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MIRADOR INDISCRET
Es un fet digne d'esment que la gran

majoria d'oradors d'esquerra que han parlat
en els mítings electorals de la setmana s'es-
forcen a remarcar ]'aspecte de plebiscit po-
lític quepresentaran les vinents eleccions
municipals. En canvi no diuen res dels seus
programes administratius, que segurament
deuen tenir : o bé, com en el cos del Bloc
obrer i camperol, el qual promet tota mena
de reformes profitoses, no especifiquen com
ho faran per dur a cap aquells violents
trasbalsos, dintre el termi-
ni del seu mandat popular.

Aquesta anomalia, al nos-
tre entendre, obeeix a dues
raons

Primera (encara que 'no
sigui la principal), perqúè
ho creuen així.

Segona, perquè, donada
la càrrega passional d'a-
quests moments, és molt
miés simple predicar idees
generals, quan n'hem patit
un dejuni de tants anys a
causa de generals sense
idees, que no pas detallar
programes administratius.
Tothom té por de refredar
les masses, o, cosa pitjor,
presentar-se com a fred da-
vant una opinió abrandada.

I, no obstant, una certa
reflexió, un peinsament 'de
fredor, és molt oportuna en
aquests moments per part
de tots aquells que vulguin
servir lleialment la ciutat,
amenaçada com mai per mil
greus problemes pendents i
dels que no tenen espera. I
servir la ciutat, .ara com
ara, és la millor manera—
per dir-ho en un mot, la
única—de servir Catalunya,
el catalanisme i la causa de
la Rapúblioa ; que mai no
vindrà si el país no arrilba a
la convicció que els partits
republicans, així com qua-
nyen els dinàstics en valor
ideològic i ètica política, sa-
ben superar-los en sentit de
la realitat i de 1'oportunr-
tat. Cal, .a,a niés que mai,
tenir cura de desfer, l'equí-	 torne
voc que, malauradament,
una tradició històrica ha es-
tablert en l'ànima del poble entre República
i axirinolan.

Adhuc, no negant l'indiscutible sentit ple
-biscitari que tenen les presents eleccions

municipals, hom en pot treure el millor
argument per tal d'exhortar els nostres po-
lítics d'esquerra i la massa intelligent a
tenir una plena consciència de llur respon-
sabilitat i avantposin, en un rnoviment de
serietat, l'aspecte administratiu a cap altra
consideració, multitudinària al capdavall.
Certament, aquest carácter plebiscitari iha
d'ésser causa que hom vagi amb més d'es-
guard en totallò tocaint els problemes ad-
mimistratius. Un fracàs, una fluixedat en
qualsevol d'aquests aspectes, ultra la gra-
vetat que té sempre, en aquests moments
n'adquiriria una altra d'especialíssima. Re-
percutiria, no pas tant en les persones, ni
en el orèdit particular de cada partit es-
querrà, com en el de l'ideal que tots plegats
sustenten. Aquest ideal que els abranda, i
que de vogades els entusiasma tant, que de
més •bona gana el cantarien que l'estu-
diarien.

Per sort, les observacions nostres i les
de moltes persones molt diverses, coinci-
deixen a adonar-se que, durant els actes
de .prgpaganda, la nostra massa ha signi-
ficat clarament una repugnància davant de
certes estridòn•cies que la sinceritat i el bon
sentit ens obliguen a confessar que eren
demagògiques. Que així com ha saliut
aplaudir el coratge i lá fermesa de con-
viccions, ha reaccionat vivament quan es
tractava de substituir la qüestió principal
per d'altres d'accesòries : quan els oradors
descendien a personalismes poc generosos.
Llavors que, més o menys a gratcient, con-
fonien les 'qüestions de tàctica amb les de
moral o patriotisme.

Cal que, veient els arbres, no ens oblidem
de la selva ; però també .és important, en
alguns moments, que per amor de la selva,
descuidéssim la vida dels arbres. Seria un
amor ben mal entès.

En altres termes, les eleccions municipals
interessen, en primer terme, el Municipi i
les mesures municipals que es derivin de
llur resultat ; Catalunya té el seu problema
però Barcelona és una part de Catalunya.
I en aquest moment, a Barcelona, per
exemple, no podem prescindir de pensar en
els problemes barcelonins, si és que tenim
amor a Catalunya.

I, pensar d'altra forma, és absurd i mul-
titudinari. Respon a peresa mental o a pri-
mitivisme. Per banda del nostre poble, serra
una gran manca de sentit polític; per banda
dels dirigents polítics, constitueix un greu
mancament a l'ètica.

Car és lícit i àdhuc lloable desitjar l'a-
plaudiment del poble ; perd cal també que
sigui per les bones obres que hom fa i no
per les paraules que hom prodiga o les
excomunions inoportunes que fulmina.

Un altre aspecte de les properes eleccions
municipals, que haurà cridat l'atenció dels
electors, i que es pot relacionar amb el que
hem dit, és sens dubte la gran quantitat de
candidatures que es presenten

Si les eleccions es fessin aquí seguint un
sistema',r^mblant a l'adaptat, per exemple,

a França, on en el •primer torn d'escrutini
s'exigeix la majoria absouta i en el segon
torn tots els candidats que fan nosa són des-
cartats, no hi hauria res a dir. Perd havent
de quedar elegits els candidats en una sola
elecció, la dispersió de vots, per bé que pu-
gui ésser profitosa des d'un punt de vista
plebiscitari, pot falsejar una mica la veri-
table representació de la ciutat,

1 nò parlem ja d'aquelles candidatures
que sols representen un interès personal,

A hores d'ara, entre assemblees i mítings,
els ciutadans de Barcelona hem pogut sentir
discursos de tots els divos de la política, els
que es presenten per candidats a les ¡5ròxi-
rnes elecoions municipais i els que es reser-
ven fer a ocasions millors. 1 cal reconèixer
que, en general, l'idioma dels oradors és
Inés correcte que abans de la dictadura. De
la mateixa manera que ha millorat el llen-
guatge escrit, també s'ha perfeccionat la
nostra manera de parlar. Ja quasi és tim-
1' ossible descobrir un orador que faci ús del
sin embargo, del pues o de l'algo. El senyor
Josep Maria Pi i Sunyer, que va defensar
jma tesi duraiit la Conferència Nacional Ca-
talana de l'any rgzz, va• conservant el seu
récord.

No demanem que els oradors s'expressin
en un llenguatge purista esmaltat de llurs»
i «ultra això». Seria excessiu i, per altra
part, la , paraula no necessita els recursos li-
teraris de l'escriptura. No obstant, si no
pot assegurar-se d'una manera absoluta que
els graus de catalanisme d'un orador els
hagi de marcar la puresa de llenguatge, és
lícit de sospitar que un orador sense gra

-naàtica tampoc no és capaç d'escriure. 1 si
un polític no parla ni escriu, ja em direu
cona s'ho farà per expressar les seves opi

-fions, si és que en té. La ploma o l'oratò-
ria són les dues úniques disciplines conegu-
des que ens permeten de cenyir i concretar
un pensament. L'home acostumat als exer-
cis literaris o oratoris domina millor que
altres el seu pensament. Es un fet demos-
trat que els mecanismes excitants del pen-
sanaent són la ploma o l'oratòria. El secret
de l'èxit dels advocats en la política cal cer-
car-lo en la facilitat de paraula, i a vegades
també de ploma, posada al servei de la in-
te•ligència.

Seria, però, injust desconèixer que hi ha
homes que ni parlen ni eiscriuen í han fet
un gran paller a l'Ajuntament. Aquests ca-
sos són raríssims, però quan se'n presenta
algun de típic podeu assegurar que aquell
regidor mut, incapaç de parlar en les ses

-sions consistorials o de formular per escrit
una proposició, desplega una gran activitat
subterrània i té una influència definitiva en
les comissions.

El que no ha millorat és el bagatge d'idees
^PJS	 lA10°wv^l°ç nyalc•.. Fc. fS /uivt' da Mro..
oradors que ni ðrbuitats obtenen
/roc èxit. Generalment els oradors d'idees
mediocres són els que administren a l'audi-
tor  una dosi més forta de barbàrie. ¿Cal
desaconsellar la truculència oratòria? Cal-
dria abans saber si l'èxit electoral pot ésser
influït per una campanya de mítings. Sem-
bla que certs discursos que obtenen èxits
grandiosos na han de tenir cap acció deter-
minant a Phora d'anar a votan, i que un
bon discurs d'un líder pot decidir molts
electors.

Ben mirat, els misteris de l'oratòria són
inescrutables. Es per això que, ara que heno
de fer política, seria de desitjar que les co-
missions de propaganda dels partits toses-
sin càtedres d'eloqüència,

1 més que mai, ara que la tècnica i les
realitats són les paraules més corrents del
lèxic polític que s'estila en l'actualitat. —
M. B.

La popularitat té, de vegades, les seves
fallides.

Així, ,per exemple, Acció Catalana, que
presenta l'eminent compositor Amadeu Vi-
ves, com home popular, pel districte potser
més popular de Barcelona, s'ha trobat que
per tot el barri del carrer de Carretes es
disposava la gent a votar equivocadament
un adroguer .

Per què? Perquè es diu també Amadeu
Vives. Tothom de per allí el coneix.

Decididament, el •món és petit. Feu una
Doña Francisquita i us surten de dins d'un
colmado» a disputar-vos la glòria!

Una pluja de Guals

Disposat a sumar vots, l'Amadeu Vives,
sempre incisiu en e1 comentari, ha frenat
aquests darrers dies la llengua.

--Consti, però—observava fa poc em un
dinar—, que es pot malparlar d'algú i al-
hora ésser-hi amic. Són dues coses diferents.

Ara comprenem per què, malgrat l'a-
mistat que l'uneix amb l'Adrià Gual, digué
en ocasió de celebrar-se ací el Congrés In-
ternacional del Teatre

—Han vingut tots els Guals del món !
La frase és bona. Com que En Gual

no vota al districte cinquè, no tenim in-
convenient a ressuscitar -la.

De candida,+ a infervenfor
Tothom sap que En Camps Margarit és

popular.
Però, com a l'Amadeu Vives i com al

més pintat, la popularitat en anés d'una
ocasió li ha girat igualment l'esquena.

Quan més satisfet es trobava En Camps
de veure's en la candidatura d'Acció Ca-
talana, un alt empleat de les seves oficines
electorals l'emprèn i 1i pregunta

—Voldria ésser interventor?
Per primera vegada a la vida, el nostre

amic es sentí altaner
— Senyor meu : sóc candidat.

Un Pellicena i mig

Pel mateix districte quart, els regiona-
listes oresenten el senvor Pellicena- dir tnr

--En Camps Margarík és important—eia
a la Lliga un porter del districte—, però
el senyor Pellicena el guanya.

—Ja ho crec ! — comentava després una
mecanògrafa de les oficines—. La prova
està en que a la nostra candidatura hi han
posat un Pellicana i 'mig.

E1 mig, segons aclarí la mecanògrafa,
admiradora de Muñoz Seca, és el senyor
Pellí, candidat pel districte novè !

Els 4ècnics parlen

A un centre regionalista de la Barcelo-
neta. Míting de presentació de candidats.
El prohom Bausili es llença de ple a l'ora-
tòria lírica i simbólica.

—Després vingué la tormenta — diu—.
Després de la tormenta, de tota una nit de
tormenta — insisteix — vingué...
Què us penseu que va venir? IEl dia? La

calma? Doncs us equivoqueu.
Té la paraula Hin Bausili
--iDesprés d'una nit de tormenta, ha vin-

gut la primavera!
Si admetem que la tormenta era la Dicta-

dura i que 'la primavera és la Lliga Regio-
nalista, veurem que no ha estat pas en va
que !En Bausili ha pronunciat aquells tres
cents cinquanta discursos em els dinars del
Rotary.

Fia'í dels amics...

En acaibar-se el míting d'Acció Catalana
del dissabte passat, el fotògraf volia fer un
grup dels oradors però hi mancava En Bar-
nades.

—On és? — va preguntar a !En Trigo, un
dels redactors esportius de La Publicitat.

—Es allà baix. Mireu.
Bernades parlava amb un home allunyat

del grup .
E1 fotògraf va dir:

-,Sembla un carreter.
—'No ho estranyeu. Deu estar preparant

rodes.

Glòria i profí4

En el seu darrer article, històrico-instruc-
tiu, Francesc Cambó recomana a Josep Ma-
ria de Sagarra que es llenci de •pie a escriu-
re drames històrics d'ambient poemàtic. Si
així ho fes — diu En Cambó — «quina glò-
ria per l'autor! Quin profit ,per Catalunya!,,

En canvi, 'En Vicens Solé de Sojo sosté
que la verssió camboniana està equivocada.

—La veritat — diu — seria la següent
((quina glòria per Catalunya! Quin profit
per l'autor!»

En què quedem?

La Noche de divendres passat publicava
a primera pàgina un article dedicat al can-
didat a regidor Oleguer Junyent. 'Entre al-

tres coses, deia : Junyent puede mejorar la
riqueza de nuestros Museos y, principalmen-
te, evitar los emplastres arquitectónicos que
afean las irás hermosas vías barcelonesas,
conteniendo ese afán de cargar panoramas

urbanos con monumentos lamentables, des-
d icha. ei lo que parece especializada Bar-
celona,

D'acord. Perd...
Perd a la pàgina cinquena del mateix mi-

mero, en la ressenya de la sessió de l'Ajun-

tament, La Noche publicava unes titulars a
cinc columnes que deien així

Continuando el boycot al emplazamiento
del monumento a Pi y Margall en el cruce
del Paseo de Gracia con la Diagonal y apo-
yándose en razones sofísticas de estética ur-
banes, los señores Massot y Maynés impidie-
ron la aprobación del dictamen de la Co-
nrisión Ejecutiva.

Si no fos que el monument a Pi i Mar-
gall el qual es defensa a la pàgina cinquena
de La Noche forma part — r de quina ma-
nera! — d'aquells monumentos lamentables
els quals hom condemna a la primera pà-
gina, potser no tindríem res a dir-hi...

La modèsfia d'En Pich
Els que ham llegit la convocatòria i con-

dieions del concurs de Montserrat vist pels
pintors catalans, hauran observat, en la llis

-ta de premis, alguns d'oferts per persones
que amaguen el nom amb exemplar mo-
dèstia.

Un d'aquests premis és el «Premi Santa
Cecília», de 4,000 pessetes.
Doncs bé encara que sigui ofendre la

seva modèstia, que ja hem quedat que era
exemplar, hem de fer saber que el donant
no és altre que Pich i Pon.

En Màrius Aguilar ho sap tan bé com nos-
altees, com també sap allò de Sant Pan-
cràs, però dissimula.

Mosfres de facie

I ara que parlem d'En Pich. De casa seva
surt un setmanari izquierdista, .amb el títol
de La Calle, per fer oblidar que de la matei-
xa casa sortien retrats a tota -plana del cap
de l'Estat, del capità general Barrera i de
tots els personatges i personatgets de la dic-
tadura.

Vetaquí que al darrer núanero, La Calle
reproduïa del reaccionaríssim Chavarri de
París, menja de camelots du roti, una carica-
tura en qué la República francesa atroti-
nada i ensorrada en un bassa] de llot, pre-
gunta .a d'espanyol que se la mira repenjat
al Pironeu : oQuè, això us tempta, senyor?»

Coses així deuen formar part d'allò que
En Pich anomena filtreo.

Piquiponiana
,mirïa en la candit ^- . 	 ^ ^'K°`N"^^fatu+« lerrouxrsta.

—Ea oert, don Jua„s	 _..
—No. Que no sap que m'ihe passat als

cans... tu... ti... cionalistes?
Això dels constitucionalistes oli costava de

sortir...
El seu interlocutor insistí
—Als qui diu?
—Als cons.., tu... Miri: m'he tornat •a

canviar de partit!

E1 general Burguefe

Aquests dies s'ha parlat irnolt del general
Buaguete. Però potser la gent no saben que
l'ex-presidont del Tribunal Suprem de Guer-
ra i Marina, a més de militar, és histo-
riador.

Títol d'una obra seva : Historia militar
universal y del Japón.

No en parlem més?
Entesos. No en parlem més.

Tanfs peus, fanfs parfiís

En una penya d'amics hom parla d'un co-
negut doctor, esportiu, ciutadà i periodista,
que sempre s'ha distingit per la llargada
dels seus articles i parlaments, i .per la in-
estabilitat de les seves conviccions políti-
ques.

—.Aquest minyó, no bada — diu un dels
contertulis. A hores d'ara, ja té un peu a
l'Esquerra Republicana Catalanista i un al-
tre a l'Acció Catalana Republicana.

—...I encara li resten dos altres peus per
collocar — afegeix iEn Rossend Llates.

Aquesfs oficiosos

La Veu, donant compte de la Setmana de
Saviesa de Formentor, deia

«Estelrich, recollint les conclusions de la
conferència dei dia anterior, exposà el con-
flicte espiritual del nacionalisme i de l'in-
ternacionalisme. En la conversa intervin-
gueren brillantment Reyserling, Alomar i
Font. Foren moments realment sublïmsn
(el subratllat és nostre),

Home .Nicol, us heu excedit.

El déu Shiva, socialista català

En la Setmana de la Saviesa sembla que
el comte de Keyserling ha donat una espe-
cial importància a l'estudi de les religions
orientals. 'En una de les converses, el comte
filòsof presentava als oients la interpreta-
ció cósmica del déu Shiva. Terminada l'ex-
plicació, el doctor Cosme Rotes, s'aixeca,
amb el rostre il.luminat, i diu
-,Però si això és el programa de la Unió

Socialista de Catalunya!

comeníaris

Els nedadors del C. N. Barcelona tenen

una manera molt dinàmica i esportiva de
comentar les coses.
La setmana passada, per exposar un

exemple recent, a l'entorn de la piscina dos
nedadors conversaven sobre els accidents

ocorreguts a Madrid en aquest to
—I quants trets dius que varen tirar?
—Quatre mil.
1 només en varen matar un?
—Sí.
—Renoi, quina pèssima punteria!...

LES ELECCIONS MUNICIPALS

Per l'înterès de la Ciulal
Els Dijous -
-^— Blancs

ELOQU^NCIA ELECTORAL

n a aturar-se davant dels cartells
electorals.

perquè és d'esperar que els electors decan-
taran les seves preferències envers les can-
didatures que ofereixen, si més no, la ga-
rantia d'ésser presentades per un partit po-
lític solvent, i menysprear aquells que fain
de la regidoria un fi i no un mitjà de servir
la ciutat, els interessos de la qual són els
únics que han de prevaler en la consciència
i en els actes de tots, electors i cand dats,
que els ham de servir.

Pel bé de tots, cal anar eliminant, a més
a més dels indesitjables, els franc tiradors,
entre els quals també podria ésser que n'hi
haguds que es pensessin de bona fe tenir la
fórmula salvadora per a resoldre tots els
complicats problemes municipals d'una gran
ciutat com Barcelona.

-ais



celebrada la Setmana de la Saviesa, el tras-
balsament del món és complet, les ungles
de les noies s'han tonnat de diamant, i els
cervells dels homes porten una mantellina
de verd puríssim. Doncs no, no ha passat
res d'això.

Es clar que vist des de 1a Rambla, el mot
«saviesa» agafa unes proporcions de diplo-
docus guarnit de cascavells i carregat de
fum. Per això, el mot ultra ésser pedant,
és inexacte. Més que Setmana de la Saviesa,
se n'ha de dir «Setmana Formentor-Keyser-
limg», i amb aquest gnom queda gravada
d'una manera inesborrab4e en el meu re-
cord, perquè Formentor i Keyserling són
dues personalitats personalíssimes, incata-
logables. Keyserling és un home d'excepció,
però, qué és en definitiva? Es simplement
Keyserlmg, I Fermentar? Oh, Formentor!
Aigua, pedra, vegetal, i una massa poliè-
drica blanca, perfecta : mallots, llagosta a
la brasa, gin, anques i cuixes britàniques i
de tot el món estrelles en carn viva, estre-
lles glaçades del cel a flor de respir, vaixells
fantasmes, yaehts comorets, d'una realitat
blanca i niquelada amb e1 somni d'una ala
de corb o d'un bec de gavina que passa

-frt ,2of,''^ruae Wst1^,3 mF^ áltó": 2rorFd"ré€1
bellesa, luxe, calma i voluptat» ; i aquests
conceptes els poso per ganes de robar al-
guna cosa, i ara m'ha vingut de gust ficar
la mà a la calaixera de Baudelaire.

Sant Ignasi de Loyola va inventar els
exercicis espirituals. Això que potser en al-
gun momant, en alguna època, tonia l'au

-tenticitat d'una poderosa cremada en el cor,
s'ha convertit en un producte «standard».
Tots els que de criatures i de jovanets hem
estat lliurats a l'educació de la Companyia
de Jesús sabem alguna cosa d'aquests exer-
cicis, del seu aire irrespirable i de tot el
que puguin tenir de grotesc i de cruel. En
els ejercicis espirituals hi havia, però, una
cosa positiva, que tonia valor d'experiència
humana : creaven un estat de nervis espe-
cial. Jo sempre he oregut en la importàn-
cia que té el fet de crear un estat de nervis,
de descentrar la rutina quotidiana, de can-
viar aquest ritme una mica amoltonat i una

i^

11Í 
if`11^

1^ 111

Keyserling = Formenfor =1931
Raquel Meller, pel'liculera

Quan la filmació de la pellícula Carmen,
a Paris, la Raquel i el metteur en escena
no s'entenien. Aquest volia que la Meller es
cenyís a interpretar el tipus descrit per Nle-
rimée; la Meller s'entestava a fer-lo com li
semblava.

—Matis l'auteur a décrit le personnage de
cette façon et il faut que.,

—No • «faut» nada. ¡Ya sé lo que tengo
que hacer!
' I així a totes les escenes. I a totes les
escenes, raons. Com que la Raquel no en
podia sortir d'aquell metteur, que sempre
s'excusava en l'autor, un dia Ii va dir

—Digame usted el número del teléfono
de este señor, le telefonaré y arreglaremos
el asunto.

L'eda4 de la Raquel
No hi ha pas maniera d'establir amb una

certa serietat l'edat exacta de la senyora
Raquel Meller. Com a punt de referència,
no tenim altre remei que acollir -nos a la
sistemàtica frase d'En Costa i Deu, el sa

-badellenc redactor de La Veu.
—Jo — diu — tinc la mateixa edat de la

Raquel Mellar.
Les cròniques no esmenten que la senyo-

ra Raquel s'hagi atrevit mai a afirmar que
té la mateixa edat que 'En Costa i Deu.

Cenfroamericanísme
Dijous passat, dia dels aldarulls escolars,

es trobava dins la Universitat un estudiant
nacional d'una república centroamericana.
En passar balanç de la jornada, el jove
aconsella

—Que una vez os cojan desprevenidos,
basta. Ahora, cualquier día laborable, vais
a comprar pistolas...

Jeroglífic
La setmana passada, El Matí çollocà al

seu balcó una pisarra parlant de les decla-
racions del general Burguette. La calligra-
fia de l'oncerat era tan i tan revessa, que
a Canaletes es formà un considerable grup
de persones intentant desxifrar la notícia.
Un tranquil digué en veu alta

—Està escrit cm llatí.
E1 bo del cas és que molts s'ho cregue-

ren i fins anaven a deturar un sacerdot,
com a traductor ocasional.

EI pànic d'Én Salvador
En Salvador, el cicerone políglota de les

Galeries Laietanes, està passant uns dies
dolents. Com que el pintor que exposa ac-
tualment és En Meifrèn, que té un geni com
la ,pólvora, cada vegada que acompanya
amateurs a visitar les obres, passa moments
de veritable angoixa.

Aquest pànic és -motivat perquè l'altre dia,
mentre feia els elogis d'una tela de Cada-
qués, amb els seus . mots de costum : «El
agua es muy bonita, ¿verdad? ¿Y estas flo-
recitas? ¿Qué me dice de estas florecitas?
¿No encuentra que también son muy boni-
tas?», Em Meifrèn va entrar d'imprevist i
va cridar-li

--Que bonito mi que cartons! Que el vo-
1eu per penjar-lo a la palma aquest quadro?

Diuen que IEn Salvador va quedar tan
més de bo.

EI "fimo" del canari

Els nostres ninotaires estan descotnhor-
tats.

Fa cosa d'un pared] de mesos, va visitar-
los un humorista canari, demarcant-los obres
per a un Saló d'Humoristes que havia de
celebrar-se a Tenerife.

IEIs humoristes catalans, que mal ne te-
nen rm no, varen intensificar la producció
i el canari va volar carregat amb un cen-
tenar d'obres.

D'aleshores ençà han passat dos mesos
i no es tonen altres notícies de Canàries
que les que fan referència al cultiu de la
banana.

Els nostres ninotaires, en vista de l'èxit,
han acordat nio coincórrer mai més a cap
Saló d'Humoristes Canari, comprenent que
els canaris són molt més humoristes que
ells i nio hi ha competència possible.

S'ha parlat aquests dies en els diaris, de
la wSebmama de la Saviesa»; amb precisió
ningú sap ben bé del que es tracta. Algú
suposa que Keyserling i mis quants amics
han anat a Formentor a realitzar la famosa
Setmana, com si haguessin anat a fer ex-
periments en les entranyes d'un conill, o
haguessin anat a batejar la proa d'un llagut
amb una ampolla de rom, o a verificar sim-
plemont una costellada olímpica. Un cop

mica fatalista del nostre oervell amb l'exci-
tant d'una pastura més àcida, més carre-
gada de punxes o més matisada de man-
dràgores. L'esperit necessita les seves cu-
res les seves drogues, els seus reactius. Si
no és així, l'esperit acaba identificant-se
amb ('asfalt, amb el tantsemenfumisme, o
amb la dosi de picos que prenem per casti-
gar l'estómac.

1 Keyserling-Formentor han creat un estat
de nervis, han estat uns exer-
cici, es irituals sense oto dep	 g
«standard», perquè s'han pro-
duït amb una vida a tota ten-
sió, amb urna originalitat ex-
clusiva, que no hi ha manera
de reproduir, que difícilment
es podrà reportar.

Naturalment que moltes co-
ses que ha dit Keyserling es
troben en els seus llibres, i
que dll mateix ens tonnarà a
dir, en un te complicat de la-
ques i de somriures o vora
del Yang-tsè-Kiang, o em un
capvespre ple de papallones, de
tangos i de senyores uruguaies
meravelloses d'excitació.

Però la importància i l'ori-
ginalitat del que acaba de pas-
sar a Formentor, és que un
no pot deslligar les paraules
de Keyserling dels piras de
Formentor, d'un yacht ador-
mit en la badia, del pijama
blau-cel d'una noia finlssrma
que guaita esverada la boca
del mestre guarnida de dents
i de saliva llençant imatges
fascinadores.
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Deu fer un any que vaig re-
portar a les pàgines de MIRA-
DOR e1 meu .primer contacte

amb el comte de Keyserling. Fou una nit
tempestejada d'idees i de rialles, de xam-
pany, de cançons i de suor. Una nit d'una
vitalitat enorme. Keyserling em va semblar
una força còsmica suggestiva i allucinant,
gairebé impossible de compondre.

Aquella vitalitat de Keyserlung s'havia fet
famosa, les anècdotes que es cointaven d'ell,

allò que ell mateix explica en un llarg ca-
pítol autobiogràfic, comprobavem el que jo
veia amb els meus ulls. Ara Keyserling ha
estat malalt, encara li dura la convalescèn-
cia i sobretot li duren les aprensions. Beu
només que aigua, monja .peix i verdures,
això sí, si ell volgués en un àpat podria li-
quidar un déntol mitològic i dos coves d'es-
carxofes tendres.

Keyserling va una mica cansat, el cami-
nar li destarota els nervis, necessita reposar
hores i hores, però malgrat aquesta punta
d'esgotament físic, tota la seva màquina
mental es bolluga amb l'àgil musculatura
d'un déu de vint anys.

Les converses de Formentor, que gairebé
es converteixen en un monòleg Keyserling
cent per cent, són arrain de platja, el sol es
filtra per aquest verd de Xipre de la pinassa
viva, i els arbres, castigats de sal i de vent,
són uns arbres contorsionistes, murris i so-
ferts ; són uns pins que no tenein edat com
les ànimes esparracades. L'aigua és immò-

bil. Gràcies a la vegetació submariina i el
reflex dels arbres, l'aigua gamdulíssima
d'aquesta platja arriba a un verd blau me-
tàllic que jo només l'he sabut veure en les
ales de les grans papallones diürnes de l'A-
mèrica tropical.

Keyserling ha portat un guarda-roba ad
hoc. Les calces de golf, ara d'un gris o ara
d'un canyella, les sabates apostòliques i les
mitges de llana morta, juguen amb la ca-
misa vermella, .amb un barret de gautxo de
color de pebre o una gorra de vellut tenyi-

da de sang que és igual que les que duen
els botxins orientals. Keyserling quan dóna
una conferència porta les robes negres de

l'espectacle acadèmic folgades i generoses,
es permet un to de canari a ''armilla i proa
per això les seves conferències, encara que
siguin agitades i explosives, es belluguen
dintre el marc estereotipat de la conferencia
brillant. Sota els pins de Formentor, la pa-
raula i el vestit són més a la vora de la in-
coherència, del bizarre i de l'imprevist.
Amb una canya de bambú va furgant la
terra com si cerqués un niu de formigues,
la seva paraula és nerviosíssima, va a tot
gas, i de vegades subratlla un sospir o una

rialla estrident caçant dotze brins d'herba i
escanyant-los. Keyserling a l'aire lliure mul-
tiplica la gesticulació i la vehemència, la
barba mongólica té un tremolor salvatge,

Ja he dit que Keyserling és: un home d'u-
na latitud mental molt diferent de la nostra.
Nosaltres vivim arreconats on un punt de
l'esclofolla de la terra. IEns arrapem com
insectes prudents ; els més arriscats de nos-
altres, al costat d'una vida com la de Key-
serling hem de confessar que duem una ca-
misa teixida amb covardies. Keyserling ha
saltat d'un continent a l'altre i sembla que
només li interessen les corones de neu de
les muntanyes, i les capes profundes de la
terra en les quals es crien l'or i les serps Ile-
gendàri•s. Nosaltres hem menjat un pinso
treballadet de cultura francesa i per això
és impossible el diàleg i la discussió amb
Keyserling. Per altra banda ell no admet
aquestes coses. Fa acrobàcies penjat de
mans a l'amolla de Saturn ; de vegades les
seves costelles cauen de ple dintre la pa-
leontologia , perquè Keyserlmg parla dels
déus asiàtics més remots com si li hagues-
sin esgarrapat la pell d'una manera posi-
tiva.

Aquest home porta tot l'occident garbe-

llat i paït, però porta en el pensament unes
coses 'impenetrables d'un groc .millenari amb
tot el seny dels queixa'ls intactes dels man-
darins. Per això Keyserling té almenys una
dotzena de ganivets per tallar la carn, i un
humor agre, tartàric, per escapar-se caere-
gat d'astúcia com una guineu lluminosa.
Keyserling té set de signes positius, .això no
priva que ens faci l'efecte de vegades d'un
gran destructor, esclafant les coses amb la
voluptuositat i la fúria d'un que tropitja
raïms en el cup.

Ara bé, Keyserling vol caçar la llum en
forma de símbol o imatge, li interessa més
aquesta llum del símbol que la veritat ma-
teixa. No vol saber res amb la lògica. E1
símbol, si és viu, encara que sembli men-
tida, per Keyserling té una veritat i una eh-
•àcia. Ara que Keyserling no té cap mona
de pressa, no li ve de mil .anys.

Potser el que castiga més els ulls en la
visió de Keyserling, és la claror poètica
ameu a saber si el punt més agut de la fas-
cinació de Keyserling és l'anatomia sacse-
jada i el verb en ziga-zaga, imprecís o precís,
ràpid i arrossegant-se, i tot, tot, d'una pura
qualitat poètica.
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Aquest home és positivament fatigant. Bn

presència d'ell no hi ha manera d'evadir-se,
no hi ha maniera de distreure's. Per seguir

la seva trajectòria mental de vegades d'una
incoheréncia magnífica, no es pot perdre la

tensió. Sentiu en vosaltres alguna cosa de
la pell electritzada del perdiguer, entusias-
mat aanb un rastre desconegut. I això a la
llarga desinfla els nervis ; els monòlegs de
Formentor no poden durar massa, mentre
parla Keyserling respireu molt poc i gasteu
una energia fantàstica.

Es possible que hi hagi una certa compli-
citat per part del paisatge, per això he dit
que no es pot separar Keyserling de For-
mentor en aquesta orgia de pensaments,

gairebé clandestina, en què s'ha celebrat la
Setmana de passió de l'any que vivim.

Personalment he de dir que quan s'a-
caben les converses sota els pins a la posta
del sol, necessito un canvi absolut de roba,

necessito ensabonar el cervell per oblidar
una mica, i un bany ben caient per tenir la

pell disposada a totes les banalitats. Key-
serling a les nou del vespre se'n va a dor-
mir com un lleó rebentat, amb tot el ventre
ple de verdures i d'aigua mineral.

Somia cero els apòstols, amb les sandàlies
al peu del llit i la barba punxeguda damunt
la gira del llençol.

Abaix hi ha unes espatllesnues i uns bra.
ços carregats de brillants que serveixen per

oblidar Keyserling, per treure'm l'obsessió
dels seus ulls blaus r de la seva boca amb

una bromera de febre.
Hi ha el bar i les ampolles de gin que

tenen aquella etiqucta del gat amb la cua
arromangada. Hi ha unes angleses de mu-
seu llargues, artrítiques, desenquadernades,

escotadíssimes, amb unes crosses i unes per.
ruques blanques que fan rodar el cap. Aques-
tes angleses juguen al bridge amb una calma
implacable igual que si es roseguessin el
fetge les unes a les altres. Per sopar han
pres un ou passat per aigua barrejat amb
una mica de xampany i una pell de ta-
ronja.

Una xicota descarnada i vidriosa balla
fins a perdre el pols i nosaltres mirem les
bombolletes del vas de whisky sense aca-
bar-nos de decidir...

Tot això serveix per oblidar Keyserling.
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Keyserling dins de l'hotel també serveix
per óblidar el Keyserling cru i autèntic de la
camisa vermella i del barret de color de
pebre.

L'hotel de Formentor és una mona de
somni. Abans en aquest llac només hi ha-
via la Naturalesa cafre i metàllica amb cent
mil colors, amb cent mil bogeries d'aigua i
de pedra. Era un dels llocs més desenfre-
nats i més dramàtics del Mediterrani. Hi
havia els pins contorsionistes i entre ells
el més contorsionista de tots, aquell que
Costa i Llobera va definir líriéament amb
tota 1a pompa agrisada de la seva retórica
de gran senyor.

Abans hi havia les cabres salvatges, els
corbs negres com una ala de corb, els ali-
gots, e)s xuriguers, les milanos, les busaro-
ques, els falcons, els esparvers i les gavines,
que de vegades queien contra una ,pedra amb
tot el pit ple de sang.
A Formenor anaven els pescadors que sor-

tien del port de Pollensa, i algun pintor
sudamericà ensorrat dintre la barca que
treia el nas davant de la gran follia còs-
mica i es .posava a tremolar com un passe-
rell,

Ara a Formentor hi ha l'hotel més selec-
te de tot el Mediterrani. Hi ha una carretera
per trencar-s'hi el coll, si el que porta e1
volant és una mica donat a les orgies, una
carretera espectacular amb uns punts de vis-
ta que fan plorar al turisme més garbellat
i més inexpressiu.

Aquest somni de Fermentar és obra d'A-
dam Dihel. Sans dubte, Adam Dihel és l'ar-
tista més important de tots els que han cal-
gut sobre 1a pedra de Mallorca.

Dintre l'hotel de Formentor, Keyserling,
disfressat de smoking, les nits que no està
massa cansat, i vol .afalagar els ulls de J'es-
nobisme, menjant-se l'ensiam a la taula del
menjador fa l'efecte d'aquell comte de Rey-
sorling, senyor rural, cavaller de la Rússia
tsarista, que es distreu clavant una bala de
p'iom a les anques d'un llop.

Josxe MARIA nx SAGARRA

(Els gravats representen dos moments del
comte de Keyserling caçats amb la punta

del llapis 25er Oleguer Junyent)

El
ciclista

Com tina cinta blanca i interminable, la carretera, amb les seves pujades

esgotadores, descensos perillosos, corbes enigmàtiques i sòl tan aviat bo com

infernal, és pel ciclista un obstacle que comença a la sortida i acaba a la meta.

Amb el seu esforç, la seva energia corporal i el seu cervell, deu el ciclista

triomfar en el més aspre dels esports. I un cop vençudes totes les adversitats,

quan ha pagat el triomf a un preu tan car, es presenten llavors les conseqüèn-

cies d'un esforç irresistible i continuat en forma de mal de cap, malestar general

i esgotament.
En aquests casos, la CAFIASPIRINA és el remei preferit per tots els espor-

tistes, perquè no sols elimina en breu temps els dolors de qualsevol mena —

mal de cap, oïda i queixals, migranya, neuràlgies, etc., sinó que reanima i

regularitza la circulació de la sang, sense que afecti al cor ni als ronyons,
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dintre la mina dels seus ulls blaus es bara-
llen tots els microbis de la fascinació. Es
per aquestes causes que Keyserling és un es-
pectacle de primera qualitat.

Es possible, com comentava abans, que
moltes coses de les que engega Keyseriing
hagin estat escrites per ell mateix, però
aquí a Formentor les paraules encara sem-
bla que arrosseguin un cordó umbilical, tan
l'efecte de cosa novíssima, aml la convul-
sió i l'estupor d'un naixement.

Poques vegades es podria veure un quadro
més complet de creació espiritual amb tot
el pintoresc i tot el gramdiós d'aquesta
creació.

Keyserling diu que els savis de la Xina li
deien dl dragó ; el dragó és el símbol pri-
mari creador que representa l'aigua i el foc
inicials. Ell està orgullós que li diguessin
aquest mot terrible i estrany. I Keyserling
i la seva camisa vermella i el seu barret de
pirata, van suant i van clavant fuetades
la bromera blanca de saliva que se li arre-
coma a la vora dels llavis i els pèls electrit-
zats del bigoti i de la balla, Són coses de
somni febrós, coses de dragó que vigila bri

-llaints i princeses despullades...
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Barcelona = Mífing
Primavera política. El termòmetre regis- l'entusiasme i als taxis, en una mateixa nit

tra els quaranta graus de febre. Una flora- parlen a la Barceloneta, a Sans, al Poble
ció enyorada : manifestos, programes, car - Sec i a Sant Martí. Viatjants de programes
telis, mítings... Sobretot, mítings• 	 polítics, n'han agafat ja el plec professional

Cine Frégoli : «Partido Liberal .Catalán». 	 i les expressions : (El company X. us par-
Concurrència distingidíssima (llegeixi's es- larà de liberalisme i democràcia. IEs una co-
cassa). Gairebé sis rengles de butaques. El	 sa esplèndida.» I tenen un truc infallible per
doctor Gássol, cap del partit, retreu les glò-	 a engrescar el públic fred dels suburbis. Fan
ries del liberalisme barceloní. Els assistents per manera que els amonesti el delegat de
escolten plàcidament, mastegant l'havà. Pla- l'autoritat. Una breu interrupció ; uns mots
taforma electoral? L'Exposició del 88. Qui canviats en veu baixa amb la presidència, i
ho havia de dir ! L'Exposició de l'any 29, en «Senyors : el delegat m'adverteix que em ce-

La presidència del míting del teatre Espcnyol

. , I,) ,

Varen passar tantes coses i tan greus la
setmana passada, que, molt encertadament,
Romanones va qualificar-la de Setmana de
Passió. Però el comte, home acostumat a
què tot capital presti el seu rendiment, àdhuc
el capital dolor, deu creure que la política
seguirà el ritme del calendari i que des-
prés de la ,passió vindrà la pasqua. Potser
entre la .passió i la pasqua encara hi ha la
Setmana Santa, o sigui la mort política del
ministeri. I no parlem de la mort civil de
les persones que formen part del Govenn,
perquè l'expenéncia . ha de-
mostrat que el gram cadàver
de Garcia Prieto pot ocupar
un departament ministerial.
En tota la nostra vida no hem
vist només una mort política,
una puntada de peu mortal:
la que va rebre Primo de R¡-
vera. Tots els altres cadàvers
s'han .anat reviscolant, res-
suscitant, i el ministeri actual
n'és pie.

Dut•ant aquests dies han
passat moltes coses a Madrid,
que és allà on es juga la par-
tida contra un veí envers ell
qual sembla que tenen motius
de greuge moltes persones quel
havien considerat com un ho -1
nor inscriure's a la llista de
domèstics, sentir unes parau-
les d'afalac o acceptar una ci-
garreta oferta amb .afectació
democràtica. Um fall del Con-
sell Suprem de Guerra i Ma-
rina condemnant els signants
dels manifest revolucionari de
desembre •a unapena que po-
dia beneficiar de 1a llibertat
condicional, va .posar en evi-
dència, com era de suposar,
la injustícia deis altres con-
sells de guerra pels fets de
Jaca. I com que en els mo-
ments de 1a repressió orga-	 El
nitzada per Berenguer després
dels esdeveniments de Jaca era impossi-
ble de protestar perquè funcionava un ve-
ritable terror, sdbretot contra la ,premsa, la
protesta, sufocada durant tant temps, ha
estat violenta. Per intentar organitzar una
manifestació demanant l'amnistia, els estu-
diants de Madrid foren tractats com el pit-
jor dels enemics i tirotejat l'Hospital Cí-
nic de SanCarlos com si es tractés d'un
edifici 'militar situat en la línia de foc. Des-
prés d'aquestabarbaritat .només s'ha comès
una altra barbaritat : el liberal Romanones,
l'home que tenia com a programa iprevi de
tot govern la concessió d'una amnistia, va
dir que era inútil parlar d'amnistia abans
de reunir-se les Corts. Després d'aquestes
dues barbaritats el Govern va decidir callar,
fer el mort i ,prodigar poca literatura. Una
nota de vint-i-cinc línies dient, Entre altres
coses que el Govenn sabria mantenir l'or

-dre, fou l'única expansió que es varen per-
metre el senyor Aznar i els seus collabo-
radors.

Entretant, l'entrada al període electoral
havia obligat el Govern a aixecar la cen-
sura, i els diaris parlavon del retorn de
Martínez Anido a Madrid i, sobretot, de
reunions de generals, fet que no té res de
particular en un país, cas únic al món, on
hi ha més de set cents generals. Però un
d'aquests generals, el senyor Burguete, si-
tuat a la presidència del Consell Suprem
de Guerra i Marina, oridava els iperiodistes
i, tot vessant mitja llagrimeta, els llegia
uiná nota extensíssima en la qual, entre al-
tres coses, deia que el pafs no toleraria la
vergonya d'una altra dictadura, que és un
escàndol que no hagin estat portats davant
dels tribunals els responsables de l'adveni-
ment de la dictadura i del lladronici de la
mala administració dels dictadors, i que com
a president del Suprem de Guerra i Marina
estava disposat a fer-ho molt fort contra
qualsevol general que es pronünciés.

Tant des dels punts de vista polític com
literari la nota del general va causar gran

estupefacció. Realment es necessita una
Certa despreocupació per haver estat un col-
laborador de la dictadura i demanar ara el
cap dels dictadors. Si no està mai bé que
rm militar es pronunciï, només un home
molt pur i d'un prestigi popular que no es
guanya acumulant entorxats i condecora-
cions, es pot permetre un rasgo, un tret
d'aquesta mena. Literàriament, la nota va
divertir molt a totes les persones capaces
de fer una carta i es va demostrar que es
pot arribar al Consell Suprem de Guerra

i Marina essent un analfabet i escrivint en
rupestre – i sembla que això que diem no
cau 'dintre la gloriosa llei de Jurisdiccions.

Seguint la mateixa tàctica que en l'afer
dels estudiants, el Govern, sense fer soroll,
ha destituït e1 general Burguete i i'ha en-
viat a reposar dos mesos a un castell. IEn
arribar a Càdiz, el general ha publicat una
altra nota tan confusionària, absurda i mal
escrita, qu fa pensar que no 1i anirà mala-
ment wna llarga temporada de descans.
Sembla, doncs, que es .pot afirmar que el
general no ha guanyat aquesta batalla a
favor de la democràcia. Senzillament : ha
arribat .amb més de set anys de retard, rè-
cord indiscutible de marxa lenta.

mirani a
I!!—
Les balances de Msr, Seipel

Mentre el Comitè d'estudi fer a la Unió
Europea estava reunit, ha caigut com una
bomba la notícia del projecte d'Ansehluss
austro-alemany, en el qual han treballat no
sols els ministres d'Afers estrangers dels dos
països interessats, Curtius ti Schober, sinó
també el Qro15i president de la República
austríaca, Miklas. Algú també diu que Pex-
canceller austriac Msr. Seipel, hi ha contri-
buit eficaçment, entre bastidors.

Però el seu predecessor al poder, el socia-
lista Renner, pensa que mossèn Seipel no
arribarà fins al capdavall.

—Aquest home — va dir — té sempre els
ulls fits en una balança, amb un pes a cada
plat: l'Austria i el Vaticà, i sempre és
aquest el que pesa més,

Per Msr. Seipel, l'Anschluss es detura a
les fronteres del catolicisme, és a dir, no
passa de Baviera.

Imafges fisiològiques

Alguna opinió francesa confia que, abans
no es realitzi l'Anschluss, poden sorgir difi-
cultats d'ordre psicològic, perquè l'austríac
és força fatu i l'alemany molt susceptible.

—El pols de l'Europa Central batega a
Viena—deja Miklas a una delegació estran-
gera.

Un dels delegats, president d'una Cambra
de Comerç alemanya, va fer-hi aquest co-
mentará :

—Sí, però és gràcies a l'oxigen propor-
cionat per nosaltres que el pols de l'Europa
Central pot bategar encara regularment a
Viena. Si el tallem, ja veurem què passa,.

Per això alguns austríacs sobretot indus-
trials, es pregunten també què passarà quan
els alemanys puguin, gràcies a l'Anschluss,
ficar-se massa a Austria.

Sobrenafalifaf
Els diaris han portat un telegrama de

Lisboa segons el qual una dona hauria po-
sat al món set criatures d'un sol cop. Tot
seguit un redactor d'un diari francès de la
uit ha anat a veure el Dr. Potocki, director
de la Maternitat de París, el qual fi ha asse-
qurat que no ha vist mai citat cap cas de
més de tres criatures d'un sol part.

Si a París sabessin la fama que els por-
tuguesos tenen en aquesta banda de Pire-
neus, ja no s'haurien amóinat tant.

Una cara coneguda

Chaplin és l'actualitat europea, que no
sols proporciona als diaris matèria d'arti-
cles á de notícies referents als seus despla-
faments, sinó a anècdotes de la seva vida.

Una, contada per ell mateix, és de les
millors ; sembla una escena d'un film sea

Un dia, quan ja començava a ésser cèle-
bre, un policia li posà una multa per excés
de velocitat. Davant del jutge, aquest digué

—La vostra cara no m'és desconeguda.
—Es molt possible—va dir l'acusat, ánte-

riorment afalagat pensant que potser el
jutge l'havia vist en algun film.

—Sí, sí; ja us he vist alguna altra vega-
da. Deveu ser un reincident,..

LE nirefenimenfs fu/ansíes
Parlàvem aquí mateix de la nova revolu-

ció—ara culinària—del professional de l'es-
peterrament, el futurista Marinetti. El fla-
mant acadèmic italià és a París, on ha de-
clarat a un intervivador que caldrà resoldre
el problema de l'alimentació amb extractes
contenint tots els elements nutritius neces-
saris i, de tant en tant, un àpat que serà
una veritable expressió de l'art culinari.

I, donant detalls de la inauguració del
Santo Enlato, decorat tot en alumini per
Pállia i Diulgherof, f, ha dit

((,Els plats eren presentats com obres. d'art,
veritables escultures alimentàries. La idea
futurista és que tots els sentits han d'ésser
satisfets alhora, que totes les arts han d'es-
tar d'acord. El servei de cada plat anava
acompanyat d'una música i d'un perfum
ad hoc. I al mateix temps que un comen-
sal era servit, se lá gosava sola la mà es-
querra una tauleta tàctil, revestida segons
els casos d'esponja, de cuiro, de vellut, de
manera que les sensacions de tacte corres-
ponguessin a les del gust, de l'audició i de
l'olfacte. ))

La Reina de les Colònies

La designació de Josefina Baker com a
Reina de les Colònies en ocasió de l'Expo-
sició Colonial que es prepgra a París, ha
estat objecte de nombroses protestes diri-
gides a Doumergue, a Briartd, a 011ivier,
comissari general de l'Exposició. La majo-
nia de protestataris són súbdits francesos
negres, que entenen que els negres de jazz
i de tnusác-hall no són la mateixa cosa que
els negres de l'Africa i de les Antilles.

L'ORGULL DE LA FAMILIA

—I pensa, fill meu, que no t'he pagat un
uniforme de nacional-socialista perquè el
lluïssis, sinó perquè els jueus es posin a
tremolar així que et vegin.

(Simplicissámus, Munic)

El cafè d'una societat de suburbi. De le,
parets pengen calendaris virolats, i un pa
per color de mosques i manilla. Al plafó de
centre, un bust de senyora grosseramen

maquillada i amb gorro frigi : la República
Sota d'ella, la taula de la presidència. 1-Ji

j ove exaltat parla de democràcia i de re
publicanisme. Però, inútilment : les seve
paraules no fan impactes damunt el públi

distret de la barriada. Toca el rellotge, 1,
dona del cafeter badalla darrera el taulell..
EI jove orador s'esvera un moment, però d
seguida torna a la càrrega. Sembla que
finalment, toca el cor dels oients. Però heu
ací que a mig paràgraf, s'alça un de pri
mera fila i se'n va, o bé un altre fa botr
una pesseta damunt la taula, tot cridant e
cafeter. Tot l'efecte destruit.

El públic sembla que s'eixoriveix quan ar
riben els oradors del partit. Joves, som
rients, apressats... Bellmunt Reguis, Thió
Rodés, Martí Esteve. Els p-opagam'iste
d'Acció Catalana Republicana, gràcies

nyeixi al tema.» El glaç està definitivament
trencat. D'ara endavant, el públic és del tat
sensible a ((les garlandes oratòries i als bells
pomells de flors que li han ofrenat els ora-
dorso, segons paraules pronunciades pel pre-
sident en cloure l'acte.

x*^

El meridià roig passa ja per Barcelona.
Diumenge, marcava la Rambla del Prat i
el Saló de Sant Joan. Malgrat aixa, si dos
mítings es dreçaven un contra l'altre, eren
ben bé els celebrats a Belles Arts i en el
Teatre del Bosc.

Belles Arts. La Confederació Nacional del
Treball canta una vegada més el seu credo
apoliticista. I omple la nau del Palau una
multitud color rajola, En ]'estrada, parla un
home desnarit de veu ronca i un mocador
de seda blanca nuat al coll. Després d'ell,
puja a l'entarimat un altre, i un altre. Mi-
litants anarquistes, exhaurits en la .presó.
Llurs imprecacions s'enfilen com coets fins
al sostre del Palau, i, en descendir, aixequen
en la massa una polseguera de crits i aplau_
diments. Contra les institucions, contra la
burgesia i contra tots els farsants de la po-
lítica. En les ennegrides pintures de les pa-
rets, als reis i generals se'ls posen els ca-
bells de .punta.

L'actuació apolítica, la denuncia en el
Bosc, Maurín, el líder del Bloc Obrer i
Camperol. Damunt la catifa roja, l'orador
queda sec i enèrgic ; la seva figura no té da-
vant : només perfil, i, a tot allargar, tres
quarts. 1, com sempre, .profetitza. Veu com
s'apropa la nova dictadura. Ami el braç
dret enlaire traça el vol de les «aves sinies-
tras y agoreras», que ens T'han de dur de
nou. Amunt i avall de l'escenari, Maurín
evoca tota la histèria contemporània d'Es-
panya. 'Els noms propis que surten de la
seva loca resten suspesos en l'aire clavats
pels adjectius més violents. Generals, finan-
ciers, polítics monàrquics i republicans...
L'orador no .perdona res.

En l'escenari, hi ha muntat el clàssic de-
corat del Bosc de les obres teatrals. En dies
de míting, els decorats perden en absolut
llur poder de suggestió. E1 paper i la fusta
gemeguen sense dissimulacions. Avui, en el
teatre del Bosc, l'escenari és una onclusa, i
el públic coreja els cops de mall. Maurin
parla de l'emprèstit Morgan i preveu una
intervenció nordamericana en els afers pen-
insulars, intervenció que farà d'Espanya una
Nicaragua. Baixa de les altures un crit de
((Visca Sandino!, obrer metallúrgic», unà-
nimement contestat.

Fora el carrer, per a contenir el meridià
roig, tricornis negres i màusers i cavalls co-
lor de cuiro. A la porta del teatre, darrera
la taula de publicacions comunistes, fa front
a la guàrdia civil el perfil tranquil i som-
rient d'unes gracioses afiliades.

En el teatre iEspanyol, una altra tallada
de poble, que sobreïx del local. En l'escena-
ri, la multitud ofega la presidència. Per
fons, un teló curt, colors lila i verd propi
per a les evolucions de les «giris». Junt a
la bateria, l'antítesi de les «giris» : Francesc
Macià. El cabdill es belluga dins un bany-
Maria de tendresa popular. Totes les mira-
des coven l'Avi. En justa correspondència,
Macià predica amor. Les imprecacions en la
seva boca sonen una mica falses. El Macià
autèntic és el del vestit gris i el cabell blanc,
que obre sovint els braços amb el gest dels
Sagrats Cors. No vol resoldre solament el
problema català, sinó que somia també amb
la definitiva pacificació del món ; entreveu el
dia aquell en què tots els homes se senti-
ran germans.,. I Macià acaba simplement,
amb un comiat familiar. El teatre en pes va
vers Macà . L'escenari és assaltat, i al coll
del cabdill es pengen les cabelleres i les cor-
bates romàntiques d'Estat Català, i, tam-
bé, ondulacions de noies molt 193c. Els
amics han de fer cordó al seu voltant, per
evitar que el poble el faci a miques, amb
l'abjecte d'endur-se'n a casa un bocí d'aque-
lla pell colrada, com fan amb la tela dels
avions que han travessat l'Atlàntic.

ANDREU A. ARTIS
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REVISTA D'ACTUALITAT

la setmana de passió a Madrid

notable escriptor general Burguete

Sense relació amb aquests fets n'ha pas
-sat urn altre de molt deplorable : la posta d'El

Sol i de La Voz. El Sol ena un diari digne
d'un gran país, paró era massa intclligent,
i això no es tolera. Uns quants ducs, mar-
quesos f comtes d'una noblesa i una cate-
goria que nosaltres no podem Ini sospitar,
s'han apoderat de les accions d'El Sol i han
decidit fer-ne un Debate camuflat. I ho han
aconseguit. Aquesta batalla sembla que for-
ma part d'un pla de conjunt que dubtem
que arribi a realitzar-se. Recentment un
amic nostre ens deia que una e!evadíssima
personalitat li havia manifestat que no creia
en '.la i^nspopularitat de la qual parlen els
republicans, i que tot es redueix a l'hosti-
litat d'uns grups d'intellectuals que dispo-
s en d'alguns diaris. La tàctica contra El
Sol ha confirmat que es dóna molta impor-
tància a aquesta opinió i que per adormir
el malalt ja s'acut a la morfina. Aquesta és
la única victòria del règim durant una set-
mana.

Han passat moltes coses en vuit dies.
De vegades, els esdeveniments senten la
pruïja d'acumular-se, I un dia pot produir

-se el collapse.
MANUEL BRUNET

canvi, ha estat ]'apoteosi de l'administració
municipal de la Lliga, dels republicans i de
la dictadura. Cal, per tant, votar els candi-
dats liberals, verges dels malbarataments
d'abans d'ahir, d'ahir i d'avui. Ells faran
l'engrandiment de Barcelona sense demanar
una pesseta més al contribuent. Crearan de
nou les finances municipals, espatllades pels
homes de la Lliga, pels republicans i per la
dictadura. Dues centes vuitanta vuit mans
(dues per individu), s'ajunten per a aplaudir
el triomf de la candidatura liberal. !El can-
didat senyor Caballé i Clos explica el proce-
diment perquè el triomf es produeixi. Molt
senzill : n'hi ha prou que els trescents libe-
rals del districte busquin cada u cinc amics,
i els convencin de la necessitat ele votar el
senyor Caba4lé i els altres companys. Ara,
no n'hi ha prou amb una simple recomana

-ció ; cal acompanyar els amics fins davant
la urna. No passés que fessin el salt!

El senyor Caballé i Clos confia que els
electors ha faran així, perquè, «què caram!,
entre nosaltres ja es pot dir : tinc moltes ga-
nes d'ésser regidor». Després parla de les
seves illusions jovenívoles, de les seves pa-
tilles — també jovenívoles—, de la «Colla de
l'Arròs» i d'altres coses tan suculents.

En el moment d'acabar, el senyor Caballé
i Clos diu que duia allí l'estudi i solució
d'uns quants problemes municipals ; però
com que es fa tard... El públic, que ha te-
mut per un moment que l'orador espatllés
un discurs tan divertit, s'apressa a confir-
mar que és tard i opina que el senyor Ca-
hallé pot guardar els problemes per a quan
es trobi al Consisicri.

E1 president tanca l'acte. A la sortida, un
diu

—Todo eso son palabras. ¡Ah, si éstos
pudieran agaraarse!...

1 un altre
— L'equivocació és presentar nos a les

eleccions per majories. Nosaltres havíem
d'anar per minories d'acord amb la Lliga.
0 bé per majories en segons quin districte,
pactant amb els republicans.

¡Visca la moralitat i els bons costums po-
lítics !

Un ateneu de barriada.
La Lliga, contra el que fan córrer les ma-

les llengües, també compta amb l'adhesió
de la joventut. 1 per a destruir llegendes,
exhibeix als seus joves : Carabén, Roda i
Ventura, de Carreres, Solervicens... La gent,
però, els troba ja una mica crescuts.

Parlen mesuradament, combatent 1'esquer-
risme, i cada dues paraules pronuncien el
mot realitats. Ara en parla un que duu el
discurs anotat en targetes de visita. Al nos-
tre costat, hom diu

— Sembla que jugui a cromos.

Qui sap! Es jove. Quan arriba el torn
dels prohoms, són tantes les realitats que
s'amunteguen en l'escenari, que acaben per

inundar la sala. 'El veí del nostre davant en
té les ales del barret planes. Aquests desca-
misats de republicans, incapaços de formu-

lar un programa...
El públic s'ho pren seriosament. Abun-

den en la sala les mànegues de camisa : el
graner del xamfrà i l'adroguer de més avall
entre balançada i balançada, han acudit a

l'Ateneu a representar el paper de forces

vives. Els aplaudiments són també molt se-
riosos i ben administrats, tal com rscau als
electors de la Lliga. Res de lirismes. Al peu
del cartells electorals, una nota diu : ((Tren-
ta anys d'història catalanista, d'honrada ad-
ministració regionalista, avalen les nostres
candidatures.» Així anuncia la gent com cal.

Proveu-los i us en convencereu.

***
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L' E d i p d e G i d e i, El segon ofici dels literats VAR IETATS
André Gide acaba de lliurar al públic el tares terrestres. L'emameipació total, la dis-

seu	 Odipe.	 Res no fóra més impertinent ponibilitat absoluta enfront de l'instant pre-
que tractar d'establir aquí	 un	 parallelisme sent.	 Rompre	 tots	 els	 heretatges,	 defugir
entre la tragèdia sofocliana i aquesta, la dar- tota	 sistematització,	 oferir-se	sempre	 enter
rera obra de l'autor de L'Immoraliste. !En- i virginal a les experiències successives.
tanc que la solidaritat hipotètica que pot ha- En iEdip lluiten la voluntat de puixança
ver-hi entre l'obra excelsa del teatre grec i i la voluntat de caneixença.	 Es molt gidià
aquesta tragèdia en tres actes que ens ofe- que aquesta darrera venci. Tota l'obra de
reix el talent d'un dels mestres m's consu- Gide no vol sinó estar abrandada per un
anats de la llengua francesa contemporània, moviment de sinceritat? L'heroïna de L'Eco-
deu ;passar a segon tenme enfront de la pre- le de f emmes no vol sinó la veritat.	 Es el
ocupació de marcar la solida-
ritat real que deu existir en-	 v
tre d'obra nova i	 el	 seu au-
tor. Endebades .per boca d'E-
di,p Gide ens diu que el]	 no
es reconeix en els seus actes,	 t f	 e `^	 '
i	 .aquesta	 obrà	 darrera	 de	 " e
Gide delata prou bé, com les
seves anteriors, una clara pa-	 jv +
ternitat.

`Examinem,	 doncs,	 aquest	 t̂ r.	 u	 +,,	 qa	 i	 +$,)^^	 , ^ •.-,	 ^ tx	 ,	 4,
nou acte gidià. El mite d'E- ^r	 t
dip	 enclou	 urna	 experiència
moral	 prou	 vasta	 perquè	 a
cada nova generació el mite
resplendeixi	 amb	 una	 nova
llum,	 a la claror de la qual >

odein	 e-els homes	 nous n
p r	 ^5^^f)'	 ^^IId're	 consciència de	 llurs pro-

blemes vitals i actuals, i Gide
encarna d'una faisó tan mag-
nífica.	 derts	 característiques
del	 que podríem	 anomenar
l'ànima	 contemporània,	 'que
hi ha com un doble interès a
pendre	 coneixença	 del	 inou
Edip, fill de la N. R. F. s	

y^Es una coincidència xocant x	 t
que hagi estat precisament'
en	 les	 mateixes	 pàgines	 en
les quals	 un	 Marcel	 Arland r	 ^''f ,;°
senyalava	 l'absència	 de	 l'ex-
periència del dolor com una t^
gran	 'llacuna	 en	 l'obra	 de
Gide — del fet de la qual ab-
sència el món gidià acusava
una .perspectiva defectuosa—, 	 --- ---	 --
on Gide ha publicat aquesta
obra en la qual el dolor juga André Gide
uin	 rol	 de	 primer	 pla.	 mFill

Le Crapouillot, 1a interessant revista fran-
cesa que publica bimensualment uns múme-
meros especials molt recercats, 'ha dedicat el
darrer a un Viatge a París. Després de l'è-
xit dels números anteriors, que ens parla-
ven de la «guer ra descomegudan, dels ame-
ricans i dels alemanys,, amb interessants re-
portatges i fotografies 'ben seleccionades,
els redactors d'aquesta revista, com a ve-
ritables francesos, s'esguarden ells matei-
xos i es disposen a cantar-nos les exoellèm-
cies de llur gran oiutat.

Prou sabem que, a despit de l'autor, l'oda
es cenverteix sovint en elegia. Hi Sia força
caires descoratjadors em el reportatge de
Galtier-Boissiére i iClaude IBlanchard que
omple tot el darrer número del Crepouillot.
Alguns sectors ipolítics — afer Oustric—,
l'estat actual de l'art i de la literatura fran-
cesos, en •particular, no surten .pas massa
ben parats de les informacions de l'enques-
ta que mena el ((fúnebre Mamdel», ni de les
amargues declaracions d'un Camille Mau-
clair, l'enemic predilecte dels avantguardis-
tes de tot el món, o d'un Bernard Grasset,
el famós editor ïntelleotual. No vull comen-
tar les paraules del crític d'art, ni podela
fer-ho, encara que volgués, perquè aquesta
és una de les moltes activitats que hi ha al
món en les quals no entenc, però en canvi
cm sembla prou útil de recollir les paraules
de Grasset sobre algun dels temes de la con-
versa reportada.

Són aquestes
((...—Així entrem actuaément en un pa-

ríode de deflació...
((—Ja ho crec! Personalment, he renun-

ciat a ((jugar tot el camp(. 'Els escriptors
que es planyen d'aquest indispensable res-
tricoiomisme no han de fer més que diri-
gir-se a la Nouvelle Revue Française, que
segueix publicant cinquanta volums cada
mes — dels qualspotser dos són llegibles...

—I encara! Però si els joves troben di-
fícil llur situació, ,potser és perquè només
són homes de lletres. Abans, la majoria dels
escriptors asseguraven de primer moment
llurs necessitats i només pensaven després,
durant 'les hores de lleure, a crear obres
mestres inmortals.

>>—La famosa -qüestió del «segon ofici»?
En primer Lloc només la Princesa podria
retribuir ((un segon ofici»...

((—Tal co•m el rei atorgava .pensions?
n— ...,Perquè un amo no seria pas tan

ximple de mantenir un empleat que només
somia far una altra cosa.

((—Sigui. Però els escriiptors joves que
havien comptat únicament amb llur ploma
per a viure, no es veuen obligats actual-
ment a cercar un altre ofici? Els correus
literaris ens anuncien per exemple que Del-
teil és viatjant de comerç a Jurançon.

((—Hom no pot pas blasmar -1o. Caldria
persuadir els joves massa entusiastes que
les lletres no són una carrera. Un escriptor
jove ha de resignar-se a menjar «de la va-
che enragéen (morir-se de gana, més o
menys), o bé ha d'assegurar primerament
les seves necessitats. Segons la meva opi-
nió, hom ha de fer de bell .antuvi el «se-
gon ofici». Veieu, jo, als vint-i cinc anys
era un apassionat de la literatura... M'he
fet editor i al cap de vintanys m'he posat
a escriure.»

Guillem Díaz Plaja, apreciaeíssim colla-
borador nostre, ha inaugurat una rúbrica
inèdita en 'la bibliografia catalana, em la qual
potser el seguirà, un any d'aquests, el nos-

tre amic Armand Obiols. IEl seu llibre té,
ja dones, de bon principi, un valor de pri-

de l'error i del pecat, neix de nou. Et man-
cava per regenerar-te el sofriment», diu el
sacerdot a ;Edip. I encara aquest rol hi és
doblement accentuat com a factor contra-
puntístic. No tant el dolor és exaltat, com
una humana sort hi és senyalada com la
pitjor calamitat.

Edip és un 'home feliç, i aquesta felicitat
inquieta dues persones, Tirésias que és savi
i Antígona que és pura. Tots dos saben
implícitament que la sort comporta una ofus-
cació perillosa. I 'no és pas que IEdip cerqui
la felicitat : «iCom si la bemauramça tos el
que jo 'he cercat ! 'Es per a Mugir d'ella que
vaig anar-me'n del costat de Polibi.» Aquest
Edip és ben bé el germà literari de l'heroi
de Les noutritures terrestres : « Abans que
uña vida tranquilla, una existència patè-
tica.n Però lEdip a desgrat de tot és feliç.
Cau en la trampa que evita de totes mane-
res l'heroïna de La Porte étroite.

Feliç, després ignorant «De la meva ig-
norància, en faig la meva força.» Després,
orgullós. Tirésias li diu que només creu
amb el Déu que concedeix incondicional-
ment l'aprobatur. Ed p està d'acord amb
Déu, «un déu em condueix», .,perquè oil s'ha
identificat amb ell ; s'ha deïficat i ha suLbs-
tituït la posició teocèntrica 'd'Antfgona per
la posició egocéntrica de l'humanisme.

Quina resposta fa, si ino, a la pregunta
de l'IEsfinx : «L'Home La meya força con-
sisteix que no acceptava donar cap altra
resposta, fos la que fos la pregunta.» Res
per damunt de ]'home, i efectivament, Edip
acompanya e1 relat del seu ancontre amb
l'Esfinx amb un discurs que hauria signat
qualsevol .filòsof del progrés, estil segle xvttt.

•1 IEdip realitza plenament el .tipus més
fonamental de tota la literatura g diaina.
A còpia de repetir-se el .gran escàndol, la
gran novetat gidiana, amenaça passar .al ca-
laix dels llocs comuins. lmdependbncia albso-
luta! ((Jo no em reconec en els meus actes.»
Edip no coneix cap vincle de comunió. Edip
és una mena de bastard? Nat de pares que
no coneix, iEll mateix ho diu : «Nat de
l'inconegut, sense passat, sense model. Res
sobre qué repenjar me. Tot .a orear. Pà-
tria, avantpassats. .. a inventar, a descobrir.
Ningú amb qui assemblar-se, si no és amh
mi mateix.))

Es l'exaltació característica de Les nourri-

"POLITICA 1930", de Cecili
Gasòliba. Mancaní el darrer plec
en els exemplars posats a la ven=
da abans de primer d'abril, es de=
mana excusa i es prega als qui els
adquirírem que passin a canviar=
los per un exemplar complet en
el mafeíx lloc on el compraren.
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que desitja furiosament Edip retenint per la
túmiea la seva Jocasta que tremola davant
de la revelació. IEdip, mal hagi _de morir-ne,
vol veure la veritat de la seva condició, fit
a fit, i de grat abdica la reialesa, la pui-
xança, abains que renunciar a la més per-
fecta sinceritat.

La fórmula teatral convé admirablement al
pensament de Gide, la preocupació fonamen-
tal del qual és no •fixar-se mai a fi de no
comprometre l'èxit d'una aventura espiritual
futura. IEls personatges sostenen el joc dia-
lèctic d'un esperit essencialment infixable.
«No és mai llarg temps, ell mateix... Pren
la forma del que estima.» L'ambició perpè-
tua d'aliar el cel i l''infern, que és la clau
de tota l'obra gidiana, ambició condemnada
a avortar indefinidament com ell mateix ha
explicat en un text capital de Numquid et
tu?, del qual no puc resistir-me a transcriure
l'origiinal, tan atemptatori a la seva impon-
derable bèllesa fóra tot .assaig de traducció

((Le vrai c'est que cette chair que je hais,
je l'aime encore plus que Vous-m@me. Je
meurs de n'éfiuiser pas son attrait. re vous
demande de m'aider, mais sans senoncement
véritable. Malheureux quii pretends manee en
toi le ciel et l'enfer.0

Odipe, doncs, més que una conclusió, s'o-
fereix com urna pluralitat d'experiències mo-
rals que per cert veiom molt sota els esque-
mes clàssics que ens han llegat els grans
mestres espirituals de tots els temps. iEl ma-
teix un Plató que un Goethe que Kempis po-
'drien sostenir els aforismes que es poden ex-
treure del llibre de Gide. Fóra ,pesat demos-
trar-ho en detall. A la lectura teniu la im-
pressió més d'uin cap de a-ellegir uin llibre
vell, •i és que Gide em sembla que només
ha fet que repetir i repetir-se en aquesta
darrera obra, que és un nou volum en la
llarga sèrie de volums que no semblen sinó
tenir un objectiu : oomáatre l'ordre, com a
símptoma mortal ; oferir per això .mateix una
justificació a tots e t s desordres. Massa raons
hi ha per creureque Odipe, sota el seu apa

-rent dogmatisme, no seria sinó un moment
em l'obra de conjunt, per a no creure, ai las!,
prou justificada aquesta asserció.

Què cerca Eteocle en els llibres? Una auto-
rització a la seva ,passió incestuosa envers
Ismena. No cal dir com els llibres de Gide
són fèrtils em tota classe d'autoritzacions, i
no hi 'ha desordre sobre el qual una certa
frase de Gide (escriptor demoníac, com ha
dit amb la seva fogosa parcialitat Massis) no
projecti una aurèola de bellesa.

Adhuc aquesta repugnància per tot el que
ós estable s'inspira d'una ortodòxia ; la veig
en el gest d'Antígona trencant el vot de ves-
ta 1 , emancipant-se de Tirésias, per a seguir
el seu pare, el qual fins al final conserva el
seu orgull. En aquells mots : «Des d'ara sen-
se llar, sense pàtria((, no hi ha pas el crit
d'un ésser que es plany i s'humilia!

M'he prohibit, en començar, de parlar per
res de Sòfocles. Amb tot, em sembla que pel
sol fet d'adaptar el mateix mite, l'ahra de
Gide transporta l'experiència básica que és

i
al fons del mite, experiència que està per da-
munt del famós complex freudià dEdi:p i
per damunt probablement de tot assaig de
crítica. Estem davant d'una excepcional com -
binació d'elements dramàtics que, com deia
en començar, ,porten virtualment una possi-
bilitat inexhaurible d'interpretacions. Es ar-
riscat petjar aquest terreny. Més que el fons
comú, he volgut simplement notar algunes
particularitats especifiques, perquè gidiames,
de l'Odipe d'André Gide.

Josre PALAU

Obres d'Arquitectura, Escultura,
Pintura, etc. Antic i modern

Llibres d'Art Telèfon NOUS,20542

Hi ha crisi de llibres, doncs, a França.
(Ja m'he cansat, gairebé, de constatar, ver-
balment i en articles, que aquesta crisi exis-
teix ací en una proporció adequada ,a la nos-
tra indigència editora i cultural.) Crisi de
compradors, d'editors, d'autors. Les parau-
les de Grasset no enganyon. 1 les conside-
racions que fa sobre la necessitat que tots

els autors tinguin un segon ofici, una ma-
nera més segura i constant de guanyar-se la
vida que la ploma, deixaran esbalaïts molts

Bernard Grasset

autors catalans que somien en un estat més
digne per a la nostra literatura. Seran, de
passada, una reposta a la polèmica que sus-
oitava A. Esclasans a les pàgines de la
Revista de Catalunya i que, par ara, roman
insoluble.

Literats purs? E1 conreu únic i simple
—remunerador, per tant — de la literatura?
Sembla que a 'França, fora d'una dotzena
d'elegits, no és possible. La immortalitat
literària? Surar, fer-vos cèlebre en les lletres
amb una novella, un llilbre de versos? Sabeu
quantes edicions retornen, gairebé iintactes,
a llur origen, destinades a florir-se en la
desesperada virginitat de 11urs pàgines blan-
ques, al fans dels soterranis de les llibreries?

Cal, doncs, segons Grasset, tenir un se-
gon ofici. Encaro que aquestpugui semblar
molt pròxim a 1a literatura, com el de tra-
ductor o de periodista. 1 deixar els .afanys
creadors per a quan hom tingui ja ben re-
solt el problema econòmic urgent. Hom po-
dria .adduir, ja ho sé, molts exemples illus-
tres contra aquesta tesi. Però, deixant de
banda la realitat que pugui tenir a França,
cal confessar que a Catalunya, mentre se-
gueixi l'estat anèmic i iintermrtent de la pro-
ducció literària i de l'edició comercial o
amateur, serà bien difícil resoldre aquest pro-
blema i caldrà resiginar-se a la modèstia ant-
romàntica ; iperú, en canvi, més remunera-
dora i segura, del segon ofici.

RArAeL TASIS i MARCA

ca de balbuceig del cinema sonor, masout
infectat de teatralisme i music-hallisme.
Una cultura del cinema és, sobretot, una
sistematització utilíssima, més que del pro-
cés constructiu, del procés expressiu del ci-
mema.

Cal dir4io : començàrem a llegir El doc-
tor Rip amb una punta de malfiança, desvet-
liada precisament per una notícia de Garles
Soldevila en el pròleg que hi ha .posat'
((Salvador Espriu rés molt jove: no té divuit
anys encara.» Però la nostra poca fe en les
precocitats literàries — i, en general, en
tota mena de precocitats — aquesta vegada
s'ha quedat sense trobar un argument que
vingués a reforçar-la. La qual cosa no vol
dir tampoc que el llibre del novell escriptor
sigui una obra definitiva o que calgui dis-
parar vint-i-una canonades celebrant la seva
(aparició.

En haver llegit El doctor Rip sabent l'edat
de l'autor, hom s'adona de l'esforç d'aquest
per a ésser impersonal, puix que ha triat
un tema per al qual de ben apoca cosa pot
servir-li l'experiència ,pròpia. Però, com fa
notar el prologuista, «la intensitat o l'ex-
tensió de l'experiència no està en raó directa
amb la qualitat o la profunditat de les rea-
litzacions literàries». I, d'altra banda, ja
no és cap novetat per ningú que les quali-
tats d'una novella tenen ben poca cosa, o
cap, a veure .amb e1 seu tema.

EI que potser sorpendrà anés, és el to
pessimista d'El doctor Rip, ^pretesament im-
propi de la joventut, i l'absència de doctri-
nar sme, molt propi als assaigs literaris de
1'a'dolescència.

Davant del llibre d'^Espriu, el que s'ha
fet un lema de la frase de Degas «Deseo-
ratgeu els joves», roman en una prudent
expectativa que no exclou la recomanació
d'estimular l'autor a prosseguir escrivint.

Antecedents literaris
No sols el públic, el públic anònim que

en aquest cas va des dels reis de Bélgica i
Briand fins al coolie de qualsevol colònia, és
l'admirador de Chaplin. Els literats també
en són, i cal dir que de vegades ]i ham fet
ben ,poe favor amb el que nan escrit sobre
ell. Ara, amb motiu del seu viatge a [Euro-
pa, Chaplin ha estat de nou l'objecte de
l'atenció de la gent que viu amb la ploma
a la mà, i Edmond Jaloux, des de la seva
acostumada crònica de Le Temps, es pre-
gunta si Ohaplin té eintecedents literaris.
1 li sembla trobar els més directes en la
literatura anglo-saxona, i en particular en
Dickens, del qual cita diversos personatges
dense malícia que viuen sobre des fronteres
de la follia 1 del seny, que no tenen raó,
porò tampoc ,perversitat. Per llur candoro-
sitat que els protegeix del mal, s'emparen-
ten amb certs folls de S'halcespeare. De més
a més, en altres autors anglo-saxons es tro

-ben tipus, si no iguals, molt semblants al-
menys : George Elliot, Wilkie Collins, Na-
thaniel Hawthorne.

En canvi, en La literatura francesa, més
racionalista, més subjecta a tota mena de
eànons i regles, cal remuntar a les cançons
de gesta del dotzè segle per trobar tipus
que puguin relligar-se al personatge més
popular en tota la t'erra.

El magistrat La Fontaine

Generalment, La Fontaine ens ha estat
presentat com un diletant, esorivimt les se-
ves faules per entreteniment. Però un pro-
fessor, Louis Guignot, s'ha adonat d'algu-
na cosa més i, abans de fer-ho saber en
volum, ha cuitat a avançar-ho en la Revue
d'histoire littéraire.

((La Fontaine ha vist la societat amb ulls
de magistrat ; els seus personatges es pre-
senten al més sovint a la seva imaginació
en la situació en què la gent de lleis acos-
tumen a veure els homes, .a través del Codi
civil o del penal. Una trentena de faules
de La Fontaine són, en tot o en part, una
exposició de qüestions civils o criminals, po-
sen en escena individus tan aviat doman-
dats o demandants en matèria civil, tan
aviat acusats o culpables de delictes va-
riats.((

La píndola daurada

Le Crapouillot, una de les revistes més
independents i amés vives de França, creada
a les trinxeres i rnenant després de la guerra
una vida activíssima, acaba de publicar un
número monogràfic, Voyage à Paris, seguit
de reportatges de Jean Galtier-Boissière i
Charles Blanchard. D'un d'ells, ens plau
reproduir unes frases d'E1ie J. Bois, redac-
tor en cap de Le Petit Parisien, el diari de
més tiratge d'Europa.

((-No és una mica trista aquesta •passió
del públic pels crims?

((—Si ho voleu, però gràcies a aquestes
seccions hem pogut desenrotllar considerable-
ment els articles de lletres, d'art, d'especta-
cles, que fan dels diaris francesos les fulles
més literàries del món.

--El que em sorprèn precisament és que
pugueu fer accoptar al gran públic seccions
purament literàries.

((—La fotografia, la illustració ens hi aju-
den molt. Perd potser no us adoneu del pú-
blic variadíssim que toca un diari que tira
prop de dos milions d'exomplars. Es diu que
Le Petit Parisien és el diari de les porteres.
Ho va ésser. Però .amb les nostres seccions
artístiques, hem atret una nova clientela més
cultivada, i mentre les porteres a poc a poe
es posaven a seguir les ordniques de llibres
i d'art i tot, el públic lletrat 'no desdenyava,
en tenim proves, de recórrer els fets diver-
sos. La dificultat és la dosificació exacta.

n—Tret d'una notícia considerable que bui_
da els quioscos en alguns minuts, quan te-
niu l'ocasió de constatar un alçament brusc

de tiratge.
n-En aquesta qüestió el reportatge fa el

paper de ]'antic fulletó. Un gram reportatge
que apassiana el públic fa pujar de quaranta
a ci:nquanta mil el tiratge d'un diari.»

ELS LLIBRES
G. Díaz Plaja, Una cultura del Cinema (Publíca=

cíons de la "La Revisi a"). — Salvad®r Espríu,
LI doctor Rip (Llíbrería Caïalònía)

mera pedra en una construcció que no pot
faltar en cap cultura, ja que el cinema és * `
— i no en rebaixem res — l'esforç artístic
més important dels temps moderns, el que
obra damunt un sector més vast, i el que
més ha contribuït a donar una fesomia ca-
racterística a la nostra època.

Però el llibre de Díaz Plaja no pretén
abastar tota la complexitat del cinema. Ja
abans de °llegir-ne una sola ratlla, el subtí-
tol, Introducció a una estètica del film, ens
aclariria les intencions de l'autor, més ex-
plícites ja en el primer •capítol, en decla-
rar ; Aquest llibre voldria ésser... un índex
de suggestions amb una indicació dels ca-
mins bibliogràfics que cal fressar. Un llibre
destiinat a ésser un pròleg per a la feina de
demà.»

L'home que escriu de cinema, no per fer
crítica de films a mesura que els empresa-
ris els presenten, sinó per destriar-ne els
fenòmens essencials, topa amb una conside-
rable limitació, la imposada per l'organit-
zació comercial del cinema. Aquesta limi-
tació és tant més sensible que, essent 1a
plàstica i el ritme els valors culminants del
film, res no spot substituir — ni comentaris,
ni fotografies de determinades esoenes — la

seva visió directa. No obstant, fóra excessiu
pensar que el valor d'un film és únicament

plàstic, per bé que sigui aquest valor el
dominant al qual es subordinin tots els al-
tres. Díaz Plaja, en el seu llibre, estudia
únicament la plàstica cinematogràfica, enca-
ra que, em alguna ocasió, aflori en el seu
comentari algun altre aspecte del cinema.
Però, innegablement, això no pot ésser ma-
téria d'un retret a l'autor, si no s'ha pro-
,-' -' f citar més enllà el seu estudi delposap
qual cal lloar sobretot l'estructuració, mo-
del de mètode. El que potser ja constituiria
matèria de retret, és la unilateralitat de do-
cumentació i un cert verbalisme molt estés	 NOVETATS
entre els assagistes francesos sobre cinema.	 EN CAMISES

Però, així i tot, el de Díaz Plaja resta
un llibre a remarcar, no perquè sigui l'únic
en català, sinó pel seu valor intrínsec, com	 Jaume I, 11
a índex dels resultats a qué havia arribat	 Telèf.11655
el cinema mut, tan enyorat en aquesta èpo-



La Meller dels primers temps

cupletista que valgués la pena, que s'hi
pogués comparar. Per la kaquel hauríem
fet garrotades i fins hauríem renyit atmb la
família. IEl nostre entusiasme va fer el mi-
racle d'enlairar-la fins als cims de la glòria.
Sense aquest, probablement, no hi hauria
arribat, arran del seu debut a l'Ar,nau.

Ara, que la Raquel d'avui no és pas la

mateixa que triomfà en aquell teatre. Es
una altra, per nosaltres.

A aquella l'anomenàvem familiarment
Raquel. I l'anàvem a sentir cada dia. Li
coneixíem 1a mania que tenia pels gossos 

—un d'ells, segons concessió pròpia, tania dos
cervells — i ens feia gràcia ; la debilitat que
tenia de deixar-se retratar per en Carles
Vàzquez, i la disculpàvem. També sabíem
que tenia mal geni.

La d'ara és la Meller, i és senyora. Va
a cavall d'un prestigi internacional, mentre
que aquella muntava el ruquet amb sàrries
de la popularitat.

Tant la .consideràvem nostra que 1'asso-
ciàvem als esdeveniments solemnes, de la
nostra vida familiar. La convidàvem als ba-
teigs i als casaments, i hi venia. Entre al-
tres fou padrina del casaanant de 1'Ami-
chatis.

Així mateix era sollicitada per a cantar
en el si de les famílies aristocràtiques, 1 no
pas pel gust de sentir-la cantar ; ans bé
per a tenir ocasió de conèixer-la personal-
ment, de parlar-hi, de veure-'la i tocar-la
de prop.

Aquella Raquel nostra va magnetitzar tot
Barcelona. Va introduir el cuplet a tots els
celoberts de 1'Eixample i als obradors de
modistes barcelonines. Revolucionava els
pobles, feia .pronunciar sermons incendiaris
als rectors de base, i feia rodar el cap a
les noies solteres, les quals acudien a dema-
nar-li retrats amb dedicatòria i li passaven
la mà per les robes amb el mateix fervor
litúrgic amb què solen fer-ho els entusias-
tes d'un torero famós.

Molts d'aquells retrats eren collocats al
costat del del promès, o al capçal del llit.
Si aleshores s'hagués acudit a algú posar-la

en candidatura, tots l'hauríem votada, com
un sol home. Ave, Raquel!

E1 succès va tenir lloc al teatre Arnau,
que era un music-hall de tercer ordre, del
Parallel.

La consumació valia dos ralets a la tarda
i una pesseta a la nit. Els cuplets eren ame-
nitzats per l'orquestra i pel soroll de tren-

cament de cacauets i avellanes que venia
del públic. Altrament, era de caràcter. No-
nell hi anava a fer apunts moltes tardes.

La Raquel hi ya caure en un moment en
què el cuplet patia un enfarfec de sicalipsi•
Ella mateixa on tocà les conseqüències, al
principi, car passava desapercebuda. Els
seus monòlegs equívocs — en un dels quals
perorava dalt d'una estrada abillada de ma-

gistrat — no feien gràcia a ningú. Va va-

Teatre Català ROMEA
Companyia catalana VILAeDAVI

Dissabte de Glòria, nit, estrena sensacional:

ELS CRIMIN ]t LS
7 accions simultànies en 7 escenaris.

Més de 5 0 inièrprets.
Direcció escènica: PIUS DAVI.
Escenografia: FONTANALS

Original presentació.	 Exit mundial.
Es despatxa a Comptadurie.

D'això deu fer una vintena
d'anys. Ara retorna. Consta-
tcu un fet. Que els anys pas-

sen en va entre els artistes de varietés.
La Meller té avui la mateixa figura, la ma-
teixa veu, la mateixa melangia als ulls, de
la Raquel del Paral•lel. Però aquell entu-
siasme, aquella popularitat, barrejada amb
estimació, tampoc, iEl públic la va a veure
atret pel reclam del seu renom internacio-
nal. Als u91s del públic la senyora Meller
és, gairebé, una cupletista estrangera ; mi-
llor dit, una cupletista traduïda del francès.

Es presenta un xic encarcarada sota el
pes d'un prestigi internacional, el qual té
l'obligació de mantenir. Igualment que els
representants d'una nació estrangera en el
moment .crític de presentar les credencials,
no pot perdre el tipus. I això és sempre
en perjudici de la qualitat.

Ara té prestigi mundial i, a més a més,
té plets. També té anys. No tants, però,
com la Mistinguett.

EI seu retorn té l'aire d'una visita de
compliment a un amic antic, després d'uns
anys d'absència. La rebrem bé, quin dubte
hi ha ; ,però difícilment ens hi engrescarem
com abans. A mitja visita farem una pausa
i ens esguardarem fit a fit. Ens acomia-
darem encaixant afectuosament, però amb
un xic de fredor. 'Ella pendrà el tren i
marxarà a París. Nosaltres anirem a fer
el vermut amb els amics a qualsevol cafè
i parlarem d'eleccions.

JAUME PASSAkiELL

La cara,
espill de la salut

Un rostre pàl.lid, demacrat, flac i

trist, denota un organisme débil, ra-
quític, esgotat.

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

seus nervis i canvien el seu rostre de

dia en dia, fins veure aparèixer els co-

lors sans que signifiquen vida, salut

i alegria.
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la campanya de descrèdit que de vegades gat a alguns escurçaments, cosa que sem-

vol fou estre

posició. Això 11 acorda encara un honor més l'art de Racime.
alt. Té alguna cosa de consagració d'un	 Es, en aquest aspecte, el pol oposat de
clàssic. La segona és una obra recent. No La Brouille, de Vildrac. Vildrac és un Ra-

cine sense coturn, mentre que Paul Raynal,
de Racime no on conserva altra casa que el
cotunn, precisament.

Dintre el teatre francès, La BrouiUe re-
sulta una obra clàssica, pel contingut i per
les línies. Sense fetitxisme de cap mena,
hi ha vistent, fins i tot, la preocupació per
les tres unitats clàssiques. Davant de les
tendències noves del teatre-espectacle o del

(tIItq

/f/r! ,

 • teatre-cinema, Vildrac dreça la bandera del
teatre pur. Així la seva obra no necessita
més que dos decorats que poden resoldre's
de la manera més simple, i la seva acció no
arrilba a durar una setmana.

Per això, si és amb ironia que ha estat
considerat molt just que Le maUre de son
cceur entri al repertori de 1a Comèdia Fran-
cesa, és sincerament que ha estat conside-
rat just que La Brouide sigui estrenada al
casal de Molière.

Entre nosaltres Vildrac és dels autors
francesos que compta amb més devocions,
entre elles la de Soldevila, traductor d'El
15aquebot Tenacity. Però si té devocions gai

-rebé incondicionals, molts, tot admirant -lo
com a ;poeta, el consideren molt feble com
a dramaturg. oVildrac—adiuen-- és un líric,

Charles Vildrac

	

	 i és amlb ]'engany del seu lirisme que ha
triomfat en el seu Paquebot.n

és, no obstant, la primera vegada que Vil-	 Potser no estan del tot mancats de raó.
drac entra a la Comèdia. Hi havia entrat Però és fàcil que la nova producció de Vil-
ja per .primera vegada, amb Le Qèlerii'.	 drac els faci canviar d'opinió. 1 no és que

La crítica parisenca ha convingut unàni- Vildrac hagi deixat d'ésser poeta. Però
mement que ambdós autors són molt dig- aquella boirina que en El paquebot Tenacity
nes d'ésser a la Comèdia Francesa. Ara entelava una mica les coses i les feia esfu-
que la manera de convenir-hi és molt dife- madisses, no hi és en La Brouille. Ací tat
rent per un i altre autor. Amb el primer	 és nítid; tot té més aviat qualitats cris-
els crítics més intelligents convenen amb tallines. I potser l'emoció, la tendresa en-
una certa ironia. 1-Ii és trobada una evident cara phi són majors. Hi són, sobretot, sense
relació entre l'academicisme decadent del engany de cap mena. Les paraules sugge-
Teatre de la Comèdia i la ipoètica eloqüèn- reixen molt més del que no diuen. 1 això
eia del diàleg de Paul Raynal.	 sense cap teoria del silenci, sense ni tan

Els més decidits admiradors de Paul Ray- sols silencis evocadors, ans .amb paraules
nal creuen que Le ma"itre de son cceur és simples, vives, que reflecteixen en elles ma-
una obra més pròpia per ésser llegida que	 teixes la manera d'ésser de cada perso-
ses literàries. Error. Tant llegida com re-	 natge.
presentada, moltes d'aquestes belleses li fan	 DOMi:NEC GUANSE

FINQUES OCASIÓ
Totes les finques que tenim encàrrec de vendre són molt interessants

per les condicions avantatjoses a què es cedeixen.

Fixeu -vos en aquesta nota!

CO
Pessetes

ST. GERVASI. — P. ALTA. TORRE SEMI-PALAU, G. CONF.,	 136.000 P., JARDÍ
Situació de	 esdevenidor. Pr.:	 (meitat del seu valor actual). 16o.000TERRENY.	 gran

GRÀCIA. — PROP P. LESSEPS.OPORTUNITAT PERA ADQUIRIR A BAIX PREU, GRAN
i formosa finca, que per les seves condicions	 excepcionals,	 pat	 doblar
+fàcilment el valor a què avui es cedeix. OCASIÓ VERITAT .... 300.000

SI SOU COMPRADOR DE CASA O FINCA D'AQUEST VALOR, VISITEU -NOS, PUIX
QUE ES TRACTA D'UN ASSUMPTE EXCEPCIONAL 1 ÚNIC A BARCELONA!

NTRA. SRA. DEL COLL, — BONICA TORRE AMB GRAN EXTENSIÓ, JARDÍ (34.000 P.),
façana a dos carrers, amb tots els mobles d'estil. Preu:	 .	 . Ioo.000

(Tercera	 part	 del seu	 valor.) VERITABLE	 GANGA!	 OCASIÓ	 EXCEPCIONAL!
AV. 'V. MONTSERRAT. -- B. LA SALUT. C. P. TRAMVIA. BONIC XALET VOLTAT

IARDÍ	 (25.000	 p.), molt de sol,	 esplèndid panorama	 r. :	 (valor	 terreny)	 . Ioo.000

ST, GERVASI. — MOLT CÈNTRIC, PEL VALOR REAL DEL TERRENY (150,000 ptes),
bonica	 torre	 moderna,	 espaiosa,	 a	 tot	 confort,	 garatge,	 molt	 de	 jardí,
BONANOVA.

PROP EST. -- LUXÓS XALET, A TOT CONFORT. GRAN I FORMÓS JARDÍ, gar. Pr.
baix,	 amb	 tendència	 a	 millorar	 . 2go 000

GRÀCIA, PROP TRAM. 1 METRE. — BONICA TORRE BAIX. I JARDÍ ....
TORRE. — CARRETERA DE SARRIÀ A VALVIDRERA, en l'encreuament amb el camí

30.000

de PEDRALBES, composta de baixos I pis, en ple bosc. - Preu 50.000

SARDANYOLA. — BONICA TORRE, a 2 minuts de l'estació F. F. (20 minuts de la
Plaça de Catalunya): es compon de i'tres plantes, lüvidides ien Ir espaioses
habitacions, gran menjador, esplèndida terrassa, cuina, w., rentamans, etc...

- Es ven mo!t més barata del preu de cost . ;6.000de superfície	 16.500 pams.

MÉS DE 200 TORRES I XALETS, A PREUS DE VERITABLE GANGA,
A LA CIUTAT I FORA, DES DE 30.0_0 A 50.000 PESSETES.

CASA, — P. LETAMENDI. VERITABLE OCASIÓ , R. 7 per Ioo. P. 	 . I IO.000
CASA. — ST. GERVASI,	 AL MILLOR PUNT (16.000 P.), 6 per	 Ioo

6	 loo valor	 .	 .	 .	 .	 .	 .
100.000
8o•000CASA A SANS, tocant la carretera;	 renda	 per

i ! GASES DE TOTS PREUS I CONDICIONS 1!

SOLAR. — BALMES, A LA PART MÉS ARISTOCRÀTICA (36.000 P. a j PTES. PAM).
Molt propi per a constr ucció i capitalistes interessats en la moderna edificació

SOLARS ENTENGA, 5 PTES. 1 ROCAFORT, A 5 PIES. PAM. MOLT BONA SITUACIÓ.
SOLARS GUINARDÓ• — ALS LLOCS MÉS CÉNTRICS. PROP MIT!ANS COMUNICACIÓ.

5.000 p. a I'5o; 4.000 p. a z ptes.; 7,000 p. a 2'50.
SOLAR NTRA. SRA. DEL COLL. — 11.000 PAMS a i Pta. PAM. MOLT INTERESSANT!

FINCA RÚSTEGA PROP VILADECAVALLS - TERRASSA. 103 ha. 33 CULTIU I EL RES-
TANT bosc incult. Bonica casa. Finca molt i nteressant als aficionats a la'	

70.000
caça. Preu ocasió .	 .	 ,	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 '	 '	 '	 '
PRODUCCIÓ I ESBARJO!

CAPELLADES. — MAGNÍFICA FINCA RÚSTEGA DE PRODUCCIÓ I ESBARJO: MOLTA
EXTENSIÓ: GRANJA MODERNA: Molt ben mstallada, amb bes seves incu-
badores, criadores, 12 galliners capaços per a Loco gallines i llurs pollets,

So gàbies
gran corral propi

conills 
1

llur
 ovelles amb

locas
llurs ovelietes,	

cria de porcs,
elletes, 3 Cups capaços per

a 700 càrregues de vi, grans cellers amb bocois (les càrregues nomenades

són les que es recollecten poc més o menys tots els anys) : Dintre del terreny

de la finca existeix una fàbrica-bòvda : Es la finca més bonica t productiva

de 2 hores a la rodaba. Renda aproximada, 12.000 ptes., sense explotar	
525 000

la granja ni les ovelles: Preu de ocasió .	 .	 •	 •	 •	 •
NOTA: CAS D'INTERESSAR, S'ACCEPTARIA PERMUTA AMB CASA DE BARCELONA!

REUS. — MAGNÍFICA FINCA RÚSTEGA, DE PRODUCCIÓ 1 ESBARJO. Situada a la

carretera de Reus a Salou: d'una extensió aproximada, 13 hectàrees,

plantada tota d'avellaners, ametllers, olivars, presseguers, pomers, perers;
llimoners, garrofers, I tota mena d'arbres fruiters. - Aigua molt abundosa;
formós parc, amb tota mena d'arbres d'adornament: estan pista de

tennis. - La casa és molt gran i pròpia per a granja. - Es ven amb tots

els mobles. FACILITATS DE PAGAMENT. - Preu 175.000

CASA TORRE ESTIL MASIA CATALANA, PRÓXIMA SANT FOIX, UNS 20 QUILÒMETRES

BARCELONA, peu carretera, 6o.000 pams terreny •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 40•000

FINQUES RÚSTEGUES DE TOTS ELS PREUS I A TOTES LES COMARQUES!

HIPOTEQUES 1 TOTA CLASSE D'OPERACIONS SOBRE FINQUES

RÚSTEGUES 1 URBANES.	 _

ABANS DE COMPRAR, VENDRE O HIPOTECAR, RES NO PERDREU VISITANT AQUESTA

CASA C 1 R E R A— AUSIAS MARCH, x, 2.°, I (Pl. Urquinaona), d'I I

a I'30 i de 6 a 8. Telèfon 24.687,

Encara pels autors francesos és un honor nosa : només serveixen per palesar una	
\era ens portarà dos esdeveniments.

de passar al repertori de la Comèdia Fran- manca d'agilitat i de natural Altrament,	
Per una banda, l'empresa del Romea es-

cesa. Encara els dóna prestigi, a despit de	 les exigèn	
-

és feta contra el casal de Molière, 	 pre ha de donar-li lleugeresa.	 Millàs-Rourell.
Entre els autors que hi han entrat recent-	 L'obra és notable per la potència de l'anà-

ce	

Estrenada l'any Igz8 a Berlín per Mas
ment, hi ha Paul Raynal, amib Le maftre lisi psicològic que l'autor hi esmerça. Però	 Reistrena, ben aviat donà la volta per tota
de son cur i Charles Vildrac amb La és més notable, encara, com una mostra de	 Austria. L'any
Brouille. La primera obra ha estat una re- la degeneració literària a què pot arr	

Alemanya i Austr	 a
n
y I	 -

Uns quants anys enrera l'anunci de la
seva aparició en un teatre barceloní qual-
sevol hauria estat suficient per a entusias-
mar al país.

1 és que a Barcelona ,passem febrades d'e-
xaltament. Un dia, en llevar-nos, desco-
brim amb gran sorpresa que som uns zamo-
ristes o uns samittertstes exacerbats. Igual-
ment fórem raquelistes abans ; i quins ra-
quelistes 1 No hi havia al món cap altra

ibar	 nada a París per Pitoe	 actualment s'està

riar el repertori i, tot d'una, gairebé com
una explosió, es produí aquell èxit enorme,
a conseqüència del qual Barcelona va estar
pendent, durant dos o tres anys, de les es-
trofes del Ven y ven i de La Reina del Cor-
tijo.'E1 seu triomf va pendre caràcters apo-
teòsics.

L'Arnau, music-hall tronat, es convertí
eri el concert de moda. 'En el punt de re-
unió habitual dels artistes i dels escriptors,

• i dels nois de casa benestant,
abans assidus de l'Edèn. An-
gel Guimerà hi anava. Hi ana-
ven En Rossinyol, IEn Pahis-
sa, de bracet amb En Mora-
guetes, 'En Morera i tot el
Papitu d'aquella època.

Famílies benestants, que no
haurien gosat ficar -se mai en
un teatre del Parallel, amaven
a sentir-l'hi. Es feien guardar
lloc pels porters mitjançant
una propina.

Calgué treure les trenyines
i el rovell del local i eliminar-
ne la fortor de soterrani. De-
coraren el foyer. L'Apa fou
l'enearregat de pintar-hi uns
plafons.

Mentrestant, al carrer, a
casa, a la dispesa, al café,
tant ací com a Granollers,
tothom tarallejava el Ven y
ven, convertit circumstancial

-nient en himne nacional del
país.

EI diaris li publicaven in-
tervius. Algun que altre Ite-
rat del gremi romàntic pu-
blioava un llibre explicant la
seva vida. Entorn seu es for-
mà una llegenda.

De l'Arnau passà a la Sala
Imperi, i s'apoderà del cor de
la nostra menestralia. La
gent de fora hi acudia a ca-
mats.

De l'Imperi, al Tívoli ; d'a-
quí al Liceu. Raquel es ficà
el país a la butxaca.

A partir d'ací li fou fàcil
conquistar Espanya i triomfar
a París.

*s*
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Marcel Pagnol

representant també a Milà, i a Buenos Aires,
on ha durat mesos.

La carrera de «Brücknen,, si gloriosa;
no és pas llarga ni abundant en obres.
Aqüest autor es donà a conèixer—és un

dir ! —l'any I 926 amb Malaltia de joventut
després vingué Els criminals, que dissabte
podrem veure, i de 'llavors onçà no tenim
notícia que hagi estrenat res més. Ara ha
escrit el drama Isabel, reina d'Anglaterra,
que potser un dia o altre coneixerem també.

I, pel seu cantó, l'empresa de Novetats
ens donarà a conèixer el Marius de Pagnol,
traduït per Josep Maria de Sagarra.

Marcel Pagnol, que començà la seva car-
rera collaborant amb Paul Nivoix amb Mar-
chands de gloire, se'n separà tat seguit.
Poc temps després Nivoix donava Eve toute

nue am'b gran acceptació, i Pagnol el seu
Jazz.

Després de l'èxit de Jazz, que fou ben
estimable, .però no pas absolut, vingueren els
de Topaze i de Manas, els més grams del
teatre francès de molt temps ençà.

Hom sap que els directors de teatre són
gent que no acostumen a engrescar-se pas
massa fàcilment. Per seguir el costum, quan
Max Deanly es va apoderar del manuscrit
de Marius després de la lectura que li'n
féu l'autor i el va portar cuita-corrents a
León Volterra; director del Teatre de París,
el deixà al seu despatx sense recordar-se'n
més. Un dia, però, a l'esposa de Volterra,
tot esperant el seu marit, per tal de passar
millor l'estona, se li ocorregué fullejar al-
gun dels manuscrits que bonament va tro

-bar. Aquest era el de Marius. Bon punt el
va tenir obert, el llegí tot d'una tirada.

En arribar Volterra, la seva esposa li va
fer llegir el manuscrit, i l'endemà mateix
de bon matí, a Volterra li faltà temps per
telefonar a Pagnol i dir-li que l'amés a
veure de seguida per posar-se d'acord so-
bre el repartiment dels personatges i es-
trenar tot seguit.

Pagnol és u'n bon exemple .a tenir pre-
sent. Tot allà que, a París com a Barce-
lona, s'acostuma a explicar de capelles i
esglésies, portes tancades i conspiracions
del silenci, l'ha fet riure més que ires.

Val a dir, però, que Pagnol té un secret,
que ens ha estat descobert pel seu confrare

André Lany, un secret ben senzill : «per tal
de poder estrenar als bons teatres, no tens
altra cosa a fer sinó escriure obres bones.»

JOAN CORTES

Un film de

/' '\ Claudefte Colbert
i^

- Norman Foster
í	 1

1 JOVENESi deniU VAYORK
AVUI AL

COLUM

ES UN FILM "PARAMOUNT'

TEATRE CATAIA NOVETATS
Companyia catalana, direcció:
CARLES CAPDEVILA

DISSABTE DE GLORIA, TARDA:

La senyora Marieta, d'Iglésíes
Gente bien, de Rossinyol
La Baldirona, de Guimerà

Nit, a les So: estrene de la cèlebre obra

de Marcel Pagnol, traducció de J. M. de
Sagarra:

VS ARIUS
Dies 6 i 8, nit, recitals:

RAQUEL 1XELLER
Es despatxa a Comptaduria



Lillian Gish en «Nit romàntica»

batibull cm què aquell home tímid desenrot-
llava de tant en tant unes curioses facultats
d'improvisació. Al cap d'un .mes, mentre
Chaplin en pijama llegia en urna hamaca,
un operador entrava corrent i cridava que
calia no perdre temps, que tothom ja anava
cap a un concurs de criatures que Mack
Sennett volia aprofitar iper a una de !les se-
ves comèdies. IEn la seva precipitació, Cfha-
plin arreplegà un bastonet, un barret fora,
uns pantalons de Fatty Arbuckle i unes sa-
bates que Ford Sterling feia servir en certs
papers. Així equipat, arribà entremig de

A la Ufa, amb Marlene Dietrich

quatre centes criatures i 11urs mares el xer-
roteig de les quals no arriibava a ofegar els
crits de Mack Sennett dirigint les escenes.
Quan es projectà el film, tothom es pre-
guntava qui era aquell heme que caminava
d'una manera tan particular. En vista d'això
la Keystone li féu rodar quaranta films. Pe-
rò Mack Sennett, que d'altra banda creà
tants personatges del cinema, no acabava
de compendie aquell còmic ni la seva obs-
tinació a conservar un abillament tan estra-
folari. I Chaplin es va ,buscar un altre amo,
fins que no n'ha tingut cap, i, restant la
figura més independent del cinema, m'és al-
hora la més universal i .popular.

Chaplin al balcó de l'hotel, a París

I	 Viatges	 Marsans,
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Viatges a "Forfait" - Excursions acom-

panyades - Peregrinacions, etc.
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v EL. CINEMA.v
Com és de costum cada any, les empreses

es reserven pci dissabte de glòria estrenes
importants, i mentrestant ens fam passar
aquest llarg temps de Quaresma aml pro-
grames tan poc temptadors que obliguen
al dejuni. Sort hem tingut aquests darrers
dies de les sessions especials, les quals, poc
o molt, porten sempre notes interessants,
que aquesta vegada han .amenitzat un xic la
darrera setmana cinematogràfica, el ,panora-

La darrera_sefmana PANORAMA C h c] r I Í2 C h a p I i n
La nos&a pròxima sessióLes coses que hom phi veu són prou inte-

ressants per no avorrir-vos mai ; però cal
convenir que ,per a filmar-les, l'operador no
s'ha amoïnat poc ni molt. Cinematogràfi-
cament considerat, ens atrevim a dir que és
un document que no .passa d'una mínima
discreció. Hom hauria volgut, almenys, un
xic més d'esprit i de recerca voluntària en la
composició dels episodis.

Tempestat sobre el Mont-Blanc, que «Stu-

En 1913, la Keystone llavors dominant
en les pellícules còmiques, va llogar un ex-
cèntric de Londres, Sydney Chaplin. Però
aquest, a darrera hora, va voler donar a un
germà seu l'avinentesa de veure Amèrica,
i un bon dia, :Charles Sencer Chaplin es
presentava a Mack Sennett. L'endemà ma-
teix, el nou vingut es trobava entremig d'un
batibull de mosses, pastissos de nata, cor

-redisses, Fords tronats i policies babaus,

ma de la qual, podem dir, no era precisa-
ment massa divertit.

Naturalment que podríem citar dos noms
que són dos films que tothom ha pogut veu

-re amb gust. Ens referim a Horitzons nous
i a L'última companyia. Però de tots dos ens
hem ocupat ja extensament aquí mateix,
abans de .11urs respectives estrenes públiques.
Així, doncs, caldria restringir als programes
de les sessions especials la matèria d'aques-
tes ratlles.

Farem 'una excepció, i no serà precisa-
ment una excepció honorable, ,pel film Nit
romàntica. No honorable, .perquè es tracta
d'un film insubstancial, però excepció obli-
gada ,per tractar-se d'un film amb Lállian
Gish.

Val a dir que ningú no haurà pogut rece-
neixer en la protagonista d'aquest film, sig-
nat per un tal Pau! Stein, l'incomparable
actriu que és i h.a estat sempre Lillian Gish.
Es ,per a tots els que ihern seguit, quasi di-
ríem amb fervor, la tasca de la gran •tràgi-
ca, una cosa inconcebible retrobar-la ara
en un film com Nrvt romàntica, en mig de
dos tenorios de 1a darrera fornada com són
Conrad Nagel i Rac la Rocque, en una bis-
tòria absolutamente inapta a les facultats
serioses de la protagonista.

Heus ací, doncs, que no poden ja més dir
que Lillian Gish ano ha fet mai films in-
diferents. I pensar que potser aquest serà
l'últim! Res 'no podria aconsolar-nos d'a-
questa pèrdua si•és que realment es confir-
men els rumors que corren, segons els quals
la intèrpret de . La dona marcada, El vent i
tantes .altres inoblidables pellícules pensa
abandonar definitivament el cinema.

Studio Cinaesa en la seva darrera sessió
de documentals i reportatges, presentà Vo-
yage au Congo. Heus ací un film la projec-
ció del qual hauríem dedicat als nudistes
de Barcelona. Per ells, un film així ha d'és-
ser com una -mena de festa major i l'espec-
tacle de tants addictes a illur doctrina, re-
units en aquest film, creiem que els ha de
commoure profundament. El film presenta
una bella perspectiva del que seria el món
si aquesta doctrina que pretén restaurar la
moral, seriosament compromesa per l'afany
contra natura de vestir-sa, vingués a im-
plantar-se definitivament. Ara, que no cal
arribar a la fi del film veient una menuda
vestida, jugant als daus, per constatar ma-
lenconiosament — cada cop que en el curs
del film apareixen uns pantalons — que la
civilització s'haentaforat arreu del conti-
nent negre, amb l'inguarible tossuderia de
disfressar el gènere humà.

Marc Allegret, que seguí And é Gide, en el
curs de la seva travessia del Congo, ha fil

-mat alguns dels espectacles exòtics i descon-
certants que els turistes tingueren ocasió de
copsar en llur viatge, les impressions del
qual fan la substància de dos dels bons lli

-bres d'André Gide.
Document humà. El film sembla preocu-

par•se només dels homes, i el paisatge, les
coses inanimades, han estat eliminades del
film en absolut, llevat de les iprimeres vistes,
preses des del tren en marxa, que ens mos

-tren una incomparable desfilada de boscos
verges i frondosos. Perd aquest document ha
estat elaborat amb una passivitat excesiva.

CAACISERIA

g	 Vehîls Vidal
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e	 REBAI%ES EN TOTES LES	 -
o	 SECCIONS DE LA C^9^

dio Cinaes» presentà divendres .passat, és un
ban film que féu les delícies dels esquiadors
i dels meteorologistes. Els esquiadors de per
ací, cada dia més nombrosos i més aficio-
nats al cinama, han pogut veure en .aquest
impressionant document del doctor Fanek,
esquiar en una forma en la qual ni tan sals
havien somiat. Cal dir que algun d'ells s'ex..
eusava ,pretextant que mai no havia vist tan-
ta neu acomulada. La quantitat de la pri-
mera matèria facilitava la tasca es,porfiva.

Els aficionats als catàlsgs de núvols, si és

«Viatge al Congos

que n'hi havia a la sessió, pogueren exta-
siar-se en l'espec tacle sempre divers dels nú-
vols entorn de des cimes més alteroses dels
Alps. L'espectacle és ,prou bell perquè inte-
ressi a tothom, prescindint de tota curiosi-
tat científica explícita o latent.

Però, deixant de banda una i altra afició,
el film resta un xic llarg. A desgrat de tot,
resulta, com dèiem, un bon film avalorat per
urna excellent qualitat fotogràfica.

Acabemdient la sorpresa que ens ha pro-
duït veure un film com Essència de verbena,
primera i única producció independent por-
tada a cap a Espanya, .posat al començ dei
programa. Pensàvem que les coses dels veïns
mereixien un xic més de consideració, i més
tenint en compte que el fila» de Giménez
Caballero era incontestablement més interes-
sant que els dos que el seguien en l'ordre
del programa.

E1 títol del film indica sense confusió el
contingut. I •com que la verbena madrilenya
és quelcom de deliciosament típic, el film era
relativament fàcil, i com que l'operador que
ha assistit Giménez Caballero és un home
que sap molt bé l'ofici, Essència de verbena
ha resultat un film interessant dens el gè-
nere, i que també ipodria incloure's a la Alista
de documentals. Estem decididament a l'è-
poca dels documents ! Veurem de què servi

-rà documentar-nos tant!
J. P.

La col'lecció completa de

MIRADOR pot consultar-se

a l'Arxiu Històric de la Ciu-

tat, plaça de la Catedral i

carrer de Santa Llúcia, 1,

"Casa de l'Ardiaca", tots els

dies feiners de 9`30 a 1130.

La sessió de cinema corresponent al mes
actual, tindrà lloc divendres, dia rq, amb
el programa que anunciarem en el pròxim
número.

Això no priva, però, que avancem ja en
aquest una notícia que segurament serà
ben rebuda pels aficionats.

Es el nostre dbjecte reestrenar en aquesta
sessió un dels films més famosos en la his-
tòria del cinema, La caravana de l'Oregon.
Aquest film que fa molts .anys que no s'ha
vist a Barcelona, ens ha estat sollicitat di-
verses vegades com un nom indicat .per a
la nostra revisió de] cinema mut. D'un mo-
ment a l'altre arribarà a Barcelona una no-
va còpia d'aquesta formosa cinta i aquesta
circumstància permetrà .la seva reposició en
ta nostra sessió vinent.

Declaracions d'E. B. Schoedsack
Ernest B. Schoedsaeli, realitzador de

Xang, que acaba tot just ara d'enllestir a
Sumatra el seu nou film Rango, explica els
incidents de filmació del nou film

«Per a decidir els orangutans a aproxi-
mar-se a nosaltres, vaig emprar un mitjà
vell •corn el món : fer huir als ulls de les
femelles collars i braçalets. Inquietes, no
varen parar fins que se n'apoderaren. Els
nostres vincles d'amistat amb els simis s'es-
tabliren, doncs, sota el signe de la coque-
teria.

Aleshores vaig poder fer còmodament
observacions interessants, que haurien apas-
sionat el difunt Buffon. Poguérem consta-
tar que els simis no jeuen mai dues nits
seguides en el mateix llit. Cada vespre can-
vien de tronc d'arbre i són el mateix que
alegres vagabunds sense domicili fix.

»Contràriament al que afirmen els novel-
listes, els grans focs nocturns no fan recu-
lar el tigre. Algunes regions malasianes tan,
per altra banda, del tigre — el mateix que
!'India amb les vaques — un animal sa

-grat, el qual està prohibit occir, àdhuc en
defensa pròpia...»

Esperem amb confiança aquest nou film
rodat per la P'aramount en l'illa de Suma-
ra pels mateixos elements que l'any passat

ens oferiren Quatre plomes i ara fa dos
anys Xang.

"alomen only"
Actualment, a Hollywood es prepara un

film interpretat exclusivament per dones, i
això que és un film de guerra. El seu títol
original és Les dones com els homes i el seu
director espera acabar-lo sense que hi sur-
tin ni una cara d'home ni se'n senti una
veu. Aquet film, que presentarà l'existència
de nau dones en urna ambulància durant 1a
guerra, serà interpretat per Evelyn Brent,
Louise Fazenda, June Clyde, Irene Rich,
Lillian Tashuman i altres quatre actrius
encara no designades.

No vo1 venir per ara
Fa temps que John Gilbert no s'ha dei-

xat veure per aquí. Sorpresos per una ab-
sència tan llarga de l'irresistible galan, ens
hem dirigit a la Metro Goldwyn a pregum-
tar per eh.

Havia corregut el rumor que la Metro,
en vista de La veu infame que tenia, havia
volgut desentendre's del contracte perdent
amb 1'illustre actor pagant-li per això forta
indemnització. Es a idir, que Gilbert co-
brava perquè no fes res. Però sembla que
tot plegat són històries, que els nombrosos
adversaris .amb què ha de comptar una emi-
nència com John, estaven interessats a fer
córrer.

John Gilbert ha acabat un film per la
Metro. Però aquí no creuen gaire en l'èxit
de pellícules totalment parlades en anglès, i
no pensen per ara enviar-lo a buscar.

Però hi ha Romance doncs—'contradiem
nosaltres. Oh ! Greta Garbo és una excepció
—ens repliquen. Si l'home que ha imposat el
seu bigoti a mitja humanitat arriba a saber
que ja no se'l considera una excepció i que
Greta Garbo, que conquerí els seus llorers al
costat d'ell, fent el] la meitat del reclam
d'ella (los amantes ideales de la pantalla),
l'ha desbancat d'aquesta forma! Amb les
pretensions que diuen que té!

El que no li recomanaríem és que es fes
una operació a la larinx com el malaventu-
rat Len Chamey i que esperi la renaixença
del cinema mut que a tots vents profetitza
Chaplin, o bé que faci com el seu company
Novarro, que aprengui l'espanyol, ja que
aquesta condició és imposada a tothom que
vulgui fer comèdia des de la pantalla del
Fèmina.

Hi ha tantes persones que el troben a
faltar!

Del cinema japonès
Kikou Vamata, escriptora franco nipona,

que pot comptar amb un pròleg de Paul
Valéry per a un 11i^bre seu, de tornada d'un
viatge ai1 país natal dóna algunes precisions
sobre el cinema al Japó. En el seu concís
reportatge, el primer que hi hem buscat ha
estat la confirmació d'un rumor que pren

-gué cos entre alguns cineastes de Barco-
dona, segons el qual la producció japonesa
era tan important. Però d'això no ens en
diu res. En canvi, ens parla de l'acceptació
que hi tenen els films sonors, de tal ma-
nera que totes les companyies japoneses
es posen a fer-ne, i en l'idioma del país,
malgrat al Japó l'anglès sigui el segon
idioma que ja s'aprèn a l'escola.

A Toquio està a punt d'inaugurar -se un
gran local amb tres pantalles, pels films
ordinaris, pels films sonors i pels films de
grans dimensions (?). El més curiós és que
els costums del Japó exigeixen, en els llocs
d'espectacles, l'organització d'un club, i el
nou cinema, el Gekyo, d'una arquitectura
que no té gran cosa a veure amb la tra-
dicional japonesa, tindrà restaurants, pis-
cines, sala de banquets, cabines telefòni-
ques, etc.; serà, en definitiva, un local com
no n'hi ha cap de semblant als Estats
Units, segons diuen els japonesos amb una
punta de malícia .

Les proves de la seva universalitat i de
la seva popularitat ragen soles ; n'hi ha
prou, quant a la primera, veient l'acollida
dels seus films; quant a la segona, veient
com és rebut pertot en el viatge que, al
grat de la seva fantasia, realitza per Eur o.
pa i en el curs del qual s'ha dit que pas-
sarà per Barcelona. (Però si cll no ve, el
seu darrer film, Les llums de la ciutat, ja
és aquí per a ésser estrenat dissabte.) No

hi ha hagut fins ara un cas
semblant de celebritat, tEs in-
teressant, doncs, de preguntar.
se ,en què recolza aquesta, per
què aquell pobre home, sense
ofici ni benefici, poc traçut,
fracassat, humiliat, resignat
amb tátes les desventures que
]i soibrevenen a cada nova
temptativa seva, és sentit tan
a .prop ,per un snón que tot.
hom està d'acord a qualificar
de materialista, cobejós de
fruïcions, assedegat de diners
i de puixança i, en definitiva,
avorrit com una mala cosa.

Reconèixer que Chaplin és
el més gran còmic que hagi
existit, explica molt poca cosa.
Ens lliga amb ell quelcom de
més profund que una bona
estona passada veient-lo a la
pantalla. IEl personatge que ell
ha creat és, en el fons, massa
patèticperquè l'hàgim de con-
siderar únicamont com el pa.
llasso que era en els seus .pri-
mers films, en els quals l'as-
pecte còmic era el que do-
minava.

Potser perquè en el món hi
ha més gent que fracassa que
no pas que triomfa, tothom
sent alguna cosa pròpia en els
fracassos d'aquell ,pobre va-

gabund, somiatruites que creu
en l'amor, la bondat, la 1G-
bertat, i topa a cada opas amb

les realitats més atuïdores d'un món que
no li ve a mida.

I també tothom 1i agraeix l'absoluta man-
ca d'intencions proselitistes . No pretén pas
mai etzibar-nas una ,ps-èdica a favar d'això
o contra .allò. No m'he cregut mai allò que
pels americans, Chaplin era un exemple del
que cal no arribar a ésser, i d'aquí el seu
èxit, com a exemple moral en el pafs prag-
màtic ,per excellència, alhora que tocat del
sentimentalisme més ploramiques.

Sigui el que sigui, aquest home que ha
creat el personatge que té més amics al
món, i que ell, personalment, pot dar-se
tots els gustos perquè és ric, és un misan-
trop i un solitari. Viu a Beverley Hills, tot
sol en la seva gran casa, tocant el piano,
llegint i mirant el cel amb un .petit teles-
copi. «Què he obtingut del món?—deia una
vegada—. La celebritat? No hi 'ha dubte.
Però, qué che fet de la meva vida? M'he
pogut procurar la majoria de coses que he
desitjat, però quan ja les he tingut m'he
adonat que ino havia d'haver-les cobejades
mai. No bec, no fumo, no jugo. Un teles-
copi, um . piano, ]libres, uns quants amics
molt pocs.., Qui no el pot aconseguir un ..
resultat .així ?n

z**

Pere qué ,parlar del Chaplin actor, el que
coneix tothom? Però bé cal dir -nc alguna
cosa, sense l'aire de fer cap descobriment. 1
Per sort, de tant en tant es reprenen

pe1•lícules antigues seves, molt bones, però
que permeten mesurar els seus progressos,
l'evolució del seu art. En poques paraules
pot restar precisada aquesta: tendència cada
vegada major a la simplificació, a l'eco-
nomia del gest. Tot el seu joc és de matís,
assolit amb una parquedat de mitjains com
no en trobaríem altra d'igual en cap ar-
tista. Chaplin és el més viu exemple d'ex.
pressionisme, aconseguint el màxim d'efecte
amb la màxima sobrietat. I això no sols
per un do de la naturalesa, sinó també
per un estudi de l'artista, que deia no fa
gaire d'ell mateix, veient -se en un film

—No ho 'fa del tot malament, aquest
xicot. Ho fa millor ara que vint .anys en-
rera. Mireu les seves mans, mireu la seva c
expressió. Ara sap què ha de fer amb els
ulls. Per arribar a aquest resultat, vint
anys no són pas massa!

C.
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l'artista que veritablement ho és no neces-
sita de cap joc que deturi el seu impuls, ans
bé, deu refusar -lo i aterrar els obstacles que
podien ofegar l'esdlat espiritual que el ne

-guiteja. 1 consti que no fem cap referéncia
als artistes analfabets i impreparats ni pre-
tenem sortir en llur defensa. Volem palesar
només que per assolir la plena realització de
l'obra amb tot l'abrandament nerviós o amb
tota la serenor encalmada — se„ons sigui el

LES_ ARTS *' DISCOS
L'escultor_ManoloIngenuïfaf í puresa cascos

Aquells que conegueren Manolo pels volts
de l'any 1917, llavors de 'l'estada anés llarga
que, després de l'adolescència, ha fet a Bar-
celona aquest artista, i no l'hagin tornat
a veure, a bona fe que pel seu aspecte físic
n O el coneixeran ,pas.

En aquella època, que fou una de les anés
brillants i més poca-soltes que ha travessat
Barcelona, en 'la qual, bé o malament, tot-
hom es guanyava la vida, des del fabricant
de teixits de llana fins a l'infeliç que treia
el que ,podia del servei d'espionatge; en la
qual a qualsevol hora del dia
o de la mrt us era ,possible el
mateix fer-vos tallar els ca-
be1ls que anar a fer-vos pon-
dre mida d'un vestit ; en la
qual la vida nocturna del nos-
tre districte cinquè (encara no
s'havia inventat la ximpleria
d'anomenar-lo «barri xinès,.),
era una de les coses més im-
portants d'Europa en el seu
ordre; en la qual ja s'havien
sentit pels carrers de la ciutat
els trets dels primers atemp-
tats socials, que n'inaugura

-ron la sinistra tongada — Déu
sap a qui afavorien — ; em
aquella època que és una de
les més tèrboles i més interes-
sants de la vida barcelonina i
que esperem que un dia o al-
tre algú estudiarà amb l'atan-
ció que es mereix ; temps de
negocis i de chantage, de bar-
rila i de tragédia, d'incons-
ciència i d'atabalament, cap
allà a la una de la nit es dei-
xava caure pel Lyon d'Or el
Manolo que coneguérem.

El Manolo de llavors era un
home de pell colrada, eixut
de carns, nerviós i àgil, "amb
un abillament pintoresc, mig
de maquignon, mig d'artista,
amb unaboina al cap i una
vareta de £reixa a la mà, que,
en arribar, s'asseia a una d'a-
quelles taules ,per les quals en
els seus bons temps va 'passar
tanta d'hitòria anecdòtica de
la nostra ciutat, i es posava
a descabdellar la troca inaca-
bable d'una conversa viva i
llampeguejant, plena de provençalismes i pa-
risimsmes, imatjada i concisa, que ens feia
passar pels ulls tota la glòria virolada d'a-
quell Paris de I'auant-guerra, am'b el seu
aiguabarreig de gent de pertot arreu, ,però
fins a1 punt just, amb els seus Rose } Cvoix,
amb els seus rapin ; el pobre Pòlvora
aquell D'•Ostoia que no es treia el monocle
nt per dormir ; Erik Satie amb el seu barret
de copa ; Apollinaire, Picasso... què sé jo
aquell Bofill, al taller del qual Manolo tre-

Bureaux com el present
de totes mides i tamanys
des de 110 pessetes
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és una de les devocions més cares del nos
-tre escultor :

ballava, que no era pas cap prodigi de ge-

trenta sous et feia suar sang i aigua ; i,
sobretot, aquell Moréas, el record del qual

Les morts m'écoutent seuls, j'habite les tom- der lliurar -se en absolut i amb plena Iliber- obres d'art ingènues, sense parar esment rells, que permet satisfer els més exigents,

nerositat i que per •arribar a arrencar-li

[beaux.	 tat a la pràctica d'un art, ha fet renuncia- que la ingenuïtat és una qualitat pròpia que on som de llun d'a uells tem s em

roïsme en els que hi consagren llur activi-	 S'han comès tantes malvestats a l'empar n ca, 
havent-se adonat de la importància

reprodueixin constantment els casos d he- en el moment de I'excució,

tatx. Qui més qui menys podria dir-nos quel- de la freda meditació que hom ha arribat 
que havia pres el disc en aquests darrers

com de tal amic o conegut que, per a po- àdhuc a la pretensió paradoxal de voler fer l'enregistrament i en la fabricació dels apa -

festacions de l'art fins als nostres dies es de recórrer a les regularitzacions cerebrals	 sagrat una secció fixa a la música mecà-

Es inconcús que de les primeres mani- temperament de qui la produeix — és obvi	 Des de la seva aparició, MIRADOR ha con-

temps. Gràcies a la perfecció assolida en

"FONOGRAFIA"

ment voluntari de tots els gaudis materials	 només d'infants i de badocs.
que li ofereix la vida normal. I cal remarcar 	 Si l'artista és l'home sensible	 r excefèn-q	 `

y	 q	 p
I què	 fonògraf era mirat, amb raó, com

Iens explicava anècdotes i teories, oven- l que aquestes ambicions i plaers a qu
è	

renun-	 cia que en el seu pas per la vida copsa amb

a
un trasto productor de sorolls, falsejador de
sons	 insuportable a	tota deeren	 emportats	 d'un	 anhel	 generós — la	 més agudesa que els altres les emocions queg	 q	 q

por	 personap	 e	 pgust mitjanament delicat!creació d'una família, la con-
quisca del diner, etc. —cons-quist

Avui, gràcies als perfeccionaments abans
l	màximes aspira-	 i alludits, que han comportat també una in-

tiuei 
xen	 eses

de	 majoria	 sempre	 ' " tenigent tria de les obres a enregistrar, el
disposada a guanyar-les anca- fonògraf té el seu lloc en tota casa i una
ra que sigui amb risc de la discoteca hi és tan indispensable com una 

pr

òpia vida. biblioteca.
A 	 tot	 aquest renuncia-	 „ R

m

A més a més del seu valor distractiu i
mant, aquesta mena d'ascetis- artístic,	 està encara reservada	 al disc una

i
mee no deixa ma	 de trobar	 f
prosèlits fer a 	 ma	 àdhuc en

missió educativa i documental els primers
símptomes de la qual ja pan prenent forma

determinats	 adolescents	 que 
coneixent a bastança i a priori,

unamica pertot.
Nosaltres, doncs, que concedírem a aquel-

les conse üències de llur ideal	 ^-	 ^ q ta manifestació de la nostra època el valor
es llencen als senderons com- ue realment li corres om	 odem avui do-q	 P	
plicats i espinosos de l'art dis-	 v	 ' '	 ^^

nar als nostres lectors una notícia que se-
posats	 a	 la	 brega	 dolorosa' gurament no els deixarà indiferents. I aques-

w d'encarar-se amb l'home ene-	 i
ar

ta notícia és la de 1a immediata aparició, a
^r mec de l'home.	 v Barcelona, d'una revista, Fonografía, exclu-

W
_Quina	 força misteriosa els	 ,; sivament dedicada a lamúsica mecànica, pri-

ü empeny?... mera revista especialitzada en aquesta qüès-
+w   tL'afany	 de posseir	 u n s	 ,y	 p

tió que es publicarà en terres ibèriques, re-
graus	 de	 superioritat	 pot-	 t, ^, l Jactada per competents crítics, a ]'obra dels

' ser? ...	 Al	 nostre	 entendre,	 i quals s'afegirà la collaboració dels noms mésL r, ,
no ; car aquest noble afany no	 ' "

coneguts, d'ací i de l'estranger.
àfa	 altra cosa que actuar en	 ó

Els promotors d'aquesta idea — ja realit-

^^	 ^^^
ells d'estimulant por a induir. zapa, puix q	 dintre pocs dies apareixerà

E	 'los amb més convicció a les-	 j. el primer número de la revista — entenen
tudi i amb més abrandament amb ella dur a terme una obra de cultura

j	 t,. i entusiasme a les regions de i d'orientació dels nombrosos aficionats al
^' l'art.	 Direm, doncs, que se'ls	 ^ disc, fent eix( una tasca tasca molt més Am-

" enduen	 atractius de la na- plia que la que es podia fer des d'una sec-els
turalesa.	 En arribar a aquel- ció d'una publicació com la nostra que harr' ta ,proposició gairebé ens veu- 	 f

d'atendre molt diversos interessos,
rem obligats a donar-hi valí-s I, com que l'aspecte material de les ,publi_

^ desa, puix que la llum, el mo-	 ^`	 r cacions no ^és pas caic cosa negligible, a més
dement 	 equeï,	 la forma, el a més del contingut de la revista Fonografía,
color i quantes magnificències	 . ens caldrà assenyalar la seva exce•lent pre-
enclou, són a bastament for- sentació, amb abundància de gravats, de ma------
tes en llur conjunció •merave-	 «Douanier» Rousseau — Noces

mera que suporti la comparació amb qualse-
vol revista similar.

Manolo -- Escultura llosa pee a produir en un ésser
de sensiibilitat afinada la anés profunda exal-	 l'afinen	 i	l'embelleixen	 espiritualment,	 és

En aquest cas, veritablement, no per mas-
coció emotiva sa gastada deixa d'ésser aplicable la frase

La	 pintura,	 l'escultura,	 la	 música	 i	 la
possible que pugui esdevenir mar un urge-
nu? La veritable ingenuïtat està a creure

consabuda que la nova publicació ve a om-
poesia són tantes formes expressives de què aquest	 contrasentit	 inconcebible.	 L'artista

plir un buit, puix que es feia sentir de debò
disposa l'artista ,per a transmetre als .altres que en la seva obra s'expressa com un in-

la	 necessitat	 d'una	 revista	 especialitzada
vista	 la	 difusió,	 destinada	 encara	 a	 ésseren un sentit humanament noble, al natural

sentir i a l'empar de la més adient de les
fant,	 fa pensar en unes facultats mentals
esquifides o en una astúcia capciosa que ens

més i més gram, assolida pel disc.
seves inquietuds interiors, porta a ]'engany amb capa de sinceritat i

La deu de l'art brolla en l'esperit 	 la tòc- d'honradesa.	 Només per raó de voluntat, --
nica és el mitjà d'expressió, el recipient que per mancança de preparació o per inòpcia
recull el regalament del doll i el canalitza, absoluta,	 hom	 pot	 mostrar	 preferència	 a "
Per conseqüència, en	 pictòrica, la tèc- emprar uns elements expressius barroers o pica, la part manual no passa d'ésser un falsos, i per tant en un i altre cas sempre . 	 "
enginy,	 un enumerat racional que contra- reprovables.	 En l'obra d'art, la pretesa in-
pesa i nivella,	 una força cerebral que pre- genuïtat no és mai altra cosa que él pro-
tén regular les sensacions creadores. Si I'es- ducte d'una premeditació alevosa.
dat sensititu	 és	 tan desbordant,	 però, que Més enllà del possible engany on hi ha
no sap o no pot deturar-se en la limitació su	 pura,	 trobarem	 l'artista ;
amb què el seny la normalitza i passa per L'executantL'executant és en la forma. Tot està en sa-
damunt d'aquest regulador cerebral preesta- ber destriar aquests dos	 extrems,	 en	 esti-
b'lert,	 ('obra	 d'art,	 malgrat	 la	 possibilitat 'mar-los amb justícia i en copsar ]'equilibri
d'ésser	 sublim	 i	 claferta	 de	 justificacions, espiritual a través de formes aparentment
pot aparèixer als ulls del profà amb els sig- inharmòniques	 moltes	 vegades.	 Una	 cosa
nos turmentadors i desconcertants de la fo- és la ingenuïtat echa que va a les palpentes raspalls per a tots els usos
llia.	 I	 a	 més	 afinada	 sensibilitat,	 major i altra cosa la puresa d'una emoció promo- articles de neteja — objectes per a presentaperill enarca de passar per un anormal, per tora perfectament entesa i definida,
un excèntric aferrat al món extravagant 1
particular de les pròpies elucubracions. ANGGL FERNANDEZ rambla de catalun a 40y	 +

La tècnica, conjunt de procediments, no
va gaire més enllà d'un treball manual;
hom pot apendre-la a 'les escoles, afinar-la
amb la pràctica i reformar-la amb addita-
ments o supressions calculades. De més a
més ja ha estat del tot resolta en deter-
minats aspectes i concepcions a través dels
segles, sobretot quan l'artista, mancat d'e-
lements més alliberadors, esdevingué senzill
copista i fidel reproductor dels objectes que
s'oferien al seu esguard. Remarquem, però,
que no tots els artistes d'èpoques passades
eren tallats amb el mateix patró ; cal recor-
dar només Goya i el Greco.

El més remarcable de llurs obres —amb
tot i ésser d'un ponderat tecnicisme — és
l'emoció a què hem alludit abans, plasma-
da en la tela amb vigoria tan intensa que
us fa vibrar a 1'im'puls de l'estremiment que
l'ha motivada. Un i altre foren revoluciona-
ris del tecnicisme imperant en llurs òpoques
respectives .

Davant d'aquests exemples, per quina graó
poderosa hem d'acceptar nosaltres i no po-
dem combatre certes tendències — diguem-
nc artístiques — que ho fien a l'estudi sis-
tematitzat i a derivacions preceptistes?

-	 —	 --	 --"	 Per a exterioritzar els seus sentiments

tures i opinions; ens parlava d'aqudlla misè-
ria, d'aquella bohèmia tan poc volguda però
aguantada amb .aquella valentia — quin altre
remei quedava! —; i en els ulls un lleuger
tel d'envor.ament.

,AI cap de catorze anys trobem Manolo
igsta•lat com un burgès en el seu petit mas
del qual és propietari ; un mas recollit i
tranquil, tot pintat de calç, sense cap retò-
rica, sense cap fantasia decorativa, eixamo-
rat d'humanitat i de sentit comú, "com aquell
que l'habita, en mig dels camps de part
d'amunt de Caldes de Montbui.

Aquell home sec i ibru, s'ha anat arro-
donnnt, ha anat perdent els angles perd
sense perdre aquella aguda expressió de les
seves faccions. 'E1 seu color de pa moreno
s'ha anat desplaçant por tornar-se un rosat
de bona vida. El posat de Manolo ha anat
esdevenint reposat i tota la seva persona ha

1
 adquirit un arre un si és no és abacial. En

la seva mà blanca i delicada no hi desem
-tonaria pas una ametista.

Però és el mateix Manolo de sen pre. E1
trobar-se bein bé a casa seva, sense angúnies
i podent treballar amb tota tranquil•litat, no
ha fet més que afermar-li i sedimentar-li
totes les seves idees .anteriors. Manolo és
avui dels nostres .artistes potser el que pos-
seeix una solidesa de visió i de concepte
més considerable, la mida més justa de les
coses d'aquest món.

só
Es un home a l'extrem oposat d'allò que
n els artistassos amb tots els seus refina-

ments, tota la seva sensibilitat no té res a
veure amb els gemecs ni els ulls en blanc, és
a•lguina cosa de més íntim i més debe de bo.
De la mateixa manera que a Arenys de
Munt va fer-se seu tot el poble amb el doll
de la seva simpatia, a Caldes de Montbui
no trobareu ningú que, en parlar-li de Ma-
nolo, no us l'anomeni amb afecte i consi-
deració. Tothom el coneix i tothom l'estima.

I és ara que de Manolo, ara que ja el
tonim a casa mostra, ara que ja toma a
treballar, i treballa com mai, que, després
del molt que ens ha donat, en podem espe-
rar molt més encara. Dissabte que ve inau-
gura la seva exposició a can Maragall, i
estem segurs que no ens ha pas de defrau-
dar gens ni mica,

JOAN CORTES r VIDAL

A punt de sortir

FOkOÅFOÂ
REVISTA MENSUAL DE CRÍTICA DE DISCOS

1 INFORMACIÓ

SUMARI DEL PRIMER NÚMERO;
El valor social del fonògraf, per Nenry Poulaille.
Música orquestral í de "càmera", per Baltasar
Sarnper. — Opera i músíca vocal, cors í solístes,
per ,Joan Grau. — Opereta, sarsuela, cupleis í
ballables, per Rafel Moradas. — Jazz í films so-
nors , per Adolfo Salazar. — Música típica í
popular, per Joaquín Turina. — Dicció, per Joan
Casas. — Ràdio, perEnric Calnet — Dibuíxos

i fotografíes

Serà una de les revistes més perfectes en el seu gènere
Preu: 0`50 ptes. Subscripció anual: 5 ptes.

Redacció i administració : Pelai, 62 - B A R C E L O N A

NO DEIXEU DE COMPRAR-LA

—Anem bé per anar a Katompa?	 —No tindr(eu pas un auto que anés bé
—.S (; a Katompa no miren gaire prim.	 amb aquesta maneta?

(Aussic, Sydney)	 (L'Intransigeant, París)

—No ens emportem aquestes accions : han
baixat deu punts!

(Judge, Nova York)

I I ice.._-	 ^, ^^
- .,	 _^ r

El pare.—Tingui, cent francs per haver
-se tirat a l'aigua a salvar el meu nen.

El nen.—Just ! 1 a mi que m'he tirat pri-
mer, ni cinc cè'- ims !

(Pages gaies, Yverdon)

—Falta gaire per arribar el tren?
—Gens. Miri, el gos del maquinista ja és

aquí.

(Ric et Rac, Paris)



L'equivocació del curt de vista en la cen-
tral de correus.

(Jugend, Munic)

LA NOVA EINA

—Els diners i les joies, o obro la ratera!

(Judge, Nova York)

—Mamà, dóna'm ties bombons.
—Si no dius tres ben dit, no te'n daré

cap. Quants bombons vols?
—Cinc.

(The Passing Show, Londres}

PASTILLES ASPAIME
GUAREIXEN RADICALMENT LA

TOS
PERQUE COMBATEN LES SEVES

CAUSES;

COMPOS1CÏOr
Sucre, Ilet, b., 5 et&s.; ex-
tracte regalèssia, 5 cts.; ex-
tracte diacodi, 2 mil,, exe
tracte medul'la vaca, 3 mils.;
Gomenol, 5 milg.; sucre men-
toanissat, quantitat suficient

per a una pastilla.

Catarros, ronqueres, angines,
laringitis, bronquitis, tubercu-
losi pulmonar, asma i totes

les afeccions en general de
la gola, bronquis i pulmons

8
	 ìitt7q;MI)IiL.

U —	 —I això t'han venut per un Greco? Si no
—I per què no el feu amar a estudi?	 té ni cinquanta anys!
—Què hi aniria a fer, pobret, si ni sola-	 —Tant se anem dóna l'antiguitat, mentre

ment sap de lletra !	 sigui un Greco de debò.

(Ric et Rac, París) ,	 (Fliegende Bltitter, Munic)

"ORTOPEDIA MODERNA"
Fill de B. CARCASONA
Tallar 1 despatx: ESCUDILLERS BLANCS, i. - T•I1•e 11911

Cas. Tundida en 1875

Breguera Reguladors
pie a retenció absoluta de la trencadura.— Faixes de totes senas

Faixa-cotilla abdominal.— Models moderns
Cotilles Ortopèdiques

per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena

Més de cinquanta anys de pràctica són la millor garantia

Societat Espanyola de Carburs Metal'Iics
Correus: Apartat 190	

BARCELONA	 Telèfon 73013
Teleq., "Carburos"	 Mallorca, 232

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

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

FORTUNY, S. R,
Epicerie Française; Hospital, 32

Sucursal: Salmerón, 133

Mantega TORRELAVEGA, Formatgets
GERVAIS, PETIT SUISSES, recepció
diària. — Llonganissa de la nostra fàbrica
de Vic.—Petés foie-gras "MARIE".-
Xampany RÜINART-SILLERY, "LA
MARECHALE", Vin Brut i altres mar-
ques estrangeres acreditades. — Caves
MONTFERRANT (Methode Champe-
noise) tBrut, 8 pessetes. —Cuvée spéciale,
7 pessetes. — Extra Dry. — Demi-sec. —
Doux, 6 pessetes. —Carte Bleue, 5`5o pes-
setes.— Licors de la GRANDE CHAR-
TREÜSE jaune et verte.— Conyac NA-.
POLEON, 80 anys.—Vins d'Itàlia, Rin,
Bordeus i Borgonya. — Vins de Jerez i

Màlaga de les primeres marques.

Secció de Perfumeria; Rambla del Prat,

Presents per a Sant Josep. — Presentem un
extensíssim assortiment d'ESTOIGS
de perfumeria de marca, de tots ta-
manys i preus.

mobles

urrutía
dormí oris, menja=
dors, rebedors, efe.

0
pisos compleCs des
de 1.000 pessetes

0
facilifaf de pagament
a preus al compfaE

Carme, 14
(focanf a les rambles)

ANUNCIANTS...!
Una rnoderníssirna organització completa en publicitat

IJel'lícules de díbuíxo^ animats
mudes i sonores aplicades al servei de 1a tècnica

publicitària, us l'ofereix:

ÍIAGENCIA 
GENERAL DE ANUNCIOS"

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

Ii 200 cinemes en ciufafs i poblacions

de categoría

,,	 BARCELONA: Çootanella1 1O 1e `, 2.° - Tel1 16606 	 gjì	 MADRID. Avinguða Menéndez PeIayo 85,1.'

IMPRESOS COSTAAsalto, 45 -- Ba«5Íone
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