcter
nacional que ara se'ls vol donar i que tin-
gueren abans de la Dictadura. En una
gran vació on l'art és múltiple i original,
on no tots els artistes poden exhibir-se, on
els que s'exhibeixen no poden ésser apre-
ciats per la gran part del públic que no
té accés a les sales i galeries d'art instal-
lades a molts quilòmetres de distància les
unes de les altres en les colossals urbs
multimilionàriament habitades, en aques-
tes grans oracions una o diverses exposi

-ei.ons nacionals d'art tenen certament una
vàlua excepcional i són esdeveniments
considerablement interessants. A Barcelona,
no. A Barcelona ens coneixem tots. Bi pú-
blie amateur freqüenta en un sol dia les
deu o quinze exposicions que es renoven
setmanalment; i en aquestes exposicions hi
admira o repudia tots els artistes que pu-
guin concórrer a les exposicions nacionals
o municipals, i encara uns quants més ;' i
aixa amb la particularitat que les obres
exhibides en les galeries públiques durant
tot l'any són les millors de cada artista ex-
positor, i les que els mateixos artistes des-
tinen a les exposicions nacionals, quan es
dignen enviar-n'hi, són les ,pitjors. Tots sa-
beco això per experiència repetida; i enea-
ra sabem més ; sabem que a les exposicions
nacionals no concorren molts dels artistes
més qualificats. De manera que la supres-
sió de les exposicions amb caràcter de na-
eional no priva el públic d'admirar tota la
producció dels nostres artistes, no priva els
artistes d'exhibir totes llurs obres i de ven-
dre-les si a mà ve. El que més interessa
el públic i el que hauria d'interessar prin-
ciipalment els nostres artistes és les expo-
sicions municipals d'art estranger, antic t

modenn, i les exposicions retrospectives del
nostre art, ultra l'edició de biografies i
monografies dels mostres artistes pretèrits
i del nostre art antic. No és convenient

`
tampoc l'organitzaeïó d'exposicions d'art
cata'1à a l'estranger : el nostre art no ha
aconseguit encara la força ni la persona-
litat que li són indispensables per .a late-
ressar els públics connaisseurs estrangers.
Ho sé per experiència directa.

Seria un greu error dels nostres artistes
i una prova palesa de decrepitud posposar
el desig de veure i tocar les obres dels mes-
tres estrangers contemporanis i antics, l'art
extremoriental i tantes altres meravelles de
l'art de totes les terres, a la cupiditat d'u-
na venda eventual en les exposicions mu-
nicipals. IEl nostre museu d'art modern pot
trobar altres avinenteses més asserenades
d'augmentar el seu fons de pintura, de di-
buix i d'escultura, i, tots plegats, públic

1 i artistes, tenim molt per apendre.
JOAN SAUS

El nostre Municipi ha acordat rependre cal propi, oficines i altres elements d'ac-
les ewposicions municipals d'art i ha dele- tuació constant, no atorga iguals drets el
gat aquesta funció a la Comissió de Cúltu- fet de percebre una petita subvenció com

	

ra ; aquesta ha encarregat l'organització de	 el de percebre l'import de totes les despeses

	

les susdites exposicions a la Junta de Mu-	 d'organització, ultra els cabals que repre-

seus. Per fi, en iniciar la Junta de Mu- senten el pressupost de premis, adquisicions
seus aquesta feina, s'ha vist sobtada per ... '
una demanda dels artistes, o d'un sector
de les nostres arts, en virtut de 1a qual
les exposicions. municipals d'art, si bé 'han
d'ésser pagades i administrades per 1'Ajun-
tament, haurien d'ésser organitzades pels
propis artistes, exclusivament 'per ells. No
es pot demanar un major absurd, A Ca-
talunya avui dia una exigència així és
realment un absurd. Així i tot, la magna-
nimitat de ]Ajuntament ha anat fins accep-
tar aquesta demanda d'un cert sector
artístic sempre que vagi signada per una
trentena de signatures d'artistes coneguts.

Jo he estat pregat de posar la meva sig-
natura a una tan singular sollicitud, i hi
he accedit de bona gana, a desgrat de
l'absurd. Hi he accedit per companyonia
i per altres raons de delicadesa que no són
per referir-les en aquest lloc. Però he ac-
oedit tot fent constar l'absurd ^amb les
següents raons

Eis artistes catalans no estan capacitats
per a una empresa així. Ni en tonen l'ha-
bitud ; ni es troben entre nosaltres artistes
prou independents per a distreure el molt i
continuat temps que cal despendre durant
tot l'any per tal de mantenir un organisme
tan complex i delicat com l'organització de
les exposicions nacionals d'art modern, i
molt menys per a organitzar les exposicions
d'art estranger que estan compreses, se-
gons tinc entès, en el programa encara
inèdit de aa represa d'exposicions munici-
pals d'art. Si a aquestes feines s'afegeix
la d'organitzar exposicions retrospectives
d'artistes catalans i l'edició de monogra-
fies d'aquests artistes, tal com feien els
ajuntaments barcelonins pre-dictatorials,
aleshores no cal dir si augmenten les difi-
cultats que els artistes esmentats s'imposen
amb l'organització de les exposicions.

La divisió de les exposicions en qüestió,
tal com la proposen els artistes reclama-
dors, la divisió en exposició academicista
i exposició d'art avançat, l'una oberta du -
rant la primavera, l'altra durant la tardor,
amb jurats i organismes peculiars a cadas-
cuna, no solventarà ipas ei problema de
les incompatibilitats, problema que certa-
ment es planteja a totes les ciutats d'art,
però que a la mostra terra és més greu més
irreductible i feroç que arreu. A Catalu-
nya des divisions entre artistes no es 1i-
miten pas a les d'avençats i tradicionalis-
tes, sinó que aquestes mateixes es troben
subdividides en moltes d'altres, encara més
implacables, tot i la llur identitat. Es jus-
tament aquest aixemioament d'agrupaments
d'artistes el que obliga més aviat a orga-
nitzar exposicions municipals doi^ques, el
que reclama una direcció ben reforçada
d'oficialitat, ene que fos amb poca inter-
venció de l'element oficial, mentre ella es
trobés al cap, responsable i provident a
tota hora i reguladora desinteressada del
cúmul de passions que aquesta mena d'em-
preses carretegen.

Els «Salonsn de París, model emulador
dels nostres artistes reclamadora, són cer-
tament organitzats pels propis artistes, tot
i que alguns d'aquells «Salons» reben sub-
vencions dol Municipi o de l'Estat. Però,
ultra que els ,artistes de França estan
d'anys ha organitzats en «S^alonsn amb lo-
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Syra
Es el nom d'una nova Sala d'exposicions

recentment inaugurada. En les vitrines del
vestíbul, bibelots i peces d'art decoratiu
acuradament seleccionades ; les sales reser-
vades a exhibicions estan ben illuminades

i agençades amb bon gust; un conjunt ter-
ça agradable.

Si el continent és apreciable, el contin-
gut és excellent. Inaugurar una galeria
d'art amb escultures d'Angel Ferrant i di-
buixos de Francesc Domingo demostra el
bon criteri dels dirigents de la casa Syra.
No creiem necessari repetir els elogis a qué
són mereixedors aquests dos artistes ; els
dibuixos i les escultuees segueixen cons

-tatant les remarcables-qualitats de llur ha-
bitual producció . Perú, en canvi, voldríem
aprofitar la inauguració d'aquesta nova
galeria per insistir i repetir el que hem dit
altres vegades.

Al nostre entendre, e1 comerciant que
s'emprèn la direcció d'una nova sala d'ex-
posicions contrau una responsaii ilitat artís-
tica que no deuria mai eludir. El dirigent
d'una galeria ha de tenir el seu criteri ar-
tístic, sigui el que sigui, però uun criteri».
Llagar la sala al primer que es presenti,
podrà ésser una solució comercial (al nos-
tre juí, deficient), ,paró no podrà, després,
atorgar cap finalitat educativa a la seva
actuació.

Installar una botiga és 'un negoci. Ben
entès. Però si una botiga ainunciada amb
el prestigiós nom de galeria d'art només
ha d'ésser un negoci, soase cap orientació
ni criteri respecte el fet artístic, aleshores
totes les gasetilles que successivament ari-
r  enviant a la premsa diària en nom de
la cultura i el cultiu de l'art, són un tracte
de favor en detriment dels negocis d'altre
mena. I ara que ve a tomb, voldríem re-
eomanar als directors de les nostres gale-
ries d'art una certa contenció en el redac-
tat i profusió d'aquestes gasetilles. Els lec-
tors de les seccions artístiques dels diaris
i tots els artistes assenyats els ho agrairan.

La galeria Syra comença la seva vida
amib els millors propòsits i urna bona orien-
tació. Li desitgem un seguit d'encerts i vida
próspera.

Baix relleu de Rebull
Amb motiu de l'homenatge de la ciutat

de Vilanova al President de la Generalitat,
l'escultor Rebuil ha executat un admirable
baix relleu. En aquesta obra el mestratge
de Rebull es manifesta amb tota la seva
penitud. El nu de dona, tot i ésser expli-
cat amb les limitacions d'un baix relleu,

Jean Cassou, a Les Nouvelles Littéraires
ens dóna noticia d'una nova edició d'Ovidi
decorada amb dibuixos de Pau Ruiz Picas-
so, Confessem que no ens ha produït cap
estranyesa el lligam d'aquests noms, en
aparença tan allunyats per la cronologia.

Ben mirat, hi ha en tota l'obra del pintor
franco-andalús-català un empelt de olassici-
tat perdurable. Eugeni d'Ors ha parlat de
l'italianisme de Picasso. Es a dir, del seu
amor a la claredat i a la simplicitat; . del
seu gust per la .línia ferma, lliure de nuan-
ces nòrdiques. Es amb aquest pensament
que Menéndez Pelayo oposava la claridad
latina a les nieblas germánicas. El Nord
al Sud.

^En aquesta edició es subratlla una vegada
més el signe classicitzant, constructiu, del
nostre temps. Dinis l'etapa de reconstrucció
que substitueix els ismes de la primera
postguerra, la figura de Picasso torna a re-
pendre una posició senyera, com la que te-
nia abans de la crisi espiritual 1918-1930,
que Crémieux anomena etapa d'inquietud.

Víolins d'Ingres
Una revista illustrada publica unes teles

al pastell amb què don Jacinto Benavente
assaja les seves facultats pictòriques. Com
don Antonio Mauna, Benavente esmerça el
temps que li deixa lliure el culte del verb
per a dedicar-se a •a41ò que no ha estat fet
per a ell . Es el cas etern del violen d'Ingres
que es repeteix i es repetirá fins a l'eter-
nitat.

Els assaigs pictòrics de Benavente són
horribles. Com que coneixem el seu humor
i .la seva ironia mofeta, sabem que els ni-
inots han estat fets ien broma ; (potser, fins
i tot, imitant qualque isme piotóric passat
de moda. La mala traça de les teles és una
mica sospitosa. Hi ha, però, un detall més
greu. Benavente ha illençat una vegada més
la notícia que deixa d'escriure per al
teatre. La consternació han estat general,
com de costum. Ràpidament, com de cos-
tum també, s'han iniciat les rogativas per-
què el mestre tonni a rependre les seves
tasques habituals. Sembla que, a darrera
hora, Benavente ha •fet somriure aquella
careta de Mefistófeles petit, de diavolino una
mica acabat i ha ,promès formalment tor-
nar a escriure per al teatre. Els benaven-
tins de tot el món han respirat . Però és
que ells creien que un home eom Benaven-
te, que ha triomfat oeint vegades al teatre,
podria deixar d'escriure per un acte de la.
seva voluntat? Que es tranquilli^tzin els seus
admiradors.

Altrament, caldrà descoratjar-lo — per
pura precaució — de les seves habilitats
pictòriques. No fos cas que, momentània-
ment decebut de la carrera de Shak,espeare

o de Shaw, temptés la glória d'Amgélico
o de Picasso.

En definitiva, sembla ben provat que si
per alguna cosa sha nascut den Jacinto és
per a fumar cigars de primer ordre i per

a escriure ' obres de teatre, no tant de pri-
mer ordre.

«Saíson persane"
A París s'anuncia amb una publicitat

estrepitosa la saison 15 ersane. Després de la
comentadíssima exhibició d'art persa que
tingué lloc a Londres l'any passat, aquesta
repetició general no ens sorprèn.

Un oecidentaiista a ultrança podria do-
nar la culpa al senyor comte de Keyser-
ling d'aquesta intervenció de l'orient — del
venT de l'orient — damunt la clara, freda,
matemàtica i cerebral civilització d'occident.
Després de Baudelaire, intoxicat d'opi, sem-
blava que ]''Orient s'havia allunyat. Tor-
nará a haver-hi un perill groc, com per a
l'Europa d'ahir o com per a d'Amèrica
d'avui?

L'Orient sempre ens farà més por que

	

A les Galeries Laietanes, Gausaehs ex-	 goig. I darrera cada chinoiserie sempre

	

posa una sèrie de dibuixos, la major part	 veurem el ganivet clavat a l'esquena de la
	dels quals són de l'Alt Aragó. Feia temps	 energia d'Europa.

que aquest ar tista no havia exposat. Espe-

	

rem que d'ara en davant serà més gane-	 -

rós en exhibicions de les seves obres. Un
artista de la sensibilitat afuada com Gau-
saehs ha de situar-se en el lloc distingit
que li pertoca. Sembla que Gausaehs re-
torna a la pintura objectiva, després d'un
període d'experiències i recerques subjee-

tives. Un retorn, però, que no és cap
claudicació, sinó més aviat una superació.
IEsperem la seva exposició de pintures per
comentar tal com es mereix l'obra remar-
cable de Gausachs.

MÀRIUS GIFRE,DA

na manera vertebrada i després segueix,
com a conseqüència, aquell modelat que,
els escultors que no entenen l'escultura,
tenen com a única aspiració i refugi.

La Rambla de les Flors
En l'exposició iconogràfica de la Rambla

de les Flors que actualment es celebra ren
els soterranis de ]a plaça de Catalunya,
hi ha els projectes presentats al concurs
per a un model de taulells per vendre flors.
Cap d'aquests models no és un model que
compleixi les condicions d'estètica urbana
indispensables per a un lloc de tant com-
promís,

Reconeixem que el tema és difícil de se-
lucienar. La Rambla és 1a nostra primera
via, i cal,, per tant, tractar-la com es me-
reix. L'Ajuntament ha estat encertat en
convocar aquest lliure concurs, però ho es-

tara més encara si el declara desert. Ara
bé, el problema de trobar una nova forma
de taulells s'ha de resoldre per així com

-plaure 'les justes demandes de les floristes.
Despnés del fracàs d'aquest concurs, l'A-

juntament hauria de recórrer a la coman-
da directa i retribuida. Al meu entendre,
es podria encarregar aquest projecte al Fo-

ment de les Arts Decoratives i al grup
d'arquitectes joves G. A. T. C. P. A. C.

Cada entitat podria nomenar els mem-
bres més indicats per resoldre el model es-
perat. 1 després, un jurat solvent triar el
més reeixit.

Gausachs

Feu fer els vostres gravats a

Fotogravats Exprés
IGUALADA, 6 (Gràcia)

Telèfon 76935

QUI NO S'ACONSOLA... MIDA DE PREC'AUCIO LA MALA DbS IRIBUC 10 DE LES MATERIES 
—He estat a punt de trobar feina, i per

celebrar-ho he comprat un vestit i un parell
de sabates.

(Negro-York World Telegram)

—No vull pas que em donin vacances.
S'adonarien que poden estar-se de mi.

(New York World Telegram)

Al Brasil fan carbó del cafè	 A Alemanya fan café del carbó

(Vorwrirts, Berlín)

—Quina edat té, senyora? De pressa, con-
testi ! Cada segon que passa és més greu
el seu cas!

(Dimanche illustré, París)
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—.Quina hora és?

—Perdoni, no sóc jo el que serveixo aques-

tes taules.

(Life, Nava York)
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pateixen de bronquitis,

són propensos a cadarns i

lats,

fumen amb excés,

ilescents de grip i pulmonies,

:erren irritació de gola,

reballen en un medi de pols o

umitat

os i ¡'han de combatre prenen!

astilles
r. Andreu.

que descongestíonén les mucoses respiratòries
M.r	 i faciliten l'expectoració. Famoses arreu del

món,

' ^^enwneu lanova capssa á'UNA PES S f TA
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Signoturo

Fotografies dedicades en el saló d'espera
del radiòleg.

(Life, Nova York)

—Senyor : què li ha semblat el nostre

El nus de la corbata, per Adamson (de	 nou cocktail?

l'àlbum publicat per Stock, París). 	 (Lije, Nova York)

Societat Espanyola de Carburs Motal'Iics
Correuai Apartat 190	

BARCELONA	 Telèfon 73013
T.lea., "Carburos"	 Mallorca, 43R

I

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °/ o DE PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de
fiIs 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
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PASTILLES ASPAIME

ANUNCIANTS...!

Una moderníssima organització completa en publicitat

Pellícules de 
dibuixos anímafs

mudes i sonores - patent núm. 121288 - aplicades al

servei de la tècnica publicitària, us l'ofereix;

COMPOSICIO:

Sucre, llet, 1., 5 ctgs.; ex-

trecte regalèssia, 5 ctgs.; ex-

tracte diacodi, 2 milg„ exc

tracte medul'la vaca, 3 milg.;

Gomenol, 5 milg.; sucre men-

toaniseat, quaatitet suficient

per a una pastilla.

GUAREIXEN RADICALMENT LA

TOS

PERQUE COMBATEN LES SEVES

CAUSES:

Catarros, ronqueres, angines,

laringitis, bronquitis, tubercu-

losi pulmonar, asma i totes

les afeccions en general de

la gola, bronquis i pulmons

"Agencia General de Anuncios" 1

Vostres productes poden ésser propagats amb èxit segur

per tota la Regió Catalana i Illes Balears

200 cinemes en ciufafs i poblacions

de categoria

IMPRESOS COSTA

Asalto. 45. -Barcelona

fontanella, 10, 1.', 213 1 -Tel, 16606

BAR;CEIONA

ÄÍÁ	 Avinguda Menéndez Pelayo, 85, l,e'

Å'h.:*	
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