
E1s adversaris
de la República

La República Ca— talaia ha estat procla
moda sense caP resistència franca. Les ins-
titucions que poden ésser considerades corn
una potència s'han inclinat davant el Pre-
sident Macià, davant de la bandera catálána
i de la bandera federal espanyola..

I de seguida ha pogut observar -se que:s'in-
sinuaven diverses formes. de sabotatge.con-
tra el règim nuu i que el' sector del cata-
lanisme que fins ara ha collaborat amo la
monarquia, hissava la bandera republicana
a contracor i, entretant,;;organitzava des del
seu diari el sabotatge;.dèl règim. Els ¡nci-
dents, tots ells -.de relativa importància da-
vant la magnitud delA esdeveniments, han
estat explotats amb una perfídia que permet
arribar a la conclusió - segons la qual, en
opinió d'algunes persones, el país només. és
patria quan és adremmtstrat per compte propi.

Eátcara ha pogut observar-se una altra
forma ;de sahotatge organitzada per un ho-
me sol que no té aire estat major , que els
pinxos del districte cinquè. Una vegada mes
aquest home ha vòlgut confirmar la seva
història. ,I s'ha vist bee, dar quina idea ha
tingut sempre de la.Républica, Es evident
que, pee: ell, la R públicà és botin GGptra
la temptativa d'aquest home va reáecipnar
tothom tàpidameut,,sense:excepcions.,
- :.L'altra fornaa,de sábotatga ser'ta'el -fals
cahcepte que rstolta gent" té de l'ordre; , }ual-
sevol:ciutadàïque cregui arribada „1'hora;de
fer: justícia, per compte .:, ptopi, comet;'up
erial contra la República.

Seria també equivalent a un sabotatge
contra la República demanar-li el que no
pot donar. La República no és un manna
no cal esperar. que ploguin sandvitxos i que
d'avui endavant hi haurà anés formatge que
pa. Seria pueril creure que el règim repu-
blicá ens permetrà. de treballar Poe i. gua

-nyar molt. Certament .no ha arribat l'hora
de plantejar conflictes 'per esport, però ha
arribat l'hora d'una major justicia.

El perill més gros contra la República no
ve precisament de la banda dels: q'ue tracten
de ridiculitzar-la amb articles i gasetilles
hipòcrites : el perill pitjor és que la com

-prometirï els que tenen un concepte fantàs-
tic de l'ordre, els :que porten a dins um espe-
rit de sometenista irreductible i que tota
la vida creuran qué el fet de tenir diners
els dóna dret á manar, encara que no si-
guin ni el	 s ïnt,ela ents ni els més u

I
	 X. h.

Des del darrer número de MIRADOR fins
a la data, Espanya ha sofert un canvi radi-
cal. Les eleccions municipals se'ns presen-
taven a tots corn una esperança per al dia
de dentà, perd molts, emmirallats potser pel
cairè administratiu d'aquesta consultació po-
pular , no preveien el caire rotundament ple

-biscitari que han pres.

NI'CE'i'0 ALÇALA ZAMORA
President "áel Govern provisional

Ara, les eleccions, tota l'anècdota de la
campanya electoral, se'ns apareixem cam
unes ombres llunyanes, mig esborrades. !En
dos dies, aquest pads ha viscut més que en
dos segles.: Una nova vida comença per ell.
La República s'ha proclamat a Espanya !

L'important, el transcendental, podrien
dir, és 'clue aquest moviment s'ha operat sl-
multaniament en tota la Península, sense
que l'ombra del classic pronunciamiènlo
enterbolís la magnífica victòria civil. IEs la
voluntat de tot un poblela que há decidit

ati -gàt irnar-si per^ila ^èixa I 1"a que Sta" pü
sat la seva confiança en uns homes deter-

mimats perquè estructurin la vida política de
la nova Espanya.

Per llur actuació en aquests darrers temps,
Alcalà Zamora, Fernando de los Ríos, Mau-
ra, Albornoz, Nicolau d'Olwer, Largo Ca-
ballera, Azaña, Lerroux, Domingo, Casares,
Prieto, Martínez Barrios, han merescut la
total confiança de la immensa majoria del

LLUIS NICOLAU D'O.LWER
Ministre del Govern provisional

poble espanyol. Ells componen el minister
més popular, més eminentment democràtic
que ha tingut mal el país. Per primera ve:
gada en la Història d''Espanya el govern
està en mans d'uns homes als quals el po=
ble ha designat sense vacillations. •

Aquesta gent que ara tenen, legítimament;
el poder a les mans, són els que ahir, quán,
segons les versions oficials, eren revolucïo-
naris, encomanaren a la gran massa la eón

-vicció de la seva missió altíssima, la porta:
ren a què exigí , a auñ acnn^aO»	 1 s
Uei poble per al poble. I la massa anònima,
aquesta massa anònima espanyola tan grisa
tan bescantada, ha tingut 'un gest magnífic,
un gest de poble viu, conscient, responsable;
que haurà de sorpendre a totes les demo-
crácies del món.

Ha desaparegut el obstáculo tradicional que
ofegava la vida del país. Ha desaparegut en
el moment precis en qué, després de més
de vuit anys, el poble ha tingut ocasió de
manifestar-se lliurement. Això dóna dret a
esperar que, d'aquí endavant, totes les in-
quletuds polítiques d'Espaúya són' possibles
d'ésser convertides en realitats. De Ponte_
yedra a Cartagena, de Càdiz a Girona, tòta
la Península ha vibrat en un moviment au-
tèntic de ciutadania, de consciència civil.
I la nova Espanya té tots els camins oberts
per arribar a l'estructuració, gloriosa i pet-
durable, de la Confederació Ibèrica.

Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos, is
a dir, tots els campions del republicanisme,
havien declarat clarament que anavon a la
creació de la , República , Federal, Ara veiem
amb goig que mantened 'la seva paraula.
Conscients del seo deure, encara que no des-
coneguin l'esforç grandiós .que representa
treure's del damunt tota la polseguera de la
vella tradició espanyola, es preparen brava.
ment a portar el pafs cap els camins, brt-
Ilants de promeses, de la República Federal;
La caiguda del rei representa la caiguda de
tota la vella Espanya. No és pas sols la seva
figura humana la que ha de desaparèixer de;
nostre panorama polític. Junt amb ell, ha de
desaparèixer tota la carcassa d'aquesta iEs.
panya corcada, antiquada i oficialesca, que
era la mortalla, que a estones és volia for
passar corn un ric mantell, que cobria el cos
malalt del pads.

Els catalans, que tants ultratges havien re-
but de la monarquia borbònica, s'han sentit
germans deis altres pobles d'Espanya i ciu=
tadans de la Confederació Ibérica. Mai corn
aquests dies s'havia aplaudit .cordialment,
sincerament, la bandera de l'Estat, la ban-
dera republicana de la Confederació. I això
ha de demostrar als ministres del govern
central, del qual forma part el nostre gran
patriota Nicolau d'Olwer, quins són els
sentiments autántks del poble català, el qual
esta al seu costat per mantenir amb tota la
seva fe i el seu entusiasme la conquista glo.
riosa de la República,

Alcalá, Zamora i els seus companys de go-
vern mantenen des del poder les promeses
que feren des de fora. La perseverancia éi
aquesta digna actitud—no hi ha res més dig-
ne que mantenir la paraula donada—els ha
de valer la simpatia i l'homenatge fervorós
de tots els ciutadans de la Confederació Ibè-
rica.

Els lecEors de MIRADOR
sabran fer=se càrrec que,
donats els moments 4rans=
cendentals que passem í
la fesfa nacional del dime=
eres, surtí aquesf número
amb un lieu retard í man=
caE d'alguna de les seves

seccions acostumades

!La proclamadO de la

'República a Espanya
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p I'Honorable President de la RepÚ
blîca Catalana, Francesc Macî à

Excellència: aquesta època heroica sense afirmar l'esforç
Amb la mía posada damunt del pit, abran- de realitzacïó d'un ideal propi.	 I s'ha creat

dat d'amor per la nostra terra i amb el gest per' .un voler de tots la Republica Catalana
reverefCial de tòtá la nostra dignitat ciuta- el mateix dia que la República de totes les
dana, MtRADOe saluda en vós el primer Ma.. terres d'Espanya.	 Podeu	 estar ben	 segur,
gistrat popular de Catalunya. corn tots els vostres companys de Govern.

En aquesta hora solemne en què on re- que en l'admiració i la simpatia nostra,' per
presentació de tots aneu a pas-
sar per la porta gran de la His-
oòria;, ja no	 sou	 per	 nosaltres
el lluitador auster que escam-
pava per totes les torres del món'
el resso de les velles protestes
catalanes; ni el cabdill dun par-
tit que, en santa rebeldia con-
tra les imposicions de la força;""
aixecava els entusiasmes patrk _
tics del poble i el fervor demo-
cràtie de' les	 í tilt tads. Pdl da-
munt de tot soil e1 fundador de r	 -
la República Catalana i el nos -
tre	 Presiden t..+ . ..	 . •

No sabem s¡ la llei de la nova
República us donarà el -tracta-	 - .
ment d'iExcellénçia que .hem po,. -
sat	 al	 davant . d'aquestes rat-
Iles.; però nosaltres us e1 donem °
des - d'ar•a,	 perquè, ; de	 carn. <d .
poble que ens escolti, volem dir,
que el sentiment que ens des-
vetlla lá	 ostra figura venerable	 .
és primer que . tot N'altre el d'un.
alt respecte al vostre. prestigií .	 ,
a l'autoritat de la vostra erri- /-.	 á
vent magistratura.

Un poble que ha suportat per	 f ,	 ;	 .	 t
decret de la força o per la ne- t	 I 	 .,d •

cessitat d'una çóhes¡ó nacional0`
•

el respecte	 a	 tantes majestats  u	 I.rT	 4	 ^{a
maleïdes	 i	 a	 tantes	 autorit its
indignes, sabrà sens, dubte corn-	r

S
'	 fir

pair amb si mateix el deure dei t	 m	 ^.
resp(etar per amor la primera
autoritat que ha nascut del seu I RANCL'St	 13ACIA
volor i que per llei del destí s'}ta	 President	 de	 la	 República	 Catalanaesca¡gut en un home coin vós
que sou tota una vida ,d'honor.

'Pots	 sabem	 que	 aquesta	 autoritat	 sera I modesta que sembli, hi ha tot l'agraïment
exercida "ami) dignitat dintre les inks pures de les generacions catalanes que han patit
normes democràtiques, que són ]'essència de per manca de llibertat.
l'ànima catalana ; però en aquestes hurto. de- Visqueu molts anys, honorable President,
cisives, que desïtgem glorïosès per la mostra ¡ pee sempre .nés	 yn aquesta terra. Esc	 fa
història,	 volem que l'autoritat 'vostra sigui República !
P° >1.1 lliure i prou ampla perqué, sense all I:
inspiració que el vostre amor a la terra, pu -
gueu mantenir amb ]'energia que us calgu¡
la defensa de le República.

No anem a la vostra residencia presiden -
cial a saludar 1'«.\vi» que en les emocions
de la lluita rebia les besades de les joven-
tuts entusiastes,	 ni	 a saludar	 1'aarnic	 la	 fi
de les antigues reunions de companys per a
rependre les velles converses. Sou el Cap de
Catalunya, el tftol més august que hi pugui
havoc avui a la nostra terra,	 i	sense des-
Ile	 xer	 1 'ato istat	 de	 sempre,	 que	 durara
tam-It coin la vida, anclo avui amb aquest mis-
satge a fir un acto d'acatament .al President
de la República, per a donar al poble, mal-
grat la nostra modèstia, la sensació viva que
el cesarisme de Carnaval deis anys darrers
ha esta 	 su] stituït amb vós per la legítima
majestal d'un poble II hire.

I ara, senyor; President, deixeu que reco-
Ili m ua^a afirm,aeió essential de la vostra pri-
mera declarac¡ó de Govern. 1 eu proclamat
la Repúbl'¡ca Catalana com 'Estat integrant
de la Federació Ibèrica, afirmant la nostra
solidaritat	 amb	 els	 pobles	 germans	 d'IEs-
panya. I eu dit amb aquestes unes nobles i
belles paraules, que des d'ara passen a ésser
històriques: Quan en les bores tèrboles de
tantes esperances decebudes albiràvem entre
boires el dia futur de la nostra Ilibertat, no
podíem	 esborrar	 ]'angúnia	 d'una	 po,ssil3le.,,
Huila entre pobles germans, sotmesos a una
In deixa IiumuiIiadó, però sentida d'una nia -.
nora diferent. I ha vingut l'hora de l'allibe-
rament en una comunió cordial entre tots els
Pi l les hispànics que omple I'ánima de goig.
No podia obli lar Cata tiny, , ni podia arna-
gar el sea honorable President, 	 que sense
aquest esforç comú la causa de les llibertats
catalanes hauria cone gut un trist destí •	Els .
pobles s'ajuñten per a una obra a fer i no?
per a recordar el passat. Les vostres parau-
les, senyor President, són per nosaltres un
uwmençament. Esperem que totes les terres
hispaniques, recollint el gest fraternal de la
Repúbl¡ca	 Catalana, voldran	 interpretar-les
amb el mateix sentit per a construir d'una
>'egada entre totes la federació que I'absolu-
lisme monàrquic ha feet tants cops impos-
sible.

Aquesta obra és, a judici nostre, la mes •
alta glòria de la vostra Presidència i la
tificació	més	 forta	 de	 la	 vostra autoritat.
Ningú no dubtarà mai del vostre amor a Ca-
tal,unya, al qual_heu - sacrificat tantes vegad_es_:-
la vostra llibertat i lieu ofert la vostra vida.
Si us sobra amdr -per atraure a Catalunya,
els altres pobles d'Espanya on	 una renai-
xença total,	 stem ben segurs que de tots
vis indrets de la terra catalana, per molts
que semblin els que puguin rondinar recio-
SOS en la closca d'un egoisme irreductible,

.sortiran milers de veus per aclamar el vostre
:atan i beneir la	 'ostra memòria,

Accepteu, Excellència, l'homenatge de la
nostra devoció i el tribut sincer del nostre
respecte. Hem viscut amb tós i per vós uns .
dies de joia que no oblidarem mai més. El
somni de generacions centenàries es troba
realitzat pel nostre honor i la nostra glòria
avu¡ que hem tingut la sort de viure. Tot el
mún, des de fa uns anys, tremola d'emoció
Creadora per a restaurar els estralls de les
darreres destruccions. Semblava que només
nn,»w tres estar¡em, condemnats a pgssar, pe[ .,
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14 d'abril. Diefari ¿'un ciufadà
Iq d'abril! Impossible de recollir en

aquestes notes tota l'emoció profunda, tota
la grandesa d'aquest dia inoblidable. Im-
possible de reflectir .amb justesa l'espectacle
merave lós de la ciutat en la jornada his-
tòrica de la proclamació de la República
Catalana, Davant la magnitud emocional
d'aquest moment civic de la nostra vida,

emocionant d'aquesta Rambla meravellosa? Carrer de Ferran enllà, la rivada humana
En aquestes hores	 inoblidables hem	 sentit augmenta. Crits, banderes, llaços.,, La Pla-
en la Rambla com vivia, corn bategava el '. ça de Sant Jaume està atapeïda de gent.
cor de	 Catalunya.	 'Entre l'orgia de movi- Impossible donar _un. pas. Mil complicacions
ment, de lhím i de color, les banderes one- per entrar a la Casa de la Ciutat. La con-
gen al vent, corn flames vives de llibertat. dició de periodistes ens franqueja el pas per
En totes les cares l	 ha un somriure, en una porta lateral.
totes	 les	 boques	 un	 visca !	emocionat.	 El Els primers companys	 que trobem ens

. conten el succeït . Al migdia, 'En Lluís Com-
panys, junt amb l'Aragay,	 s''han possessio-
nat de l'Alcaldia.	 El senyor Martínez Do-

1a mingo, alcalde accidental,	 ofert	 alguna re-
sistència formulària

—Jo no puc entregar la vara, sense tenir
ordre. Ara, si vostès se la volen perdre per
la	 força..,

L'escena	 es desenrotlla	 al	 saló de	 l'Al-
Q caldia. La vara està posada sobre la taula.

3°	 ^ç L'Aragay troba la solució justa.	 Agafa	 la
1 ! cara i ]'entrega a 'iEn Companys

f'	 i —Té. Ja ets - Alcalde.
I En Martínez Domingo

r —Perfectament, senyors. I, corn a ciuta-
clà, em tenen a les seves ordres...

Poc després, En Macià s'ha presentat a
r la Diputació.	 El senyor Maluquer oposava

^ i moltes resistències a entregar el càrrec.
^^^ " a —He estat elegit pels diputats i no abain-

, donaré aquest lloc corn no sigui per la for-
ça..

I En Macià, amb un gest magnífic, h
9 resolt elgran moment. Ha posat, suaument,

° la mà a l'espatlla del yell president
a	 '' —'En té prou amb això ? —li ha dit

Moments després,	 la República Catalana
ver era proclamada des dels balcons de 1'Ajun-

tament i la Diputació.

ció ha anal a la Model, i han estat allibe-	 i llença a l'espai amb els altaveus de la
rats tots els presos.... Moments d'angúnia.	 glòria aquesta tasca històrica.
Què passarà? L'Avi venerable, una mica
corbat sota el pes de tanta glòria, va a ins-	 * *
tallar-se a la presidència del Palau de la	 Tornem cap a la Rambla. Tot Barcelona
Generalitat, No sé qué té aquesta figura,	 és al carrer. Ja tot el poble és una bandera
que en aquests moments palpitants de la	 i totes les veus són un cant. Els tramvies
mostra Història inspira una confiança abso- han perdut llur forma sota el raïm .humà

El 'President Macià firmant la proclamació de. la República

falla la ploma, falla la paraula. Impossible clam de la multitud s'enfila cap et eel corn
de resumir, de vertebrar en una crònica pe- un himne de victoria.
riodística, tot el que han vist els nostres	 Els ratxes, els tramvies; tota, mena de
ulls, tot el que ha sentit el nostre Cor.'= _	 vehicles s'han convertit en, tribunes , am'bu-

Cada ciutadà guardarà en el fons"del seo lants d'una- joia- embriagadora. Visca la Re-
pensament el record inesborrable d'aquesta pública !'Visca Catalunya!; La, gent, á peu
diada. L'autor d'aquestes ratlles,'" un de dret, crida, canta, gesticula; Visca la Repú-
tants ciutadans, es limita a escriure el sèu
dietari d'aquest .rq d'Abril, marcat en la
Història amb lletres d'or que brillaran eter-
nament sota el eel blau de Catalunya.

Tos' quarts de tres de la tarda. ]Encara
no hem sortit de casa i no tenim noticia
de res del que passa. Els discos que llença
la ràdio amenitzen les postres del nostre
dinar. , Tot d'un cop, la serpentina de mú-
sica `banal s'imterràmp i el speaker proclama
fa següent noticia

((JA 1'Ajüntament i a la Diputació de Bar.' -
celona, ha estat proclamada la República. >i

Corn? La República?
Cine minuts després, la ràdio 'insisteix
iAcabeín de rebre la visita del represen

-tant 'oficial de l'Ajuntament de Barcelona,
el qt ál'canfirma la proclamació de la 1 epú-
mica - Catalana; p[cslü.tt	 Doat' I wmoao^
M^acià;ü

Sortim''de casa. El carrer presenta el 'sèu
aspecte normal. Es difícil de compaginar la
magnitud del moment .amb aquesta aparent
tranqúillitat. En arribar a la Plaça de la
Uini'versitat, la cosa ja canvia. Grups de
manifestants arborant banderes catalanes i
republicanes celebren la gran victoria del
poble. IEn les solapes deis homes, en el pit
de les dones, comencen a florir, corn en una
primavera meravollosa, llacets 'catalans i
republicans. A la Plaça de Catalunya l'ona-
da . popular ja ha agafat unes grans pro-
pórcions. El públic volta un piquet de guar-
di s de seguretat, els aplaudeix, els victo

-reja. 'oVisca la guardia republicana !n Lis
guardes saluden, somriuen, desarmats da- blica ! Visca Catalunya ! Una noia; s'enfila
N'ant d'aquesta onada de cordialitat. Poble en ulna cadira :
magnífic! Ahir, eren aquests mateixos guar-	 —Avui és el dia més' feliç de la meya
des els encarregats de reprimir els teus en- vida. Faig un petó a qui vulgui !
tüsiasmes. Avui, ni un bri de malvolença,	 Les floristes no paren de combinar rams
ni el més lieu instint de venjança entelen de flors amb els colors de Catalunya i de
l'alegria del moment. Visca la República]	 la República. A l'embocadura del carrer de
Visca la guàrdia republicana!	 Ferran un grup s'ba aturat i aplaudeix.

Qué passa? Són els empleats d'un establi-
* S *	 mont que acaben de cobrir amb paper un

La Rambla ! Corn descriure l'espectacle plafó que deia : proveedores de la real casa.

Viatges	 Marsans,
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El senyor Companys en el despatx del Govern civil

luta irresistible... Estem segurs que no pas- ' que els ha pres per as
sarà res de mall	 ^ s'abracen els uns als alt

* 5 *
Mentre g al Saló de Cent és.,proclamat e1

nou Ajuntament de Barcelona i el seo Al-
calde, Jaútne Aiguader, des d'un dels bal-

salt. Els ciutadans
res. Aquí, un grup

d estudiants ha hissat una noia bonica corn
un sol que crida uVisca Catalunya !» Més
enllà, un yell de barbes apostòliques s'ha
enfilat en una cadira i llença uns visques a
la República mullats en plors... Impossible
de descriure l'embriagament popular.

[En les terrasses deis cafès, dinTre deis
bars i els restaurants, tothom és a peu
dret. Tot són visques, i cants i barrets en-
laire.,. I la manifestació única, i-noblidable,
s'escampa pertot arreu. Tot Barcelona vibra
sota aquest -clam de llibertat. La fantasia
deis reclams lluminosos es barreja amb
aquesta orgia de color; i els clàxons deis
autos i els crits de la multitud... Fins a
les estrelles, immòbils en el cel, deu arri-
bar el panteix d'aquesta Cataluinya renai-
xent !

**

meats àlgids de la gran jornada, quina emo-
ció no encomana a l'escena d'apariència ba-
nal ! Un dinar modest, improvisat "sobre
unes taules que mai havien servit per a
menjar-hi . I la gent que seu al voltant són
els que acaben d'escriure una pàgina d'or
en la Histària de Catalunya !

Arriben una comissió d'Acció Catalana
que ve a posar-se al servei de la gent que
han pèoclamat la República de Catalunya.
En Macià i En Bofill i Mates s'abracen,
emocionats. Mentrestant, a fora, a la Plaça,
el poble no para de _ cantar, d'aplaudir els
oradors espontanis que sorgeixen de totes
bandes. ,Un camió, ` carregat d'atuells s'obre
pas, dificultosament, entre. la- multitud. Por-
ten els aparells per la imstallació: d'altaveus
als balcons dels edificis oficials. .

El Sald de Cent està pleníssim de públic.
Horn espera pacientment la proclama-ció
dels nous consellers municipals; ningú no
es vol perdre aquest" moment històric. Ara
apareix un militar, que és entrat en triomf.
Va vestit de gran uniforme, àmb tots els
atributs de la seva jerarquia : és el general
López Ochoa, que ve a posarse a les or-
dres d'En Macià i de la República.

Els fets es succeeixen amb una rapidesa
vertiginosa. Ara resulta que ]'(Emiliano
Iglesias, posant un colofó sensacional a la
seva vida d'aventurer de la política, s'ha
apoderat del govern civil... Una manifesta-

Palau Música Catalana
ORQUESTRA PAU CASALS

Dimarís, 21 abril 1931
III Concert de Primavera

Presenfaciá a Barcelona de l'eminenE
compositor í director dalià

ILDEBRANDO PIZZETtTI
Obres de VIVALDI, MOZART, VERDI 1
PIZZETTI. Direcció: PIZZETTI,
Locaiitafs: UNIÓ MUSICAL ESPANYOLA,

Passeig de Gràcía, 54	 -
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cons de la Diputació En Carrasco Formi=
guera s'adreça al poble

,Tenim notícies recents de Madrid. El
botxí de Catalunya ja és fora!

La noticia és rebuda amb una boja ale-
gria. Voleien banderes, barrets i mocadors.
Visca Catalunya ! Visca . la República ! El
poble ha triomfat. Cap crit venjatiu de
(mor ) !» no enterboleix el moment. 'E1 poble

és generós.
Els oradors es succeeixen en els balcons

de la Diputació i de l'Ajuntament, mentre
dintre deis edificis uns homes de bona vo-
luntat treballen desesperadament per en-
carrilar, per solidificar la naixent Ropú-
blioa, (Entre els dos edificis, el poble segella

^18IQI^WYIII

Vda.. de JosepRibas
MOBLES 1 DECORA CIÓ

CASAFUNDADA L'ANY +1850

ooaagq^tOp0000d

Consell de Cent, 327 i 329. Telèfon 14657.-BARCELONA

FEU 'FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA'

Unió de Fotogravadors
Casanova, 160 . 162 : Telèfon 77406

. . . I encara no havíem viscut l'emoció més
profunda que ens reservava aquest diade
meravella: Fou a la' nit, a tres quarts de
dues. Erem en unia de les finestres, de Casa
de la Ciutat. La .Plaça de Sant Jaume,
estava¡;, si ;és: :possible, -més:.plena que mai.
^En-: aquest- ,-:mument,• el so vibrant de les
trompetes deis soldats =talla l'aire,- - trèmul
d'emoció. Pa-usadament, la tropa s'obre pas
entre la multitud fins a situar-se sota el
balcó central del Palau de la Generalitat.
Entí la iriultitud es fa un silenci imposant.
-La _gent pressenten la magnitud d'aquell
moment únic que estem vivint i espont -
miament, d'un sol gest, tothom es descp-
breix. I soma 'clara, netà, la veu d'un oÏ-
cial que llegeix --en català! —la proclaar{ -
ció de la República de Catalunya.

Una esgarrifança d'emoció ha envaït la
gentada. En els oils dels que tenim a la
vora hi veiem perlejar unes llàgrimes. I ara
ve un silenci més profund encara. Horn di-
ria que se sent el bategar de tots els cors...
va a parlar En Macià :

—Fa vint-i-cin c- anys de la meya vida que
treballo per arribar a aquest moment que
estem vivint...

La veu del President-dc Catalunya, sen-
tida dintre la penombra en qué está sub-
mergida la Plaça, sembla una veu de l'altre
món. En. Macià ha acabat e1 seu parlament
i el silenci dura encara, fins que un crit
triomfal, i pie de tendresa, un oVisca l Avi ! ^^
que tot el poble respon, desfà- um punt la
màgia d'aquell somni i ens torna a la reali-
tat, una realitat molt més bella que cap
somni 1 .

JOSEP MARIA PLANES

Quan hem, entrat a Casa de la Ciutat,
eren les cinc de la tarda, lEm el saló duna
de les tinències d'Alcaldia, estaven dinant
els herois de la gran jornada. El senyor
Macià presideix la gran taula. A les seves
vores, En Ventura Gassol, iEn Joan Casa-
noves, l'Aiguader, 'En Companys, En Lluhí,

r:l'Aragay... La figura venerable de ]'Avi,
serè, tranquil, inalterable, en aquests mo-

La ' multitud davant de l'Ajuntament i la Diputi

REPRODUC CI ONS PLÀSTIQIIES
D'ART CLASSIC SAGRATr PROFA

LENA, S. A.
Exposicio f venga;
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Sortirà dijous vinent, cria 23

)t3,	 "DIADA DEL LLIBRE

LeŠ dues figures délé
República Catalana

Catalunya,	 tomb I'estabBment de la 	 Re- vista, o, mcs aviat, tenien aquella visió deis
pública, reivindicava dues llibertats : lá deis details que dóna là miopia.
seus ciutadans,	 corn a	 homes,	 i la d'ella
mateixa corn a entitat política.	 Per a Ca-
talunya, la implantació de 1a República, així Francesc Macià i Lluís Companys han
a	seques,. no	 volia	 dir	 gairebé	 res,	 calia sabut recolzar sempre les seves concepcions
que fos la República catalana, corn a part renovadores i	 generoses damunt	 una fer
d'una confederació ibèrica. Car no pot co- missima	 catalanitat.	 Lluís	 Companys,	 en
existir is llibertat personal amb l'esclavatge moments en què tot el moviment d'extrema
polític :	 no	 pot ésser	 un horn	 lliure	 si	 la esquerra semblava renyit a mort amb el ca
seva pàtria no ho és.

I	 aquesta• doble significança	 que la pa-
raula República até per a Catalunya, també •
s'ha trobat desdoblada en dos homes, i en ^"^
dos	 edificis venerables	 que els	 serviren de
tribuna : l'Ajuntament, des d'on Lluís Com -
panys proclamà la República, i la Genera-
litat, on, solemnement, Francesc Macià va
constituir la República catalana.

Lluís Companys va donar el cop d'ariet s	 /"
que estavellava els últims portals d'un	 re-
giro corcat, enc que fòrtificat pels prejudicis •	 #.
de segles i segles ; va portar la paraula re- ^^•,
pública, de les abstraccions de l'ideal a les
concrècions de la pràctica. Va erigir la fita 4
que es tinca	 al	 començament d'una via
nova. I Francesc. Macià sabé traçar el camí

r
que	 havia dé. seguir	 aquesta via.	 Va im.
pedir que, un cop oberta, s'esbarriés,	 i - així
els	 catalans	 perdéssim,	 corn	 altres	 tantes
vegades, una ocasió esplèndida en la nostra
historia.

**
Per primera vegada els catalans hem tin-

gut	 la	sensació _d'haver	 trobat els homes
oportuns en el moment oportú • La política
massa sovint ha consistit en una llarga	 •èrie
de preparacions fetes .amb tata habilitat, per
acabar en un fracàs final. Teixíem, embo-
licàvem, feien giragonses i, arribat el mo-
ment, un cop de força trencava els nostres
enginyosos nusos gordians.	 I és que man-
cava potser	 una	 cosa :	fe en	 l'èxit final	 i
cor ; aquell cor que duu a termini les em-
preses que designa	 la	 inte•ligència.

Sobretot, no creien, .més ben dit, no sen-
tien el poble;	 volien	 la llibertat de Catalu- .	 t
nya,	 d'una	 Catalunya	 irreal	 que ells s'ha-

•
-	 J

vien construït mentalment, però sentien un
profund apartament envers la Catalunya ve-
ritable, la	 concreta, l'exrstent.	 De vegades,

Retrat de Lluls Companys i Francesc Maci
obtingut diumenge derrey

aquesta Catalunya impalpable s'assemblava
tant a la veritable com una imatge emmi- talanisme,	 compendre que precisam.va
rallada a 1 objecte real que s'hi emmiralla ; tota	 la seva força s'havia dei basar	 en	 1
però sempre que horn allargava la mà per idea catalana. Francesc Macià; en. moment
a tocar aquell fantasma no trobava més que de política de trampa i poca franquesa, v
una superfície plana, llisa i glacial, tenir sempre la férmesa. de les seves canvi

Per això,	 i	 a pesar del	 considerable ta- tions : oposà a l'habilitat poc enèrgica i e
lent i de l'obra positiva innegable de molts cessivamemt. afiligranada de la majoria de
deis mostres homes, els ha mancat aquest polítics catalans, una podríem dir-ne polit
bany de realitat que caracteritza els venta- ca de voluntat: 'En comptes d'organitzar p
bles politics.	 Per això, quan a Espanya es tits cacicats amb vistes a les eleccions,	 v
donà aquell moviment de revirament ciutà- organitzar soldats: Del seu partit va fer-
dà provocat pdl fàstic de la dictadura i la q n exèrcit. Es que' el moment era de guerr
inclemència del govern personal de l'ex-rei, ¡ no de pau.
ells	 no	 saberen	 veure'l.	 Es	 pensaven	 que
eren homes que feien política de realitats, * * *

aperquè només velen' les coses baixes i mate- " ruta.Cpany^ha^obent la	 Macià horne	 s
rials de la vida, No capien els impondera_
bles.	 Semblaven	 aquelles	 no dreç ú	c seguim-lo tots plegats,marxantpersones que
tenen	 olfacte i en canvi tenen molt bona

e
daPo	 rxant ab totes les seves force

Posem-nos del seu costat, a les seves o
fires, durant el temps de combat iode-lj.u ti.Ó a . .	 0.

En el món ïI ha cent evil passions escam-
[pades,

en la llum, en el cel, en el. co y de tothom,
i aquestes cent - mil ,Qassiolas de vegades
agafen un rostre i tenen un nom,
i tenen un riure, i un flor i un somriure,
i un xiscle i un cut,
i cap punyalada les priva de viure,
i no les fa ,regres la nit.

aquí a Catalunya, aquestes febroses fri-
es dejen només : llibertat.- [santes
Quatre barres corn quatre espera+tces
d'un color vermellenc ultratjat,
flltratjat de molts anys, de tants dies!
pels de fora ab posat de botxins
ultratjat per les grans covardies
de tots els de dins
Però arriba l'estrany espectacle
imprevist, rutilant, violent
en què un home tot sol fa un miracle
I escull el moment.
Es l'instant desitjat de la gracia,
que una mà de blanco enlluernant
dóna el cop decisiu de l'audàcia
que només és possible en un sant.
Que només és possible en la vida
del que porta a la sang i a l'alè
l'arrogància dun poble, ferida,
sens perdre le fe.
I aquest home sou vós; n'hi ha molts d'al-

[tres
que el gran cop d'audàcia volíem que fos,
i ens mancava la força a nosaltres:
la force és de vós.
L'heu guanyada en els vostres viatges,
en les cadenes, en els ulls rebels;
d'un sot gest lieu venjat els ultratges,
d'un sol crit lieu encès els estels!
Perquè sou la sagrada follia
i el cel abrandat, estripat, neguitós
i blau Luna densa blavor d'alegria !
perquè avui Catalunya sou vós!
La d'ahir ; sou la pàtria mate ixa

a amb espines clavades al front,
i sou la d'avui, la que acab&de néixer
amb ales d'arcàngel volant sobre el ni

^t Per la pàtria ben lliure, qué vós heu creada

sa amb el gest del miracle allucinant,
a tots els cons catalans amb la sang abaratia

	

c-	 tots s'açpblen al vostre voltant,
f a joia més viva en."el rostre,

is ` esgarrifats, neravelTats,
e_ tots son 4 costat vostre l
a Qui se n " fecvrda deis turments passats

	

e	
?

p	 No ens fa cap por la . iort que espia
a

amb ull còvard o amb jt gelós l
Ningú podrà robar nos ]alegria
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En En el tercer dia de la República Catalana

a
uvJca. El! duu dra la representad e: á-
talunya : si no hagués estat pel seu gest,
que ja n'hi hauria prou, seria perla yo-'
luntat popular, elaramemt reflectida én les
eleccions del passat diumenge. Catalunya
fins ara s'ha esperat; les portes d'e-l'avenï "
11 eren closes," perd"avui se'ns obren de bat
a bat, és un camí ample i bell, amb alguns
obstacles que encara temptaran més les àni-
mes virus i generoses : «seguim -lo endavant,
que ningú no deserti.

A Francesc Macîà

Els excessos dè.tota mena, els dis•
gustos i cantarietats donen lloc a
una debilitat del sistema nerviós, qu
es tradueix en insomnis, falta de
gana, vertígens, malestar, símptomes
tots de neurastènia, que són vençuts
amb tanta major rapidesa corn més
de pressa és atacat el seu origen amb
1'enérgic reconstituent FOSFO-GLI-
CO KOLA DOMENECH, que en
pocs dies torna el benestar i els desigs
de viure

BUSQUETS
Decorador, mestre ebenista I taps-
1c4. Objectes d'art i de fantasia per

a obsequis. Sales d'Ex-
posícíons de Belles Arts.

luuig de Qs1da, !N. Telèfaí 1^1M
3A11CB.LONA

-

Qué ús la neurastènia?

FIGURES DEL PASSAT

Alfons de Borbó

Evidentment, el poble s'adona que ha I primer regiment d'infanteria «Regimiento
passat un fet molt transcendental i que, tot I del Rey», general de l'exèrcit britànic, coro-
destruint un tron secular, n'ha fet caure I ne] en cap del 16 (aThe Queen'sn) regiment
Im home que ostenta usis noms que resu- de Llancers, cap i sobirà de l'Ordre insigne
meixen mitja història d'Europa. Si feu una del Tusó d'Or, batlle i gran creu de l'Ordre
excepció -per la dinastia anglesa, que no	 sobirana de Malta, cap de l'Ordre'de l'A-
porta pas uns noms tan brillants corn la guila Negra, de l'Ordre de Anunciata, de
rama borbònica espanyola, ja no resta en l'Ordre de Sant Andreu, de l'Ordre deis Se-
tot 'Europa una família regnant de més pe- rafins, de l'Ordre de l'Elefant, de l'Ordre
natxo .Av iat el més illustre de tots els reis	 de la Yarretera, de l'Ordre de Sant Hu-
d'Europa seré Amed Zogu,, el d'Albània, I bert, de ]'Ordre del Crancelin, etc., doctór
que de president de la República va voler I ahonorts causa)) de la Universitát'd'•Oxford.

La lectura d'aquest >seguici
de títols i -honors és molt im-
pressionant,- A- les àgi.nes del
Gotha no hi ha gahes homes
amb una ]lista "tan atepeïdá.
Entre aquests títóls—hò citaré
corn a anèalota-- n'hi ha un
de .molt curiós : el de rei de
Jerusalem. Esçudrinyar la his-
tòria d'aquest títol i-éscatir-ne
la legitimitat seria una- feina
que requeriria tina" monogra•
fia, una mõmòria doctoral.
Però, perquè es tingui una
idea de la importància que en-
tre aquesta mena de gent es
dóna al ròssec deis títols his-
tdrics, val la pena de recordar
que entre els Borbons espa-
nyols i la casa austríaca
d'Habsburg va existir durant
molts anys una cèrta'tivartor
perquè ' les dues; íám8¡es e5
disputaven el títol dé'` I•ei de
Jerusalem. La qü'eatió `'no es
va aclarir mai, i cóntinuen
havent-hi dos reis de Jerusa-
lem que no regnen, ni a Je.
rusalem ni enlloc.

No cal fer la història de
I'ex-rei. La història deis sobi-
rans és la història del' seu po-
ble. No obstant, la història
d'Alfons XIII donaria molta
feina, perquè, després de I'ex-
kàiser, no hi ha cap més ex.
cepció d'aquesta índole a Eu-
ropa, si descomptem Amed
Zogu. L'excepcional d'aquest
rei es que .poden atribuir-se-li
totes les catàstrofes polítiques
que s'han produït d'ençà que
fou coronat. Abans de dir-li

, era conegut per l'«Africàii, per.
rra d'Africa fou la seva guerra,

esplai esportiu.
la estat conegut per «Fernando
i)), perquè hi ha hagut pocs ho-
it tan intrigants corn ell. Du.
a regnat, la major part de les
:erials eren d'origen palatí. El rei
iva i devorava els homes que el
a un Borbó corn una casa, fals
corn els millors exemplars de la

tica. Al palau reial tots els polí
-meguts per un motiu grotesc. La

nb qué va prosseguir la tasca de
1r els polít¡rc el vn eonvertir qn
anarquista d'Espanya. Darrera-
tés varen restar-li uns quants
entera la concupiscència senil del'

ei absolut, d'esperit faraònic, te.
eocupació de passar per demd-
in sortia de casa es posava la
e l'home simpàtic ; convidava la
nar i donava copets a l'espatlla.
stava que diguessin d'ell que era
de Madrid. Durant la guerra, ell
is que a Espanya només eran
zel rey y la canalla)).
dament, corn eli havia profetit-
estat ]'últim rei d'iEspanya. Per-
havia transitat molt pel Palau
aplica que una vegada el sobirà
esta frase al seu fill gran : «Qué
do, imbécil. 'El último rey de s-
yo.»
ble que els sentimentals tractin de
aquest home corn una víctima.
;tats caigudes sembla que inspi-.
ssió. Per això també és probable
convenient anar perfilant la figu-
t-rei. Serà la millor manera de
ar aquells sentimentalismes i la
a que pugui derivar-se'n.

MANEL BRUNET

lotarî
mà, és el «pelotari» l' Idol

lides, omplen l'ampli frontó

on ha de tenir lloc el partit viril i noble a la vegada. Tothom té fixades

les seves esperances en el «seu» Idol: el seu triomf és indiscutible. Però

què passarà si per casualitat sofreix en tan transcendental moment les

conseqüències dun excés d'energia en forma de mal de cap, cansament,

esgotament?

No passarà res sempre que tingui al seu abast CAFIASPI P.INA, el

remei preferit per tots els deportistes, puix no sols elimina en temps

brevíssim 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 afectar al car ni als ronyons.

Fonfi,ernaf
SASTRE

Trajos mig temps a preus mòdics

Cucurulla, 2,.ar.= Barcelona

Bureaux corn el present

de totes mides i tamanys

des de 110 pessetes

MOBLES ALTABA
Tallers, 29, 31 i 71

Magatzem: Carts, 522 - Telèfon 17.745
BARCELONA

MOBILIARI D'ART



Associació Protectora
de l'Ensenyança Catalana

Arcs, 1, pral.

PALEST}IA
Corts Catalanes, 592, pral.

Barcelona
NOVETATS

EN CAMISES

janme I, li
Telèf.11655
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CAA[IS ERTA
F, Vehils Vidal
32•Avínguda Porfal de ('Angel=34

7, Plaça Universitat, 7
BRUSES models especials, des de 12 pessetes
SUETERS nava mllectlá, des de 8 pessetes
MITJONS canal  dibuixos exàusius, des de 3'50
CAMISES OXFORD PANAMÁ

, Esteriva "amb coil, 12 pessetes
MOCADORS AROENNTIS

pera SENYORA, des de 7 pessetes
72 models de coils forts I fiulaos
a 1 pesseta 3 per 2'50 ptas.

0

C!) 1

LES LLETRES I
El senyor delpisde sofaLlefres_franceses

^	 D'octubre ^ dase^mbre els editors ari -

	

ínèdif de JOAN MINGUEZ	 psanes publiquen novelles ; de gener a març,
ens donen sobretot assaigs; a fi d'any, una

^^—	 pila d'obres novelaesques : les signades per
duotiva ; s'havia convertit en la màquina de	 E1 costum d'obeir ¡'ha fet tornar a seure,	 moms poc coneguts pendran la sortida per
fer diners per a la familia.	 Però una vel1eïtat de rebe1ió el treballa,	 als Premis literaris, les altres s'aprofita-

Quan pensa que sempre Ii ha tocat de	 L'enerva de pensar en aquells ulls, en el	 ran del moviment de què es beneficia la
pagar-ho tot : un cotxe per a la senyòra,	 somriure sarcastic que els illuminaria si	 novella al temps del Goncourt, del Fémina,
una loteria pel noi, un marit per a la filla.,,	 presenciessin aquesta escena. El rostre con-	 del Renaudotr de l'Interaliat. Els premis
I aquí davant els té, els tres insaciables,	 gestionat per l'esforç de la decisió, s'aixeca	 ç 'han convertit en un deis factors més ac-
sempre insolents aanb ell, corn si el mante-	 bruscament i d'un cop de puny fa tronto-	 tius de la vida literària francesa; són ells,
nir-los fos una condescendència que li tenen.	 llar la taula.	 ;n efecte, els que regularitzen la producció
El gendre, si més no, és l'únic que no l ria	 Doncs me'n vaig. I ara que sou aquí,	 ti n llibre escrit amb destí al Goncourt no
decebut. Home que ha conegut la fam, res- ho aprofitaré per adir-vos que s'ha acaibat, sortirà al mateix temps que un altre de
pesta almenys la força dels seus diners i I una vegada per totes: Us crèieu potser que destinat als premis de l'Acadèmia, i els edi-
roman fidel al tracte d'aportar : a la lamí- la meya voluntat no compta? Doncs amàveu I tors saben que el public saturat de novelles
tia, una baronia pontifícia i, a la filla, un	 errats. Estic tip de treballar ,pels altres -	 I a fi d'any, els mesos següents més aviat
plaer sense conseqüències.	 Tots quatre s'han alçat del seient i set	 compra estudis històrics o biografies no-

I encara no els basta la seva submissió !	 miren amb estupor, ámb aquell aire dèsolat	 v°ell.ades.
Ara, sota la coacció de la senyora, Ii caldrà de l'amfitrió envers l'hoste incorrecte que	 Per aixb, durant els tres mesos que acabo
exaltar les joiès de vint-i-cinc anys de ma-	 fa sufocar les dames. L'esclat és tan extem- de passar a Espanya, els llibres d'aquesta
trimoni :	 porani, tan imprevist en aquest home mori - (larrerà mena s'han acumulat sobre la me-

- ...la diada que celebrem és d'aquelles	 gerat, que tots coincideixen a creure'l boig.	 a taula, i al meu retorn a penes he trobat
que s'han de senyalar amb pedra blanca...	 Serenament, sense perdre el control Ger- res mes que Les Sours Hortensia, d'Henri

— I per què blanca, papé?	 trudis s'ha acostat a aplacar-lo i a pendre- I)uvernms, i Les Tragédiens, de Jean Des-
Sempre la impertinència, sempre la pre- li el pols.	 bordes ; una mica decebedora la segona no-

gunta insidiosa que grata per a trobar un	 — Vaja, Agustinet, quines ganes .d'exal- vella d'aquest jove deixeble de Jean Coc-
ptmt de grotesc pel papà, per aquest pobre	 tar-ate... No comprens que no t'ha de ser	 teau ; m'estimo més, ho confesso, l'obra tan
home que s'afanya el luxe de la familia dar- bo aquest trasbals? Després dims que et ta vivent de Duveenois, un gran escriptor que
rem una finestreta, en pie districte cinquè, 	 mal l'estómac. Apa, assossega't ; no veus	 els medis d'avantguarda descobreixen d'ença
amb unes ulleres fumades perquè Ii tinguin que aquí tots t'estimem amb deliri? Ooh, i que André Gide l'ha senyalat a llur aten-
respecte i perquè no el reconeguin tam fàcil-	 té febre! Ves, Miquel, tu que entens en	 ció i que Bernard Grasset l'edita, Simó que
ment... Dir-se Samsó, haver fet projectes	 medicina,,.	 Duvernois ja fa cosa de trenta anys que
brillants per acabar, abnegadament, valorant	 Corn si l'esforç l'hagués esgotat, Samsó escriu i Gisèle, Morte la bête, Edgard, Fau-
robes i joiells, sord .als sospirs i als gemecs	 es deixa fer. Deixa que l'auscultin, que Ii	 bourg Montmartre són considerats per al-
de les víctimes.,. Sense una defallença, son-	 tustib l'esquena i que, un cop desvest?t i	 guns de nosaltres corn obres mestres <l'ob-
se una escapadeta a París, sense una pessi-	 colgat, Ii apliquin compreses al front. De	 servació humana.
gadeta de tant en tant a la integritat con-	 tant en tant una frisança el sacseja tot.	 Però una altra obra ha vingut ja a eclip-
) ugak`„	 Realment, és dolç sentir-se atès, vigilat, go-	 sar Les Scours hortensia; perquè no passa

Sentir sempre, al pas de la porta, i sense vernat corn una criatura. Es dar, estava setmana sense que d'esnobisme parisenc no
que la vostra presència interrompi la con-	 excitat ; ells deuen tenir raó, des del mo-	 tingui algun efímer engréscament ; aquell
versa, que el vostre fill parla del «pobre pa- ment que Ii han trobat temperatura :alta. 	 del qual es beneficien actualment ela Sou-
1)à)) ! El vostre propi hereu, aquell que més	 «Aquest estiuet de Sant Martí, tan traïdor!	 venirs de Georgette Leblanc és plenament
d'una vegada heu hagut de salvar de les	 Et menjaries la Lluna i no t'adones que ja justificat, d'altra banda. Aquest llibre, que
urpes deis usurers, implacables amb un corn- no et queden dents.., A la teva edat, aques- havia de sortir amb el títol : Vingt ans avec
petidor corn el «pobre papà»,,,	 ta agitació no et convé de cap manera : una. Maurice Maetevlinh, té un altre interès

I per torna, això : usurer, Sentir-vos dir feridura de seguida hi és. Sí, naturalment,	 que el apetit escàndol que 'horn preveia abans
usurer perquè faciliteu diners a un funcio-	 hi ha aquella... Es bonica, quin dubte té;	 de la seva publicació. IEs una contribució
nari desvalgut, perquè socorreu «una classe	 però, vols dir que val la, pena de tot aquest	 preciosa a l'estudi psicològic d'un dels més
passiva)), .perquè anticipeu l'usdefruit d'una	 terrabastall? Deu ser una dona fàcil, l'has célebres escriptors d'aquest temps i de .la
herència ! Us recriminen que us reserveu coneguda a través d'algunes pignoracions ;	 seva principal inspiradora. Cantant, actriu;
l'interès legal i tm petit marge pel risc, corn	 vés a saber si és una vampiressa d'aquelles	 escriptora, Georgette Leblanc trabé -Maetei--
si haguéssiu fet vot de filantropia. Qualse- que t'àssassinen en uiia cambra d'hotel ó link cap allà 1895, quan apenes era cone-
vol dina que és 'molt dolç fer números, i	 et sepulten en l'aigua mansa d'un Ilac...	 gut enlloc més que a Bèlgica, ï l'ajudà molt
vigilar el Registre, i llegir les esqueles mor-	 »Agustinet, quin disbarat anaves a fer!	 a propagar la seva glòria pel món.
tuóries, i disputar-vos amb els habilitats,	 Fugir deis tens, que són els únics que t'es-	 Si ós exacte, corn ella prova de persua-
mentre les vostres víctimes protegeixenn ve- timen... encara que sigui pel compte que els dir-nos-en, que collaborà directament en al-
dettes de music-hall!	 té! Tot plegat, per què? Per un any de des- gunes de les seves obres essencials, La sa-

I bé, prou. Ell també té dret a viure la varieig amb aquella aventurera. I 'que hi gesse et la destinée per exemple, l'editor
seva vida ; altrament, si es descuida ja no deixaries les ungles : tan dispendiosa ! En- d'aquests Souvenirs als quals ha posat um
hi serà a temps. Ara mateix correrà a retro- cara no n'has pogut treure res i ja et costa prefaci, no ho pensa. Nosaltres tampoc • Pe-
bar aquells ulls prometedors, que ahir ii	 més de cinc centes pessetes,.. •	 ró això no treu res a una obra extremada-
donaren entenent d'una voluptat completa.., 	 ul al llit s'hi esté tan bé !»	 ment evocadora de l'atmosfera que regnava

— Pet-s, AguctinPt, per Pamnr dr I)éi ,	 JOAN, MINUULIIZ en els .medis literaris francesos a darreries
si avui ens has de portar al teatre! Ves si	 .,...,	 del passat segle, época que avui ens sembla
ma diada així... 	 (Del llibre de cantes Magda la generosa,	 més Ilunyama que si haguessin passat se-
- Sembla mentida; , papà (,	 d'inintediata publicació.) _	 .	 •,	 gles.
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Confe
El café; l'alcohol, l'havà... I mentrestant,la broca que passa via, indiferent a 1'ani-versani. Samsó només té ulls per a ellaimagina aquell abric blau que, si ell estorba, estaré vagant per la placeta, parantuna atenció cada vegada més profunda ales vitrines deis establiments.  Es mirarà elrellotget de polsera — un deis primers argu-ments que ell esgrimí —, dissimularà una.ganyota, danarà una mirada impacient car-rer aval!...— Noces d'argent o bodes de plata? Què.t'estimes niés, papà?Aquell esforç per empassar-se la replicaque li ve als llavis— Celibat integral, filla meya!,:.: Tanmateix fa vint-i-cinc anys. Clavats..Vint-i-cinc ,anys que somrigueren davant del•fotògraf, vint-i-cinc anys que varen donarun volt al Parc en cotxe, i que els apedre-garen de confits en escapar-se d'un dinarfeixuc corn aquest, .amb l'arròs i el pollas-tre i les bromes tradicionals a l'hora de lespostres. Vint -i-cinc anys contem.plamt comel retrat de nuvis va perdent actualitat, cornles faccions i els cossos an dibuixen la cari-catura...I que ella tingui encara la mala fe d'asse-gurar que «sembla que era ahir» 1 Corn sidamunt l'hora que els ajuntà no haguésplagut, nevat i pedregat, fins i tot! 1 ara,té, , cal celebrar que stgutn veils de viint -i-cincanys més, mateix que si acabessin de rea-litzar una performança,((Diantre de temps ! I aquella que, si m'en-tretinc, s'impacientarà! Agafaré un taxi ala cantonada, si la portera no fa sentinellaal carrer. Ai, Agustinet, que pòe . sospitènla teva duplicitat, els de casa I Capaçosd'imaginar que estés esponjat d'alegria, queel foc •çe. tes galtes Cs emoció, quan no éssinó pressa de córrer a la aventura que et.cau del cel... Pensar que estàs perdent eltemps aquí ! Aquella sí que Cs fruita deltemps, i no poma macada per un quart decentúria; una Boneta així, atot drap, sí

que et convindria,.. Plantar -los a tots i fugira Amèrica? Ah, si no fos per l'escàndol  !I pel negoci : un romanso així costa tantde liquidar !» 	.Tot i que la sap irrealitzable  — corn eljugador que ja distribueix els milions queguanyarà a la loteria -- Samsó planeja me-ticulosament els detalls de la seva evasió.Almenys sempre Ii quedarà el consol, el diade demà, de dir-se amb una carta admira-eió: ((Oh, i vares estar a punt !»Agustí Samsó fou pujat en un medi de-vot. No és doncs estrany que, a l'hora d'es- .tablir-se, les seves preferències el dccantcs-ski a un «monte de piedad». Que no és,precisament, un «montepio», malgrat l'eti-mologia. Ni piadós ni alterós; um entresol,l'alçada del Pont deis Sospirs, per acoen-tuár la similitud. Quatre trams d escala,una . ,placa i, sota l'efígie del Sagrat Cor,la 'llegenda evangélica, corn una divisa he-ràldica: «Truqueu i us seré obert.»No súposéssiu, però, que fos ell mateixqui fixà aquest límit a la seva ambició.Lluny d'això, IEn els seus anys escolars,s'havia imaginat més aviat estratega o dirt-gent de masses. El prestigi del sea cognoml'exaltava fins a creure's cridat als mós altsdestins ; i la convicció d'una futura sublimi -tat el lela somriure a la mediocritat de lesseves notes, corn un príncep que estudiésd'incògnit;Fins que topà la seva Dalila - de malnom Gertrudis — i li juré fidelitat al peude l'altar, aquest sentiment de superioritatno va abandonar -lo .  Li calgué el sedàs dela vida conjugal per a tocar de peus a terra,per a adonar-se que el cognom Ii era mésaviat un destorb : que fer -se anomenar «En
Samsóü o tcEl senyor Samsó» sonava tan
fals corn «En Dante» o ((El senyor Dante».

Els anys l'ajupiren al jou, insensiblement,
i l'anaren carregant d'espatlles. Però no,
Corn les del famós homònim, capaces de
derrocar un temple. Ni de derrocar tan sols
la tirania domèstica. Perquè en el govern
de Samsó, Gertrudis passé a ocupar el hoc
>àcant que havia deixat el traspàs de les
ties. Gertrudis l'abrigava 'bé, l'obligava a
sortie amb paraigua i a aplicar-se el pitet
de llana pels volts de Tots Sants, amb la
mateixa autoritat que li escorcollava la roba,
per sorpendre la carteta perfumada o el bit-.
lietet reservat a una voluptat furtiva...

Els primers temps eel! ho havia tolerat
aanb un somriure, afalagat per la tendresa
i la gelosia que .aquesta plàstica delatava.
I així, sense adonar-se'n, s'havia trobat
coaccionat, pdl costum i per l'horror a l'es-
càndol, a una submissió total. El seu paper
havia quedat localitzat a una activitat pro-
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Els criminal., de F. Brückner, Eraducció de Mí11ás=Raurell

(Teatre Romea)
La nova empresa del Romea ha volgut responsabilitats, l'escamotejament de les£omemçar la seva actuació lent conèixer culpes, l'enterboliment de les qüestions, car-al nostre póblic una obra tan important regant el mort—com vulgarment es diu-en l'escena moderna corn aquesta d'Els cri- a tota la humanitat, als defectes de la»nimis, del poeta alemany Teodor Tagger, civilització, al deficient mecanisme social, aque s'ha fet famós pertot arreu amb el	 la manca de flexibilitat de les Ileis, a lapseudòn im de «Ferran Brücknern, que és fatalitat, etc., etc. Aquesta sembla que ésel que usa per a la seva producció teatral.	 la intenció de «Ferran Brückner» i el co-

L'original presentació escènica d'ttEls criminals»
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LA ACÚSICA	 MUSIC-HALL

Hem diet ja moltes vegades que no som
gens ni mica partidaris d'allò que s'ano-
mena teatre d'idees, sigui el que sigui ell i
siguin les que siguin les seves idees..

Tot i sabentnos-en molt de greu, aquest
criteri nostre ens £a ..recusar corn "'a obra
d'art els formidables drames socials d'Ibsen
=i no precisament per passats de moda=,
malgrat la seva passió fondament humana
i la 'seva honestedat de principis, malgrat
l'exigencia de justicia i de càstig pel ma]
que movia el pensament d'aquest autor.

I si rebutgem l'obra d'Ibsen, escrita amb
aquell tromp tan enèrgic, amb una ànima
tan noble 'i tan assedegada de perfeccio-
nament i de rectitud, prescindint del valor
que pugui tenir considerada estrictament corn
a obra teatral, perquè queda ofegada sota
l'amuntegament de tot allò que hem dit,
•nó haurem de rebutjar també, i amb -molt
més motiu, aquesta de «Ferran Brücteter,,,
malgrat -tota la bona intenció que 11 pu-
guem reconèixer, que vol ésser ' corn una
mena de justificació i d'excusa per totes
les aberracions, totes les maldats, totes les
follies i totes les vileses?

Aquest horripilant melodrama, tan ben
Construït, tan ben organitzat en tótes les
sèyes parts, tan arrodonit en el seu conjunt,
é's efeétivameht--com d'altres han fet já
ñotac—una obra ben representativa del pro-
fund desballestament intellectual i moral
que afecta tota la vida alemanya d'avui.

El tret més característic de l'enorme crisi
de principis i de desorientació ètica que esta
travessant Alemanya de la gran guerra ença,
que veiem reflectir-se en totes les activitats

'aquest poble, des de la política deis elms
Lacer fins a la teoria filosàfica més abs-
Qrúsa, i que marca també profundament
el pensament que ha inspirat Els criminals,
^s aquest de la tendència a la difusió de

r'

TEATRE CATAIA NOVETATS

Companyla catalana, direcció:

CARLES CAPDEVILA

No deixeu de veure la més divèrtida i
interessant de les comèdies:

ACARIITS
de PAGNOL, traduïda per SAGARRA

Dimarts, estrena sensacional de le co-
mèdia de Stefan Zweig:

L'ovella del pobre
Es despatxa a Comptaduria

rollar'i que vol que: treguem de la múltiple
peripecia _que es descabdella en Els cratrrl,-,
nals, -Per si nosaltres, no ho vegéssim prou
clar;? ng;: ens en gi1edéssim prou conven-
çuts pel nostre compte, encarrega de procu-
rar-ho a les escenes del segon acte, espe-
cialment per aquells parlaments que llenoen
els magistrats de totes les sales de justicia
que hi desfilen, que podem considerar la
part més fluixa d'aquest melodrama.

Aquesta 'tendència no es pot negar que
sigui d'allò mks humanitària, però tampoc
es pot dir que tingui moltes probabilitats
de menàrnos gaire lluny en allò que toca
al perfeccionament de la humanitat, que és
el que sembla que es vol pretendre en se-
guir-la. 	 •

No ens espantem, ni molt menys, de tot
a11ó que se'ns presenta en l'obra, durant
tota la representació de la qual podem dir
que -no ens passa -pel davant ni una sola
persona ,recta i de bona qualitat morai-
prostitutes; invertits, lladres, souteneurs, es-
tafadors, xanta''tgistes i assassins ; un ver-
tader mostrad de gent indesitjable ; una
claveguera—. Tot això no ens espanta, però
el que no ens agrada és la manca d'ob-
ject ivitat de l'autor ; la seva posició de
Ivanciscanisnae — perdó! —; la seva ecom-
prensió,, el seu afer-se càrrec» de tot, les
seves ganes d'excusar-ho tot i la seva pre-
tensió 'de justificar -ho.

Però, deixant teories socials a part_jue
no tenon res a veure anTh allò que ens
interessa act—, hem de dir que Els cri-
minals és, en els nétes primer t tercer, una
obra d'una força d'observació agudíssima
i d'un realisme excellent, amarg i impla-
cable, portat amb un tacto i una correcció
dificilíssims, donats els assumptes que en-
foca (tacte i correcció en els quals ha in-
tervingut positivament el talent del traduc-

oastactes), conceouua amo urngmantat t ctca-

da, corn hem dit més amunt, ami) perfecte
domini de la tècnica teatral. Quant al segon
acte, hem dit ja que és el que trobem més
fluix de l'obra, amb aquells advocats tarn
innocents, aquells jutges• tan incapaços i
aquella policia tan mal organitzada— •a Ale-
manya !—, que pdl que veiem no sap aixecar
un atestat ni se li acut tan sols examinar
els senyals digitals que ha de presentar el
coil d'un estrangulat.

E1 llenguatge d'aquesta traducció, correc-
tíssim i cenyit ; la transposició al català de
coses tan difícils de dir en la nostra es-
cena corn les que es diuen en Els criminals,
esta feta amb encert i naturalitat. La pre-
sentació és de molt bon gust i tractada amb
una simplicitat ben expressiva.

La interpretació, en conjunf, correcta i
portada amb moltd'afecte. No hem de fer
ressortir l'actuació de ningú, perquè ca-
dascú, en el seu paper, està ajustat i ens
en dóna una adequada interpretació.

JOAN CORTES

PAUC
Si en tota altra esfera artística es veritat,

corn diu en algun hoc Baudelaire, que tot
allò que no és ((bem deformat» ens oculta
la seva essència, és. inaprensible en el seu
fons, en l'esfera de la música, o potser més
concretament, en l'esfera de la reproduccïó
artística de l'obra musical sembla passar
exactament el contrari.

Es a dir, que tota deformació expressiva,
en lloc de lliurar-nos el secret íntim de la
forma, l'enterboleix i l'embolcalla. La frase
musical té un contingut emocional propi,
que és l'únic que ens interessa. L'emoció de
l'intèrpret, diríem, intercepta l'emoció in-
trínseca de la frase. I és que la frase musi_
cal és ja en si i per si mateixa «expressió»,
i l'artista que afegeix expressió a aquesta
expressió, en hoc d afegir, resta.

Podríem dir, doncs, que l'execució ideal
de l'obra musical és la que exposa el seu
natural desenvolupament amb la més abso-
luta fidelitat al seu ritme intern, sense vio

-lentar-lo en el més minim amb «intencions»
interpretatives. Una execució en la qua]
l'obra . senibli brollar de les seves pròpies
energies. En la qual no hi hagi ni un sol
crescendo imposat per designi arbitran, ni
Un sol ritardando, ni un sol rtbato obtin-
guts a la força, i en la qual el curs del
desen'iolwpament tingui la mateixa natura

-litat que el ritme de la respiració.
Aixit. podríem definir, a grans trets, les

càracterístiques d'un tipus d'artista inter-
pretador ideal,; que ha tingut en la persona
de Pau Casals un dels més excelsos repre-
sentants que registrarà. la història:_-

Heus aquí, en efecte, l'encls , ,més pur de
l'art incomparable de Pau Casats,r aquella
serena, gairebé impassible objectivitat amb
qué les seves interpretacions reflecteixen el
ferns inefable, l'autèntica fesomia espiritual
de l'obra, en tota la seva puixança directa
i original

I heus aquí, encara, el secret `d'e la for_
niidable _;puixança ,.poèttça à'aquest' art
aquella sensació gade.us dó»á de fe`r=vos des-
cobrir i escoltar, corn ;Fer rimerg',vegada
una infinitat d'aspectes i detá1ls'4e :l'obra,
que fins aleshores havien restat lletra morta
per la vostra sensibilitat, davant deis quàls
havíeu paasat de alar? s€pse pet5dre'cons-
ciènçia de llur ¡vedi ., je, categoria'e t tica
dins , l' obra .

Això suposa, naturalment, uúv grati su-
prem de lucidesa i d'intensitat 'en lá repre-
sentació mental de l'obra, per part de l'in-
tèrpret , i, d'altra banda, un artifici intelli-
gent, un joc sàviament arbitrat de totes les
facultats expressives; encaminades a lá per_
fecta materialització sonora d'aqu llà` visió
imaginativa.

No cal pondCrar, t nlentmea t, ela trcnica
meravellosa de Pau. Casas, en la , qua] no
sabeu si admiran, mésela. prodigiosa sobrie-
tat i economia de mitjans, ;o la qualitat gai

-rebé immaterial que arria a , pendre, á cÒ-
pia de fer-se invisible corn a esforç i 'per-
fecta corn a mitjà de..reproducció sensible
de l'idea musical. I teniu, per fi, que aquest
prodigi de simplicitat, de contenció i de
fidelitat a l'esperit i al text de 1"es obres que
executa, dóna per resultat—fet paradoxal—
l'art més ,personal i més formidablement
expressiu que pugueu imaginar.

Quan Casals posa aquest art al servei dels
chefs-d'oeuvre de. la literatura violoncellls-
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A l'Espanyol han estrenat Ocells de guer-
ra, adaptació teatral de la novella d =J, Kes-.
sel, L'équipage.

Aquests ocells podrien ésser perfectament
de pau si no anessin vestits d'aviadors mi-
litars.

Això vol dir que la part de guerra que
conté .aquesta obra és purament anecdótica
que és un simple marc, un farciment, si vo-
leu, un motiu forçat per a donar més en-
vergadura de la que tindria normalment si
l'obra es descabdellés en un altre ambient
qualsevol.

Referint-nos concretament a l'argument,
hem de dir que, salvant-ne certs details, ja
és conegut. No es tracta, doncs, d'una obra
pròpiament de guerra, ans bé n'és una apro-
ximació.

Es molt natural que els pobles que pati-
ren aquell flagell horrible es commoguin
en veure'l reproduït dalt d'un escenari, en
contrast amb els casos d'heroisme indivi-
dual, d'amor o d'exaltació de l'amistat, que
s'hi produiren. Corn que la visqueren, és
natural que aquest teatre els trasbalsi pro-
fundament ; i això és el que explica els exits
formidables que solen obtenir i que depas-
sem de molt el tipus de rècord deis èxits més
grossos d'avantguerra en ésser estrenades.

ASALS

tica, corn ara la Segona Sonata, op. toz, de
Beethoven, o la Sisena Suite, de Bach, per
exemple, les seves recreacions atenyen als
cims de la perfecció i de ]'emoció, davant
deis quals tot elogi, forçosament, ha de re-
sultar una banalitat.

A remarcar en el concert que comentem
l'actuació d'Otto Schulhoff, el mestre Vie-
nès del piano, per la serietat magistral i is

y
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Rctval de joventut de , Pau Casals

discreció exquisida'de la tasca realitzada per
ell ál cost nt de Pau Casals.

Davant de la seva orquestra el mestre
Casals inaugura dissabte passat al Palau
de la Música Catalana la sèrie tradicional
deis concerts simfònics de Primavera. Cal
destacar corn tm deis moments culminants
d'aquesta sessió la magnífica interpretació
del Conoert en la per clarinet i orquestra,
de Mozart,-en- la qua]- subratllem ]'excellent
actuació de Josep Non, tan remarcable per
les qualitats estilístiques corn per la rara
puresa de dicció i bellesa de sonoritat amb
què realitzà la part de clarinet solista.; , -.
Aplaudim sense reserves aquesta idea de

domar merge a l'actuació solista dels, pio,
fessors de l'orquestra. Quan un. cos instru-
mental compta amb artistes tan.-qualificats
corn l'Orquestra Pau Casals, tota aquesta
literatura de concerts per a solistes i orques

-tra—tots cla instruments, especialment els
de fusta, tenen les seves obres clàssiques
en aquest domini—cau de pie dins el radi
d'acció obligat de ]'orquestra i ha de donar
Un atractiu singular als programes.

L'Obertura Leonora, nú.m, i, de Beetho-
ven, i la Tercera Simfonia, de Schumann,
executades amb una claredat de concepte i

de realització impecables, completaven el
programa, que cloïa brillantment la superba
v-ersió de la Suite de Scheherezade, de Rims-
ky-Korsakov, en la qual es distingí parti-
cularment Enric Casals en la difícil part dcl
violí solista,
-	 ROBERT GERHARII

D ' TL^ATIrkAL
t&iti'e, és degut a les propagandes gairebé
èxcessives- que se'n fan. I corn que allò que
hi troba és, si fa no fa, el mateix o que]-
corn dé. -molt semblant a les altres, en surt
una mica desencantat.

Aixa per una banda. La part documental
que contenen és inferior, i no pot ésser
altrament, a la que contenen els films d'a-
questa mena. Una obra de guerra, per ex-
cellentment presentada que sigui, no spot re-
sistir la comparança amb cap Res de non
a l'Oest, per cas.

***
De les que coneixem, aquesta no és pas

la millor ni la pitjor. Es una de tantes.
Molt inferior a Eà de Jornada.

Els actors la juguen amb un cert to, con-
tra el seu costum. Unes petites falles d'in-
dumentaria, uns avions massa petits pel ta-
many deis actors, uns dispars d'ametralla-
dores que fan l'efecte de coets, perd res
més. No ha tingut l'èxit que semblava, per-
la senzilla raó que al Parallel no estan per
guerres ni per catàstrofes.

JAUME PASSAR'ELI.

Rosita Fontanar
Cançó és igual a dicció més gest — dèiem

no fa gaire en aquestes mateixes pàgines.
La Rosita Fontanar — que actua a 1'E èn
Concert presidint un programa de molta
qualitat —, constitueix una exacta illustra-
ció d'aquesta definició. La seva dicció i el
seu gest collaboren eficaçment a la pro-
ducció de l'expressionisme més intens i més
perfecte que hem vist en el music-hall de
vvriétés peninsular.

Aquesta artista posseeix una dicció clara i
neta que troba sempre l'entonació justa i la
inflexió exacta, el matís adequat, i que es-
gota — extreient-les i accentuant-les — to-
tes les possibilitats expressives de les parau-
les. Quant al gest, el de Rosita Fontanar
és d'una cficácia expressiva extraordinària.
A un rostre de gran mobilitat, on s'inscriuen
sense esforç els sentiments més diversos, la
Rosita Fontanar uneix una poderosa arma
d'expressió. Les seves mans.

Ja hem parlat ac( mateix de les virtuts
expressives de les mans. Ja hem parlat de
les mans d'Alady. Unes mans que murmu-
ren i criden, que nsinuen i afirmen. Unes
mans que expressen, simplement. Ja hem
parlat de les mans de Mayol i de la mala

-guanyada Yvonne George, que aplaudirem
fa anys en el Principal Palace. Díaz Plaja-
en la seva recent Cultura del Cinema--cons-
tata també que Mes mans tenen una extraor-
dinaria força d'expressió» i parla de ((les
possibilitats..expressives que les mans en
gros plan posseeixen per a reflectir estats
d'ànima». Téstimonis diversos de l'eficàcia
indiscutible del gest, que Charlie Chaplin
acaba també de constatar. Aquest mimic
extraordinari, en unes declaracions recents,
oposava el gest a la dicció, oposava el que
all en diu pantomima a les paraules. I deia
que aquesta pantomima permet de passar
itnperceptiblement de la farsa al patetisme o
del còmic al tràgic, transició que les parau-
les són impotents ,a realitzar sense esforç
evident.

Sense compartir aquests exclusivismes, 1'ír,
mitem-nos a constatar que el gest de la
Rosita Fontanar; les seves mans ,sobretot,
realitzen plenament aquesta suau•, transició
que Chaplin exigeix .Les mans de la Rosita
Fontanar també riuen i pincen, imprequen
i acaricien, murmuren I criden. - També ex-
pressen, en un mot. Ili permetem d'anar
imperceptiblement del còmic patètic.

I és que la Rosita Fontanar té um talent
polièdric de múltiples facetes. Anem a de-
mostrar-ho. 'Els generes que cultiven les ar-
tistes de la cançó són nombrosos. Ja hem
transcrit alguna vegada la classificació de
Louis-Léon Martin. Reeditem-la. Hi ha la
cançó jugada — Yvette Guilbert —, la cançó
cantada — Mayol —, la cançó artista 

—Yvonne George—, la cançó vivent — Tur•
cy—, la cançó' fantasists—M^ttie Dúbaa—, i
tantes altres. Doncs bé : la Rosita Fontanar
té, ella sola, totes aquestes personalitats;
reuneix, en una sola persona, totes aquestes
modalitats oposades i contradictòries: Talent
extraordinàriament divers, el de la Rosita
Fontanar," extraordïnàriament dúctil, que li
permet traslladar-se de l'ím a l'altre pol sen-
se trmsició visiible, que Ii permet d'anar ra-
pidamont de la xula madrilenya — totà bra-
va ta i arrogancia — al dinamisme esportiu
i jovial dé la flapper americana, de la inge-
nuïtat picant de la mexicana, al desvergonyi-
ment desimbolt de la parisenca...

L'art de la Rosita Fontanar, per la seva
distinció, pel seu tacte i la seva mesura, pel
seu jac ponderat en el qual no hi ha mai res
de massa, tolera perfectament la comparació
amb la de qualsevol diseuse, .per eminent que
sigui, de més enllà deis Pireneus, i la situa
indiscutiblement en un pia preponderant dins
el panorama del music-hall de variétés pe-
ninsular, l'agonia lenta del qual detura
aquesta artista excepcional amb una forta
injecció de vitalitat. -

Assenyalem, per acabar, l'exce}lent tenue
de les cançons de la Rosita Fontanar, a gai-

¡ rebé totes les quals ha posat música el mes-
tee Quirós amb tm agut sentit del ritme i
amb una ecacta comprensió del que ha d'es-
ser aquest gènere. Molt remarcable, én
aquest sentit, el xotis Timoteo, de ritme
ben marcat, que està cridat a conquistar
molt aviat la popularitat.

SBRasTIA GASÇH'

GRANS NOVETATS EN
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Però ad és altrament. La guerra gairebé
si l'hem viscuda. A penes l'hem vista refl ec-
tida a través dels telegrames deis diaris.
En tenim una idea força rara. E1 públic no
es troba predisposat ni a favor ni en contra.
Va a veure-les totalment en fred, corn si es
tractés d'una obra de qualsevol altre ge-
nere. Si hi acut encuriosit i disposat a veure
coses que depassin els limits normals del

Teatre Català ROMEA
Companyia catalana VILA+DAVI

Arai, nit i toles les nits:

ELS LRIMINALS

7 accions elmnitànies en 7 escenaris.
Me. de 50 intèrprets.	Origínel presentació.

CAPITOL i KURSAAL
AVUI

¿Hombres o diablos?
Segons la coneguda novella del gran
escriptor franc és ANDRÉ ARMANDY

"LES RENEGATS"



dia "corn avui,pels carrers imposants de
San Francisco de California.

L'èpica viu, en regla general, del record
del passat. Per això la históri.a llegendària
vol que el més gran poeta èpic hagi estat
úñ"còc. !Els ulls tancats a "la realitat que
ens envolta ;. - la quad tenim sempre la pro-
pensió de etknsiderar trivial, les gestes del
passat desmesuradament augmentades per
una imaginació que cup visió no restringeix,
són la matèria de l'epopeia, la qual ve sera
pre a'parlar-nos de grandesa i d'heroisme,
i el cinema, que sembla participar d'aquella
acceleració que acompanya els processos.his-
tòrics del moment i que s'ha trobat portat
en l'espai de trenta anys escassos a abordar
tota classe d'assumptes, no podia evitar
aquest, l'assumpte èpic.

L'aanple Tanc d'escenaris i la quaaititat
material d'elements disponibles°`lïkvien  de
temptar, per ells sois; els realitzadors am-
biciosos. Però hi ha encara l'argument ini-
cial. En desonvolupar-se justament en terra
ianqui, el cinema trobava e1 motiu a l'abast
de la mà, tot ell amarat de l'emoció de les
coses pròximes i recents.

Els elements no estaven en les cróniques
— hi havia, no obstant, Longfellow —, vi-
vien encara en la imaginació de les perso-
nes, els testimonis existien presents i els !
pells-roges, que pacífics es mostraven a la
curiositat deis blancs establerts al Nou Món,
remembraven un imperi extingit, damunt
les cendres del qual l'americà ha assentat
la soya prosperitat.

D. W. Griffith, adés a propòsit del nai-
xement de la sev,a nació, adés a propòsit
de la revolució francesa, posa ïermament els
fonaments del gènere, d'un gènere que es
vol de peus a la histària, d'aquesta història
que deïuig el vol .ardit de la imaginació de
Douglas Fairbanks, el qual, sol, isolat, es
llença en Tòpica fabulosa.

De tota aquesta producció, es destaca La
caravana de l'Oregon. El seu .autor, James
Cruce, é- -un deis treballadors més empe-
dernits:dé Hollywood. Vol dir això que la
seva producció és" vasta i,. també s'ha de
dir, desigual Ara • podríem . recordar, entre
els seas darrers films, Trípoli, animat tam-
bé d'aquella grandèsa que tant ens apassio-
uà en dèscobrir-la a La caravana de l'Ore-
gon.

Entusiasme a d'estrena i ara un deis bons

creguin, però; que amb aquesta reposició
cerquem d'establir un parallelisme. lEs trae

-ta duna pura coincidència de dates, a la
gual la nostra intenció és estranya. Només
ens cal dir — ja que les circumstàncies ans
ho indiquem -'que' l'obra original 'és la 'de
James Cruze, que ella ha donat la pauta a
la de Raoul Walsh i que La caravana de
l'Oregon és ún film mut, amb tots els avan-
tatges que .això significa en el cas present.

La caravana de l'Oregon és um deis fibns
més dotats del que podríom dir-ne valor per-
durable, un deis títols preeminents en una
suposada recopilació deis clàssics del cine

-ma. La constitució d'aquesta selecció de
clàssics i llur valoració retrospectiva és quel_
corn d'important i d'urgent. MIRADOR ha
volgut amb les sessions d'enguany donar
una pauta del que ha d'ésser aquesta tasca
i 'de quins en serien els fruits.

Després de Seastrom, King Vidor, Bor
-rage, Sternberg, etc., el room de James Cru
-ze i el sea millor film estan de sabres indi

-cats per figurar en la nostra sessió de demà.

Josep PALAU

Nota, L'anunciada cinta de dibuixos ani_
mats que figurava en e1 programa de la nos

-tra darrera sessió, hagué d'ésser suprimida
en ampliar a última ,hora el programa amb
La melodia del '.;món: La 'llargària del pro-
grama ens indicà la.£onveniència d'aquesta
supressió, que ara esmenarem incloent la
cinta esmentada en la sessió de demà.

El documental A les portes del ce!, que
pertany al bloc de documentals de què dis-
posa la Fox, es refereix a les muntanyes
i als seus pies més alts. Amb la Ufa, la
casa Fox és 1a que ha treballat més els do-
cumentals comprimits que són coneguts deis
nostres amics, per l'es,pècimen sobre les
aus que projectàrem quan les nostres ses-
sions al Rialto.

La còmica de Charles Chasse pertany a
la darrera sèrie de cintes mudes del s:m-
pàtie còmic.

L'adaptació musical de La caravana de
l'Oregon va a càrrec del Mtre, Víctor Gra

-nados.
Hem decidit també ïncloure en el progra-

ma un document històric : la proclamació
de la República Catalana.
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ÉiJ 'ÏÑEM A Ã
"La cãravana de I'Oregon" IT r e s estrene s

Corn ens deia l'altre di•a Armand Obiols ¡ --ecords del cinema. L'evocació de la gesta
tot parlant de cinema, els russos es troben d'una geriació en moviment a la recerca
tenir amb la revolució un tema èpic contem - d'Una terca de promiss ó a través . del conti

-porani. Sense arribar a tant, els americans nent ernericà, c*itra` èls elements naturals
disposen d'una òpica nacional quasi contens- i éls indígenes. Crúze ha evocat en el seu
porània, i es poden permetre aquesta singa- film algiñs del moments decisius d'aquesta
laritat pel fet de la considerable acceleració lluita grandiosa. Atac deis indis, pas dels
de la seva evolució histórica, acceleració que; rius, incendi_ de les praderes, caga deis brú-
explica que els primers aventurers que plan- Pols, etc.
taren a l'Oregon les seves tendes, poden és-	 Més d'un lector reconeixerà en aquest as-
ser els avis de la mamada que corre,, i un sumpte Horitzons nous, i amb raó. Que no

En el panorama del cinema — tal corn es i studios ptàpia d'un home qde des de molt
presenta de Barcelona estant —, la •produc- de temps viu en intimitat amb ells. Traball
ció italiana és un factor insignificant. I pen- correcte,	 precís,	 però	 mancat	 de	 persona-
sár que "en" altre	 temps els	 italians	 s'asse- litat. , .
guraren amb llur producció la supremaciá Navarro s'ha dedicat el film a ell mateix,
dels	 mercats	 europeus !	 IEIs	 films	 d'Itàlia és a dir, que està sempre present i en les
constituïren	 les nostres primeres	 experièn- circumstàncies més favorables al seu triomf
cies cinematogràfiques.	 Perquè feien	 falsa personal.	 Un	 èxit definitiu,	 un	 èxit,	 cal
ruta,	 és per què han anat tan	 a menys. apuntar-ho, exclusivament femení. Corn han
I tots ho horn de deplorar. Itàlia és un país dit més d'una dotzena de vegades els redac-
prou ric d'ànima, perquè no trobem ara a tors del Pour Vous, Novarro és charmant,
faltar un cinema italià de veritat. IEs que dróle,	 ravissant	 i	 tot el que vulgueu	 dins
Itàlia és •efractària al cinema autèntic? aquest	 estil.

E1 primer film sonor italic
presentat a Barcelona, Cançó  .
d'amor, és per encorat'ar-nosP	 a I^III^ 
en	 l'esperança	 d'un	 possible	 ^
ressorgiment del cinema italià.
Cançó	 d'amor,	 film	 extret
d'una	 obra de Pirandello,	 és	"
un film	 ordenat,	 intelligent i	^ - y
original.	 I	 això	 darrer	 ens	 "; s " Iq '	 -	 r.,"
sembla el més important.	 , ;.

Els	 defectes	 hi	 són,	 savi-	 a	 ^,
dents, però potser per aques-
ta	 mateixa	 raó,	 excusables.
No	 vull	 fer	 una	 paradoxa.
Vull dir que els defectes, quail	 I"
són	 de certa	 naturalesa — la
interpretació	 etn	 el	 cas	 pre-
sent —, són extrínsecs al tre- í
ball creador de l'autor i super-
posats a l'obra, comprometent-
ne la saya puresa, no són pas
capaços	 de	 dissimular-nos -en
la intenció profunda.	 f i

L'assumpte aquí és bo, i la
manera de veure't, a 1'altura	 ^ ^a
d'aquella qualitat. En comen. 
car,	 en -plgptejar-sè el confine-	 r°"`
te, retrobem'la manera típica	 - ^r	 f
de l'autor d'Enric IV, encara
que el desenllaç del conflicte	 t^rvw
sembla trair-ne l'esperit. Corn r
sempre, probablement, canvc-	 o,	 r

e

"Gnibnoies comercials.
Si  la interpretació compro -

met a voltes 1'aparant veraci-
tat de certes es-cenes,	 motes
d'elles les trobo humanes i ira- Conchita Montenegro
pressionants en llur	 simplici-
tat mancada d'artifici.

M'havien dit que era un film carregat de Els americans, corn a gent documentada,
plors i de sentimentalisme. Això darrer es han fet un film d'ambient i s'han documen-
fals, encara que el ,primer sigui exacte. Pero tat sobre el que . fan, mengèn i canten els
els plors, el mateix que els petons,	 corren sevillans.	 Poden passejar el	 seu film amb
pe( món i no devem foragitar -los, quan ve- triomf per tot el mán...	 però m'a•gradaria
neo indïcats, del cinema. El corrent, el mes molt veure corn el rebran a Sevilla. Hi ha
exacte, és que tota noia que es tróbi en les amors que maten, i aquest film — que diuen
situacions en què es troba la protagonista que Navarro ha tingut ía gentilesa de dedï-
del film, es faci boos tips de plorar. Si l'ar- car a Espanya —,potser trobarà més d'un
tista no sap plorar — i ara amb el sonor la desagraït,
cosa esdevé molt compromesa -, és una Seria incapaç de fer cap crítica a aquest
qüestió distinta de la d'aclarir si du À'lorar film fet amb tot el cor, amb tot l'amor pa-
i és indicat que ho fad.	 ternàl i àdhuc filial,	 Per "demostrar-nos_ho,

Sonorització magnífica, Les veus dea"car'- Novarro hi ha fet sortir la seva pròpia ma-
ear tal corn arriben als terrats, en els` quals re ;	 aquest dètall	 i	el càntic :	 Oh	 Marla,
tenen lloc bona part de les escenes; són un madre mía, oh consuelo del mortal..., són
encert tècnic i d'emoció. Tothom que ha vis- coses d'aquelles que permeten impunement
cut ,poc o molt als terrats sap del que' `es ficar-se a la 'butxaca un píublic nombrosís-
tracta . Aquell remoreig coriiús que pula del sim que ahir reja a'mb les .aventures galants
carrer estant i que tant invita a la metan- del prím ep consort de La parada de l'amor
gia, ha estat donat amb un realismo extre- i avui s'entendreix davant la imatge de la
mament reeixit. Verge de la catedral de Sevilla que prote-

* z, * geix els amors castíssims de Conchita Mon-
tenegro i Ramon Novarro.

Les fantasies de l'esdevenidor que David No em plauria dir mal d'aquest film. No-
Butler ha presentat amb el títol de <<i98on, .-amés 'pel -compte que em té, diré que aquesta
són divertides i només divertides, però corn mania	 que Ii " ha vingut a aquest noi de
a tals	 aconsegueixon	 el que es	 proposen. cantar àpera, tots plegats la pagarem cara.
Naturalment	 que	 totes	 aquestes	 anticipa- Què"dimoni és el que canta vestit de semi-
cions són a base d'uns quants esquemes que narista en el Teatro Reial?
pertanyen	 al	 domini	 p•úblie :	 les	 criatures Si vol cantar, va .per ell, però quan es pre_
naixeint en incubadores elèctriques, l'alienen- santa	 al	 cinema,	 que faci	 cinema.	 Ningú
tació química, les cases més altes que mm, aleshores no' estima Novarro més que jo.
les faldillas més curtes, la locomoció impe- J p
rant és tocant als núvols, etc.

El clou de la festa és una visita al pla -
neta Mars. Hi trobem dos marcians mar-
cials i tantes marcianas que no és possible

h0comptar-les. Totes boniques, per bé que una
p

a	 S1 EU...
mica histèriques. Tothom°'neix bessó i en
cada parella n'hi ha un de bo i un altee de — que Jackie Coogan is té quinze anys i
dolent. Resultat, que les batusses no s'aca- surt en el film Tom Saic'yer, trot de la cè-
ben mai.	 La pau i la tranquil-litat no són lebre obra de Mark Twain?
sinó entreactes que no tenen altra finalïtat
que la de descansar, amb la	 intencïó,santa —que Clarence Brown ha començat Un

de tonnar-hi ben aviat.
esperit lliure? Lyonel Barrymore en serà el

No cal dir que en la societat futura ha protagonïsta.

triomfat l'eugenèsia i el romanticisme hi és —que	 este	 llest	 un	 altre	 film ,alemany
considerat una mena d'infecció mental pe- d'Emil Jannings? 'Es Liebling der Gotter.

rillosa a gla salut de la ,prole. Es obra de Hams Schwartz, l'autor de Rap-
Els protagonistas s'estimen, i això no és rodia Hongaresa.

un obstacle perquè	 cantin,	 i això dóna a —sue "Abel Gance s'ha decidit a far una
compendre que pateixen a l'estat agut d'a- nova versió del seu film Mater Dolorosa?
quella infecció sense la qual no és possible maque el nou film de King Vidor serà
fer un film	 capaç d'interessar la	 gent de Street	 Scene,	 segons	 l'obra	 d'Elmer	 Rice
l'any	 31. del mateix nom, estrenada ja a Barcelona?

* * * --que	 Abbadie	 d'Arrast,	 l'assistent	 de
Ramon Novarro ha presentat el seu pri- Chaplin en Una dona de París, dirigirà Clic-

mar film, que acusa una experiència dels t valier en el mu proper film?

PANORAM AA
Studio Cinaes

En la seva darrera sessió, Studio Cina
presentà I.a patrulla de l'alba, film de Ho_
ward " Hawks.
Aquest film no fou, per nosaltres, el' que

podíem esperar de la fama de què venia
preoedit del seu directór. Sense dificultat
podrien compondre's, am'b retalls, un
parchl de' rotllos realmant magistrals amb
combats aeris que es destaeariem com els
més impressionants que hem vist fins ara,
però el film és excessivament llarg i encara
més, excessivament' pueril, amb' 1a sèrie de
tòpics o'bligats en aquest gènere':de:films
que semblava impossible reposar després de
I'"éxcellent tasca de depuració qve en àglaest
sentit representen Quatre d'infanteria, ,Res
de nou a l'Oest i ¡De frente... marchen!

Angel Ferraro deja una vegada" (a propàsit
del film Ritmes de hum) que no semblava
sinó que les pellícules d'aquesta mena eren
destinadas a graduar la vista. El que hi ha,
és que amb gaires films corn Champs-Ely_
sécs tots haurem de passar per l'òptic. No
podem acceptar aquests films que fan mal
a . la vista. L'art ano pot burlar -se de la fisio-
logia; si és que parlem ara d'art ! Un ma-
rista que de refill es mira les carnes d'unes
nenes que es gronxen en un trapezi, va ésser
jutjada la idea més feliç d'aquest film pa.
risenc.

Al cinema "Fanfàsio"
Al vestíbul d'aquest nou local hem vist

fotos de pròximes estrenes.
Sembla que el «Fantasio donarà cabuda

i en lloc preeminent deis seus programes, a
la producció europea. Felicitem-nos-en. IEs,
dones, amb un sincer plaer que podem anun-
ciar l'estrena imminent en aquell saló de
films tan importants corn Presoners de mun-
tanya, de G. W. Polst; Premi de Bellesa,
de Genina ; Els dos raons, de Dupont, i fi-
nalment el darrcer film de B. del Perojo El
embrujo de Sevilla, totalment parlat en
castellà,

La paraula al cinema

D'un interviu amb René Clair, publicat
per Le Crapotaillot

c La paraula només ha de tenir en el film
un valor emotiu.

>yEl cinema ha d'ésser una expressió in-
ternacional per les imatges. El llenguatge
de cada nació només li donarà una colo

-ració musical. Si l'acció és prou compren-
sible per les imatges, el parlant no serà
més que un acompanyament sonor del
drama.

»Així que el cinema en colors estarà a
punt, veurem les'mateixes equivocacions que
al principi del parlant.

>'El que fa angúnia és que corn més es
multiplicaran els .perfeccionaments, més
temptats es sentiran els productors a copiar
servilment la realitat.»
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LkZ ARTS	 b1ŠtÕs
Apunts d'històrîa de les pintes LL tDDCO

Música simfònicaLa premsa diària assabentà oportunament
de • la mort del conservador del Museu de
Vic, Mn.' Josep Gudiol, a l'obra del qua!
M IRADOR dedicà atenció ja fa temps. Avui,
publiquem, a guisa d'homenatge, un article
coedit de l'illústre arqueòleg, darrer d'un es-
tudi que començà a publicar la malaurada

-naent desapareguda Gaseta de les Arts (nú-
mero Jo, juny de 1929, i núm, 14, gener
de '930)•

• k #

Les pintes de vegades `estaven`guardades
dintre capses, sobretot si aquelles eren lu-
xosament treba9lades. A voltes els inventa-

det 11	 1•

me ha de volver mi cola, que anda lode
mi marido por esos suelos, que es yerguen-
za: digo el peine que solia yo colgar de mi
buena cola (Id, cap. XXXII).

Per clenxar-se o pentinar-se s'usaven una
espècie d'esolavines en les quals de vega-
des es feia ostentació de riquesa, puix que
eren de teles fines amb brodadures d'or i
de sedes i proveïts de trepadures, de randes,
flocs i serrells.

Del príncep Joan, que després fou rei d''
cagó, l'historiador Josep Maria Roca ha dit
Bue pels anys de 135í posseïa, a més d°una
pinta de von, un pentinador de seda verme

-lla i negra (p, 17).
El Princep Caries de Viana, entre la 'llista

deis seus efectes, en 1461, tenia un penti-
nador de fil y seda ran{lat de seda blanca y
altre de tela Dalmerla randat de fil dar
(Edició Bofarull). Un de tela dorlanda prim
bo es trobava entre els béns de Gabriel
Pons en 1490 (Id.'Inventaris del notani Be-
net de Prat). • En 1520 llegim hun pentina-
dor fronsit ab tres randes ab flocadura baix

de ceda blanclw, propietat d'IEn Joan Pelli-
cer (Id. Inventaris del notani Salvi Beuló).
L'any següent l'apotecàri Gabriel Rovirola
tenia I pentinador de tella ab I gafet dar

-gent sobredaurat (Id. Inv. del not. F.
Franch). Deu anys més ençà compareix
hun pentinador brodat de or entre els béns
d'En Joan Castor (Id. Inv, del not. Salvi
Beuló). En 1632 es descriu corn a posseit
per Antoni Noguera hun pentinador de tela
de randes ab vora ab flochs blancs ab
corns (Id. Id.). Acabarem aquesta enumera-
ció de dades anotant en 1575 un pentinador
de tela prima brodat de seda negra ab un
passama a la vora y quatre flochs, propie-

Avui Cs difícil puntualitzar les diferències
que hi havia entre les menes de pintes que
resulten citadas sota el capítol de Pentiners,
que es citen en les tarifes autoritzades pe]
Virrei Joan d'Austria, a 9 de juliol de 1653,
a fi d'evitar els abusos que es feren en les
vendes : Pinta comuna de les seiques, o
pinta closa comuna — Pinta closa mitjan

-sera — Pint closa fina — Pinta de cordo-
net comuna, y pinta lliseta — Pinta enea

-rada fina gran — Pinta voltada y llunada
fina llamanera, y barbeta, 'closa, llumada,
de tres pessas petita, y pinta de jornal comú,
quiscuna — Pinta de tres pesses mitjan-
cera — Pinta de tres pesses grans — Pinta
de jornal passat — Pinta de Reyna a la co-
muna — Pinta de Reyna fina y gran —
Pinta de barber comuna — Pinta de barber
gran — Pinta de Reyna mitjancera — Pinta
de cauall ordinaria — Pinta de cauall gran
(Manual de Novells Ardits, vol, XVI, cap.
II, pàg. 5o-5oi)•

No volem deixar de remarcar que les es-
mentades tarifes de .1704 sols distingeixen

dues menes de pintes : pintes de banya es-
carpidores grans y mitjans. També esmen-
ten jintels xicas de barber.

Diferents vegades hem parlat de pintes de
barber. El Jaume Roig, en el Llibre de les
Dones, parlant de les estafades que feien les
peixeteres de València diu (versos 7,466
i legs.)

ab tal abus
als farfanés
e tragin@s
als de la quinta
a sobre pinta
los fan los barbes.

Una sola vegada veiem corn a comple-
ment de les pintes ones broques o punxons
que servien per partir els cabells al se-
gle xrv. Entre els objectes preats que el rei
Jaume II oferia a diverses personalitats, a
21 de febrer de 1923, veiem: Duas brocas
evoris pro crimilens partiendis (Rubió : Do-
cuments, vol. II, doc. XLV).

***

Just és dir quelcom sobre una altra mena
(le pintes que no són ,pas a propòsit per Ipen-
tinar, sinó que .amb l'excusa de sostenir els
cabells de les dames han constituït un ac-
cessoPi indumentari de gran vulgarització
i han resultat objecte d'art sumptuari. Ens
referim a les pintes que els francesos ano

-merien de chignon, o sigui de clatell, i els
castellans han denominat peinetas i avui es
designen amb el mot pintons.

Tals pintes tenen un origen remot en les
agulles o broques que els romans anomena

-ven aces comatoria i que tenien la forma de
punxó. Mlés turd agulles de doble pua, de
vegades fetes de costosa orfebreria i amb
cisellats i esmalts i gemmes, les veiem re-
presentades en el tocat de les senyores i
descrites en els inventaris. No obstant, hem
de considerar que no es troben pintes de
'llargues pues o dents fins en temps molt
acostats als nostres dies. L'úinica representa-
çRi que podem adduir referent als pintons, la
tióbem dissenyada en una rajola rectangular
valenciana que figura en la collecció Font i
Gumà i que avui deu ésser al Museu de la
Ciutadella de Barcelona (Rajoles catalanes
y valencianes, p. 92, fig. roo). En tal rajola,
que pot ésser de principis del segle xvi, hi
ha dibuixada en blau sobre blanc una pinta
de nou pues que van juntes a un floró de
tres lòbuls trifoliats i dos d'altres tants lò-
buls. En conjunt, tal objecte s'aparta del
tot deis modçls litúrgics i dels de pentinar,
i conslituejs; corn hem indicat, un exemplar
que creiem únic pdl seu temps.

El pintó, "que devia servir per aguantar el
pentinat de la partposterior dcl cap en les
dames, va pendre gran increment a princi-
pis r)el segle xix a França pels primers temps
de l'Imperi nnpole8nic, quasi per efecte de
la Revolució havien desaparegut els •penti-
nats.. exageradament monumentals, en els
quals Jnteryiniien, tant corn els cabells, unes
carcasses de metall o filferro i les flors, Ila-
ços,plomes lMl'oiides a la Pompadour. Els
.pintons s'intradij en a la Península Hispa-
na de seguida, ,t , constituïren un adminicle
quasi indispensable en tot cap femení, arri

-bant a tenir grandioses proporcions i formes
variadrssimes. N'hi hagué de les anomenades
de teja a causa de llur forma corbada, res

-tant superiorment terminales en carrat ho-
ritzontal em cocha o corbes, en diademes, en
floró, en llaçada, en pomell de flors, etc., etc.
N'hï hagué de llises i de treballades en re-
lieu, de trepades, de muntades en metall o
daurades. La majoria d'elles eren de conca
o carel, o sigui de closca de tortuga de mar;
però no en faltaren de banya, de fusta, de
mareperla, d'argent i d'altres metalls, i se'm
coneixen d'ornades amb treballs d'orfebreria•

Tumbé hi hagué ,pintes corbades en dia-
dema que servien per sostenir els cabells da-
vanters i fins hi hagué temps, a finals del
segle xv»t, en què els 'homes més elegants
deixaven la perruca, el cuot i el ret, i amb
el cabell curt a la Titus feien tirar endavant
els cabells del clatell envers el cim del cap,
fixant-los .amb una menuda pinta de closca
de tortuga. ?El colleccionista :barceloní Marc
Jesús Bertran posseeix en la seva nombrosa
coNeoció una variadíssima sèrie de pintons.
En tenim també uns quants exemplars al
Museu (Episcopal de Vic, deis quals en des-
taca un que pot ésser de per allà l'any 1830,
de notable treball i sobretot de grandíssima
dimensió, ja que mesura 34 cros, d'alt •per
3! ems. d'ample.

J. GUDIOL, PREV.

Moltes han estat les obres aue s'han vol
gut fer a base de l'orientalisme, però es pot
dir que un dels autors que més ha reeixit
ha estat Borodin amb el seu poema simfo-
nic En les estepes de l'Asia Central. Amb
Un sot tema ben desentrotllat n'hi ha prou
per a bastir tota l'obra, una de les que més
aviat han arribat als públics d'arreu per la
seva originalitat de construcció que pro-
dueix rm descriptivisme musical ben exacte
i expressiu de la bellesa exótica del desert.
Interessant també és la versió que hi dóna
Albert Cuates en enregistrar aquest disc, i
Cs que aquest director, quan no se li enco-
mana la dèria del lluíment, , per la seva in-
telligència Cs deis més indicats per a com

-pendre el repertori rus. Cal subratllar tam-
bé l'especial forma de l'obra, de base me-
ládica, que fa que en el gramòfon es, pugui
reproduir amb completa similitud.-

Es difícil poder explicar -se el fet innega-
ble que els editors d'aquí sovintegin en els
programes la música moderna, essent així
que en els concerts en canvi Cs difícil de
sentir-ne ; és a dir, sense comptar amb un
públic habituat, es llencen . a oferir obres
que, perbé que no molt conegudes, son ad-
mirades i reconegudes en el seu valor. Les
obres de Strawinslcy i les dels autors de la
moderna escola francesa es van incorporant
al repertori de la música enregistrada i no
són estranyes repetides edicions de les ma-
teixes obres per altres orquestres. Des del
temps en què Stravinsky personalment va
venir a -dirigir les seves obres, no s'havia
sentït aquella deliciosa suite de la seva òpe-
ra El cant del rossinyol i aquests discos que
ens porten l'audició de la Simfànica de Lon-
dres de la Marxa xinesa en la qual l'autor
es complau a portar la subtilesa a l'últim
extrem I el disc és prou expressiu per a ma-
nifestar en tota la seva "forma aquell rïtme
tan original.

També les obres de Brahms tenen una
certa preferència en 1a música registrada i
això gairebé es pot assegurar , que és per
]'atenció "que li presta el Mestre Stokowski
que sembla molt propens a la música aquest
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autor germànic.. poc a poc s'han enre-
gistrat totes les simfonies i fins els concerts
i cal subratllar de passada l'elevació de
cultura musical que això suposa en Paudi-
tor de discos, puix es tracta d'una música a
la qual només es pot arribar amb una cesta
preparació. Aquesta simfonia, la número 3,
que interpreta l'Orquestra de Filadelfia i
que aquí tantes vegades hem escoltat, aviat
sorprèn l'auditori per la grandiositat de con-
cepció i la inspiració elevada deis temes que
la formen, essent una de les obres més ca-
racteristiques de la força creadora d'aquest

	

gran autor,	 -
L'òbertuta de Fra Diavolo, d'Auber, que

el disc ha desempolsat, en ésser enregis-
trada només podrà tenir'el valor de l'anèc-
dota. Auber va ésser un músic elegant ï
no desproveït de certa gràcia, però en canvi
poe inspirat i sense esperit; al seu temps
va ésser un compositor de moda, però ara
han envellit tant les seves obres que no s'a-
guanten.
Una altra obertura d'òpera, però aquesta

més coneguda, la d'El barber de Sevilla, que
interpreta la Filharmònica Simfònica de
Nova York, ens porta a les melodies ale-
gres de Rossini, que no necessiten una or-
questració compacta que les aguanti i que
tot i tenir més d'un segle i de prodigarse
de sobres, conserven encara la naturalitat
ingènua de Ihir temps..

J. G.

«En les estepes de l'Asia Central», Boro=
din. — Orquestra Simfònica de Londres,
C. a del Gramòfon AB-627.
«El cant del rossinyol», Straurinsky. 

Marxa xinesa. Orquestra Simfònica de Lon-
dres, C. a Grani. AB-i657•

Simfonia núni. 3, Brahms. — Orquestra
Simfònica de Filadelfia. C. a del Gramòfon,
AB -o44, 5, 6 , 7•

«Fra Diavolon, Aube Obertura. — Or-
questra Filharmònica de Viena. C. a del Gra

-mòfon, AF-41 2.
((El barber de Sevillan, Rossini. Obertura.

Orquestra Filharmònica Simfònica de Nova
York. C.a del Gramòfon, AB-649•TJ=

neteja
.__ la sang
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rrs ens	 a en que com so-
bre	 tals	 caixetes.	 Aix!, 'en
morir en	 1348 N'Agnès de' ^ p
Fontfreda, se Ii trobà unum I'
stoyg	 de	 pintes	 de	 capells l
(C.	 F. de Vich: Inventaris (	 ,t	 '-	 s
dispersos). IEl beneficiat Pere yr}	 '^ s!Y{escoli en 1358 i En Gui- 'e 	 -'	 '-ix
lleco de Tarrés, dos anys més ^,r'^a ^`c
tard,	 posseïen	 unum	 stoyg i^`^e ^^ L•^ ^"* 
corii	 de	 pintes	 (Id,	 Id.).	 F1 w F ' l
boti uer Pere Damians áe- "'	 h	 r
''via vendre ers estris de	 oar-

~
 t 	 ,

dar pintes, puix que cal no- d ey	 ,	 ^ ^1. 

-tar entre	 els seus	 béns	 en '^^ z.^`+^ 	 v̂tb ^^^
' S45	 tres	 dotzenes	 y	 deu „i'

A

"`	 .	 °
stoixs de pintes	 (Id.	 Inven- 1^^
tans del notani Salvi Beuló). d	 •

 •^ ^r^	 ^ 	 ^ ^""^ -	4Es curiós trobar un stox ab
dues	 pintes	 un	 mira!!	 un ' r.	 A	 •
puntxo y un scura orelles de +é,°,
vori entre els béns d'En Gas- •'.
par Català, en í545 (Id., In- - —	 : 	 "

'ventaris dispersos). i	 '
També eren guardades les

pintes dintre	 bosses,	 e o m
veiem	 en	 l'inventari	 d'En
Pere Osona, el quad en 1401 Ii

tenia in quodam marsa¢ano I
dues pintes dc	 boix	 Id.

Resulta soc explic
at
at el que

diu l'inventari d'En	 Jaume
Pau en 1340 : un tenidor de
pintes	 virmilam	 (Id.	 Id,).	 Pintó del Museu Episcopal de	 Vic (primer terç del
Les tarifes dei	 General de segle xtx)
Catalunya, en 1704 donen el
nom de pentinadors al que servia per guar- tat d'un tal	 Mas Pujol de Tavénnoles (Id.
dar les pintes.	 A aquest efecte trobem ci-` Inv, del not.	 Benet Puig).
tats : pentinadors de	 cuyro seas mirall de Resulta	 curiós	 el	 fet	 que . es	 designes
gadamacil. — Pentinadors de vellut y pelfa tumbé amb el nom de pentinadors les ca-
(p,	 6 i ) • petes que es posaven als infants quan seis

Serien pintes molt ordinàries o d'ús quo- duia a batejar. D'entre les notes que sobre
tidià les que es diu que es	 trobaven en- això tenim recollides, sois n'adduïrem una
filades" en una cua de bou.	 En	 1460,	 en en la qual es fa distinció entre els dos usos.
]'inventari de Rafaela Bru, es parla de una Així en	 1530,	 en	 l'inventari d'!En	Nicolau
cuba de bou ab una pinta (Id. Id.). Anys - Altafulla, es diu : bun pantinador de betiar
després, en 1473, entre els béns d'En Ber- infants y hun pentinador de cap brodat tot
rat Soler, es çomptava una cuha de bou per de	 ceda negra	 (Id,	 Invont,	 del	 not.	 Salvi
scura	 pintès'(Id. Inventaris del notani Joan Beuló),
6anlós ,	 '"	 '	 '

j
Les pintes eren .venudes pels marxants

En 1547, entre les pertènéneies d'En Ga- ambulants i pels mercers i botiguers i	 ad-

briel Brugat's, hi havia una cua de bou ab miren les grans quantitats que d'elles pos-
tres pintes.	 (I'd. Inventaris dispersos).	 Uña seïen els venedors. Per això en 5402 al, mer-
variant surt	 en	 5526 a	 casa d'En Betvlà't cer vigatà	 Francesc de Grau se li troben
Çomalada, en parlar-se d'una cabayera tiea cc pintes de graffio stimat lo c a VI. só^ys
Mentir	(Id. Inventaris del notani Salvi„fintes. (Ç. 1	 de V. Inv, dispersos). Pels anys .de
Beuló). I.aquí Cs del cas recordar una colt 1520 el mercader Francesch Aibaredá pos-
'ucia ó roja de buey donde el ventero tenia seïa Sinquanta tres plechs de pintes de pen-
çolgado el peine, de què parla Cervantes en t7inarse c en cada plech ne pot hauer dues
el seu Quijote i que serví per arreglar una dtzenes.	 (I'd.	 Inv.	 del	 not.	 Salvi	 Beuló).
barba (IPart primera, cap. XXV'II), que des- Entre els béns d'En Bernat Serra, en 1551,
Ards fou reclamada per la ventera, qui din- es comptaven 70 dotzenes de pintes rahona-
gint-se al barber asiéndole de la barba, dijo, bles	 (Id.	 Id.).
para mi santiguada, que no se ha de agro- I # k ,

J.kO(A -
UNES BELLES CREACIONS QUE
SON EL COMPLEMENT DE L'ELE-

GANCIA MASCULINA.

RAM»L: DEL CE\TBE, 83 • F;SS TGE BocaRDx, z



El repòrter gràfic.—He de fotografiarla
primera oreneta primaveral, i ara. resulta
que vénen a vols.

(Berlingske Tidende, Copenhaguen)
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LA CRIMINALITAT A•CHICAGO
—Acaben de 'matar el policia de, l'altra

cantonada!
---Caram, pobre Tom ! pobre Toni!

(Judge, Nova York)

—Qui hi ha aquí sota?
El,11adre.—Ningú !
—2uim pes m'he tret dr sobr ! Ara po-

dré 'dormir tranquil!
(Prager, Pierre,, Praga)

3

"ORTOPEDIA MODERNA"

Fill de B. CARCASONA
taIlir I luspaht: ESL't19ILLERS FLANCS, I. • rdlhu iNtS ,

Cus fundad. en I875

Breguers Reguladors
pit a retenció absoluta de la trencadára.— Faixes de totes pensa

Faixa-cotilla abdominal.—Models moderns °.

Cotilles Ortopèdiques ,

per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena .
MEs de cinquanta anys de pràctica són la millor garantia

S	 S MllE*R

Dia de pluja a la porta del gran hot*!
(Judge, Nova York)

AIGUA

DE ROGALLAUHA
LA DEU MES RICA DEL MÓN

Si vosEè paEeix d'Albuminúria,
Lifiasi úrica (mal de pedra),
Bronquifs parenquimaioses
Nefrifis úrònica, es curanà ra-

dicalment amb

AIGUA DE ROCALIAURA
Seapèn en ampolles de life i migi en garrafons de ;vui hires

D I sir I bu I d o ra .,ge n e r a I e

FORTUNY, S. A.
Carrer Hospltal, 32 I Sglmeron, 133

—Es veritat que us ho vaig prometre, pera
amb la condició que estigués contentde vbs,

--I no n'esteu?
—Corn voleu que n'estigui, si em-denla•

neu augment de sou?
(Ric _et Roc, .París)

Sociotat	 YEs as ola do Garburs MetI'Iics 
BARCEL01•ACorreusr ApaF•tat 190	 Telèfos 73017Teleq.r "Carburos"	 Mallorca, R3R	 .,-

CARBÜR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °J o DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova ::.FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI :: SOCARR1MAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó i altres teixits ::;CALEFACCIÓ 1NDÜS-
TRIAL de laboratoris i domèstica ;': GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS, GRATIS

n

V O ^	 00

1

Pudrí, canvia'm aquests deu cèntims.
--I amb qué vols que te'ls canviï?
—Amb una pesseta,

(Vart Hem, Estocolm

1,'autor.—Netegi tant corn • vulgul, però
no em toqui ni un sol paper.

.	 (Judge, Nova ' Qr'k)

ANUNCIANTS.I.!

Una rnoderníssírna organització completa en publicitat

IJeI'licules de dibuixos animats

mudes i sónores -patent num. 121288.- aplicades al

servei de la t ècníca publicitària, -us l'ofereix:

'AGENCIA GENERAL DE ANUNCIOS"

postres productes poden ésser propagats; arno èxit segur per

.tota 1a Regió Catalana_. i Illes . - Balears

200 cinemes en cíûa^s í poblacions

de categoría

BARCELONA; Pontanelia, 101	 ' - Tel. 16606 ítí1 MADRID: 	 Menendez Pelayo! 85, 1.81

.J

IMDRESOSCOSTA
Aselto, 45--Baramna
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