
Any IV. Núm. 192, Barcelona, dijous, 6 de octubre, 193

Catalunya ha comen='
çaf a ésser regida fio=
falmenf per Catalans

Preu..: 30 cèntims. - Pelai, 62. Telèfon 15300. - Subscripció : 3'50 pessetes trimestre

MIRADOR INDISCRET

L'error d'alguns dirigents del Partit Ca-
talanista Republicà, refusant tota aliança
davant les eleccions del 12 d'abril de 1931,
error que precellí la més brillant desfeta que
recorda la història:. deis partits polítics de
Catalunya, mo ha servit, però, per a fer
reflexionar els poderosos de la terra. Fi-
xem-nos, si mo, en les conclusions del II
Congrés de les Esquerres Republicanes de
Catalunya; hi veureu també com l'esperit

Icmne de la història catalana venint a per-
petuar un error polític de la nostra terra
la manca de desinterès i co•laboració em'
gràcia d'un fi comú presdndint de parti-
dismes estrictes.

Ara veurem les conseqüències que aques-
ta actitud tindrà en les pròximes e]`eccions.
Ja ens donarem per satisfets si això ino
afavoreix en res els, elements de dret2 que
en aquests moments ens desautoritzarien

De Dijous 
s e Dijous

No hem volgut que MIRAuon fos, única•-
ment, un Setmanari, on escrivissin uns
quants periodistes i d llegissin alguns lec-
tors, i prou. Ifem volgut alguna cosa més,
i per això entorn seu, en els quatre anys
a la vora de la seva existència, hem desen

-rotllat diferents iniciatives que han trobat
un ressó favorable entre els nostres lectors.
Aquesta actitud del nostre públic, que agraMn
de debò, ens ha proporcionat la satisfacció
que produeixen tots els èxits, però també

Un franquíl

Diversos aanics de la -Sèu d'Urgell ens
han comunicat , que per aquelles comarques
circula un Joaquim Garcia Brau, a 1a re-
cerca de subscripcions per a una nova re-
vista illustrada.catalana que es titularà Mi-
nerva, l'import, de les quals cobra a l'acte.

Però aquesta . activitat del dit senyor no
és pas la grie ens afecta, sinó el fet que
també es dedica a- donar conferències sobre
Rússia, que debuten amb quatre vulgaritats
històriques , i segueixen amb la recitació lite-
ral de paràgrafs ti$eneers dels reportatges de
J. Terrassa publicats primer a MIRADOR i
després aplegats en un llibrer

Naturalment,, l'home .no cita altres fonts
d'informació que un viatge seu a Rússia,
del qual és lícit dubtar. Fins aquí es trac_
taria d'una qüestió de vanitat, satisfeta per
procediments que no tenen res de delicat,
si no fos que el dit Joaquim Garcia Brau,
a més a més, cobra aquestes conferéncies
de les entitats en les quals les dóna.

A aquestes entitats, principalment, diri-
gim aquest avís.

El dissabte, En Companys va tenir .un
parell d'ensurts per la sobtada posta en
marxa del despertador i acabà per engegar-.
lo a passeig, però el diumenge tornà a fer.
la . seva aparicié, i com -és natural; complí
també amb el seu deure. Mentre parlava , el
senyor. Macià, es disparà una vegada i re-
petí la facècia dues o tres vegades més.
Sort perd que es tractava d'un despertador
amb sordina, que del eotitrari hauríem vist
repetida .l'escena d'El orgullo de Albacete,
amb gran 'contentament dels congressistes
indígenes i forans.

Esquerra i aufomòbíl

En el Segon Congrés Nacional de l'Es-
querra Republicana, un 'militant del partit
advocava dramàticament per 1a realització
d'una política obrerista, política de classe.

Pere Comes ho comentava en un grup
d'amics :

—Si aquest borne tregués' el nas a fora
el carrer...

A Lora el carrer, davant del Palau de la
Metalúrgia, lloc en el qual es celebrà el.
Congrés, s'arrengleraven—segons la disposi.
ció' Vàehier — més d'una trentena d'auto-
mòbils de propietat.

La gràn ocasió

. La visita del Graf Zeppeïm a Barcelona
podria ésser pròdiga en potins, si no fos que
el pèssim estat de la carretera encomanà
úïn mal humor tan considerable als que ana-
ren al Prat, que els llevà la facultat de
copsar la part còmica dels fets.

A l'anada, gairebé ja fosc, els fotògrafs
es lamentaven de l'hora por a ells extem-
porània de la vinguda de l'aeronau. Ales_
hores, el periodista Aymamí digué al fotò-
graf Torrents :	 `	 '

—Ves per on; ,podríeu guanyar_vos fama
mundial en._aquesta ocasió.

!En Torrents, desesperat pensant en la
màquina inactiva, se'l mira sorprés.

—,Sí, home precisa l'Aymamí—; figureu_
vos 9ue dispareu un magnesi i incendieu el
dirigible...

L'heroi de la rufa

La tornada de l'aeròdrom fou una cosa
inenarrable, egj t , a la gran aglomeració i
1'es.tretor de la carrètera, els cotxes avença-
vèn. deu , metres' i romanien parats mitja
hora. ` No hi havia manera d'organitzar la
circulació normal. Algú, insinué:

—Potser En Vàdhier...
Perd e1 'nostre brillant delegat de Circu-

lació tenia prou feina a cercar el cotxe que
l'havia conduït, perdut entremig d'aquell
maremágnum nocturn.	 -

De sobte, entre clàxons, inicis de plujà,
malediccions i focus d'automòbils, aparegué
l'Ihome. No era altre que el senyor Rubí, el
cap de cerimonial de la Generalitat. Amb
els cabells al vent, circulant per entre el
laberint d'automòbils, seguit inomés per un
mosso d'esquadra, l'home aconseguí posar
en moviment la gran máquina de la circu_
latió, que semblava espatllada definitiva-
ment.

Seria injust que la gesta del senyor Rubí
no passés a la „posteritat. A d'altres—com
deia un amic nostre agraït—per molt menys
els han nomenat gentilhomes.

La lloí de jurísdíccions
Els ocupants dels autombbils' detinguts

per força, s'entretenien a identificar els ocu-
pants dels cotxes que venien en direcció

contrària cercant un lloc rhàbil .per a fer el
viratge i posarse en Línia.

Dintre la foscor d'un democràtic taxi,
dormia un senyor de barret fort i bigotis
grisos. Era el senyor Ribé, cap de cerimo-
nial del nostre Ajuntament. Al seu voltant.
tothom discutia : guàrdies civils, guàrdies
urbans, guàrdies d'assalt, amateurs de l'or

-dre, conductors d'automòbil... Un veritable
mercat de Calaf.

Algú intenta excusar la inactivitat mag
-nífica del senyor Ribé :

--No és la seva jurisdicció.., 	 ,
Avantatges de tenir una jurisdicció petita.

o si no, el senyor Ribé s'hauria vist'obli-
gat a imitar el seu collega senyor Rubí,
fent de guàrdia urbà, en descampat i a
quinze quilòmetres , de Barcelona,

Un cos a cos municipal

En l'agonia del govern Berenguer, el rec-
tor d'una parròquia suburbial aconseguí, de
1'aleshores tinent d'alcalde Massot, la pro-
metença que l'Ajuntament asfaltaria el tros
de carrer sense veïnatge on és situada l'es-
glésia de referència. Una entitat d'esquerra
de barriada en protestà «enèrgicament» da-
munt les pàgines dels diaris, i la cosa no
passà a majors.

Fa pocs dies, aquesta moció ha estat pre-
sentada de nou a la comissió d'IEixample.
No l'avala, però, Pinefarble Solà de CañL
zares, mi tampoc cap regidor de la minoria
regionalista, sinó un regidor de l'Esquerra
que està cansat de beure aigua amb' bolado
a tots els centres esquerrans on han aguan-
tat 1a conferència més anticlerical que s'ha
pronunciat d'ençà que el món és món : es
tracta del senyor Bertran de Quintana.

L'Ulled, en tenir;ne esmont, deia a tot
-hom que el volia escoltar

—EI que cerca En Bertran de Quintana,
a més d'afavorir um capellà, és regraciar-se
amb les dretes del meu districte a les envis-
tes de les eleccions. Perd va equivocat si es
creu que el deixaré fer : l si +fil els asfalta
el carrer, jo els installaré un campanar amb
un carillon més magnífic que el de l'Abadia
de Westminster. Paraula!

« l'AVARA POVERTÀ»»

Manca sentit nacional

individual passa per damunt de totes les
consideracions d'un ordre superior. Davant
d'aquesta repetició del cas històric, l'opinió
(amb .minúscula) s'i a vist reaccionar de
moltes maneres ; algú se'n plany, i podria
alegear-se'n, i, d'altres, que se n'alegren,.
tindrien raons per plorar. Deixem de banda
algun petit arribista. Passem ,per alt una
escorrialla de canfusionistes i de mbstics ve-
volucionaris, embriacs de paraules resso-
arants i prèviament buidades de contingut,
perquè ningú no prengui mal. Aquesta taba
la no ens interessa. Però el fet és que tam-
poc aquesta vegada Catalunya•es• veu com

-presa .pels seus polítics.
L'error que ara glossem, sotragà seriosa

-ment- en aquell endemig, el „Partit Catala-
pista. Republicà. Potser la_ •tliçó que::en.'
mogui l'Esquerra Republicana de Catalunya
rep sigui tan aspra. Taint se cal. Però

RADOR no expressa cap criteri de partit
}ttomés vol fixar-se en tat allò que .pertoca

áj bé i al prestigi de Catalunya. I n'hi ha.
prou que un .gest de qualsevol partit sirgui
oposat als interessos de la patri  perquè,
el condemnem, mal se'n seguís el triomf
més eselatant del . partit que ens fos més
simpàtic en teoria. 1 és que creiem que la
política és una cosa que exigeix una contí

-vrua subordinació a la moral i al sentit de
ciutadania ; sense això, el partit vencedor
no , fa anés que ocupar el lloc del vençut
d'una manera material, conservant-me tots
els defectes, sense millorar-lo en res.

A , part d'aquestes consideracions generals;
lamentem el criteri expressat pel partit d'Es-
querra Republicana de Catalunya. Trobem
que; àdhuc admetent que _P.Fsra creu
necessari abassegar tota la política consti_
tuent de Catalunya (menyspreant el risc
d'una divisió de vots que, poc o molt, apro-
fitarà la Lliga), les conclusions del Con-
grés 'són (fosques i una mica contradiic-
tòries.

Perquè aquest era el moment de pendre

El Congrés d'Esquerres

vlem creat. No per això deixàrem de pre-
sentar films d'un interès foro del corrent
per un motiu o altre. Aquesta temporada,
en aquest ram de les nostres organitzacions,
debutem, a darrers del mes que som, amb
un film verament extraordinari: Noies d'u-
niforme, considerat, per opinions solvents
— i àdhuc del públic : guanyà el ref erèn-
dum sobre el millor film •Jep 4' I tzny
— com una d'aquestes obres mestres de la
cinematografia que tant escassegen en la
producció industrialitzada, en. serie, per sa-
tisfer els públics menys exigents,

També volem enfocar aquesta temporada,
una altra activitat de la qual fins ara només
havíem estat comentaristes : les exj osicions
d'art. Naturalment que no podem planejar-
les en la forma a què es veuen obligades
les galeries d'art, sinó que els volem donar
un caire més recercat. De moment tenim
avançats els treballs per a reunir «Cent
anys de retrat femení per artistes catalans»,
aplega.;al'obres _moltes d'elles poc conegudes
i difícils de veure, que cridarà fortament
l'atenció de públic intelligent, que és el
nostre.

Pel que fa al setmanari; volent -lo fer més
complet i tractar-hi més qüestions de les
que ens caben en les vuit pàgines acosti
mudes, publicarem cada mes un número de
dotze pàgines, dedicat en gran part a, una
sola matèria.
I paral.lelament, continuarem amb publi-

cacions triades la tasca que hem comen Fat
amb l'edició del llibre URSS.

Aquests .són, sumàriament exposats, els
projectes que tenim, tots ells en estat aran_
fat de realització, que detallarem segons la
imminkncia,.de llur efectivitat. Amb ells no
fem sinó treballar, dintre la nostra esfera,
per una major cultura de la nostrü terra en
els destins de la qual hem tingut i' tindrem
sempre una fe introntollable.

s

Fa un mes, obríem un concurs d'articles I 	 ,

d'un gènere determinat i insinuàvem la pro- L os
babilitat d'estendre la provatura a altres gè-
ocres segons el resultat d'aquesta. Clos ja	 E1 Segon Congrés del Partit d'Esquerra
el període d'admissió dels treballs i en curs	 Republicana, tiingue diversos ,presidents.
de llur lectura i selecció, ens en declarem	 La primera sessió la présïdi En Com-
satisfets : n'hem rebut prop d'un centenar	 p y' . la segana, En •Casanoves, que tre-
- 93, exactament — i la impressió és que gqe l'energia que es guarda quan presideix
podrem aprofitar-ne un bon nombre. El	 les sessions del Municipi ; i l'altra el senyor
nostre cop de sonda, doncs, no haurà estat	 Macià iel senyor . Palaçfn,
estèril, i això ens fa esperançar que no ho	 A aquest darrer ji cedí la presidència e'.
seran tampoc els què el seguiran. Molt aviat, 	 sen yor Companys al moment just que es
enllestida la classificació d'aqueix' concurs, 	 produí el primer incident digne d'aquest
en parlarem amb més precisió. '	 nom. Després d'aquest, en vingué un altre

Una d ; les nostres primeres activitats pa- i el pobre senyor Palacín &[laya sang. Quan
ralleles á la del setmanari, fou l'organitza- tot hagué acabat, el senyor Companys es

Republicanes	 ció de sessions Especials de cinema, conte- possessionà novament de la presidència i féu
p budes sota unes directives aviat imitades un discues excel•ent. Per sota el nas, el

comptant amb el públic que nosaltres ha- diputat per Lleida, senyor Palacín, rondi_
davant de tots els .amics de Castella que
ens han apoiat en les nostres, reivindica-
cions.

4**

Aquesta setmana ha succeït qm fï't que
té també una viva importància, perquè in-
dica la mentalitat que informa en aquests

k moments eI poble de Cataluavya Ens refe-
rim a la sentència absolutòria que ha donat
el jurat als encartats pels fets succeïts a
la presó ara fa més d'un any i que varen
tenir com a consegübncia :la vaga general
de setembre. Tenim plena conliiainça en
ficàcia del jurat com a element de justícia,
però lai sentència recaiguda en aquest as-

per—'
sumpteMo deixa de tenir importància, .per-,

reflecteix un estat mental del poble
català, acostumat a deixar passar per co-
mumitat de sentiments tota rebellió contra
les lleis i considera l'autoritat com a culpa-
ble de tot. I bé. Cal reaccionar seriosa

-ment i eliminar per sempre, aquest senti
-mentalisme que ,no serveix mai per a pro-

tegir 1'autoritat aiguda.'L''hora de eles cons_
piraoions 'ha acabat fins i tot en la incons-
ciència.

No volem dir que la sentència sigui
justa i els encertats culpables.- L'únic qt
hi ha de oert és que ara fa un any hi va
haver un plante a la presó de Barcelona,
que es va provocar un inoendi acompanyat
de desperfectes molt importants en l'inte-
rior de l'edifici, i que durant dues hores els,
presos van ésser amos absoluts de:l'esta-
bliment correccional.

L ara ve la sentencia sobre aquests fets
i declara que no hi ha culpables, donant
amb aixa la raó a les defenses, que van
allegar que el plante era una maquinació
tenebrosa del personal de la presó per a
eliminar el director.

Pensem.ho bé. IEs ,això raonable?

,unes posicions concretes. Sempre hi haurà
a Catalunya diversos partits d'esquerra ;
volgüer-los absorbir, com pretenia abans el
Partit Catalanista Republicà i com pretén
ara 1'!Esquerra Republicana de Catalunya,
lío creiem una equivocació, car cadascú té
am Lloc ben determinat en la política cata-
lana. Davant d'aquest fet, nosaltres creiem
que guardant cadascú la seva personalitat
inalienable, pot arribar-se a una obra polí

-tica 'comuna. La necessitat política ho pot
exigir, Però .si s'arr ba a un acord d'a-
questa mena, caldrà establir-lo sense con-
fusionismes de cap classe. Hom no pot pas
acceptar e1 dualisme que representa en la
política de l'Esquerra actuar solitàriament a
Barcelona i cercar aliances per a lea cam-
panyes comarcals. Això denota, si més ano,
un estat d'imprecisió mola perillós en
aquest període constituent . Ho lamentem
amb tota l'ànima. Perquè altrament exposa
a una greu conseqüència el nostre país.
Bifurcar 1'actitud d'una política, dent-la uni_
Picada á la capital i lliure — o desorganit-
zada — a Lles comarques, atempta a la
unitat espi-ritual de Catalunya. Catalunya és
molt més que Barcelona i molt més que les
comarques, perquè s'apoia en :l'una i l'altra
i les engloba totes dues. La moció d'unitat
catalana cal que sigui donada per damunt
de tot.

I, encara, per torna podríem afegirAi que,
donada 1'a proporció de majories i minories,
d'un vint per cent, un deure de justícia
feia recomanable l'establiment cavallerós
d'un equilibri. Si no l'Esquerra s'exposa a
treure, amb la tercera .part de tots els yo-
tants, urna majoria de quatre sobre u. I això,
per a un partit, és pitjor que una derrota.
Car significa la seva deserció del servei de
la pàtria. 1 les eleccions determinen, ,llavors,
vn divorci de naixença (perdoneu mos l'ex-
pressió) entre el país i els que el govennen.

Lamentem doncs l'actitud que ha pres
el partit d'Esquerra en aquest moment so-	 — El- llop és escarransit, però porfia canta gana...

nava com un desesperat.

La barba d'En Forcades

Durant e1 Segon Congrés del Partit d'Es-
querra Republicana, es féu destacar d'una
manera ben significativa IEn Forcades.
Aquest minyó, demés de tenir una oratòria
mitiitegça, nu^t uc„ra barba d'aquelles. que

eserveixen per ratllar formatge.
Com sigui que l'home deuria estar extra-

ordinàriament enfeinat, es va presentar a
les sessions del Congrés sense afaitar aL
menys de mitja setmana. En urna de les
seves intervencions, En Macià, que presidia,
va preguntar a iEn Casanoves:

—Qui és aquest home?
—Es En Forcades, un bon xicot una mica

descuidadot però qué ens va molt bé quan
és tracta de fer-lo servir de «papun !

Feminisme
Asseguda a la presidència del mateix

Congrés, hi havia la senyoreta .Maria Te-
resa Gibert, la qual en les tres. sessions llui
tres distintes toilettes, per tal de fer la llesca
a la Rosa Maria Arquimbau.

Es féu remarcar pel seu constant bellu-
gueig i per la gràcia amb qué davant dues
mil persones es sabé maquillar, amb gran
astorament deis representants comarcals que
no es sabien avenir que el Comitè del;-Par-
tit posseís una senyoreta amb tan borle dis
posicions...	 la política.

Què hl £eia aquell desperfador?

A la- presidència del Segon Congrés del
Partit d'Esquerra Republicana hi havia un
rellotge que resultà ésser un rellotge des-

1

 pertador, que s'engegava amb la inoportu.
nitat més gran del món.



Lti'I IITIY
Sobre la llibertat. — Jo no sé si els

meus lectors pensen com l o en el que fa
referència a la llibertat individual, però jo
estimo la llibertat més que cap altra cosa
d'aquest món. Comprenc que hi hagi gent
que, a canvi d'ésser absolutament lliures i
de no dependre de cap persona, es resignin

a totes les tristeses i a totes les misèries,
a la soledat poblada d'ombres i de rosegons

de pa. Quan tenia quatre o cinc anys recordo
que sentia una enveja positiva dels gossos
de casa meva, que entraven i sortien quan
els donava la gama, que dormien allí on
volien, i no teinietin de jeure com jo cada nit
en el mateix llitet després d'haver resat mit-
j a dotzena de parenostres i una oració en
castellà, dedicada a la Mare de Déu, que.
començava dient : Bendita sea tu pureza.

Més endavant, per mantenir només que
una relativa independència, he deixat de fer
moltes coses, i fins no m'he preocupat per
allò que es preocupa tothom i que consisteix
a fer-se una posicioneta i tenir urna poma
per la set i esperar a veure venir.

Em va semblar que ]'ofici d'escriure ver-
sos, comèdies, novelles i articles, era ]'ofici
d'aquest pafs més llhwe i que permetia tre-
ballar a les 'hores que a un Íi convinguin,
i sobretot evitar que et vingui e1 superior je_.
ràrquic, a clavar-te xinxetes de desesperació
en el camp moderat de la pròpia paciéncia.

L'ofici de literat, al nostre pas, és d&s
menys retribuïts, dels que portan més com

-promisos, i dels que se'ls exigeix més res-
ponsabilitats. Tot això ja ho sabia quan te-
nia divuit anys; però, innocent de mi, igno.
raya que el nostre ofici és dels menys lliures
que hi 'ha, quan es proposa anar decentment
vestit i menjar el que tigui gana amb el
producte dels seus escrits.

Aquesta reflexió me la faig jo tots els
anys, .en .acostar-se aquesta època de la ren

-trée„ en la qual els autors dramàtics, com
els sastres i els camisers, presentem els arti-
cles de la nova temporada. Ens trobem que
després de quinze anys de donar comèdies
al públic,' beco arribat a tenir una ,petita
clientela, la qual s'ha format una idea de
nosaltres, del que és la nostra obra i del que
espera i exigeix de la nostra obra.

Nosaltres, càndids !, ens imaginem que
hem imposat el nostre gust i allò que nos-
altees volem i pensem al públic ; i és tot el
contrari. Darrera d'un fracàs, darrera d'una
estrompassada, darrera d'aquella obra re-
buda amb fredor i arruiaments de nas, ve
la reacció que fa modificar la nostra trarjec-
tbria inicial, la nostra manera de veure ï
sentir el teatre, i involuntàriament i espe_
ronats de vegades per una mica d'èxit, ens
anem adaptant a allò que e1 púbíic vol, a
allò que e1 públic -espera i exigeix de la nos-
tra literatura. Quan volem far un esgarip
al nostre gust, quan volem sortir del camí
al qual tenim avesat el nostre públic, el
nostre públic ens gira l'esquena i no hi vol
saber res. Això ho he pogut comprovar da-
vant d'alguin fracàs de comèdies meves, que
no eren Inés dolentes que altres comédies
acceptades amb gran amabilitat, ,però que
tenien el grandíssim defecte de -no ésser allò
que el públic esperava o valia que •fossin.

Jo he dit, i no és cap mentida, que si
tingués una gran fortuna no escriuria res
per al teatre, i probab>ement cm dedicaria
a la filantropia, a la poesia lírica i a la
selecció de les marques de tabac. Com que

i la gran fortuna no penso tenir-la mai, no
em queda altre remei que escriure comè-
dies, que malgrat els moments precaris del
teatre català, les comèdies són el gónere li;-
terari que surt més a compte. I no em
queda altre remei que escriure comèdies
per a un públic avesat a veure altees coma-
dies •meves ; és a dir, en escriure una obra
teatral em sonto una mica o un bon tros
esclau d'aquest públic, com un industrial
qualsevol que ha de servir una clientela de-
terminada.

De vegades amics meus i persones que
em volen bé, m'insinuen que faci una altra
mena de teatre i que m'arrisqui a prova

-tures de compromís i d'atzar; jo ho faria
amb molt de gust, i potser em sortiria al-
guma cosa més acceptable que tot el que he
fet fins ara, però sempre contesto a aques-
tes persones i aquests amics que em volen
bé, que no puc aventurar-me a fer malaba-
rismes, perquè jo, pobre de mi, visc del tea-
tre, com el pobre capellà viu de l'altar.

Després d'unes quantes temporades d'es-
trenar comèdies, m'he adonat que l'ofici
d'autor teatral és dels menys lliures que
existeixen ; que si un burócrata és esclau de
la burocràcia, i un advocat del client i un
metge del malalt, l'autor dramàtic és esclau
dels senyors que viuen al principal, al pri-
mer pis i al tercer, i és esclau de la por-.
tara que el diumenge a 1a tarda s'ha de fer
un tip de riure o un tip de plorar contem

-plant la comèdia, i fins és esclau del gat,
perquè am gat infiltrant-se a l'escenari én
un moment patètic pot decidir la sort d'una
estrena.

L'autor dramàtic ha de viure satisfent el'
gust mitjl de tot un públic, i per satisfer
aquest gust ha de renunciar a moltes coses,
ha de claudicar i s'ha de contradir a ell
mateix. I que se'm perdonin aquests comen-
taris massa personals, perd com que demà,
estreno urna obra al teatre Romea m'ha
semblat que aquesta era la forma més dis-
creta de propaganda.

Josee MARCA nF SAGARRA,

«Barraques amb taulells i americanes blanques, mars d'oli bullent,
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Home pefif...	 1	 BARCELONA -SAINET 	I

Lã Barceloneta de festa i de diari
del carbó ha pintat d'una sola tinta les ca-
ses i els vials. Domina el negre dels subur-
bis estereotipats en. els fulletons sentimen-
tals i em les novelle's pro:etàries. Les cases
ño Cencn relleu ni colors a la cara. Si els
estadants pengen al balcó una cortina clara
o bé un test amb fulles verdes, no passarà
gaire temps abans es colors no s'embrutin
i la tristesa del barri no hagi amarat la
fantasia del veí.

En un'encreuame!nt aixamfiranat, s'aixeca

Quan el senyor Macià va fer el seu viat-
ge a les terres de Cerdanya, en arribar a
Puigcerdà, se li acostà un homenet que tot
agafant-li la mà li digué:

—Com esteu, senyor Macià? Benvingut
sigueu a les nostres terres 1

—Gràcies — li respongué 'En Macià.
I tot seguit digué al que l'acompanyava:
—Eme sembla que aquest minyó no m'és

desconegut.
Moments després; a l'hora de la recepció

a l'Ajuntament, va presentar-se novament
al senyor Macià el mateix homenet i tot
eixerit li engegà

—Miri, senyor Macià, com que a l'arri-
bada, amb tanta gent que el saludava no
em deu haver conegut, 11 vinc a dir que jo
sóc En Vidal i Rossell, sap?

Un farmacèufio humorista
Quan el senyor Macià arribà a Llívia,

:anà a visitar l'antiga Farmàcia 'Esteva, la
qual té una colleoció de pots de ceràmica
catalana antiga.

El farmacèutic, tot content i fent reve-
rències, deia

—Bon dia, senyor Macià ! Passi, passi!
— i dirigint-se als dependents els cridava
Apa, nois, .bellugueu-vos, treieu la pols; és
el senyor Macià, que no el coneixeu?

A. aquell home no sabia el que li passava
de tant content, en veure a casa seva el
President de la Generalitat de Catalunya, i
extremant la deferència deia t

—jNo es cregui, senyor President, aques-
ta farmàcia l'han visitada personatges molt
importants, tan importants com vostè ! — i
tot presentant-li l'àlbum amb signatures de
persones cèldbres, continuà el farmacèutic:

—Veu, Alfonso XIII, Primo de Rivera,
Martínez Anido...

El senyor Macià, bo i signant i amb un
lleu somriure, ]i respon:

—.Bona gent! Bona gent!

Espies de la República

La noteta Monarquisme estival, publicada
en aquesta secció junt amb altres «remar-
ques» aparegudes a la premsa diària, va
causar una certa sensació en una platja de
moda. No cal dir com s'anava a la caça
del presumpte autor. Això feia recomanar
amb aire misteriós a certa dama dinàstica

—Hay que ir con cuidado con los Utrillo,
¡son los espías de la República!

Men4resfanf
Els tiernos ,retoños d'ambdós sexes con-

tinuen els seas esplais monàrquics. Enter
-neix en especial un jove rosset, magatzem

de xistos i cançons angleses, que al Ca-
sino i tot jugant al «parchesin, recitava:

Yo tenía. una bandera
que era de grana y de sol.
Me dicen que no la quiera
yo ya no soy español,
¡soy de una patria cualquiera!

Dues nones esllanguides coregen els dar-
rers versos amb una unció de monja de
clausura!..,	 .

Pobrets, si ara tenen il•lusions, que no els
les treguin 1

Quedar bé amb fotbom

Un dels homes més integres del nostre
catalanisme és Carrasco i Formiguera. Per
això Carrasco i Formiguera és el líder de
la Uinió Democràtica de Catalunya, el par-
tit més íntegre del catalanisme.

Però ara resulta que líder i partit no s'han
posat d'acord. El dia 25,` Carrasco i For-
migiera amà a rebre el cap del govern, però
la Unió Denlocràtiaa de Catalunya no posà
lá bandera al balcó,

-Com ha estat aixa ?—preguntà algú.
—Es que s'ha de quedar bé amb tothom

podia respondre el líder del catalanisme inte-
goa! .

Els oporfunisfes
A propòsit del grau de • catalanisme de

l'oportú diputat° a .Corts °senyor Carrasco i
Formiguera, oírem la conversa que repro-
duïm a continuació :

—En Carrasco sí que és un ferm cata-
lanista.

—Però no renuncia l'acta de diputat ni
el momio del Comitè Cotoner.

—Ho fa .per Catalunya.
—Per Catalunya el que hauria de fer és

apemdre d'escriure e1 català .

Si no de grat, per força
La Unió Democràtica . de Catalunya és

aquell partit que entén tan bé la democràcia
i que per aquesta senzilla raó té un òrgan
en la premsa ,pagat exclusivament pel ferm
catòlic sonyor Rafael Morató. Aquest diari
es pot dir que és fet per a l'ús personal de
l'esmentat senyor. La prova és que per tal
que la gent s'assabentés de la celebració
del Primer Congrés del Partit, celebrat en
mig de la indiferència general, hagueren de
recórrer a les gasetilles pregades. Però com
que la premsa no els donava importància,
decidiren anunciar la celebració del Con-
grés a base de propaganda pagada.

—.Per què ho feu aixa ?—,preguntà el se-
nyor Thió i Rodés, un dels líders del partit,

—LEs ben senzill—replicà el senyor Morera
i Ventalló—. Així els obligarem á parlarme,

El Presidenf í l'Abat
Una de les notes més delicades del viatge

de Manuel Azaña a Catalunya ha estat la
seva anada a Montserrat, acompanyat de
la seva esposa i altres personalitats.

Azaña fou rebut al so d'Ell Segadors i
visità el redós claustral i àdhuc el cor del
monestir sota el guiatge de ]'abat, que li
explicava els tresors del museu i de la bi-
blioteca. L'absoluta correcció de ]''una i l'al-
tra banda feia pensar, per exemple, en la
perfecta tenue que observen en els actes pú-
blics Herriot i l'arquebisbe de París.

En acomiadar-se, Azaña s'inclinà respec-
tuosament davant l'abat, que oferí una me-

GRANS NOVETATS EN

CURNATES INARNUNABLU

Jaume I, Il
Telèf.11655

La festa major de la Barceloneta arriba
en el precís moment en què es desinfla el
gran carnestoltes de ]'estiu. Pe] Passeig
Nacional no rutllen ja els taxis carregats
de mànegues de samarreta, ni tampoc els
cotxes brillants de carrosseria i dels smo-
kings de les nits del Casino Sant Sebastià.
La fresca inicial de tardor posa puntes d'a-
gulla en elsbraços nus de les dones i el
sol només es deixa veure por entre e1 vidre
brut del cel d'octubre. L'estiu agonitza dins
els dipòsits d'un carretó de
mantecado, al qual ara només 

-s'acosten els ganiàpies d'espar_
danya i vestit blau.

De les amples voreres del
passeig, n'han desaparegut lea
geladores, els recipients blancs
de l'orxata i els cossis de l'ai-
gua de civada. Resten encara
algunes parades de síndries
seccionades i sagnants. I a
tres metres enfront de les ca-
ses, s'ha dreçat una muralla
imiprovisada de barraques,
amb taulells i americanes
blauques, tuberies de llautó;
mars d'oli bullent i unes do-
nes escotadíssimes i rosades
que escampen el sucre damunt
dels bunyols amb la mateixa
suavitat que les verges mira-
cleres reparteixen 'benediG
cions.

Aquesta fortor intensa de
l'oli és per als baroelonetins
l'olor mateixa de .Sant Mi_
quel, A les postes de Sol, el
líquid daurat sobreïx de les
calderes i tenyeix d'una capa
finíssima tot el barri de mar.
Es I'ihora aquella en què la
façana del temple de la plaça
agafa un color d'or vell i en
què els gallarets de festa són
llengües grogues de sol que
llepen el cel. A l'altra banda
de passeig, pel damunt dels
Bocs, treuen el nas sucat en
oli els pals dels vaixells amar-	 «I)e b
rats • Els tramvies i els taxis
proporçionen la pintura que hi
falta per a arrodonir aquest quadro de fulla
morta i oli calent que és el color de la tar-
dor de la Barceloneta.

Ara, al caure de la tarda, les noies que
treballen a Barcelona retornen a bandades
canalitzades pel carrer de 1'Espaseria i a
través del Pla de Palau. Una vegada han
passat la via del tren, alenteixen el pas i
baden per entre les atraccions i les barra-
ques de la fira. Els «carrouselsn estam ja
deserufundats i comencen a donar les prime-
res voltes, muntats per la quitxalla. 'Els
manubris i les orgues, totes les màquines
musicals dels cavallets, deixen anar llurs
tonades planyívoles i voales de no sé quants
anys . Músiques que s'han salvat de l'oblit,
gràcies a haver-se refugiat sota la seda pan-
sida dels «carrousels„ ; tonades que sem-
blen compostes expressament per a acompa-
nyar la lletra llampant i sòrdida, ensems,
de la fira.

A les barraques de. tir al blanc, s''imsi-
inuon les dependentes. Davant de dos sol-
dats i un sense feina, les noies fan jugar
Ilurs braços d'anguila i recolzen des car

-rabines a les espatlles mig descobertes. A la
paret del fons, dansen les closques d'ou da-
munt una cortina negra, com escenari dis-
posat per a una sessió de màgia: 0 bé
de sobte, es posa en moviment qualsevol
d'aquells ex-votos mecànics del rioi que roba
fruita, del cap d'estació que toca la cam-
pana i de les esquelles del ramat.

Més tard, s'encendran els «petromax» i
brillarà tota 1a fantasia virolada del ebric-à-
bracn d'objectes de les parades de tir de
xapes. Aleshores, al voltant de les barra-
ques de la fira es congregarà la gentada i
els «carrouselsn giraran brunzents de les
sirenes i de xisclets de felicitat, $s el mo-
ment brillant de :la Plaça de Palau. L'hora
en qué les ombres nocturnes evaporen les
«roulottes» dels firaires, plenes de criatures
adormides i de tragèdies domèstiques.

Pcrò aquestes noies de la Barceloneta v¡m_
dran a les atraccions a la nit, amb el pro-
mès..Ell provarà la seva força davant totes
les màquines disposades a registrar l'esforç
muscular. Els braçosavesats a l'enclusa
faran rebotre el mall i pujar la bola fins
al timbre, seguida dels ulls del grup de ha-
docs.Cada vegada, el forçut es farà la
illusió que és el cor de la noia allò que
driinga impulsat pel seu mall.

Però ara, les noies soles i a bandades
prefereixen seguir pel passeig i passar per
dessota les barbacanes de les barraques de
joguines i bisuteria. Es bo de veure com
branda damunt del cap - recent ondulat de
festa major — tot aquell penjoll d'escopetes,
cèrcols, banderetes, jocs de dames i apar-
chesis». Mentrestant, els ulls no donen
l'abast a cobejar els objectes de damunt del
taulell.

—Tingués, pel baill del dissabte, aquella
agulla de .pit...

—Jo aquest collaret de grans pel meu
vestit rosa !

Les noies segueixen avall, per entre els
aparadors d'aquell carrer improvisat de bo_
tigues de luxe i illusió a bon preu.

* 5 *

Les hores tristes de la Barceloneta —
abans i després de la festa — toquen en els
rellotges de 1a seva part de llevant, en els
carrers del barri dels Gasòmetres. La pols

dalla d'or a cada una de les dames pee-
sents, i bo i estrenyent-li la mà, 1i digué

--Muchas gracias ; le quedo, por todo,
muy reconocido.

A fora, la gent tributà al President una
ovació entusiasta. Solament, en un recó, hi
havia, mig pansit, un lector d'El Correo
Catalán.

Els exàmens cèlebres
Els diaris ham relatat que la setmana pas-

sada, a la Universitat de Múrcia, un alum.
me de cinquanta anys, Joaquín de Sentme-
nat, agredí el professor de Dret intennacio-
sial privat per haver-lo suspès a ell i a la
seva esposa.

Aquest alumne d'edat tan .poc d'estudiant,

cies, s'afileren cls cartells virolats i els qua_
dros dels films. En un cantó, hi ha un tau-
lell de bar suman i els atuells d'un venedor
de cacauets. La finestreta està installada
en un quiosc anacrònic, en el qual pengen
les .pissarres dels programes. Em el pati,
sempre es troba alguna criatura que no té
els diners per a l'entrada i s'acontenta mi-
rant les fotografies exposades i rosegant
una poma de sucre.

La Barceloneta s'lhumanitza per la banda
de ponent tan bon punt entren els pesca-
dors en escena. 'Els voltants del mercat i
de la nova plaça de Sant Carles són habi-
tats per una població animada i viva. L'hora
d'aquest barri és la del matí, quan les dones
van a la compra i, de passada, es deturen
en les botigues de confeccions i en les ten-
des de plats i olles.

Els establiments de la vella Barce'.ometa
— incrustats en cases fetes a motllo, de
plainta baixa i primer pis — són tan encon-
gits, que el génere vessa necessàriament al
carrer. Davant de les botigues de roba, vo-
leia alegrement una sanefa de vestits i de
camises. A les portes dels adroguers, treuen
el cos enfora els sacs de patates i les escom-
bres. Garlandes d'embotits van a parar gai

-rebé a la boca del qui passa per davant de
les cansaladeries, - i la bravada de pa calent
que surt del forn de més avall us propor-
cionarà la manera de completar el sandvitx.

Al pintoresc del carrer, cal afegir-hi el
que hi han aportat els pisos baixos de les
cases noves. A cada principal, se'ns áfereix
una clínica económica, una perruqueria per
a senyores, :uu- saldista, _una. acadèmia per=.
a senyoretes Q. bé una pelleteria. Als baixos
d'aquestes cases s'hi han i^nstallat unes bo_
tigues insultants, que a la nit inunden els
carrers de llum elèctrica , i que fan avergo-
nyir les bombetes pobres de les tendes an-
tigues,

La Baroeloneta dels pescadors es deixa
pressentir per les tavernes i les gallines. Les
tavernes són aclofades i baixes de sostre.
Les aixetes de les bótes brillen a la penom-
bra i damunt del marbre del taulell brilla
també la cristalleria gruixuda. A les parets,
pengen calendaris i estampes republicanes.
Damunt de les taules, branden làmpares
grosses. !En les hores de ple de samarres
blaves i gorretes de plat, quan la lluen es,.
filtra a través del fum del tabac, la taverna'
té molta cosa de barcassa, de bar flotant.
De vegades, a la nit, a cavall del vent vé-
nten del port les remors marineres : la si-

rena d'un vapor, el roncar d'un motor; o
bé de la platja no gaire llunyana, el ron-
dilnar de les anades. Aleshores la taverna
es balanceja suaument i l'anís dels vasos
té regust de salobre.

Les gallines comparteixen amb la mainada
l'imperi del carrer. Cada casa treu la seva
gàbia al defora, menys aquelles que tenen
l'aviram solta, i que de bon matí, en obrir
la porta, alliberem gallines i criatures per-
què campin al seu gust. Es clar que els
barcelometins hi treuen encara més coses al
carrer. Hi estenen les xarxes que les velles
adoben, i hi installen les màquines de cosir
que fan marxar les dones joves. Mitja vida
del barri té lloc al carrer, i l'altra mitja
dintre la casa, perd amb les portes obertes.
Per entre les oartimes de ràfia i de xarxa
mig tirades, els ulls passavolants arregle_
guen les escenes més íntimes i registren
minuciosament el parament domèstic. Però
també els transeünts es semtun clivellats per
imfimites mirades que floreixen darrera les
persianes i que sembla que us facin retret
de la vostra gosadia en trepitjar aquells
carrers.

La Barceloneta que dóna de ple a mar,
és una Barceloneta orientada a l'explotació
del turista de viaestreta. Es la dels esta-
bliments de banys i dels «merenderos». Es
precisament la que aquests dies s'està mo-
rimt. Li arriba .a les orelles l'espimguet de
les trompetes de les orgues dels «carrou-
sels» i de l'orquestra de l'envelat de la
plaça.

ANUU:u A. ARTIS
0

--No me diga mala, por favor; estoy tan
nervioso, que sus interrupciones me están
«azarando».

—Aconsejo al examinando—intervingué el
president--que se deje guiar por el profe-
sor. Saldrá ganando con ello.

—Es que sé la pregunta, pero estoy tan
nervioso que no recuerdo los términos—re-
plicà Sentmenat—. Me sucede como si me
secasen el cerebro con una bayeta.

—Bueno, vamos a ver, voy a preguntarle
algo muy fácil: definición del estupro.

—Ah, sí ; esto lo sé muy bien, ¿No me
interrumpirán, eh? Vamos, pues... Estupro
es cuando uno va con chicas..,

—Retirese, Qor Dios—saltà el ,professor,
temorós de nio arribar a temps amb la seva
interrupció,

gant els escassos vidres que resten senoers
en les finestres de les fàbriques abando-
nades.

Al final dels carrers perpendiculars al

passeig, hi ha penjat un teló de fons im-
pressionant, de vell film alemany : els ven-
tres dels gasòmetres i un entrecreuament
de tuberies, xemeneies i conduccions aèries.
La fàbrica del gas, i més enllà la Marítima,
presideixen el paisatge, representacions cor-

pàries de la llegenda «Guanyaràs el pa...)>.
Els monstres viuen del carbó que els portem
aquests carros que amb un ritme lent i re-

gular fan trepidar els empedrats dels car
-rers mentre empolsen finament el cel i la

terra d'aquest barri.
Al costat de 1a plaça de braus, el vell

«Torín», hi queden uns metres quadrats de
terreny que serveixen de camp d'esports dels
ganàpies desenfeinats eternament. A 1'lhi-
verm, arredossats a les parets rosades del

circ, hi vénen a pendre el sol els vells i els
invàlids. També a primera hora de la tarda
vénen a jeure_hi els mandres .professionals,
tot esperant que el cinema Marina obri les
portes i puguin anar a sentir aquella flaire
de fusta acabada de regar, privilegi dels
parroquians de primeríssima hora.

EI pati del cinema Marina és la gota de
poesia esgarriada en el 'barri dels Gasòme-
tres. Una casa nova de pisos que edificaren
al seu damunt, no ha aconseguit llevar l'es-
cís d'aquest pati, perfumat de totes les es-
sències de la pel.lícula d'episodis i ressonant
de les melodies pianístiques que acompanya-

ven el cinema mut. A l'ombra de les acà-

no és cap desconegut a 1a Universitat de
Barcelona. Pel juny passat oncara s'hi exa-

minava de Dret penal, Tot passejant pel
pati, explicava, abans d'examinar-se
=Estic desentrenat pels vint anys que he

passat sense examinarme. Però estic molt
tra:nquil, perquè vaig ben preparat i l'Euge-
nio no em suspendrà pas, amb tant com ens
coneixem.

1, arribat davant ]'Eugenio, que no és
altre que el senyor Cuello Calón, digué:

—Prego al Tribunal que no m'interrompi.
Jo sol ja em desenrotllaré.,.

I efectivament, començà a desenrotllar-se
(l'una manera tan alarmant, que el profes-
sor l'interrompé paternalment:

—Hombre, esta pregunta se contesta son
sólo leer la prensa.

on mati, alliberen gallines i crialures»

una font de munició. Es el lloc on conver-
geix 1a mamada que a les sis de la tarda
vomiten les escoles rònegues que suem de
misèria en els rètols del balcó i els parracs
de la baindera. IE,ls nois, un cop al carrer,
es fan passar llur mal humor posant-se de
quatre grapes en el fang negre i apedre-
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La dictadura portuguesa
PRELUDI D'UNA REVOLUCIÓ

' Una boina història del catalanisme demos-
traria que no hi ha 'hagut cap partit cata-
lamista que, amb raó o sense, no hagi donat
motius als castellans per parlar de la ((hidra
del separatismo. Aquesta «hidras no és tal
«'hidra)) : és un felí vulgar i més aviat gra

-ciós. No és cap pantera negra. Tothom ha
pentinat i amoixat una mica aquest gat
domèstic. I ara, un cop aprovat l'Estatut,
seguid havent-hi gat on moltes cases. Però
convé que aquest gat sigui
molt domèstic i domesticat.
Que s'estigui molt a casa,
com" una mana danimal sa-
grat.

Negar l'existència d'uins nu-
clis protes^ta.taris més o menys
importants no seria gas prae-
tic . Doncs si existeixen, val
més no ïgnorar-los . Davant
d'aquests grups seria 'una tac_
tica molt poc inte•igént em-
prar l'espasa. Cal pensar que
és impossible sortir-se d'aques-
ta llei 'biològica : , iontre hi
hagi ,catalanisme 1ii haura ex-
tremismes. El dia que els iin
confogmistes afluixin, s'afluí_
xará tot el catalanisme con-
servador. I no és impossible'
arribar a ésser una província
sense esperit, però amb un es-
tatut d'autonomia. Em sem:
bla doncs evidentíssim que'da-
vant de l'extremisme calen
molts miraments. Perqué l'ex-
tremisme—no vull usar l'altre
mot per no espantar i perquè
de tot això val més panlar.ne:
a mitja veu —ha estat molt
fecund i li devem molt, co-.
mençant per la proclamació de
la República Catalana, fet qué
pesarà' sempre em la història
del catalanisme .

Per part dels de dalt, da-
vant . d'aquest llevat protesta,"
tari, poden adoptar-se actituds
diverses. La de la ironia, i allò
de motejar-los de ((patrioters)),
no és pas la posició d'un cata-
lanista de raça. Si us ,penseu
que aquesta força no té força,
hi deixareu la pell, perquè
sempre us tocarà perdre si us	

-barall•eu amb sentiments. La
repressió, des de Catalunya	 .
mateix, pot donar resultats
oposats a l'objectiu de ]'home qué volgués
manejar l'espasa. Recordo que urna vegada,
En Cambó—em sembla que era en el cèlebre
míting de la Barceloneta—va anunciar que,
si venia l'autonomia; estava decidit a apli-
car el rigor de la llei contra l'extremisme.
Molta gent es va doldre d'aquesta declara-
ció. Però estic segur que si En Cambó ha-
gués governat Catalunya, la realitat no
s'ihauria ajustat amb la declaració de la
Barceloneta.

El pitjor seria creure que • 1- em arribat al
capdamunt de tot. Gal pensar que a Irlanda,
després de Cosgrave ha vingut De Valera.
I per cert que també recordo que el més

Jovenfuf en la vellesa
Naturalment, l'home arriba a la se-

nectut, i em aquest període de la vida
és quan l'organisme va perdent les
seves forces, per falta d'assimilació.

Si s'aconsegueix combatre en un
vell la postració nerviosa, donar ener-
gia al seu cor i restablir les seves
forces, tindrem un home jove.

Els metges han comprovat que l'ac-
ció de la Kola aïllada produeix no-
més una excitació ; cal associar-li,
com ho està em ]'enèrgic reconstituent
FOSFO- - GLICO - KOLA DOMIE-
NECH, él glicerofosfat de calç, pro-
ducte que per la seva acció regene-
radora corregeix el defecte de la Kola
i augmenta el seu poder reconstituent
en altíssim grau.

eminent dels nostres escriptors polítics no
dissimulava el seu enuig contra la : tàctica
del grup valerista davant l'actuació del grup
que havia signat el Tractat de Downing
Street. Sembla que l'actitud de l'irlandès
que no bada havia d'ésser signar el Pacte
de Downing Street i tenir una com,parseria
que protestés immediatament. IEl cas és que,
tot protestant protestant, es van eixamplant
les llibertats d'Irla^nda. El nostre cas s'as_

La- bandera inconformista

sembla molt. I ara, encara que tinguem
dents de llet, fa bonic que hi hagi un grup
que demani carn.

Per part dels protestataris cal tant seny
com entre els homes de govern. Si no vaig
equivocat, hi ha tres grups que mantenen
viu ]'esperit de protesta : Nosaltres Sols, el
Partit Nacionalista Català i (Estat Català,
fiorça d'extrema esquerra. I potser hi ha
encara algun altre grup. I no sé si entre
aquests grups s'hi pot incloure Palestra, or-
ganització que va manifestar el seu incon-
formisme davant l'Estatut.'"

Amb 'règim d'autonomia és possible que
les personalitats de més relleu no vulguin
saber res d'aquests grups, per la senzilla
raó que entre els protestataris no hi ha béns
a repartir. També és possible que es quedin
sense plomes, porqué la major part de la
gent que escriu s'anirà collocant en llocs
remunerats. I això seria una llàstima, per-
què l'extremisme podria caure en mans molt
pures, però inexpertes.

L'obligació d'aquests grups, al meu en-
tendre, és actuar en un punt just que no
pugui determinar l'actuació de les autari_
tats catalanes. Cal sobretot saber respectar
les persones, sense ,plànyer l'atac. 1 si ve
un moment d'adversitat, sofrir-ne dignarent
totes les conseqüències.

L'extremisme catalanista ha fet molts.
sacrificis, 'ha estat el ferment de la lliber-
tat, i encara será capaç de més saerifficis
i encara engendrarà més llibertat. Però tot
això vol molta mà esquerra. Si tiinguéssim
la sort de veure un geni polític en els ren-
gles de l'inconformisme !

MANUEL BRUNIET

MiÑán^
a ^o^•a

Els mals pagadors
A la crisi per què passa la Societat de les

Nacions, de la qual Qarlàvem la setmana
passada, cal afegir encara un altre entorpi-
ment: l'estat financier.

En efecte, molts $ïsos, membre,s de la
s. de les N., no sátisfan la cotització que els
pertoca ; el total d'aquestes quotes s'eleva a
85 milions de francs.

El rècord, en aquesta matèria, el té Xina,
que, no havent pagat ni un cèntim des de
la creació de la S. de les N., deu ¢q mi_
liorus. Alemanya està endarrerida en més de
13 anilions. La rmajoria dels altres endeu•
tats, són Estats de l'Amèrica del Sud, entre
ells Bolivia i 'Paraguai, la qual cosa no els
priva de mantenir de tems ha una guerra
llarga i costosa.

Deia Benes, el delegat txecoeslovac
—Aquesta pobra Societat de les Nacions!

Ens queixàvem perquè no ha sabut impedir
una guerrá fent de policia, i ara ressaltarà
que ni pot fer d'agutzil!

Un resum
—En una paraula, es tracta d'arranjar la

qüestió dels deutes sense, arranjar els deutes.
Així ha. resumit Paul Claudel les nego-

ciacions començades 'entre el govern dels Es-
tats Units i el de França. I el conegut día!
maturg pot saber-ho, essent ambaixador
francès a Washington.

Aquest fa/faya
Arnaldo Cipolla, que des de l'India escriu

cròniques per a La Stampa de ''orí, ha
descobert el nou profeta indi.	 -

Segons els amics d'aquest darrer, la fór-
mula de Gandhi per tal de fer renéixer l'In-
dustan no reeixirà. Cal recórrer a Swami
Vivelaananda. Però, com que aquest pensa

-dor ja és mort fa cosg de trenta anys, s'ha
de tractar d'un Vivekananda reincarnat.
I ja l'han trobat.

Té vint-i - quatre anys, Vivekananda II, i
l'any que ve començarà el seu apostolat. Es
celebrarà un gran congrés de les religions,
al qual assistirà vestit de vermell i amb tur-
bant groc, i predicarà, posant de relleu la
situació miserable dels seus compatriotes.
Espera que plouran els donatius per alleujar
llur sort. Després, vindrà a Europa, però,
diu, «Europa seguirà escèptica davant els
meus planys». Desembarcarà a Ceilan el 15
de gener de 1937, exactament; «I un cla-
moreig formidable s'elevarà de la humonit'st
hindú per saludar-me. Tota l'India serà un
cos islàmic amb un cor vèdic.n

—I després? — preguntà Cipolla:
—Després, passaré, com passa tot. Però

abans hauré posat l'Indici al camí de la re-
cerca de Déu, de la conquesta de la Supre-
ma Realitat, allunyant-la de les lluites po-
litiques i socials. Moriré als quaranta anys,
al monestir de Belur, davant el Ganges, sota
un sol esplèndid, al costat de la foguera
preparada amb les meves materials mans.

Nacionalisme a ultrança
El nacionalisme turc ja s'engresca una

mica massa. Ará, no sols vol ressuscitar
paraules turques ji caigudes en desús i ban

-dejar tota paraula d'origen estranger, sinó
que sosté que el turc ha donat paraules a
tots els idiomes. Així, el mot cultura, que
en alemany s'escriu aanb k, seria un 'derivat
del turc kiltur; pijama vindria de les pa_
Taules bei i jame: «portat pel bei,.

Però tots 'aquests entreteniments no inte-
ressarien gran cosa, si no fos la decisió de
l'Assemblea nacional ordenant als funciona-
ris de comunicacions de retornar com «des-
conegut» tot el que sigui adreçat a Cons.
tantinoble, Oficialment almenys, aquesta
ciutat ja no existeix.

S'ha volgut designar la gran ciutat amb
el nom que abans sols n'indicava una part,
i englobar en aquest nom els barris de Ga-
lata i Pera, denominacions d'origen grec,
com del mateix origen és la paraula esco-
llida, Estambul. Es clar que els perses ne-
guen l'origen grec d'aquest mot i el creuen
una deformació d'Islambol (ciutat de molts
musulmans).

No serà pas la primera vegada que Cons-
tantinoble canvia de nom: Tsarigrad pels
eslaus, Dei' i Saad pels àrabes, Mitxilgard
pels varavges, sense parir de Bizanci...

Diplomàcia i indústria
El ministre de Txecoeslovàquia a Viena,

hlugo Vavrecka, hg dimitit el càrrec per
anar-ne a ocupar un altre a les fàbriques
de calçat de Bata, el suïcidat.

Senyals dels temps, s'ha dit. Avui, un
diplomàtic he de posseir prou coneixements
d'ordre pràctic perquè pugui ocuparse de
negocis amb tanta competència com de
qüestions polítiques. I a Txecoeslovà quia,
país jove que hagué d'improvisar uns diplo-
màtics, el canti d'ocupacions de Vavrecka
no ha causat cap sorpresa.

]a havia dit un ambaixador francès que
la diplomàcia i el comerç segueixen el ma-
teix mètode ; comprar barat i vendre car.

La fi de la llei seca

D'ençà que és qüestió de l'abolició de la
llei seca, corren els rumors més fantasistes
pes tots els països productors de vi que
abans n'exportaven als Estats Units. Fins
s'ha parlat ja de comandes fantàstiques.

Massa aviat, encara. En el més probable
dels casos, la fi del règim sec no tindria
lloc abans de l'any 1934. Si en les pròximes
eleccions, és elegit un nou president, no en-
trarà en funcions fins l'abril de 1933, i el
Congrés no es reuniria fins a l'octubre vi-
nent. Encara es diu que, com en altres ma-
tèries, tyo es faria una llei uniforme per a
tots els Estats, sinó que cada un d'ells tin-
dria llibertat de fer-se una legislació pròpia
quant al consum de begudes alcohòliques.

Mentrestant, els bootleggers es deuen afa-
fanyar a fer negoci, veient -se amenaçats en
un futur Qróxim en llurs mitjans d'exis-
tència.

EI lector curiós que, desconeixent el prò-
xim passat de la política portuguesa, co-
mencés ara a llegir els pern dics de Portu_
gal, tindria la impressió que aquell país és
una mena de paradís perdut en una ¡Europa
pertorbada i desfeta. En efecte, la premsa
portuguesa no debat problemes .polítics, só-
cials o econòmics sinó en llurs generalitats.
gairebé en el terreny doctrinal. ìEls casos

El general Carmona

mksvnteressants de la vida portuguesa no
són ni estudiats, ni discutits. Aleshores
aquest lector pensaria que el poble de Por-
tugal viu feliç i tranquil sense cap mena
de dificultat. La veritat, però, és tat al con-
trari, i si la premsa no planteja els prob1e_
mes interns i colonials i internacionals de
Portugal, és pesqué una censura rígida i
implacable suprimeix tots els articles i to-
tes les referéncies dels periòdics que no es-
tiguin d'acord amb l'ortodòxia dictatorial.

Es que la dictadura portuguesa ha arri
-bat a una fase en la qual desconfia de tot

i de tots i més que mai impedeix tota mena
de manifestacions de l'opinió pública, fins

tot quan no es refereixen al problema po_
lític. A Portugal no són permeses opinions
divergents sabre 1a dictadura : cal estar
d'acord amb ella, i qui no ho fa corre el
risc de perdre la llibertat, els béns i fins
la vida. Per què són emigrats i deportats,
com jo mateix, alguns milers de repu'bli_
cans? Perquè, simplement, reclamen res-
pecte per les lleis i per la Constitució.

EI Govern anterior- a l'actual, després de
sis anys de política violenta i de persecució
dels republicans, i protecció dels monàrquics,
va anunciar al país que el Govern donaria
una nova Constitució. Ja no som als temps
que els reis de dret diví accedien a atorgar
Constitucions. Avui solament s'admet una
Constitució quan és lliurement elaborada
pels representants de la Nació. I el pro-
jecte de Constitució de l'últim govern de la
dictadura portuguesa era un document anti-
democràtic en el qual s'afirmaven principis
que solament en la Itàlia mussoliniana i en
la. Rússia soviética són aplicats. De totes
maneres, l'opinió general acceptava aquesta
nova Constitució per veure si almenys que-
daven reconegudes les garanties individuals
que ella consignava sense ésser atropellades
per la policia i pels mercenaris de la dicta-
dura. Però m'hi va haver prou amb la notí-
cia que anava a ésser promulgada una Cons

-titució — per bé que reaccionària — per a

Tramvies de Barcelona, S. A.
!Es posa a coneixement dels senyors

posseïdors de les mostres Accions Pre-
fercints q per roo, que a partir del dia
rs d'octubre propvinent i contra en-
trega del cupó núm, i4 de les matei
xes, es pagara a compte dels benefi-
cia de 1 93 2 el dividend de z per ioo,
l'import líquid del qual, deduïts els
impostos legals, és de pessetes 9 'o22 5
cada un, en els següents establiments
bancaris :	 n

A Barcelona : S. A. Arnús^Garí i
Banca Marsans, S. A.

A Madrid : Banco Internacional de
Industria y Comercio i Banco de Viz-
caya.

A Bilbao : Banco de Vizcaya.
A València : Banco de Vizcaya.

Barcelona, 28 de setembre de 1932.

El Director General,
ALFRED ARRUGA

indignar la policia — que és avui un poder
de l'Estat a Portugal — i els reialistes que,
no .podent dur a terme una restauració mo_
nórquica, s'acontenten no tenint una repú-
blica veritable. El Govern va dimitir i nom,
en va organitzas- un altre sota la presidén-
cia del Dr. Oliveira Salazar, que des de 1928
era ministre de Finances.

Aquest dictador va declarar immediata-
ment que no era arribada
l'hora de pensar en una nova
Constitució, i la censura rebé
ordre de no permetre que els
periòdics en parlessin més. To-
tes les altres manifestacions
de l'opinió pública foren tam-
bé rigorosament prohibides.
Aquest és l'actual govern, que
1ta accentuat el carácter abso_
lutista i despòtic de la dicta-
dura, i avui, a 1'hori-zó polí-
tic de Portugal no existeix cap
esperança de millorament de
la situació ,per iniciativa dicta_
tonal. Natütaln unt, no calia
esperar altra cosa de l'actuai
^stdent del Consell, que

,?§ t spira en una ideologia v
p l( rnedreual, que viu fora

de les .realitats c'omtemporà-
mies 1ñora les aspiracions
:de ies masses populars.

Oliveira Salazar s'expressa
verbalment o per escrit 'em un
to sentenciós; molt ̀més si es
té en compte que l'adversari
está impossibilitat de discutir
els seus arguments i d'apre_
ciar ja seva acció ministerial.
Es considera un messias i al
mateix temps un Cièsar, i da-
vant d'ell ñò hui ha més remei
que acceptar tot el que diu i
fa sota la pena ale les majors
contrarietats. ÍEs un catòlic
apostòlic i romà—.en la pitjor
aceepció d'aquestes paraules
que vol injectar en la ,política
les conçppctons' dogmàtiques
de la seva religió. I aquest és
el veritable dictador.

El general Carmona, desconegut oficial
de cavalleria que exerceix les funcions de
cap de l'Estat, no és més que un ninot
de palla en les mans de Salazar. Salazar
és el veri,talyle cap de la dictadura portu-
guesa, els braços de la qual són la policia
r la censura. Aquestes dues institucions han
portat a terme a Portugal cls majors crims.
La primera ressuscita les pitjors tortures de
la Inquisició. A no ésser a Rússia o a Ita-
h a, en cap país del món civilitzat no hi
¡ha avui una policia tan poc escrupolosa, cí-
nica i inihumama. Els crims de la censura
són d'un altre ordre, però no són menys.
abjectes. Els pensadors portuguesos, amor-
dassats, i els estrangers no podem ésser co-
rreguts a Portugal quan les seves produc-
cirnns, d'alguna manera directa o indirecta,
són considerades atemptatòries contra l'es-
périt reaccionari que dirigeix la dictadura.
Molts periòdics, revistes i llibres estrangers
estam prohibits a Portugal, i els films de ten-
dencies polít'vqués ó socials són minuciosa-
ment esporgats de tot el que sigui un atac„
una censura o una 'ironia contra la ideolo-
gia reaccionória. Alguns són totalment pro_
hibits. Fou prohibida, per exemple, l'obra
mestra de Roné Clair, un dels primors ci-
neastes d'avui, A naus la liberté!

Com és que el poble portugués, tan libe-
ral, tan gelós de les seves tradicions popu-
lars, tom afecte als principis republieans i
democràtics, suporta aquesta miserable dic-
tadura?

Però tot té un límit, i un dia vindrl que-
ni la censura, ni la policia, ni l'exèrcit ayo
podran contenir els ímpetus de revolta del
poble de Portugal contra la dictadura mo-
nàrquica o clerical que presideix ostensible-
ment el general Carmona, però que és de
fet dirigida i inspirada per l'actual president
dei Consell, Oliveira Salazar, reencarnació
dels autbcratcs medievals, Torquemada de
la República Portuguesa,

MIGUEL DE ABREU
Ex-diputat republicà

Tramyias de Barcelona, S, A,
Es posa a coneixement dels senyors

posseïdors de les .nostres .Accions Pre-
fer e!nts 6 per ioo, que a partir del dia
rK d'octubre propvinent i contra en-
trega del cupó núm, iq de les ex-
pressades accions, es pagará a compte
del benefici de 1932 el dividend de
3 por ioo, l'import -líquid del qual,
deduïts els impostos legals, és de pes-
setes 6'7575 cada un, en els següents
establiments bancaris

A Barcelona : S, A. Amús arí i
Banca Marsans, 5. A.

A Madrid: Banco Internacional de
Industria y Cámereio i Banco de Viz-
caya.

A Bilbao: Banco de Vizcaya.
A València : Banco de Vizcaya,
Barcelona, 28 de setembre de 1932.

El Director General,
ALFRED ARRUGA

DESPRÉS DE L'ESTATUT

El 1 . t'' .1 •
inconformisme

Recomanem als nostres lectors que no deixin de llegir,

a la primera pàgina d'aquest número, "De dijous a dijous ",

on es dóna compte de les iniciatives que "Mirador" començarà

a desenrotllar immediatament



L'ACTUALITAT

Tre
Si tractessin de classi ficar els films per

rn&tèries, veuríem com el nombre d'assump-
tes és restringit. Sembla que embalar-se en
un assumpte inèdit constitueix sempre una
aventura arriscada que no tempta gaire els
productors, el mateix els. de Hollywood que

.els de per aquí Eurcgpa.
Um tema pie de possibilitats, i que per

força ha d'interessar la curiositat del pú-
blic, és el que ens ofereix la vida dels stu-
dios; el cinema vist per dintre.

Aquests darrers dies" hem pogut veure

stunpte del film 11?ereat d'escàndols, el qual
ens mostra un director mancat d'escrú,po:s
que no ,persegueix sinó donar el màxitrtum
de sensació a les seves informacions, iEs
l'obsessió de la primera pàgina. Capaç de
fabricar les noves quan no n'hi ha de prou
bones. Es un medi ple d'intrigues i d'ema
cions, un assumpte mogut, capaç de donar
un ban film, Però 'aquest de qué parlem s'a-
puntala en una anècdota massa indiferent
per a poder agaf.ar41 consistència. Es un film
només ditiuet. Un asstmtp'te que pensem

UN TEMA DISCUTIT

«Noies d'uniforme»
Ha estat ajornada fins als darner's odies

d'octubre lá , presentació que MtenvoR està
preparant del formidable film alemany Noies
d'unaf orme, la copia del qual no hem po_
gut obtenir per a' la data anunciada. Con-
tinuen rebent-se encàrrecs a la nostra ad-
ministració.'-Sï alguna de les personés que
té butaques' encarregades nó esta d"acord
amb e1 canvi de data, pot passar Per l'ad-
ministració de Mrnnox oti se ii farà efectiu
l'import de les mateixes.

Sembla .que després • d'una interrupció de
deu anys, existeixen algunes cases de Bar-
celona que es proposen •tornar a fer el re-
portatge cinematogràfic nacional. D'ençà
que la casa Pathé i la Gaumont (i suposem
que , alguna altra, que ,ara no recordem)
varen plegar, no sabem ben bé per què, de
registrar cinematogràficament l'actualitat
barcelonina i madrilenya, les firmes esta-
blertes a la, nostra Jlavien abandonat en
absolut _aquest aspecte tan important del
negoci dele fi'.m. .4 Baree'ona i ^a tot Es-

Parodiant aquesta frase, .podríem Sir que
1 hi ha anys que no passa res.

La missió del film documental, com han
demostrat a l'estranger, sobretot as 'Estats
Units, s'assembla més a la d'un periodisme
que podríem anomenar animat, que a altra
cosa. Estem tips de veure a la pantalla in-
finitat d'escenes d'un interès mínim. 'Es
comprèn : no tots els dies es declara una
guerra i no totes les setmanes hi ha un
terratrèmol. Però entre la guerra xino-japo-
nesa i l'assassinat de M. I)oumer, hi ha

Reportatges cinematogràfics

MOLT AVIAT

ELS ARTISTES ASSOCIATS

presentaran al saló

FEMINA
UN LOCO

DE VERANO
(PALMY DAYS)

Producció

Samuel Goldwyn

dirigida per

Eduard Sutherland

Divertida comèdia musical inter-
pretada per

Eddie Cantor

Charlotte Greenwod

i una legió de iormosíssimes "giris"

EN PREPARACIÓ

N

Fiim dirigit per

M

Anatol Litvak

Grefa, anuliadora de galans

De ¡'arribada del senyor Azaña

Foraslers a ltoUywood. Tractant-se de fo-

rasters, ja sabem de quins es tracta. S.dn
la parella famosa de la Universal, George
Sidney i Char^lie Murray. Hom veu en
aquest fi ?lm amb quina facilitat una noia
ascendeix a star i amb quina mateixa' sen-
zillesa s'estrella ',per a no tornar mai més
a figurara La protagonista, excellemt actriu,
mancada de condicions fonogèiniques, fra

-cassa i és arreconada amb l'adveniment del
sonor. Es l'hora feliç per als compositors,
és l^hora feliç per al seu promès, que fa
cançons meravelloses per als films del mo-
ment. 1 el xicot comença a tocar dòlars,
quan tot d'una ve un altre cagvi de vent.
Prou cançons en els films ! s» el, darrer.
mot de Hbllyiwood. I)es d'ara l'atenció "es
concentra en els films parlats i triomfen,,gls
professors de declamaeló. Es així que el noi
i la noia tornen al poble d'on havien mar-
xat plens de cabÒr es, després d'haver co-
negut breus dies la joia de Hollywood.

El film, doncs, iriteressa per tal Gom recull
un moment interessantíssim de la història
del film, les seves darreres vicissituds, que
tants enrenous 'han produït arreu, entre ac-
tors, productors i empresaris. iEs obra de
Francis Dill•on, productor francès aclimatat
totalment a Amèrica.

Un tema avui també bastant en voga,
és el del "món del periodisme, que és l'as-

niil petites cises positivament interessants,
que fan de molt bon veure.

Des de l'aparició del sonor, el film do-
cumental s'ha enriquit d'una 'manera in-
sos'p'itada. Des de la butaca del 'nostre ci-
nema, veiem i sentim les persones i els
sorolls de tot el món . Això aviat és dit,
però a nosaltres, encara avui, ens fa una
gram impressió. 1 junt amb nosaltres, la
major part' del pÓYrlíc; com ho demostra
l'èxit extraordinari que tenen aquesta mena
de films. El cas del Publi-Cinema és 'un
exeniple c'oinvi'ncent.

Si comptem, doncs, amb un púhlic addicte,
per què no llançar-nos d'una vegada a l'ex-
plotació seriosa del reportatge local? Es cvi-
dent que si al nostre públic li interessa
sentir la veu de Mr. Hoover, de veure la
pipa d'Henriot i el bigoti de Hitler, li ha
d'interessar encara més la inti'mñtat del
senyor Macià i la vida del senyor Azaña.
Posem mans a l'obra.

Cal, només, una cosa : que els repor-
tatges siguin ben fets. No -pretenem pas
queaquí es pugui improvisar de cop i
volta la prodigiosa organització que en
aquest ram tenen els americans. Perb',.sf
que podem aspirar, almenys,' a tenir 'elis
reportatges nacíona'is de la categoria dels
francesos, pobrets i alegrets.

Josee MARIA PLANES

se definitivament. No temïm pas proves I^ a,nya _han ocorregut -fets irnportantíssims,
d'una resurrecció ,; seriosa. Jdhn Gilbert !	 dels quals hem perdut lament' Wiement 1'o-
Potser' el ,cas Inés çolpidor . de desaparició casió de tenir-ne un doéument unemato-
violenta,.sensaciona'l. Algun que altre film	 gràfic, e1 document més vi'u, més directe,
però mai més l'esplendor de a seva hora d'un valor in.a;preciab:e.
gloriosa,. fent parella amb ta misteriosa es-	 Vingué la proclamació de la República,
candinava. Lars Hanson ha restat, també,	 alguna firma improvisà cuita-corrents uns
anullat. No se'n sap res. Sembla que és reportatges de l'històric esdeveniment. A Ma-
a Suècia. Conrad Nagel tenia davant seu dril, ens sembla que fou la casa . , Fox que
una via claríssima de triomf. Greta l'hi ha aconseguí rodar un documental sonor bas-
estroncat absolutament. Niis Aster, que es tànt apreciable. A Barcelona, la bona yo-
prestigià amb Orquídees salvatges, ha sofert	 lúntat 'de la Ci;naes va estrellar-se davant
després ipn descerl , enorme en la, .seva car-	 la manca d'elements tècnics i, de qualsevol
rera.	 manera, va impressionar mediocrement al-

En canvi,•Qreta restat Deixa a 'banda ganes escenes mudes de les jornades glo
i banda «cadàvers» de prestigis, i continua,	 ríose's de la R'e'pública Catalana. Anys a

Els americans ham dreçat fins a qua-	 venir, 'la .imprevisió qué féu possible aquest
ranta quatre llegendes per a explicar el desastre (sí : no comptar am'b un bon do-
fet. Però això ja són anècdotes de publicitat	 cumental d'a p ells' moments històrics, és
a tant la ratlla.	 úr^ désastre), ens serà reprotxada amb una

acritud que ara no imaginem.

E1 sonor olí iota	
Entre les moltes coses que hem d'agrair

p	 g	 a 1a República, hi ha la d'haver decidit

Ham parla de la limitació que per al algunes firmes barc€ ovines' a tornar a fer

cinema :suposa la invenció del sonor en allò reportatge cinematogràfic. Darrerament hem

	

1 ara diguem que al nostre entendre ha	 que fa referència a la seva universalitat	 vist l'arribada de la volta ciclista a Cata-

estat un error obrir e  locals amb un ma- Un "periodista remarca, 'però; düe` el fet luinya, Sa commemoració de 1'Onze de Se-

teria'1 tan fluïx. Això orea — podem palpar- que un film sigui parlat en llengua diversa tembre i, finament, 1'a reoepeió dispensada

dao tote — una atmosfera de recel que en de la que hom utilitza en un pafs, no és pe poble de Barcelona al senyor Azana i

	

res no pot ésser profitosa a la pro'speri'tat	 Pas vin'convecnient més gros que troba per	 als -parlamentaris espanyols. Aquesta so-

	

dels ci'ñemes. Per la nostra banda, hem de	 a la seva explotació . A part el cosmopoli-	 lemnitat l'han registrada dues cases dife-

dir que els Cims que born vist d'ença què tisme que afavoreix aquests canvis, hom cents : la Fox i 1''Orphea Films.
"	 b	 1	 "' es llevat d`una o dues	 t	 olta ent s'ha acostumat a °veure	 Assistim, doncs, á un revifament del re-

' veure aviat t iIiOr tractat, laque . m na ULL.'.

film de Lewis Milestone sobre un , tea
semblant, que esperem amb certa epnfiança.
A mós, els nostres lectors han'de recordar f
el film de Bancrof't periodista, de 1à darrera
temporada.	 .

Finalment, un altre tema qué tàmbé està`
donant una llarga tanda de films, és el de
l'espionatge. La història secreta de la pas-
sada guerra, que una bi'b iogra^fia: copiosa
de memòries i reportatges va traient a la
Ilum, ofereix als prod 'uctoes' un ric arsenal
d'idees. Ara hem vist, sobre aquest món de
les intrigues de l'espionatge internacional,
un film alemany, Sota falsa bandera, que
no està pas del tot mancat d'interès. Es
obra de Johannes Meyer, que entra de ple
en aquella fórmula germànica que tant es-
cau a aquesta classe de films. Molt bé d'in-
terpretació, a'mb Carlotta Sussa i Gustav
Fro'hlich. Com que els programes avui són
d'una banalitat aclaparadora, Sota falsa
bandera és un film que gosaríem recomanar,
a desgrat de tots els seus defectes.

***
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s ham (J ert e s cimem	 ro a que m	 g	 portat e cimemato ràfic local?
excepcions, na són pas obres per encoratjar films en llengües que no entem,'s'ense cap 	 g	 g
la tasca d'un crític. I amb tot, hi ha films molèstia. Interessant, naturalment, molt
en stock en quantitat abundant, films amb més que les mudés, ja que el so afegeix
excellents garanties, dels quals "tenim tot de	 expressió' de tota manera.
bones referènoies.	 Als !Estats Units hom projecta films en	 Seria grotesc creure que el film docu-

No"direm , que estem ,perpiexos'en veure nou idiomes, i de vegades no és pas la mental no té altra raó d'existir que la de

la marxa de les coses, perquè ja" coneixem versió anglesa la que interessa més. A París, registrar e''s fets d'alta volada històrica.

prou com va el mdn del cinema a casa a més a més deis films en anglès, alemany, Els catalans, des de fa un any i mig,

nostra, ja el sabem ple d'arbitrarietats i	 yídditx, italià i espanyol,' han començat a	 estem un xic mal acostumats, en aquest

contingències ; però en manifestar-nos així,	 projectar-se films en hongarès... París,	 aspecte. Hem viscut taintes diades histó-

a m'és a més de constatar un fet del qual	 doncs, bat el rècord de' «babelisme».	 riques, tants fets memorables i tants es-

cal iinfor'mar el públic, justifiquem el carac-	 deveniments immortals, que, amb un xic

ter de divagació que forçosament ha de	 d'irreflexió; podríem arribar fàcilment a la

pendre una nota d'estrenes com la d'avui.	 conseqüència que els reportatges cinem'ato-

S'ortosament d'ema veurem L'Atldntida, de	 NDYBTATS	gràfics són una mena d'Història Universal

la qual podrem ocuparnos la setmana vi-	 EN CAMISES	
animada. No. Ja anirem veient que en la

ment. Ben aviat, ta'm'bé, podrem veure Noies	 vida hi ha nto(ts dies que no són ni mitja-

d'uni(orme, i per això esperem que tot 'se-	 1	 nament hi'stòr'ics i que no tots els països

gu'it podrem sortir de la depressió per la	 Jaume 1, 11 , 	 viuen en una constant agitació de cara a

qual passa ara l'espectacle cinematogràfic.	 Telèt.11655	 la posteritat. Hi ha anys --deia un amic

J. PALAU	 nostre — que un no té ganes de fer res.))
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L'art; la bella música;

amb .el s-lacea-to furiós dels seus peus, és	 SEBASTIÀ GASCH
un instrument de percussió, un veritable
timbal, I, . per tal de -donar més sonoritat
a aquesta;: bateria pedestre, es cobreixen els
empostissats de sorra, 'neixen les claquettes.
Perd després de la Baker, el ritme s'endol-	 °w
cria. Douglas el sotmet .a ]humor. -Cessa 
el soroll. Reneix el silenci. ;,El ritme es sub_	 ;;,
tili'tza. Només és indicat Gairebé escamo-	 ,
tejat 1 els ballarins que anomenen de goma,	 "'"uN
perquè tenen una elasticitat de contorsio-
nista, només indiquen lleument el sentiment
íntim i subtil, interior, del ritme, cl sentit
del ritme que porten arrapat dins ells.	 Pa6ee19 de Gràola, 67.- Telèfon 79681

	John Bux és d'aquests. Aquest dansar( 	 Seasló continua de 4 a 8 i mitja i de fio e 12 nit
català s'ha' prodigat molt a Barcelona	 NOTICIARI 1 REPORTATGES
aquests darrers temps. L'hem vist al Tívoli,
on ha actuat tat l'estiu. I molt recentment	 (Documental)al C'dmic amb els Espectacles AI del Río.	 Exlt aa a CATIFA MÁGICA FOXAprofi	 ertarem aquestes exhibicions p a dedi-
car-li un comentari. 1 com que hem sabut	 EL DEFENSOR DE LA PATRIA
que una allusió que li fèiem ací mateix li	 Equip sonor R. C. A. Pnotophone
féu agafar una gran enrabiada, aclarirem
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uems t te pmcwagia, aunuc i argument, van
a cavall, d'una literatura desbocada.

Em parlar-ne, es refereix als entusiasmes
excepcionals de -la crítica, a locuras, a jocs
de prestidigitació, inversemblances i incoe_
seqüències.

Com en referir-se al sainet típic cita les
seves altes qualitats i la seva arrel popu-
lar, simpàtica. Com en parlar del drama
socia] —ell en diu sociològic — fa notar
amb finor que resultava mancat.

Estableix lligams d'influències 'entre el
teatre de Mora.tín i la influència francesa.
Parla de Galdós i fa remarcar la seva gran-
desa poemàtica, el seu .alè dramàtic autèn-
tic. Parla amb molta gràcia, i en diu coses
molt justes, del flamenquisme. Fa con-
sideracions molt atinades respecte del nat'u-
ralismo.

En conjunt, la seva visió del teatre és-
completa. Com a català que era, hagué de
posar-se fatalment enfront del pontífex mà

-xim de la crítica castellana : Clarín, Ixart,
a Catalunya, li declarà un cisma.

Un estudi documentat i minuciós de la
crítica d'Ixart, sota tots els seus aspectes,
avui no ens és possible fer-lo. Manca l'espai,
primcipaiment, i el temps.

Una cosa que ens fa gràcia i la volem
anotar, en la seva personalitat d'escriptor,
és el 'çastell'a que utilitzava en les crítiques.
Un castellà típic, molt clar, però amarat
de català. IEIs tombs de les frases, els pa-
ràgrafs, ,les pár'audes, tenen ]'accent incon-
fusible de ]''home de la Rambla que s'es-
força a parlar un idioma Ii és familiar però
que no és el propi.

Però aquest és, tanmateix, un defecte re-
latiu en la seva obra de crític, en la qual
el que interessa, més que res, són les idees
i el concepte general que tenia de 1'especia-
litat intelectual en la qual esmerçà les se-
ves dots intellectuals.

Cal que sapiguem veure les coses en pers
pectiva. Doncs bé. El dia que 'hom es de-
cideixi a fer una revisió minuciosa dels
valors espiritua'.s del vuitoents, haurà d'i¢I-
cloure.Jhi les crítiques d'Ixart com una de
les vaóors més apreciables.

Aquestes ratlles no tenen al tra ` valor que
el d'una remarca.

JAME PASSARELL

ESPECIALITAT

'	 EN LA MIDA

Jaume I, 11
Telèf. 11655

TEMES ETERNS	 MUSIC-HALL	 De la crítica teatral
.	 I, ■La decadencia de

' l'art une

	

La dansa ,' 1 la	 hemtre,canço Altres veg
Cimgut

ades, ocenasió descoses latea-
 ocasió 

d
dee fer ressaltar

Des de fa molt de temps, a Europa mks	 Baris, i a manca d'autors del gènere dels	 Intelligència contra instint... L'eterna ba-	 el que volíem dir quan afirmàvem que Cla-	
superficialitat de la critica teatral.

Hj ha, en . canvi, uma superabundància deque a América, i especialment a França i anomenats, sha recorregut al gènere dit ralla. A la nostra època, aquesta lluita ha • rc] ballava amb el cap mentre que ell ba- gent que, amb niés á menys coiieixememta rtà•lia, hom travessa una greu crisi tea- clàssic, a les obres de Wagner i d'altres esdevingut més intensa. En la pintura, el .1Iava amb els peus. Evidentment,, la nostra de causa, anrb una • major o'menor .prepa--tral, tant •pel que fa a l'art cdmie com al grans músics, que si shn apreciades l Com- • eerebralisme çübista, que havia degenerat 'afirmació no significava menyspreu. John ració, en parlem. Ens en sortim de 'la mi.líric, encara que és aquest darrer el més preses pels intellectüals i por tots els 'culti- en academisme decoratiu ; va provocar la ' •Bux, dins la seva especialitat, té una téc- llor manera que podem. Però la crítica, siafectat per la crisi.	 vádors de la música, no són del gust del	 inevitabje: reacció instintivista. 'EI crit finar-	 nica perfecta. • Té unes cames meravelloses.	 per tal s'entén tenir una visió objectiva,Un` exemple recent d'aquest marasme 	 públic mitjü, d'aquell públic que paga i que	 ticuiat de Dada, primer. La violència sobre-	 Posseeix la souplesse;,,la difícil facilitat que	 una visió de conjurat, i la • irítuïció de saberteatral °ells el da el que ha ocorregut al produeix les grans recaptacions, públic que	 realista, després. En la dansa, intellïgèmcia	 cap ballarí .d'ací no té: Ja ho dèiem temps .destriar alloue ks immutablé, qué és etérn,segon •teatré de música de París i un dels	 vol passar l'estona i prou;	 i instint es barallen amb idéntica convicció.	 enrera en aquestes pàgines. Però el seu art	 q
nei a ls d'Europa 1'0 éra Comique. El 	 del que és circumstancial, del teatre, és ben

Prï' Fa 	P	 P	 q	 p	 acosa' eminemtnyent mecànica, pura- lluny d'això.

	

ls redecessors..de Louis , lyJassom;.els.fa-	 La dansa clàssica un dinamisme ^ una	 és tun
	germans - Isola, que durant tants plàstica eminentment intellectuals, no- ,ha ment' muscular, -sense gota de gràcia ni :de	 I és que la funció dé la crítica és ctxin-director d'aquest gran teatre, no creient ja	 masos	 q

en la possibilitat de contunuar dignament en	 d'anys 'han dirigit l''Opéra Comique, i que	 sofert" cap transformació marcada del ,Rè-	 fantasia. Es a dir, sense allò que Clase•,	 plexa; i el teatre és més difícil de judicarles seves funcions, ha •pregat al ministre	 sabien interpretar els gustos del públic; no	 que no té la' técnica de del que sembla. Fer altra part hi ha unad'Instrucció .Pública i BeIles Arts — que és es movien del repertori més comú : Carmen,	 John Buxosseeix en
qui norñema èls dire tors,d^ ,l'Opéra Cgslai- . Bahkme, Pngliacci, Gr valleria Rusticana, 	 abi ndànçia Quan• °aqu*st' ^ ticarelació funciuns

ó orientad &— 
y entre la a-

tica —entaa	
j

lA , est2t que ti-a
-

que - d'acceptar qá" séVa' dimissió.	 • PBSCaCorï de .Perbc; Fra Diavolo; etc., i el	 baharí de Vic delata'  més° vessa él teatre. Al florea tuie it d'aquest cor.
Lou san hom pensa dels aquest director 

ési tedtare consentia
 omplia cada nit, cosa que de pas-	 escandalosament 1á' séva

Q	 ,	 q	 q	 de gracia%és quan, Si oli rec omàuicame de tuna $óració crítica.P	 ntia la ptisaibilitat d intèrprets	 panurLa	 Si no, recordeu un dels péïigáés més bri-hàbils directors de teatre, es pot compen-	 excellents. 	 arrecomant'momentàmia-` ,tlants del teatre català. Deixem de banda,dre com 'han d'ésser de greus els obstaples	 Criticats d'escàs sentit artístic pa• molts	 .	 tpent el ball, fai paròdies
g	 ,t	 parladès del coix, de 1'a- la rof	 fil	 la qüestió rg la qualitat,mque sterposen a l'actuació del gram teatre.	 diaris, els germans • Isala cediren llur lla:	 la qual, a 

la cu
a curta o a la llarga, és un pro

	

Per ara r a ministre ma nomenat un co- al mestré Massom Aquest ha volgut donar	 patxe, etc, Es aleshores Mema, a escatir, si anés no per tal de des-missariovernatiu i s'ha posat a la difícil	 pé	 q	 ; 's	 quan demostra que la sevab	 Po	 a 1'0 ra Comique una directiva més ele-	 triar els; seus defectes, i alhora justificarlos,recerca del successor de Massòn.	 vada, i, en comptes de La Bohème, moltes	 fantasia és nulla"i que les tot separant-ne les qualitats. Aquest període

	

Però no és precisament de la crisi del vegades ha posat Pelléas et Mklïsande, es	 ,	 "	 seves danses són un pur
teatre de- la rue Favart que volem parlar	 pectacle meravellós, si es vol, des del punt	 ^,	 r sr	 1 .	afer d'elasticitat. De peus,	 és el de teatre pitarresc.
en aquestes ratlles, siinó més aviat dei la	 de vista artístic, pers) sala gairebé buida	 ^"	 no de cap.	 p	 Es ev

i
dent que al val	 del pi ci , en

crisi general que travessen gairebé tots 'els per absència del públic mitjà, d'aquell pú_	 r	 Fa pocs dies, la Rosita es bastiren els fonaments de 1 edifici en-
teatres europeus. Crisi de. doble aspecte,	 blic que vol .passar una bona estona i que	 cara inacabat, avui del nostre teatre, 1 una

9	 Pa	 q	 ^r -	 Fantamár o va presentar ^ a1	 c{e ]es falques més sòlides en fou la crítica,perquè és crisi de producció i crisi d intèr-	 prefereix, per exemple, els cants de la cigar-	 Romea un espectacle titulat	 ] soni cada amb 1'Ixart.prets.	 rera espanyola i de la làuiguida Mimí a	 r	 Fontanar's Show. La Fon_	 Es d'aquest que volem parlar. Avui a pe-

	

Volem, ele moment, limitarnos a alguns totes les pagines més denses de genialitats	 tanar és 1a cupletista més nes ningú no el recorda. Obeeix a una làapunté ' sobre la crisi de la producció. IEl musicals,	 5-4 y,	 completa que tenim. Posa	 ica fatal i ens hi ehem de conformar. Totrepertori és, aparentment, molt ric, pórb si	 I així el déficit de POpéra Comique ha	 en jóc tots els ressorts ex_ g	
p

aixó qüestió de tem? s a banda la funcióse'n treuen les aperes antigues —de les assolit proporcions verament catastròfiques.	 pressius i el seu art és d'u- de lar çítica exercida per l'Ixart em unsquals digué Verdi, no sense - raó, que són Cal afegir que el que ba ocorregut al teatre	 naran complexitat. La
sempre noves —, i algunes, poques,' de mo_	 arisenc ha ocorregut oe niés o menys una	 f' ^	 g	 p	 moméñts. nl quéaquí' ens trobàvem a lea

p	 g P	 Y	 ^^	 dicció, el rostre, el cos, lea	 beeerales mésprimàries del teatre té aundeanes; -en queden moltes que no `són del	 mica pertot?	 5í='	 mans, 'tót col•abora a sub- valor innegable.
gust del pübli,c, especialment del públic que
paga; que és el que afectivament: decreta
l'èxit i la permaJnència d'una obra: "Per tant,
un empresari, entre les incomptables òperes
existents, ha de 'li'mitar la seva tria a les
que són ben rebudes pcl públic i que poden
ésser interpretades amb els ar-tistes de què
disposa actualment en el camp artístic.

Tenim doncs, en substància, un nombre
més restringit del que es creu, d'òperes re-
presentables, i sempre dels mateixos autors
Verdi, Be1li.ni, Rossini, Donmizzetti, entre
els antics ; Puecini, M.assenet, Mascagni,
Leoncavallo, Bizet, Charpentier, etc., entre
els moderns.

Però es pot, totes les temporades, repetir
quasi estereotípicament, les mateixes obres?
Això no ha semblat oportú a mo1•ts, empre-

. Una de les més grans artistes que hagi
tingut el teatre líric, la nostra iHustre amiga
Gemma B'ellincioni — que inicià la seva gla
riosa carrera 'ais setze anys a , penes, en
teatres espanyols —, ema deia no.; fa gaire,
a propòsit de la sempre creixent dèficiéncia
d'àperes noves:

—Els compositors moderns són pocs i no
són a l'altura de les grans tradicions musi-
cals. Una de les causes de la dolorosa crisi
és conseqüència del modernismo exagerat i
invasor. 'E1 gran • .públic vol gairebé exolu-
sivament música melodiosa, de fàcil com

-prensió, que li guanya el "cor, i no és de
cap manera favorable a les noves òperes
compostes segons les darreres troballes o
provatures musicals. IEn això, entre crítica
i públie hi ha un dissentiment inguarible.'

Quantes òperes que, 'havent estat exalta-
des per la crítica, es tenia raons de creure
que haurien romàs a1 repertori, ban estat
en canvi representades poqufssimes vegades?
EIs joves compositors es troben quasi sem-
pre davant aquest dilema : o acontenta la
crítica i seguir les tendències modernes, o
b3 abandonar-se a la música fàcil, melo-
diosa, de gènere... no nou, que, tot i fent-
los guanyar el favor del públic, els exposem
als blasmes de la critica, la qual exerceix
una influència de vegades decisiva sobre la
sort d'un compositor.

Giacomo'Puceimi tenia aquest mèrit: sa
-ber conciliar les exigéncies de la tècnica més

progressista pe] seu temps amb les exigèn-
cies del gust popular.

Potser no manea raó a Clément Vau'tel,
que, ocupant-se des de Le Journal de la
crisi de 1'Opéra Comique, observa que per
salvar el- teatre líric calen nous Puccini,
nous Massenet, naus Bizet;. perquè si no es
revelen noms d'aquesta talla, no queda sinó
desesperar-se sobre la sort del teatre líric. .
L'opera i l'opera còmica moriran com ha
mort la tragèdia.

YOGAM
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Era una nit que es representava Il Bar-
biere i, tot d'una, el president de la Junta
dóna una ullada a l'orquestra i veu molts
seients buits. Corrents, se'n va a la llotja
d'En Juanito M'ar'sans i comença a come
tar

—Un, dos, tres.., sí, tota] cinquanta.
Estupefacció del senyor Rull.
—Em sembla—diu a Em Marsans — que

l'empresari ens enreda. Vaig a convocar
Junta.

Un xic esverats, es reuneixen els prohoms
del Liceu i el senyor . president comença
dient:
-Senyors, els he cridat perquè hem de

-:posar una multa a l'empresa; Figurin-se que
el contracte diu ben clarament que hi haurà
setanta professors d'orquestra. Ara els aca_
bo de comptar i només n'hi ha cinquanta.
Qué els en sembla?

—D'acord—exclamaren tots els restants,
—A veure, Carcassona ; posi un comuni-

cat a l'empresari penyorant-lo ,per falta de
professors a l'orquestra.

-Perdoni, senyor president— observà En
Carcassona un xic escamat—, però dec dir

-]i que hi ha els que requereix la partitura.
—Com, qué diu?
Ja veurà, és que El Barbero, sap, està

escrit per a orquestra reduïda, i si no hi
fia més miisies és perquè no en necessita
més la partitura.

---Llavors, amb aquest truc l'empresari
s'estalvia diners.

—No, senyor, perquè cobren igualment.
—Es a dir—preguntà el senyor Ruíl—,

l'empresa també els paga encara que facin
festa?

---Sí, senyor:
— Llavors que toquin els que vulguin men_

tre l'empresa pagui--digué finalment el pre_
sident, i donà per acabat l'acte,



f	 EL QARRER MORAND

"L'art : e morir"
Es curiosa l'evolució que sofreixen , alguns	 nr, publicat a Parfs per les edicions dels 1

esperits preocupats ,per una e'xaitació' de la	 Cahiers libres. Aquesta art de morir: está 1
vida r Quan més interessa aquesta exaltació, 	 seguida d'un assaig sobre el suïcidi en la 1
an contrast sobtat apareix. , Segurament la	 literatura. Són dos treballs diferents, els
idea de la Vida comporta , immediatament quals higa més la materialitat del llibre que
lá idea de la Mort. (Dues :coses interessen,	 la realitat del tema, però, de fet, la devoció
deia Pilniak, Vida i Mort.» Aquesta contra- pel tema patètic existeix en un i altre.
posició és donada ,de vegades por una sub- En L'Art de Mourir Paul Morand intenta
sistitució dell ïmot V da pel mot Amor. de demostrar que la manera francesa de
D'aquesta manera : Amor i Mort. L'obres- •morir — morir en silenci — és la més no-

Paul II rorand

posar de relleu com antre les dones cene-
gudes en la tumultuosa existència del so-
miador solitari no n'hi ha cap la impressió
de la qual hagi estat tan profunda i no li
hagi inspirat un sentiment tan fort i dura-
dor com la senyora de Warons.

Durant tota la seva vida, ell, Jean-Jacques
Rousseau ha tornat sempre amb el pensa

-ment envers ella, i ell, que estava habituat
a rebre molt dels altres sense donar mai,
s'esforçà d'ésser de totes les maneres útil
a la seva dolça amiga, quan aquesta caigué
em .la misèria. Altrament, les moltes pàgines
escritos pel finásof sobre aquesta rolació
afermen la seva veritable afecció peer la se-
nyora de Warens, afecció que continua,
purificant-se, després de la desaparició de
l'estimada. Llegint el terrible llibre en piel
més desventurat dels mortals, ha provat
de posar la seva ánima al nu, es compr&n
bé com hagin estat deixebles i admiradors
que, baldament sigui després de més de dos
segles, hagin exaudit el seu vot..

Avui, en efecte, el que visita la bella
petita ciutat alpina, de cel blavíssim i d'aire

tpuríssim, troba en aquell punt precís on el

rj ove i tímid seminarista — el geni del qual
havia de manifestar-se més tard — es trobà
amb la jove i graciosa dona, que havia
d'obrir=li el cor a l'amor i també la mePt
a les grans coses, una balustrada. No és
d'or màs s, com hauria volgut Rousseau
quan n'expressà el desig ; però és fet i fet
una balustrada. Tanca el petitfssim' espai
ion e'.s'joves es trobaren per primera ve-
gada. Fou aquella una albada lluminosa
per a Jean-Jacques Rousseau, i que havia
de constrastar estridentment amb l'ombrívol
cap al tard, al costat d'aquella Teresa que,
em la seva petitesa intellectual i en la vul-
garitat del seu ànim, no podia ésser ocasió
més que d'amargor per aquoll que sabé es-
timar aquella que del seu amor no fou
indigna.

GIUSEPPE TORRE
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PRESSUPOSTOS', ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

VARIETATS
FONG I' FORMA..-- Damunt d'aque ta

nateixa pàgina, Joan Ramon Masoliver	 a
lantejava un problema de crítica que somou

•es 4letres italianeá d'avui. (1 les d'ahir, i	 Erq,, .gl dia dels Ráms de d'any Ig?8.
cr de tot a e eu o s teína gira a redós des	 Corro phi seguir-la;, la veig, l'aconsegueixo,

>bres
d'nr del fons o de: la forma' en' les 1i ,parlo... M'he de recordar del lloc on

bria molt. la ponso'qla geograuc aje sovimt, després, l'he mullada amb les meves
es o molt a la lógic a de  distribució dei Ilagrimes ¡ coberta amb eis' Y meus besos.
es er idiàls, ja que una cosaIñt veu sota Qc,e no ugui rodejar d'una balustrada d'or
1 ra ge à roma i una' á1

serà 
sñctn 1e m	 aquestna	 plocl	 feliç,.. Que no pugui .atreure-li

Boira gonovesa.' E] Sud • serà sempre 'més .els homenatges de tota la tenra...i^imïc de precisar contorns potser perquè el	
Aquestes eón les paraules e dignes en

;ol també els precisa més. E1 Nord s'estima veritat del are del Roman—tisme, enes coses internes i menysprea ---per tea-	 p
ral — l'extern.	 qué, en el llibre H'de les Confessions, Jean-

PROGRESSISMiE. — Aquests :d'fes que
vivim són de predomini de les foto de,
l'esperit que han estat anomenades, a & vés i
de la història, liberals, democràtiques; i en'
general esquerranes. H¡ ha, però, una pa-
raula que avui ha deixat de cotitzar-se po-
lftieament i que ha tingut un gran pres

-tigi al llarg del segle xtx. La paraula Pro-
grés (amb maijvscula). IEsser progressista
ha estat, un temps, ésser l'avançada de
totes les audàcies polítiques i de totes les
comprensions. 'Es una paraula que es lliga
als primers avenços del maquinisme i de
la vida moderna. A Girona hi ha un carrer
del Progrés. A la bandera dels !Estats Units
del Brasil es llegeixen aquestes paraules:
Orden e progresso. La noció de progrés
va unida a totes les reivindicacions popu-
lars i té una correspondèineia amb la noció
de qualsevol desenvolupament civil. Pro-
grés : desenvolupament. Aquests dies, i tots
cls dies de fervor patriòtic, surt al carrer,
voltada de llegendaris defensors, la bandera
d'un centre popular de la Barceloneta que
porta brodades en daurat unes lletres en-
ternidores del títol que, diuen així : Lo Des-
arrollo.

	

AQUEST,ESCRIPTO'R que tu saps, no	 La cambra de Mnae,
és pas un borne genial ni un artífex. }la tin-
gut un moment de prestigi com a home ori-
ginal, com a introductor — talment les mo.
distes de capells — de les modes de París.
Però ara aquelles modes són esdevingudes
ridícules i ell mateix ha perdut la noció dels
nous trajectes. Però .aquest home ha escrit
molt. Ha fet de la ploma um instrument de
vida i no ha deixat mai de posar una mica
d'esperit en la feina. 1E11 es glorieja de tenir
una petita durícia entre els dits índex i polze.
Es el signe de l'ofici, diu. I és -efectiva-
ment que aquest escriptor té l'ofici. Es a
dir, projecta una normalitat damunt tat el
que •escriu. I ara, després que hern vist que
alguns companys en feien broma, pensem
que Déu n'hi do. Almenys sempre quedarà
la continuïtat d'una tasca ¡ podrem esperar
tranquils e1 pròxim arravatament genial.

Jacques Rousseau conta la primera vegada
que' es va trabar amb la senyora Louise-
Eldonore du Warens, nascuda La Tour du
Pm, la seva protectora, la seva maman,
com ell es plaïa d'anomenar-la, i la seva
iniciadora.

Aquesta éscena, que eh descriu amb molt
d'èmfasi, l'havia colpit certament en e1 mo-
ment en què tenia flac ; però assumeix un
carácter força més puixa,nt en el seu amin
quan més tard la seva memòria la reevo-
cava, porqué sembla que el filòsof havia
amat aquesta dona sobretot quan n'estigué
separat. Això no .ha de meravellar, essent
humà ; pot ésser que només estimem de
debò eh morts ! Per això que atonent el
desig per ell expressat, naturalment si és
en el camp purament poètic, els amants de
tots els temps han proclamat sempre sagrat
el lloc on han deixat algun tros de llur cor.
Cal deixar ample lloc a les exageracions
sentim_ entals i a les metàfores. 'En general
hom somriu d'aquestes coses ; però no pot
dir-se el mateix quant a Jean.Jacques , Rous-
seau, proclamat generalment com a un dels
majors exponents en el trip'.e aspecte de i
poeta, pensador i sociòleg. Ja que per aques
tes qualitats seves li han estat — una mica
pertot — erigits molts monuments, per què
no satisfer el seu desig de circumdar d'una
balustrada el lloc on cenegúé la doma per
el] tan amada?

***
Jean-Jacques Rousseau tenia setze anys

en el moment de la seva primera aventura.
Havia anat a Annecy, proveït d'una lletra
de recomanació del rector de Coinfignon,
com explica en les Confessions. En aqueixa
ciutat vivia també la sonyora de Warens,
de feia poc convertida a1 catolicisme, i que,
per abraçar la nova religió, havia abando-
nat marit i fi01s i el seu pafs, obtenint la
protecció del rei Víctor Amadeu, el qual
ti havia concedit una pensió de quin se, mil
lires... ((ce qui était beaucoup pour un pi-¡ce',
très avares, conta Rousseau.

La senyora de Warens tenia vint-i-vuit
anys «un aire acariciador i tendre, una
mirada molt dolça, un somriure angèlic , .
uns cabells cendrosos, d'una beutat poc co-
muna, a la qual ella donava un aire negligit,
que 1a feia picantíssima». Rousseau com-.
pleta el retrat precisant' «tenia una boca
a la mida de la meva».

La senyora de Warens era prou instrui-
da; però no sabé mai fer ús d'aquesta qua-
litat seva, em aquell temps rara tractant-se
d'una dona. Es deixà, en canvi, seduir per
les ciències ocultes, i fou presa fácil dels
xarlatans. Res en la seva vida no .ha donat
la sensació que fos ella una dona equili-
brada ; però, en compensació, es pot a fi rmar
que posseïa un cor tondre i generós. Rous-
seau escriu que era nascuda (per als grans
afers», però cal convenir que no en tenia
l'aptitud, perquè fina en la més negra mi-
sèria.

La intimitat de Rousseau amb la senyora
de Warens s''i'nicià efectivament quan el

ROUSSEAU 1 MME. DE WARENS

balustrada J'An

de Warens a Crmenonville

filòsof, trobanit-sc a Torí — on havia anat
a éxercir una missió eclesiàstica — li es-
criyí unu carta en la qual li narnava angoixo

-sanierit el, seu trist estat de misèria. 'La bella
dama no sols vingué econàmicamont en ajut
del jove Jean-Jacques Rousseau, sinó que
volgué que fos el seu hoste, ecBen aviat la
més dolça faniiliaritab s'establí entre culs dos.

No rependrem ací la novella d'amor vis-
onda ;per Jean-Jacques Rousseau i la bella
senyora de Warens, només ens pertoca de

necy

OBERTURA DE CURS, — Veig que la
Univorsitat de Barcelona ha decidit substi-
tuir la festa pública d'obertura del curs per
una cerimònia més íntima i menys espec-
tacular, iEm sap greu. No desconec pas les
raons per les quals l'acte d'inici de la vida
escolar havia esdevingut impracticable. Hi
havia manta barroeria barrejada amb l'es-
perit escolar i semblava de ritual que els
estudiants promoguessin a l'hora més so-
^lemme una estúpida successió d'aldarulls.
Aquesta era uná hora revoltant per a tots
els universitaris conscients. Jo no sé pas
quina mena de tipismo brut o bé quina es-
pècie d'estampa d'estudiant despentinat me-
nava alegrement les colles a bramular quan
els discursos començaven. Just al moment
que un estudiant era reconegut com a sím-
bol de la Universitat ¡ era invitat a dir la
seva paraula en aquel] acte, l'actitud d'ai_
guns inconscients feia estrepitosa ï xavaca-
ma la sessió. Es lamentable que hagi estat
necessària la mesura presa pels dirigents de
la nostra Universitat. Ho lamento per aque-
¡la cosa ritual i antiga que tenia la festa.
Tant conservarem La nostra espiritualitat
com ens sera possible de mantenir els ritus,
cosa inútil i pee tant necessària en un estadi
superior de cultura. Els qui senten la Uni-
versitat han comprès uin moment a la seva
vida 1a gracia i la grandesa de ritus com
aquest en els quals el professor esdevenia
més que en cap altre instant un sacerdot
i en qué prenia cos — i coloraines anti-
gues--1'aristocrácia intellectual de la ciutat.

LLIBR LES REBUTS. — Segueix estron-
cada la vida literària. Tot just si alguns sig-
nes de revifament apunten. Joan Estelrich
ha publicat en un volum anomenat Catala-
nismo y reforma hispánica, una sèrie de
conferències an es condensa tota la doc-
trina de comprensió peninsular que va des
de PExposició del Llibre català a Madrid,
sota la Dictadura, fins a l'aprovació de 1''iEs-
tatut, sota la República. Veritats clares di-
tos amb claredat. No ons planyem pas d'a-
questa simplicitat per tal com encara cal
expaindir pensaments d'aquest ordre per a
arribar a una etapa de superior harmonia.—
Traduït per J. Bofill i Ferro ha estat publi-
cada a Proa Un amor de Swann, fragment
molt conegut de A la recherche du temps
1erdu • Fina contribució a un esmolament
de la prosa catalana. - Alfons Maseras ha
publicat dins les edicions de La Revista un
recull d'Estampes. Pintures de P'rovença ¡
de Flandes ; impressions d'un viatger sen-
timental, finament destillades. Hi ha un
graciós elogi del clar de lluna a la pàgi-
na 34. «Pesi als dadaistes, el clar de lluna
és el clar de lluna, i serva tot el seu pres-
tigi.)) Sí, senyor. — D. P.
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sió per un tema • torbador ii tràgic 'com
áquest coneix, de végades, estremiments
de joia quan el que la pateh és un es-
perit enfervoridainent religiós, «Partir; co-
raión partir - •alegre para morir.))Coses
semblants llegim en tots els místics. • Hi ha,
érI canvi; ei terror de la Mort tal com el
Salten un Rainer Maria Rilke, .un Joaquim
Folguera, per exemple, : •

Però ací no es tracta pas d'establir una
lfmia d'amaints i d'enemics de 1a Mort; sinó
das presentar uns 'casos de coexistència de
temes de Mort ¡ de' Vida. 1-Ii ha •el cas
d'Henri de Montherlant. Montherlant inicia
fa seva obra en la literatura francesa amb
uns llibres d'un vitalisme frenètic. Resplen-
dent d'una joventut' nerviosa, Montherlant
exalta les gestes dels fields esportius ¡ de
les curses de braus. Tot el] vibra com una
espasa. I bé. IEn un moment • donat de la
seva vida, Montherlant inicia una obra ob-
sessionada pels temes de la dolor i de la
mort. A la darrera pàgina de Aux fontaines
du désir, hom demana al novellista : «Tu
donaves abans un cant de Vida i ara no
dones més que un cant de Mort», i respon
el novellista : «1-li ha un temps per a .plan-
tar, diu l'Eclesiastés, i un temps per a des

-arrelar el que s'ha plantat.« Això és tot.
Una evolució parella pot ésser encara més

sorprenent per venir de qui ve; ens la dóna
Paul Morand. Paul Morand era presentat
sempre com un esperit una mica a l'ameri-
cana ; àgil, nerviós i bon xic superficial.
•I de prompte aquest llibre : L'Art de Mou-
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ble i la més profunda. En contraposició a
aquesta manera que ell anomena francesa,
Morand transcriu una sèrie de referències
que sobre la Mort de grams personatges ens
ha deixat l'anecdotari universal

Es clar que un esperit maliciós podria
veure caires «americans» en aquest récord
de frases finals que posa en sèrie l'autor de
Rien que la terre. Però cal que no siguem
excessivament mal pensats i que creiem en
1a força del contrast que mena dels tomes
de la vida frenètica als de la mort profunda.

L'altre tema que fa referzncia al suïcidi
en la literatura respon en corta manera a
l'obsessió pel final tf,pica dels esperits tur-
mentats. Li serveixen de punt de partida Se_
noca i els romántics. Aquesta és una qüestió
que ens interessava vivament fa uns meros
qüestió que relacionàvem amb la del c mi-
rallisme . El suïcidi, veníem a dir, no és
altra cosa que la recerca del jo quan els
miralls físics s"han fet insuficients per a
explicar-nos a nosaltres mateixos. 'En aquest
sentit nosaltres romarcàvom com l'època
més abundant en suïcidis, o sigui l'època
romántica, és 1a ,que té una més rica pro-
fusió de dandys, és a dir d'homes obses-
sionats pel mira9L

L'assaig de Morand está plaçat sota el
signe ca83o-193on, que és delator. Pero Mo-
rand, home d'avui i de demà, troba 1a Hu-
manitat mancada d'aquest gest de 1830 que
no sap repetir-se en 1930. La darrera carta
de Werther va puntuada amb el punt final,
sec, de la pistola ; rubricada amb sang i
fum. L'única avantguarda veritable que ha
existit és la romàntica, perquè sabia posar
el gest de morir. Tot el «dégoúb> de la vida
que els neoromántics d'avui —els sobre-
realistes — proclamen a crits, no els mena
al gest suprem i desesperat. Ja ho sé. Hi
ha, recorda Morand, l'opi, els estupefaents.
Però això fio té mèrit; la mort sorprèn
sempre en un intent de millorar la vida.
I tota mona d'heroisme queda esborrat. Pot_
ser és aquesta noció la que diferencia més
els dos romanticismes. Pensem que 1830
podia haver-nos donat — amb la seva follia
de somnis despentinats +— un Bréton o un
Aragon. Però '930 no ans dóna ni podrà
donar-nos ma¡ un home amb el culte a
l'honor militar, per exemple, del perfil d'Al-
fred de Vigny.

GUILLEn DiIAZ PLAJA



Aquests dies es parla amb insistencia de
l'emplaçament del nou Parlament de Cata-
lunya. 'Es proposen i es proposaran moltes
solucions ; uns es declaren partidaris d'a-
profitar algun vell edifici, altres de cons-
truir-ne un de mou. Dintre les solucions que
proposen els. primers, potser fóra la més
acceptable l'aprofitament i adaptació de la
Llotja.

Aquesta, com totes les altres solucions ba-
sades en l'aprofitament d'edificis existonts,
tenen els greus inconvenients que encara
que tinguin una gran sala, aquesta no re-
uneix les degudes condicions de llum, acús-
tica, calefacció i ventilació indispensables a
la sala de sessions d'un Parlament modern,

I)emés, tot Panlament requereix una sèrie
d'anexos, com són : tribunes públiques a la
sala, premsa, comissions, comitès, sales de
visita, salons de conferéncies, etc., etc., de-
pendències que no constitueixen solament
un problema d'espai, sinó que ham d'estar
degudament articulades per facilitar el fuin-
cionament del conjunt, cosa impossible de
trabar en un edifici vell.

Els edificis que es podrien aprofitar per
a aquest fi, estam actualment ocupats per
altres serveis, als quals s'hain hagut d'a-
daptar. Aquests serveis no es suprimeixen,
i per tant es tindran d'habilitar per elis,
amb les consegüents despeses, altres edifi-
cis o construir-ne de nous.

De manera que si bé de moment l'apro-
fitament d'un vell edifici pot representar
una economia, amb el temps les dificultats
creixents a mida que el funcionament es
faci més complex el faran inadaptable i aca-
barà per meconèixer la inecessitat d'una nova
construcció.
Això ens ha fet pensar en la construcció

d'un nou edifici que reunís ja des d'ara les
degudes condicions. No es té de fer res de
caire pretensiós.

^El primer que cal cercar és l'emplaça-
ment , Nosaltres creiem més convenient que
cap altre proposat, els jardins del Parc de
la Ciutadella, perqué reuneixen les segiients
condicions (vegi's gràfic 3) :

Gràfic i

i) L'edifici resultaria isolat i voltat d'al-
tres amb bons espais per a l'estacionament
de vehicles.

z) Fóra fàcil i rectilínia la seva comuni-
cació amb 'la Generalitat i l'Ajuntament..
Pels carrers de Jaume I iPrincesa, s'en-
traria directe a l'actual Parc.
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/ I	 Gràfic 3

Un Parlament és abans que tot un lloc
de treball ; cal que aquest treball pugui rea-
litzar-se amb les millors condicions ; d'ell
depèn la vida del país.

La sala de sessions ha de reunir les con-
dicions d'acústica, llum, ventilació i cale-
facció, absolutament indispensables en atot
edifici modern.

Gal pensar en el,. bon acondicionament dels
locals anexos necessaris.

El Parlament català no cal que sigui d'ex-
cessives dimensions, Desgraciadament, tot el
que s'ha fet últimament en la nostra ciutat
manca del sentit de la justa proporció, sentit

3) Amb aquest emplaçament evitarem un
mou ;nuçli de congestió en una via de tràn-
sit.

q) Les dimensions del Parc, relativament
reduïdes, ofereixen un marc proporcionat i
a escala amb el futur edifici. (Montjuïc és
excessivament extens i té ja grans construc-
cions que farien que es perdés en mig
d'elles, com una de tantes, ,el; nou Parla-
ment.)	 ,:

5) Per la història del mateix Parc de
la Ciutadella i pel que tradicionalment re-
presenta.

Una de les façanes de l'edifici podria

Treure la pois_deis vells conceptes
Ets que hem	 viscut la	 bullida a narquit- l superat les fórmules, la qual cosa no han

zamt del món de les arts ; els que l^em patit <; assolit els	 salvatges,	 l'art dels quals	 d'una
el desvari de tots els modonnismes ; els que °'. manera tan poc adequada és anomenat pri-
hem passat tota mana de xarampions: trans- 'rriitiu;
cendentals o poca-soltes salse saber   on re- Es per pura excitació,	 per pur subjecti -
colzar-nos degut a la nostra deficient- for- visme que la	 hiperestèsia	 s'acontenta .	 Les
moció escolar; els que per por a la medio- iealitats són per a ésser gustades per sensi-
critat hem terminat per renegar de tot el bilïtats agudcs, però sanes. No en tracteu,
fonamental,	 fiant-nos 	 de	 l'autodidretismt 'doncs, d'insensibles perqué estem cansats de
més	 inforinulat,	 hem	 arribat a mitja	 edat ; ^1'ïnsomni, Perb procurarem,	 amb tot 'i la
fatigats del desori i ami)unes	 !`
certes ganes de veure-Jhi 	 cla-
rament i serena.

Ens liem passat mitja vida
negant,	 destruint,	 i	 ara	 ens
trobem voltats de ruïnes, amb
enormes desigs de construir,

^amb bones ganes d'afirmar i
afermar.

Per això nosaltres que hem y-,
sofert tant de la tradició anar_
quitzant que erigiren els nos-
tres	 ancestres	 de	 finals	 de]
vuitcents,	 volem imitar per a
restaurar	 la	 Tradició ;	és	 a
dir,	 el	 sentit	 de	 continuïtat
histórica. No és la d'arca l'hora v
de trencar motllos, sinó la de
rt'fer-los.	 Es aquesta la revo-
lució que ens demana l'hora j
present :	 la de reinstaurar la t
Jerarquia	 de	 les coses fona- J
mentals.	 I ta ,primera de to-
tes, la de l'alta mediocritat de
l'ofici.

Els	 artistes	 d'avui, després
d'heure-mos-les amb Freud o
amb Sant Tomàs, hem obiL
dat d'apendre' de dibuixar la
complexitat d'una cnà.	 Fugí_
rem de Llotja perquè la pols
embrutava	 i	fins dcformava
els guixos, i amb 1'excusa de
fer art vivent, marxàrem a fer
de culs de cafè, xerrant de tat
sense saber de res. Perquè la	 Vern,eer de Debft — Retrat (museu de La Haia)
nostra pobra cultura havia es-
tat feta, en general, pels ma-
teixos mitjans d'indisciplina ami) què havíem fatiga, corregir els errors de la sensibilitat
format la nostra diguem-me personalitat ar- per sensibilitat.
tística. I els guixos de Llotja restaren colgats Avui la gent retorna al goig de la pura
per la pols, oblidats de mestres i alumnes, els forma amb intelligéncia amorosa.	 No som
quals, temorosos de sentir-se dir patums i trànsfugues, som convertits,
antiquats, renovaron els mètodes de 1a vella Hi	 ha	 lleis que no poden	 ésser vulne-
escola, amb quatre tocs d'impressionisme de rades impunement. L'evasió massa fàcil es-
gust mitjà — impressionisme a la Sorolla devé fatalment lloc comú d'arribistes i d'in-
- i darrerament intentem convertir en lloc cautes. En el moment que els incautes diuen
cómú oficial e1 que no és possible ensenyar. sí,	 les	 persones sensibles	 enrogeixen :	 sen-
Quan per a trabar la veritat artística ens ten el foc de la vergonya i deixen el ramat.
cal	 recular	 en	 el	 temps :	 .recordar	 única- Hom retorna a l'etenn ; almenys el triomf
ment els vells conceptes, que són els eterns. dintre la norma és cosa difícil. Cal ensenyar
Que són els que no es passen. de dibuixar mans altra vegada.

Són aquests conceptes els únics que cal Això	 ho diem els	 autodidactes,	 els	 que
ensenyar a l'Escola Nova de Be11es Arts, hem anat a l'escola quatre dies, els que 1a
que sera nova avui per culpa dels que la substituírem per la xerrameca. Aquells que
deixaren envellir per haver pactat amb els en arribar a grans, hem hagut d'.apendre,
renovadors a la moda. dolorosament nois, 	 el que hauríem pogut

Hem de refer l'Escola dé Belles Arts da- apendre en la bona companyia d'un mestre,
munt bases de disciplina estricta. Però cal Potser,	 per aquella estranya llei paradoxal
restaurar	 també	 l'esperit de l'IEscola.	 Per- que governa el món, si fóssim formats en.
què quan diem ofici, la gent no entengui l'escala, avui solament en diríem els defec-
trucs de mala mena, sinó aquella servitud tes i creuríem en les renovacions intempe-
feta de dura peniténcia, que és la que pot cants.	 Ara no,	 Avui enyorem l'escola que
fer-nos	 guanyar	 l'alat	 de	 la	 llibertat:	 la no hem conegut.	 L'Escola que ben segur
Gràcia, que, quan és 'ben guanyada, esdevé no existeix.
l'atribut més excels de la Bellesa. Volem	 pintors	 i	escultors	 tan	 sensibles

Després	 d'haver tastat totes les drogues com vulgueu, però que sàpiguen fer marts i
cstétiques ens és grat de tornar	 a gustar rostres.	 Que	 lluitin	 per	 a	 assolir	 un	 art
els	 vells	 conceptes.	 Avui	 e1	 lloc comú	 és total.	 Les coses s'7ravien posat d'una	 ma-
en la facilitat decorativista, ei la fàcil tom- nera que la novetat és en aquest cantó de
barella que un temps s'anomenà d'avança. 1a barricada. Estem ben acompanyats, i si
da,	 en l'evasió a l'altura de totes les far- no,	 llegiu si us plau aquestes paraules de
tunes.	 Quan	 els	 artistes	 que	 practicaven Jean	 Cocteau,	 del llibre	 Essai de critique
l'anormalitat eren	 en reduït nombre,	 llurs indirecte
pensades semblaven més intelligents que en «Com gosaríem tirar la pedra als crítics
l'hora d'ara, que el nombre dels escollits ha per tal o tal altra opinió que ens	 revolta,
crescut fins a esdevenir incomptable i per quan és tan fàcil de recordar l'època en què
tant ja han deixat d'ésser escollits, el nostre judici	 contradeia	 el nostre judici

Lloc comú per lloc comú, els que hem actual sobre totes les coses. D'aquesta ma:
comprovat que la sorpresa no és en la fór- vera m'enutjava quan Maurras menysprea-
mula, preferim el lloc comú històric, el tra- va les estàtues primitives de l'Acrbpolis. Les
dicional,	 al lloc comú efímer.	 Avui	 satisfà anomenava	 «mamarratxos»	 i	 passava	 de
més	 el	 .nostre esperit	 un	 tros d'esoultura pressa davant d'elles a fi d'enternir-se da-
grega, o un rostre de Vermeer de Delft, vamt d'un veritable rostre. Avui com l'apro-
que la més aguda xarada de darrera hora. yo ! Donaria tots els pastors amb barba cu-

Estem també fatigats d'etnografia i ens bista	 i	 somriure	 bèstia,	 per	 l'escuder que
plau altra vegada la civilització. Ningú do- duu la boca tapada amb el mantell, i pel seu
cumentat no	 repetirà ara	 que l'art negre cavall de nobles venes ; per aquestes dones
és més vivent que l'egipci o el grec. Policlet el tors de les quals brolla al primer pla dels
o Fídias són molt menys acadèmics que els pujols i amb les nuques sostenint el temple,»
escultors de	 la	 Costa	 de	 Vori.	 Policlet	 i
Fídias amb la seva llibertat d'esperit havien RAFAEL BENET

El OQU Parlameni ' PROTECTOR
IIn museu de jardins

Gràcies a la iniciativa de M. Ferdinand
Bac, que acaba d'oferir a la Ciutat de París,
una important colleec'tb de quadros, de di-
buixos i de gravats relatius als jardins, Pa-
ns tindrà, fiinalmemt, el seu Museu d'Art.:
dels Jardins; Aquesta donació, que la muni-,.
cipalitat parisenca ha acceptat vivament
reconeguda; permetrà . d'establir — sòlida_
ment — la base d'aquest museu, que segons'
sembla seràinstal.lat a-B'agatelle, Entre les .
obres donades per M. Ferdin•and Bac, poden
citar-se els' quadros representant els jardins
executats per el] mateix a la Riviera, prin-
cipalment a Colontbidre-i a Me,nton.

La notícia té uns viu .interès, ja que la g
jardineria és una art extraordinàriament
sensible a l'esperit= deis temps, i és expres
sió clara de l'estat de euitura que la conreà.

Destrucciò d1 paísafge
Beaux-Arts; en el seu darrer número, pu-

bliea un article slgnát' ^èr'Roland Enge:
a anà ori s'insisteix sobre una "campanya
començada fa temps i' que potser caldria,
com dèiem fa quinze 'dies, iniciar "á casa
nostra.	 •.

Es refereix aquesta campanya a l'exces-
siva quantitat d'anuncis que desfiguren el'
paisatge a1 llarg de les càrreteras.

Aquesta propaganda 'co'nstitueix'  un verï_`
Cable abús, 'Encara que les pancartas fos-
sin un model de discreció — cosa que és
sempre improbaible, car l'ainunciant corca
solameut una estridència que faci girar el
cap al motorista apressat —, 1a seva instal-
laéió en ple camp hauria de semblar into-
lerable.

Caldria, reconeix Eingerand, recolzar-se
en urna llei ;gima llei d'utilitat pública d'acord
amb una lliga pel bé públie. «Una llei alli-
beradora deurà situar la publicitat a les car_
reteres als llocs reservats, sense interés esté-
tic i triats per comissions departamentals.»

Cal a més a més recolzar-se en una acció
col•lectiva que fes acomplir la llei, cosa més
difícil que no pas publicar-la.

Aquesta campanya de sanejament estétic
del paisatge té homes memorables al seu
costat. Heus ací unes paraules enèrgiques
de M. Raymond Poincaré a aquest respecte

«Podeu.- certament comptar amb el meu
nom coit uin dels que aproven plenament la
vostra campanya de depuració. La invasió
dels anuncis esdevé un veritable atemptat
contra la bellesa de les nostres ciutats i
dels nostres paisatges... Que, almenys, res_
pecti el patrimoni estètic de Framça,n

Centenaris: Doré = Mane4
Heus ací dos compatriotes, dos contem

-poranis. Però què diferents l'un de l'altre P
,Gustau Doré, nat el z de gener de 1832

a' Estrasburg, representa, en el, terreny ge-
nial, el darrer dels romamtics.. Wagner, que
Cihampfleury titllava d'hiper-romáintic, i que.
els parisencs havien xiulat frenèticament,
es declarava «el seu admirador més sincer»,
en dedicar-li la seva partitura del Tannhiiu-
ser. La imaginació 1 La facultat mestressa
de l'artista, segons Baudelaire, heus ací
tot Gustau Doré, «nascut poeta, que fou -pintor — però mediocre — i va morir essentescultor, després d'haver poblat d'imatges
memorables els chefs-d'ceuvre de la litera-'
tura universal)). 'r

Eduard Mainet és el parisenc alegre, nas
cut a la rueBonaparte. Deixeble de Thomas'
Couture, Constitueix l'antítesi viva d'aquest
noble exemplar que és l'artista, ja que II
és, simplement, un pintor; per al qual sø

-lament existeix el món exterior i per al qup,I
la pintura no és altra cosa que un pro-
blema d'ofici.

I aquest pintor és un clàssic, afegia Fam-,
tim ; però si és així, com inquietava tant
els crítics? Els inquieta encara, perquè és
un home incomplet. Però els seus sectors
bans han aclarit el cel de l'art.

Un home i altre, tan diferents I tan sig_
nificatius alhora, per a explicar la tralectdw,
ria artística del segle dinou, ocupen aya.'.
]'atenció de les gasetes continentals. MxRA
vos, que ja s'ha ocupat d'aquests centena
mis, insisteix en fer-los °de ressò.

Acadèmia Farga
Rambla Catalunya, 114. - Telèfon 75168

Plano • Vlalf • Cello - Solfelg - Cant
Composicl6 - Guitarra - etc.
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	 AMORE ARTIS

L'INCENDI
A LA FABRICA DE PIROTECNIA

El cap dels bombers.—La Irada final. Això
s'ha acabat.
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Ileroisme inútil o la porta que s'obria cap
a l'altre cantó,

(Dec IVahre fahob, Berlín)

Gràfic z

que tan clarament es manifesta en les velles constituir, emmarcada convcmientment, a
construccions catalanes, que tenen la gran- mena de monument, un 11oc apropiat per
diositat que dóna la justa mida i un con- perpetuar els noms d'aquells que han lluitat
junt digne i sense complicacions. 	 per la causa catalana, ja que a ells es deurà

La nostra Seu, sense ésser gran, dóna la	 l'existència del nostre Parlament.
sensació de grandiositat, i aquesta no és un	 Amb això ens evitarem monuments dis-
problema de mides, sinó de bona disposició	 persos pels nostres carrers, que crearien no-
de l'espai. -	 ves dificultats pel tràfic.

No ehem de cercar la grandilogiiéncia bui- 	 El Palau de la Generalitat és un bon
da d'alguns recents projectes acadèmics, ni	 exemple del nostre passat digne i d'una
la teatralitat estil Exposició 1929. Erts fa	 cosa feta amb tots e's perfeccionaments cons-
por que s'arribi a construir un parlament tructius de la seva Zpoca (columnes primes
d'aquesta mena (vegi's gràfic I).	 del pati).
Reproduïm el palau fet recentment a Gi-	 El nou Parlament tindrà d'ésser l'expre s.

nebra, per a la Conferencia del Desarma- sió de l'època en què vivim ; una demos-
ment, com a cosa que té l'esperit de la tració que Catalunya s'orienta, en arqui

-nostra època. Per que no fer amb aquest Lectura com en les altres activitats, de cara
mateix esperit sa el nou Parlament de Ca- a 'Europa.
talunya? (Vegi's gràfic z.)	 .,.	 G.A.T.C:P.A.C.

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!^

PER A FOTOGRAVATS, LA CASA

A N TO N 1 MART I Màxima rapidesa
Màxlma qualltat

ARCS, 7 : TELEFON 18664 : BARCELONA	 =

;1111IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIII Ilill I I 1111111 Illlllllllllllllllllllltlllllllllllllll II III 111111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111;

BADRINAS

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MOBLES
IIIIIIIIIIIIIIl111IIIIuIIu1

Diagonal, 460

Pasta de Cera
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-Et ventaré una nata perquè has trencat

	

aquest gerro!	 •
-Més m'estimo que tne'1 descomptin del

dot.	 ;.:.

	

.	 (Gringoire, Pat(s):
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JUGANT A BALES

-Oh, que és bonica!
-L'he .presa a ]'oncle un .moment que

badava. . . és el seu ull de vidre dels dies
de festa. -

(Ric et Rac, París)

-He comprat una cosa raríssima . 1''esti-
logràfica amb qué Dant va escriure la Di-
vina Comèdia,

—Però si en el seu temps no hi havia est-
logràfiques !

—Per això t'^he,drt que era una cosa rarís-
sima.

(II Tvavasso, Roma)

R	 epa.	 ,.
8^a^^ ^h ^^ki^íl^^c^^ ^^ ^^̀̂ i ^^^^^q^^1 {gir.,	 ^30^ ' ^^;^^`	 ^^^	 • ^	 4^

^•cr	 .i	 rax ars ^ 	 :m^—^.r 	 .MV^^:yn r„^a°a.	 ^•a^::.•	 .3e^._

RADIO'1DISCOS
	

11xÚSICA SELECTA ::	 ^ N Oú C D D M C f ^ C
.-	 -

uU	 Una empresa arriscada 	 Per a suprimir els emboscaos
	No és fácil escoltar sovint en els coñgerts més quan es dedica, com ho fa sovint, a la	 Sg	 -	 _
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D'ells només es coneixem dues o tres abres,	 Mignn això no té altra justificació que 1a •^, ^	 ^ . ^	 .	

corrent.

punt d'acabar tràgicament, havia signat un la ^llicbncia als radioescoltes, que constitueix
	les més anomenades, aquelles de les quals de completar ]'edició, pel caràcter diametral-	 ^,	 contracte amb una sacietat de radiofonia una gram novetat. Presenta un dispositiu
	n o es . pot prescindir si ;no es volen llesco- ment oposat d'aquesta música amb 1a de	 aP'	 americana per a tenir l'exclusiva del repor- especial que, per mitjà d'un interruptor ge-

nèixer els darrers moviments musicals. 	 ]'obra principal ; de totes manea es, cal re- 	 la	 g exposat meras talla automàticament l'audició en
De Glaude Debussy sdlament s'executen, conèixer a aquest fragment una certa ele-

	

i	 á^ +	 tat ge del seu raid. 'El fet d'haver 

	i encara amb llargs nnterva9s, el preludi de	 gància, provimant de 1'agradaUle ritme amb	 a-	els seus mats als perills d'un super-vol per	 acabar-se el període de 'llicència pagat. L'a-
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esYramy, però tat i la .perfecció	

les regions desertes de la Groenlàndia és	 parell no pot ésser utilitzat de nou, més

nic
Q	 f	 P	 q	 L'arrendatavi de les cadires —Només que. molt severament comentat als Estats Units, 	 que intradulnthi l'import de la quota del

	

do-a um remei : pagar gent perquè - hi segui. 	 la qual casa compromet l'èxit de 1'esmen-	 Inés

	

Interessin les nostres orquestres. Cal anar I amb qué es sent la música instrumental; 	 tat reportatge.
	a fora, o que les altres • agrupacions les in-	 els discos d'aquest gènere no semblen in-	 (Punch, Londres)

terpretin ací.	 teressar massa els discòfils. IEIs editors, per	 Rádíoaeomuníeacíó

	

Els editors de discos, però, forçosament omplir aquesta secció en llurs programes,	 La radio la 12,000 arresfamenfs
	flan de publicar les obres • ercant els cor- no han tingut més remei que rependre edi-	 dels refugis dels Alps
	rants universals; i ,per aixà darrerament han clans anteriors, especialment dels discos que	 Le Federal Radio Comuant aci que estén

	

estat publicades diverses obres de l'esmen- varen assolir algun èxit. En el programa	 el seu radi d'acció a cinquanta ciutats ame-	 Úm interessant experiment científic, des-

	

tat autor: • Em. altres crániques hem parlat del 'mes hi ha el disc omplert pel violinista	 - _-:_	 deanesi que té un servei de radippolicia,	 tirat sens dubte a tenir una gran aplicació

	de com és difícil que el disc ens detalli totes	 Kreisler, el qual interpreta el Moment mu- 	 ha manifestat amb referència als treballs ell 1'esdeveni ior, ,acaba d'ésser realitzat amh
9	 q	 p	 portats a-cap per ella que solament el mes èxit. Es tracta d'una ràdi o-unió, per mitjà

	les subtileses de qué aquesta música és	 sical, de Schubert, força conegut i estimat.	 .	d'abril d'enguany . 'hi hagué 155,000 ünter_ de ta ràdio, dels diversos refugis dels Alps,
	plena. D'altra banda, les obres simfòniques	 Em música teatral el nom de Lucrocia 	 vencians que han produït 12,676 arrestos corn a mesura de seguretat en cas d'acci-.

	

són les que més s'enregistren, amb la qual	 Bori, 'la famosa diva espanyola, és sempre 	 i .ham fet retrobar 260 autos robats.	 dent o de pèrdua. , Sota la direcció de la

	

cosa aquelles dificultats es posen més de senyal de bon gust en les interpretacions.	 -

	

manifest. Imdubtablemeñt, un ben 'enregis- Amb dos fragments de Ruccini omple un 	 En aquestes cúnquanta ciutats, hi ha secció de Mita del-Club Alpí Italià, un grup

	

tramant de La Catedral submergidá ens I disc del catàleg d'aquest mes, ival adir	 /i	 2,255 autos de policia equipats amb reeep- de sis tècnics ha verificat la unió radiofànica

	

faria més impressió que nio pas el d'aquos-	 que l'artista ha tingut l'encert de triar 	 o	 "tars de T. S. F.	 entre tres refugis alpins, per mitjà.d'emis-

	

tes Danses que ^imterprcta la Simfònica de ducs àries que, no per ésser molt imterpre-	 Les comunicacions es fan em llenguatge sores de cosa d'un watt. S'ha constatat un•^

	

Filadèlfia, però 'no per això hem de deixar tales, s'escoltem sempre amb simpatia, es-	 -No siguis imprudent! Vols demanar so- corrent, sense cap clau oficial.	 fenomen ; la anió és millor com més gran.

	

d'agrair l'esforç d'aquesta edició, que ens	 pecialment aquell fragment del segon acte	 cors abans d'haver-nos begut aquesta am-	 és la distància	 -

aoosta una de les obres més característiques de Madame Butterfly, d'un lirisme extremat polla? .	 La ràdio i els frens
	de Debussy, del qual s'ha dit que ta seva que l'artista tradueix amb tot el seu art.	 (London. ;O¢inion) 	 s de ]'introducció .de la ràdio en els	 Reporfafge esquimal

	

musica és sempre la mateixa, com si aques_	 J. G	 trens Moscú-Leningrad, eÍ sistema sia estat ,

	

es significació personal que crea al propi	 perfeccionat considerablement i obté un gram	 La ràdio dinamarquesa realitzarà un ra-

	

estil ma fos ben. ^lcaab'le.
d'aquestes 

Da e s 	 Danses. - Debussy. r Oro. Simfònica	 èxit. Uns altaveus installats a cada com- dio-reportatge des de 'Groenlàndia, amb cors
una obra del caràcter d'aquestes Danses de Filadèlfia. -Cia del Gramòfon DB ?64z-	 partiment anuncian la proximitat de, les es- d'esquimals, música d'esquimals, etc, L'e-
és més difícil cercar la pròpia forma des-	 164.3	 tacions, i així es .poden. preparar atnb Van, missora groenlandesa .de Julianahaab re-
triant-1a de tots els elements aliens, i amb	 Mignon. - Thomas. - Id., id.

gin
	 imdispensahle els viatgers que ha- transmetrà l'emissió amb anda curta a Ka-

la qual cosa queia afermada la caraeterís-	 Moment musical. - Schubert. - Kreis-	 n de baixar,	 I lumdborg.
tica d'aquesta música que sempre, en lloc ler. - Cia. del Gramòfon DB 318.	 E
de descriure, evoca. El valor de l'ahra deixa	 Tambourin chinois. - Kreisler.
poc a dir quant a la interpretació, ,però poc	 Madame Butterfly. - Puccini, - Lucre-
hi ha a dir, sinó remarcar com és sempre ala Bori. - Cia. del Gramòfon DB 1644•
interessant la tasca d'aquesta orquestra, i 1	 La' Bohème. - Id., íd. 

UN ACLARIMENT!...

• e r que •diem que l'estació subterrània de
^,pe q	^

la Plaça de Catalunya (frens del Nord i Metro

Transversal)

és el mitjà de publicifaf més formidable que

avui dia exísf eix al nostre país?

Feu comparances amb el sistema de més difusió emprat fins ara i donareu raó a la nostra asseveració.

MITJÀ   
QUANTITAT DE PROBABLES LEO-
TORS DELS VOSTRES ANUNCIS

PREU DURACIO

Y
I	 Premsa Diària. 150,000 (com a màximum).

1,800 ptes.
una pàgina

•	 Un dia

Plaça de Catalunya (Estació 3a000p000 Que©	 ORif ^U d». 600 Al

subterrània) Trens del Nord (Dades oficials controlades pel Departament (dotze espais de
gran tamany, un

Transversal . d'Estadística), a cada estació).

"Agencia General de Anuncios"

BARCELONA: Casp, 26, pral. - Telèf,16606
A&âIi Carrerde Tarragona, 7, 2  	MAD R I D,

;Wh..

IMPF ESOS COSTA

Suscrrviu=vos lLIRiDOR'

Pelai, 62, m BARCELONA

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIO

E4Sr--------------------------------------.----.---.---......------.-----.-----------.-..-.---.---.----------.................._.............._

que viu a -......--------------------------------_-_....------.....:-- --- ..-..-.---...--.--..-.....---- .------.-...---------.....-----....- -------.:----

carrer----------------------------------------------------------, n,°........-... es subscriu a MIRADOR

' net preu fixat de 3`50 .pies. trimestre,

de---------------------- --------------------------------de 193.......

Asalto, 45.-6aicel^n.
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