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El nostre Parlament De Dijous	 MIRADOR INDISCRET
- a Dijousi la nostra_política

Han estat molts anys que el poble de
Catalunya vivia només de la illusió de go-
vennar-se ell mateix. D'ara endavant cal-
drà que d'altres illusions ens sostinguin i
ens esperonin. La inauguració del primer
Parlament Català marca una fita de la pe_
regrinació inacabable de Catalunya .per la
història. Fita joiosa i gloriosa. Solament
manca que els polítics sàpiguen fer-se dig-
nes de i'hora que ha sanat per a ells. Mai
l'encert de 1á gestió -d'uns quants no ha
estat tan desi:tja'bi'.e per a tothom. Que

aquesta ilfusió — l'esperança 'en l'èxit deis
^Iornes que formen i que menen aquest Par-
lament --1 pugui succek les illusions i es-
perances passades ! 'Que els èxits d'ara en-
davant superin els anteriors! Que una sort
plena de .prosperitat doni eficàcia a la bona
aoluntat dels homes ! MIRADOR, aquests mo-
ments, batega al ritme de tots els cors de
la mostra terra.

Però MIRADOR, també, no es pot acon-
tentar amb situar-se sentimentalment din-
tre l'a• tualitat. L'acte de mirar, d'esguar_
dar és un preludi de la reflexió, de la crí-
tica ; igualment com participem de l'alegria
de molts, les nostres reflexions són opti

-mistes. D'un optimisme que tots els que
ens hagin seguit, sobretot a les nostres dar-
mres editorials, veuran que no és d'avui
ni tampoc és sense causa.

Dèiem al nostre número anterior que,
malgrat les propagandes d'una demagògia
carrinclona que el partit dominaint dugué
s terme duraint l'època electoral, no n'hi
liavia per alarmar-se excessivament. Car
una cosa és ,prometre i una altra fer. I, po-
sats a governar, tots els partits no tenen
més que una línia de conducta. La lògica
i el sentit comú. Si se n'aparten es des-
trueixen. Per això — nosaltres n'estem se-
gurs —, els mateixos que han exposat pro-
grames i manifestat opinions contradictò-
1-Ies amb els nostres, no tenen mi tindran
Anés remei que acceptar els nostres progra_
mes i opinions a cada cas i a cada moment.
I això, com a bons catalans que som i
ímicament inspirats en el bé de Catalunya,
ens omple d'una satisfacció ,pura i tan no-
ble com la que ens causarien altres èxits
de més aparença i més espectacle. Car no
podráen trobar millor consagració els nos-
tres esforços, ni veure's coronats de més
eficacia.

I qué ningú no es pensi que parlem en
so de profecia. Ja tenim una confirmació
del que diem, i és 1'allocució ,presidencial
de Francesc Macià, adreçada a1 poble amb
motiu de la inauguració del primer Par-
lament de Catalunya. Allunyada de l'esperit
partidista, contradient àdhuc part dels punts
de la campanya electoral, més .aviat hi po-
dríeu trobar similitud amb el .nostres punts
de vista de sempre. Política d'altura, de con-
còrdia, de, prestigi, basada en les coinci-
dències més que en les discrepàncies dels
partits ; política adaptada a les possibilitats
i adreçada a obtenir-ne de més amples
textualment, no política de partit ni d'es-
tament, sinó per a tots els estaments. Com
ds escaient, digne i oportú aquest ideari,
tan llunyedà, per cert, de les elucubracions
mitinesques!

Una altra confirmació del que diem : les
manifestacions del senyor Compainys, pre-
sident designat de l'Assemblea. I, sens dub-
te, si anéssim preguntant un per Ini, tots
els dirigents elegits i preconitzats de la
nostra terra, recolliríem arreu la mateixa
impressió. .. llevat del que dirien tres o qua-
tre que, fatalment, posats a fer, també
vindran al nostre parer o es suïcidaran polí_
ticament.

Qui se n'estranya? No pas nosaltres.
Car el que passa i el que d'una manera

A la pàgina z d'aquest número

continua el reportatge de

Carles Sentís:

Múrcia, exportadora d'Homes

necessària passarà sempre no té res de pro-
digiós. L'error ve de pensar-se que la fmi-
ció de governar un poble pot fer-se d'una
forma arbitrdria, segons 1''albir o les humo-
nades de tres o quatre. Doncs bé ; ni tres
uri quatre, ni quatre cents, ni cap nonm_
bre, ;poden obligar un poNe a canviar de
manera d'ésser. I tota política que s'oblidi
d'això, no té més remei que rectificar-se a
cada instant, sota pena de sucumbir. .

Per això, ja des del :principi MIRADOR ha
sostingut, contra certs alarmismes i certs

pessimismes, que no n'hi havia por tant
que, pel .prestigi de Catalunya, hauria estat
millor que el govern no fos constituït per ho-
mes que s'han d'anar•rectificant d'una ma-
nera contínua. Perd que això és una molès-
tia que no arriba a perill. Amb els uns o
amb els altres, el país farà la seva ruta,
i, vulgues no vulgues, _1'IEsquerra no durà
a terme aquelles pensades delirants que
posaven la pell de gallina als temorencs i
engrescaven els baliga-balagues. Posada a
la tasca, pendrà el nostre» ,programa, no
el seu». I no farà pas el que «ella» ainun-
ciava, sinó allò que «nosaltres» li dèiem
i li direm a cada punt i moment ; per ara
els fets ens donen la raó, i tot just som als
inicis. Més endavant s'acusaran encara més
les coincidbncies. Car un dels trets típics
dels desoris veltbalistes ós de predicar urna
cosa i de fer tot a l'inrevés. L'inrevés és
la realitat.

Call pendre les coses com són. Si l'actual
moment de la vida pública a Catalunya no
té el to que calia, i si per la feblesa dels
dirigents ens amenaça la possibilitat que
torni a reviure pr potent la política enso-

'pidora i materialista de la Lliga, no seran
un i altre cas .m'és que un ,accident de la
nostra història que els fets inevitablement
esmenaran

MIRADOR creu en la resurrecció de la
mostra pàtria contra tots els entrebancs, de
fora i de dins. Saludem plens de fe el primer
Parlament de la Catalunya lliure i li augu-
rem una gran tasca positiva, perquè té dI
poble amb ell i «damunt» d'ell.

La tasca necessària

La setmana passada, MIRADOR publicava
el seu número mo. Amb aquest motiu, ens
reuníem, en un sopar gairebé improvisat,
al voltant d'una taula de la Maison Dorée,
la majoria dels que fem aquest setmeunari i
alguns bons amics, tot esperant reunir-nos,
en moltíssim major nombre, en el sopar amb
què acostumem de celebrar l'aniversari de
l'aparició de MIRADOR, que s'escau la dar-
rera setmana de gener.

L'important d'aquesta reunió anual i ami-
cal, és el canvi d'impressions sobre la feina
f eta per aquest setmanari i la que vol fer.
La conversa amb persones alhora que ami-
gues, de criteri a tenir en consideració, ens
interessa, com ens interessa també el con-
cepte amzb què ens pugui tenir el nostre
públic habitual. Al capdavall, és per ell que
treballem ja fa prop de quatre anys.

En aquest temps de vida — que ací és
llarg, per a una publicació —, hem seguit
sempre una direcció constant i hem procurat
mantenir sense defallences un to que no és
pas feina llanera fer que no baixi, sinó al
contrari, en mig del confusionisme general
que han afavorit la dictadura, la postdicta-
dura i la interinitat d'abans de l'Estatut.

Sempre hem 15ensat, escrit i obrat com a
catalanistes i com a liberals, i, per un de-
terminisme temperamentat, biològic, no po-
drem mai obrar d'altra manera. Hem aspi

-rat en tot moment a compendre les qües-
tions i les persones, i situar-nos davant unes
i eltres en una posició intelligent i sensible.
Hem volgut que la nostra no fos una feina
de diletant que s'entreté escrivint, sinó una
tasca situadora i orientadora. Això és el que
MIRADOR ha pretès fer i el que es proposa
de fer cada dia més. Perquè, cal dir-ho, el
confusionisme no ha cessat encera, ni sem-
bla gaire pròxima la seva extinció.

D'una banda, els anys de dictadura, junt
als que la precediren i dl que la seguí, su-
primint la funció Aolltir^ han tingut efec-
tes esterilitzadors pel que fa al seu exer-
cici per part, sobretot, de les generacions
pujades aquells temps, i han minvat l'edu-
cació política d'un. poble que no la tenia
pas massa afinada.

Es sobretot aquesta tasca d'educació la
que ens interessa més — en política i en
totes les qüestions —, perquè és la que més
afecta l'esdevenidor de Catalunya..

Tenim per la més eficaç aquesta tasca,
perquè totes les coses són connexes en
aquest món, i — deixant de banda les figu-
res isolades, de vàlua individual, però d'ir-
radiació limïtadíssima —, la puja de nivell
dels uns s'acompanya a la llarga, automà-
ticament, de la puja de nivell dels altres.
Com més elevació en la gent, millors polí

-tics, millors oradors, millors artistes, mi-
llors escriptors. Aleshores, d'una manera
fatal, la vida esdevé impossible, i més en-
cara l'èxit, a totes les manifestacions de
baixesa de sostre, de poca-solta, de manca
de to.

Es únicament així que Catalunya pot dei-
xar d'ésser provinciana i encongida, sobre-
tot ara que té a les mans atribucions de
govern .

Es aquesta feina hrimordias la que M[-
RADOR s'ha proposat sempre i ara més que
mai, i tothom que l'emprengui i hi 'treballi
comptarà amb el nostre ajut més decidit,
sense regateig.

Giov inezza
EI senyor Simó Bofarull, que présidí la

sessió preparatòria, hagué de suspendre 'la
sessió perquè els diputats es posessin d'a-
cord sobre la composició de la mesa d'edat,
car «no havia estat possible esbrinar l'edat
exacta deis senyors diputats».

La declaració produí sensació. Resultava
que tots cls diputats es negaven a declarar
l'edat, i els .pocs que s'hi avoniem, es treien
del damunt una considerable quantitat
d'anys.

El senyor Abadal, pie de bonhomia, di-
gué :

—A veure si oncara em tocarà a mi fer
de secretari !

La credencial desapareguda
A l'hora de presentar les crederícials, el

diputat i dimitit tinent d'alcalde senyor Joan
Casanelles no trobava a quina butxaca se
l'havia posada. Passaren uns minuts i 1a
credencial encara no sortia.

EI jove i elegant polític observa humo-
rísticament, amb aquell accent lleidatà que
el fa tan simpàtic

— Consti que no me Q'he venuda!

Nosalfres sols
Malgrat l'optirnisme general, el saló de

sessions ddl Parlament no pot amagar les
seves dimensions una mica exigües. Ho co-
mentava un grup integrat per consellers i
diputats esquerrans. Algú suggeria solu-
cions. Però un altre l'interrompé

—.Ja ho tinc ! Deixarem la minoria de :a
Lliga a fora els passadissos.

Qúesfions d'indumentària
EI senyor Dalmau Costa, i'esplándid cap

de cerimonial del Parlament, en els dies
que precediren la sessió inaugural sentí 'la
temença que en el dia solemne es trobés
ell tot solt vestint el jaqué protocollari. Per
això posava tots els seus bons oficis a con-
Vèncer els diputats que en aquella ocasió
havien de «mudar-se;; .

La majoria 'Ii contestaven que el jaqué
els venia petit, o bé que eren demòcrates
i enemics de cerimònies, etc. Perd finahnent,
acorralats pel senyor Costa, alguns d'ells
allegaren que no posseïen jaqué i que ja
no hi havia temps d'encarregar-lo.

En aquest moment, el cap de cerimonial
treia tots els seus dots de persuasió, de di-
plomacia i de tacte. Amb tot el dissimul i
com no donant-hi importància, deia a mit-
ja veu:

—'En lloguen.,,

L'hora del passeig
EI diputat senyor Tauler ,proposà, com a

hora bona per a començar les sessions, la
de dos quarts de cinc de Ta tarda. Digué
que dls afers de molts diputats no els per-
metien acudir-hi més aviat.

Es sabut que el senyor Tauler és un gran
aficionat a la caça, la gual cosa porta apa

-rellada l'obligació de ti-eure els gossos a
passejar. Per això, a un Pérez Madrigal,
encara desconegut, se li .acudí la següent
frase, que adreçà al senyor Tauler

—Haurà d'acostumar_se a portar-los a
pasturar aquí, al Parc!

Responsabililafs!
Proviment de la veïna collecció zoològica,

arribà al saló de sessions del flamant Par-
lament un prolongadíssim bramul de lleó.
D'esma, tots els diputats adreçaren llurs
mirades vers ól senyor Rossell i Vi'ià, com
demanant-li explicacions.

AI diputat i director de la collecció esmen-
tada li pujaren els colors a 'la cara.

Cfiquefa volunfària
A la cerimòinia inaugural del Parlament

de Catalunya, les senyores i els ,periodistes
es fixaven, molt especialment, en la manera
com vestien els diputats.

Res a dir dels regionalistes. IEs una mi-
noria homogènia àdhuc en el vestir. Ana-
ven tots rigorosament «uniformats» de ja-
qué, amb pantalon negre o de corte, fosc..

Els parlamentaris de l'Esquerra oferien,
en canvi, molta diversitat. Des del jaqué
i pamtailon clar, d'home ric, d'En Casame-
Vles, el qual semblava acabat d'arribar de
Longchamps, fins al complet estridentment
gris d'En Bru, passant per l'americana
marró fosc d'En Galés, tots els gustos es-
taven representats. Abundava, perd, oil ves-
tit negre. Anaven de jaqué homes com el
doctor Serra 1-Iunter, rector de la Univer-
sitat, Cdlldeforns, que és cànsol de Letónia,
i Battestini, metge.

—I tu, Casanoves, com és que no vas
també de jaqué? —'1i preguntà, estnanyat,
un amic.

—1Per què? Tothom sap que en tinc. PIn
tenia ja abans de .la República.

No ve de *res quarts
Havia tocat un quart de cinc i la ceri

-mònia no havia encara començat. Un pe-
riolista estava impacient.

-- Portem tres quarts de retard! —excla-
mava.

—Perdoni, jove — Ii féu IEn Pla —.
Aquestes Corts en porten dos segles, de
retard ; de manera que no viindxà pas,
ara, de tres quarts d'hora. Ja estem en-
tesos, eh?

La puntualifa4 del president
A prgpósit de l'exclamació del periodista

abans alludit, recordà algú, a la tribuna de
1a premsa, que e1 President de la Gene-
ralitat és l'home més :puntual que existeix
al món. Per a ell, una hora que s'assenyali
pel que sigui, és cosa sagrada, ben al
revés de l'Aiguader, que tradGciomalment
no arriba mai a l'hora enlloc.

Del gust del President de Catalunya per
la puntualitat en donarà idea la següent
anècdota

Un dia que havia de sortir d'excursió
amb En Gassol, aquest comparegué un xic
passada l'hora fixada.

—Li prego que m'excusi, senyor Macià.
M'me retardat una mica...

—Una mica? — objectà el President —.
Miri!

I li ensenyà el rellotge.
Passaven deu minuts.

Menjar amb Temps,
l'escudella freda

De ta ,puntua'ritat exfemada dell Pre
silent en té també referències certes, i
ben recents, e1 periodista Antoni Puch, di-
rector del Full Oficial.

Diumenge passat volia acompanyar -lo a
Manresa. Coneixent com coneix En Puch
ol senyor Macià, a la una es trobava ja
present al Palau de la Generalitat . L'hora
fixada eren dos quarts de tres.

Doncs bé : a dos quarts menys un mi-
nut, 'En Puch es va distreure uns mo-
ments...

El senyor Macià se li escapé.
El bonic del cas és que, perquè no li

succeís et que Ii succeí, En Puóh no havia
anat a dinar.

Silenci
En Pa'llerola ja ha claudicat! Després

d'aguantar- totes les envestides ; de renunciar
a la direcció de La Rambla i d'estar-se un
mes darrera l'altra fent examen de cons-
ciència, ha entrat de redactor a L'Opinió.
Algú esperava una manifestació pública

del popular Domènec de J3ellmunt, però es
veu que no sap per om començar i ha pre-
ferit fer él seu «traspàs» a la quieta. Hi ha
coses que realment só,n difícils d'explicar.

Un èxíf de la Ü. S. de C.
Per celebrar lá seva victòria, la Unió So-

cialista organitzà un vermut d'honor, es-
collint per aquest acte el café Tostadero de
la plaça de la Universitat. L'èxit d'inscrip-
ció fou tan gran, que la comissió organit-
zadora es veié en la necessitat de suspen-
dre'i, ja que dissabte a l'hora de tancar-se
les inscripcions, solament havien despatxat
els tiquets corresponents a la premsa !

Culfura alfonsina

Reunió de catalans que parlen castellà.
Un castellà colonial amb fort accent tarra-
genl. Ambient de provincianisme trotat. Un
jove i conegut advocat, ex-co • aborador d'El
Noticiero Universal, ex- gentilhome de S. M.,
ex-defensor de sindicalistes, ex-amic de
Sánchez Guerra fins que e1 noble polític
espanyol va rebellar-se contra el despotis-
me borbònic, ex-comissionat d'un encàrrec
reial per buscar diners a l'Argentina, pee-
sideix la reunió de dames enamorades de
Gil Robles i de cavallers entusiastes de la
Urraca Pastor. IEl jove advocat declama so-
bre coses d'art i de literatura, ti.pús Blanco
y Negro i Gracia y Justicia. Una de les
dames li pregunta si pot portar les seves
nenes a veure Noies d'uniforme. iEl jove
advocat gaileja i amb aire d'inflada sufi-
ciència li respon

—Yo no he visto este film, però para juz-
garlo me basta saber que es de Henry Bor-
deaux, el autor de La Prisionera...



Pati d'escombriaire

e fin heterogeni grup femení))
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això no és cap Obstacle per no complir el	

Dos DETALLS
que acaben de signar, ma'. que ho facin
amb tots cinc dits.	 Ambdós som eloqüents i concisos.

	

La llarga experiàneia en afers d'arrendaa-	 Ho dós no me'n sabia aveno. Era un
ments i desnonaments els ha proporcionat dia veia i —cl q da ]desembre actuat,
moltes ensenyances, ,i no en sial egoistes,	 precisament —, és a dir, a l'lhivern, Entre
oms él contrari les marques en alls arribats	 ,lúvol i núvol s'escapava un raig de sol.
de fresc o les comarques	 q	 raig q	 damuntnata s. Nin	

I
gú	 Un d'auests	 s queia	 unt de l'en -

de c olis no (uneix el valor d'una papereta	 lada d'un callejón situat davant d'un pati
de citació del jutjat, ni el nombre

arribar
 res que d',eseombraries. Tot el tros de davant de

se'n tina. fer trametre fins arribara !a	 la porta que el sol tocava, era pile, negre
benntana. Ni els 

es'
	 far s del jutjat sa- de mosques, i ben revifades. A penes és

ben taro bé què es` pot fer i deixar de fer
claus.eslbam	

possible d'imaginar les que hi arribarà a
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haver e: mes da

ESCENES auoéLIQals	
L'altre detall

d'agost.
era més impressiant.

'

1)'un heterogeni grup femen destacaven
A uns cinc cents metres del centre de La

'Porrassa, enllaçat estretament amb e lls ca-
llejones de murcians, formant un tot com-
pacte amb ells, hi ha un perímetre, no gaire
extens, ocupat per escombriaires. Cal re-
marcar que aquests escombriaires són ca-
talans o aragonesos. No són pas .pobres
posseeixen un carro, un cavall i un tros de
terreny. Són uns industrials.

A .cada clos hi ha un cobert per al carro,
i, en l'espai descobert, enormes muntanyes
d'esconrbraries. La primera vegada que ho
vaig visitar, haviaplogut. Les escombraries
havien rebut amb l'aigua un gran ellement
de putrefacció, i tot era una pasta que sem-
blava uniforme.

Furgant per la !)rossa o xipollejant pel

dues persones. Una, d edat Incerta, pero
per damunt de vint anys, boteruda, amb
una nina de cartó al braç : era idiota. L'ad-
tra, d'edat ben definida, de quinze o setze
anys, esvelta i de faccions regulars, amb
una criatura de pocs mesos al braç : n'era
la seva mare.

Aquest detall em servirà de transició .per
passar a parlar, junt .amb l'aspecte so-
cia!, del de les relacions conjugals en aque-
lla colònia, la qua: viu sota un règini d'a-
mor lliure afavoridor extraordinàriament de
la creixença de la .població, l'augment de
la delinqüència infantil i del contagiós tra-
coma.

Caa1.Es SENTIS
(Fotos Barnapress)

2 MIRAL^R

MÚRCIA, EXPORTADORA D'HOMES	 LAPEItITIY
La vida en un nucli tocant a Barcelona

és a dir, el	 tadants actuats -- ni el co_ fang, bi havia dues espècies d'éssers. I)'una
neixen,	 banda, •porcs, truges i porcells ; de l'altra,

Però quina im.pprtància té això? D'una	 criatures en l'adolescència o la infància. 'Els
o de l'altra manera tampoc no es paga e1	 primers no s'atipen tal com desitgen, són
lloguer.	 magres i negrosòs, de lluny semblen sen-

Després d'haver procurat saber per què
emigra el murcià i com emigra, cal saber
què fa un cop és als llocs que ha triat .per
mstallar-se, els quals sGn, corn ja he dit,
si no Barcelona mateix, algunes poblacions
veïnes a la capital i el M9gdia de França.

He passat uns quants dies informant
-me'm, perquè saber-ho no és tan facil com'

sembla. El murcià emigrat es pot cercar i
trobar en mdlts indrets, a tot .arreu, menys
en un lloc : al padró municipal. Degut a
això, no es pot establir una estadística
exacta de la immigració murciana i a ane-

rienca (ja es recordarà, com vaig consignar
en .altre lloc, el senyalament topogràfic de
la zona, a cavall entre les dues províncies,
que proporciona e1 contingent immigratori,
i les característiques comunes des seus na

-turals). Per tant, hem de comprovar la seva
quantitat i qualitat .per mitjans indirectes
pas per hospitals, tribunals, jutjats i em

-preses de traban, i també per la visita a
determinats barris.

Barcelona estatja colánies d'immigrats
pels seus quatre costats, perd la més nom-
brosa és la corresponent al N. 0.: Hosta-
francs, La Bordeta, Coll Blanc, que no són
dtra cosa que meres irradiacions del nucli
més dens, la céllula més grossa del sistema
murcià a Catalunya : La Torrassa, barriada
enclavada a Hospitalet,

LA CAPITAL DE LA NOVA MdRCIA

A La Torrassa es manifesten tots els
problemes de la immigració murciana, tots
hi tenen cabuda : és el compendi de tots
ells.

La Torrassa és tan murciana i quasi tan
gran com Lorca. En tot i pertot es respira
el més autèntic ambiant murcià. A la ,plaça
d'IEs:panya, abans d'arrencar 1'autómníbus
que ens ha de dur a La Torrassa, dl co-
brador, anurcià, repeteix amb cantarella

—Quién va a Murcia? Dentro medio
minuto va a salir el correo de Murcia, se-
ñores.

El meu acompanyant, pertanyent •a la
reduïda colonia catalana de La Torrassa,
accepta juguesques seriosament sábre ari
punt : que en tot e1 trajecte no sentirem
ni una paraula en català. Durant tota la
llarga conversa que sobre el Port Franc 

—esperança del murcià — sostingueren tot el
camí els veïns de vehicle, no caçàrem mi
una mala interjecció en català.

Apuntem unes dades, només des exclusi-
vament imprescindibles, tan explicites que
estalvien ))pitja columna d'explicacions : A
La Torrassa hi ha actualment 22,000 habi-
tants, dels quals 20,000 són murcians. IEIs
2,000 restants provenen de molts llocs; no-
més un miler escàs són catalans. Aquests
catalans viuen molt ben • avinguts, tots es
coneixen, tots van 3nig esporuguits arram-
bats a les .parets,

La Torrassa, per si ma ho sabeu, és un
turonet que s'alça tocant a Hospitalet, a
mà esquerra anant de Coll Blanc a Es-
plugues. Es — millor, seria -- un indret de-
liciós, ben situat i ben orejat. Anys enrera,
s'hi edificaven torretes amb jardinet, que
servien a llurs estadants de lloc d'estiueig
o de .passar-hi les festes. Però aquesta ges

-tació de harri d'esbargiment s'estroncà en
decidir alguns propietaris, amb mires lucra-
tives, 1a construcció d'unes edificacions es-
trambòtiques, que tributaven al fisc com

cases de dos pisos i estatjaven cada una
trenta o quaranta famí:ies. La construcció
no era pas massa sòlida, però com que —
sis o set anys enrera — hi havia demana

-dissa d'habitacions, el propietari, amb els
deu duros mensuals de lloguer quc treia
de cada una, amortitzava aviat aquells em

-bans de niaó d cantell.

ZELS ((CALLEJONES)) o «PASJLLOSn

Conc aquests noms indiquen, les vies no
auribGn a carrer : consisteixen tn un estret

passadís, a banda i banda del qual hi ha
unes vivendes amb dues obertures, una por-
ta i una finestra que corresponen, respec-
tivament, a les dues úniques habitacions
un menjador-cuina i un dormitori més aviat
esquifit.

Acompanyat d'una mitja autoritat uni-
formada — per la qual raó, en entrar a un
passadís cinquanta ulls ens fitaven alhora
amb evidents recel i hostilitat (tothom deu
de vuit a mou mesos de lloguer en amunt),
—he visitat quasi tots ells callejones. Per-
què no ens prenguessin per desahuciadors
i no ens afavorissin amb el tracte amb què
sovint els acullen, m'he hagut de fer passar
per dependent d'un procurador que volia
adquirir la finca. Aquesta condició m'ha
valgut urna sèrie d'oficiositats de les esta-
dantes, tendents totes -elles a desafavorir la
propietat en qüestió. En un des callejones
més rònecs, una veïna m'ensenyà la seva
cofurna, que ella estimà 1a pitjar de totes.
Un dels emba^ns ho era també, per l'altra
banda, d'un safareig ; 1a finestra donava
damunt mateix de l'aigua. La humitat tras-
puava de tal manera, que les gotes rodo:a-
ven paret avall.

A la sortida d'uns pasillos ja més dignes,
el meu cicerone em digué

—No es giri, no es giri, que allí hi ha
el principal del comité de la F. A. I.

En tombar la cantonada, vaig mirar-me'l
de cua d'ull. Amb boina i trinxera, tenia
ell cos i un peu repenjats a la paret i les
mans a les butxaques. Ens mirava amb
una mena de compassió, com si d'aquí pocs
dies ja s'hagués d'implantar e: comunismo
libertario.

*5*

Com Nova York està compost de grata-
cels, La Torrassa ho està de callejones, ,per-
què aquesta mena de construccions no estan
pas installades a les afores de La Torrassa,
sinó pertot, al centre, ad costat de carrers
principals, com ais ravals. Cada callejón
conté de deu a dotze habitacles, com a mí-
nimum. Els més luxosos estan senyalats
amb lletres; doncs bé, hi ha edificació d'a-
questes ,per a la qual no ha estat suficient
l'abecedari sencer de la llengua castellana.
A cada callejón correspon un — diguem;ne,
per entendre'ns — water i un safaretx, pe-
rennement embussat.

Cal remarcar que cada cofurna de "es
que componen un callejón, no correspon a
una familia, sinó a unes quantes. La quan-
titat de rellogats és esfereïdora. Ha arribat
a tant això del rellogat, que costa trobar
un llogater de primera mà ; en canvi, és
fàcil trohar rellogats de segon i tercer grau
i més. Sovint el contracte va a -nom d'un
tal Cascales o Juárez — cognoms abundan-
tíssims — que fa mesos i mesos que ja no
viu a La Torrassa. Els seus rellogats —

La qüestió que apunta en la darrera frase
es troba avui en un període d'extraordinà-
ria virulència. Avui encara és al Llit un
urbà que fou desarmat i apallissat per habi-
tants d'un callejón. Els entents de llença-
ment difícilment han reeixit i sempre han
suscitat escenes violentes. Setmanes enrera,
uns centenars d'immigrats iniciaren la mar-
xa sobre la Cambra de la Propietat de La
Torrassa, asnb l'intent de no deixar-ne pe-
rira sobre pedra. No cal explicar anècdotes
ni detalls : el caliu cova t qualsevol dia
s'abrandarà.

Ja es veu, doncs, que això de no pagar
el lloguer no es pas un fet banal, siinó que
P'.°' proporcions collectives.

Situem-nos, com sempre, objectivament i
considerem ets arguments d'ambdues parts
plled,ejants.

Contra el propietari. — Se li pot tirar en
cara la cobejança que l'emmenà a cons-
truir callejones on només poden viure im-
migrants d'una categoria tan dissortada.
Les mesures higièniques més elementals no
ham estat tingudes en compte. La cens-
truceió no és só:ida. Molts callejones són
alçats sense a penes fonaments, les parets
no són parets, sinó embans. Cal tenir en
compte que en temps de les obres del Metro
i de l'Exposició, el lloguer d'aqueixes co_
fumes era de deu duros mensuals ; ara el
tipus de lloguer són sis duros.

Potser no es pot mirar des del mateix
punt de vista el petit propietari, amo d'un
sol callejón — com un tramviaire retirat que
hi ha esmerçat ets estalvis de tota la seva
vida —, que efs gr'aans propietaris, amos
d'una illa sencera de pasillos -- grups Casa-
devalls o Jaume Borràs (l'actor) — que han
invertit, entre terreinys i construcció, milers
de pessetes, que, abans de l'actual vaga
de lloguers impagats, rendien un interés
e.evadíssim.

Contra el llogater, — Ha agafat el vici
de no pagar. Així que es veu en possessió
de quatre pessetes — ara això no és tan
freqüent com en temps de les obres ddl
Metro i de l'Exposició —, en comptes de
pagar el lloguer, agafa un dels transmise-
rlans que surtan i arriben a La Torrassa
mateix, davant de la taverna El Pajero —

un s'expén un peleón autèntic que tenyeix
el got —, i se'n va .a Múrcia a fer un xefldis
amb els parents i amics. Sovint, cobra dels
rellogats quantitats superiors a l'import del
lloguer, i no paga aquest. Es tot un mega
ciet. De tant en taint, quan fa deu o dotze
mesos que no paga, s'aconsegueix de treu -

re'l mitjançant una iindem,nització que li
serveix per pagar el dipòsit i et primer mes
d'una nova habitació de la qual ja no pa-
garà ni cinc cèntims més. I així successi-
vament. Aquest remei d'afegir diners parqué
1'estadant se'n vagi, és ,pitjor que la ma-
laltia : no és arar el cas que ]''estadant abati-
doni la casa acompanyat de.s vidres i les
portes, i s'ho vengui tot als encants de 'a
vora del mercat d'Hospitalet.

Ningú com aquesta gent, pel que fa a
pràctica a signar contractes d'arreindaanent.
Tan bon punt entren a un despatx, agafen
el tampó, hi suquem el dit gros 1 pregunten
¿Ande debo firmar? Fins es burlen de l'al-
tra part contractant perquè rubrica amb
delicadesa. Llur signatura — diuen —, com

Lln safareta col•lertiU

comprèn ; la vida en callejones com aquells
és un sedàs que mamés poden travessar amb
èxit naturaleses privilegiades. S'opera una
selecció natural. La criatura que arriba alls
deu ainys — em deia un metge que coneix
aquella població — sembla que ,porti al cos
totes les vacunes descobertes i per deseo-
brir. A part sis nens escrofulosos, els altres,
si cauen en aguna malaltia d'infància o
adolescencia, evdluciomen dintre d'ell.a amb
una regularitat de tractat de patellogia : cap
complicació no hi posa obstacle.

Però tornem al :pilot d'escombraries. En-
tremig de la brossa, uns porcells desenter-

ren un ram de flors voluminós, d'aquells
que en dls banquets es trameten, a pro_
posta de qualsevol de's deu oradors que hi
han parlat, a l'esposa de l'homenatjat. La
quitxalla xiscla d'alegria i es reparteixen
les flors. Un grup de marrecs de més enllà
ho ha vist, i a puntades de peu s'apodera;
del ram, deixen les flors més marcides als
porcells que les esfullen amb un cop de
morro, i amb les altres s'adornen aquells
marrecs.

Infants, flors, fulles, fruits, verdura, ami-
mallets... Si tot no fos tan 'brut i pudent,
quina escena de les Bucòliques !

D'escenes d'aquestes, i sobretot del que
els serveix de marc, em diuen que no n'hi
ha per gaire estona. Les autoritats assegu-
ren que dintre poc temps canviarà d'em-
plaçament aquell perímetre tan actiu de La
'I'orrassa.

El que, en canvi, no té fàcil ni curta
solució, és l'existència de callejones en unes
condicions soltament comparables a les dels
més endarrerits llogarrets africans.

Amadeu Vives. — De tant en tant, en
aquesta taula lleugera i banal dels nostres
aperitius, ens ve a visitar l'ombra de a
mort per esborrar el nostre somriure amb
una rígida taca de cendra. Mestre Vives,
estimat amic, vós que heu nodrit tantes ve-
gades la taulla dels meus aperitius reals,
que apuntalant-vos tot en el vostre bastó
de crossa, i torçant el cap amb aquell gest
tan propi vostre, aanb els pensaments abri-
gats per l'ala del barret negre, heu deixat
anar les paraules nasals, assossegades i
sornegueres pel clima, fred de la meva copa
de .picon ; mestre Vives, avui que hem acom-
panyat el vostre cos inert entre flors, mú-
siques solemnes i pompa oficial, deixeu que
el vostre record inesborrahie em vingui a
fer una estona de companyia, en aquesta
primera hora matinal, freda i silenciosa,
tan desembafada de comèdia por mi, tan de
la sinceritat.

Fa molts anys que ens vàrem conèixer':
us he vist en hores glorioses, en moments
que éreu intensament afalagat. Però en
aquesta hora, deixeu que pensi en vós nu
de tota .aurèola protocollària i teatral!. Dei_
xeu que •ponsi en aquelles tardes de Sant
Pol, al jardí de casa vostra. La reixa del
vostre jardí, els rosers, els baladres, més
enllà la via dd tren, i encara més enllà la
platja dels pescadors, amb les ,parelles de
bous, les barcasses ancorades de proa en
I'areny, i la !lum solar dessagnant-se de
mica en mica entre la barreja sabonosa i
translúcida de l'aigua del mar.

En el vostre jardí de. Sant Pol, aguantant
l'alè de l'agost amb la camisa folgada, i
tapant els cabells esburifats i negres amb
una gorra absolutament anònima, m'heu
abocat l'alcohol hospitalari i heu abocat el
vostre anondleg tot com um alcohol , de la
millor marca. 'En aquelles tardes de Sant
Pol, hem encetat la migdiada i no ens en
havem adonat que él cel era ben negre i
la platja deserta, ,parqué la vostra conversa
inestroncab:e i maliciosa ha anat salltaht de
marge en .marge i s'ha enfilat a la llum dels
poliedres eterns i ha fregat el pèl verdós
de les anècdotas, més immediates i més in-
consistents.

Fin aquell jardí de casa vostra, i en 1a
vostra taula guarnida sàviament de totes les
espècies del país, mestre Vivos, hem 'parlat
de coses que ens interessaven particular-
ment, deis nostres somnis i les nostres rea-
iitats de collaboració; hem anat .pastant i
donant forma a l'obra teatral, en _la qual
jo posava tot el meu treball i la meva fe,
I vós anàveu posant la vostra música més
responsable i més viva, somiant en la crea-
ció de la comédia musical catalana.

Hem conversat de vós i de mi, i de tots
els amics, i de totes les persones més o
menys lligades a la medulla i a 1'eslperit
del nostre país. M'heu dit tantes coses es-
moladas de sagacitat, heu estat de vegades
tan àcidament epigramàtic, tan profunda-
ment comprensiu, que la vostra gesticulació,
els vostres ullets, des vostr s paraules em^
duien a- flor de pell una mena de vantet
socràtic, perfectament lligat amb aquells
bous, amb aquella platja, ami aquelles bar-
casses, amb d'alacritat d'un nuvoet asmu-
nyedís i amb la precocitat d'una estrella
maliciosa que ens feia l'ullet foradant 'a
densa boira blava del cel.

Deixeu que recordi, mestre Vives, aque-
lles tardes que us atrapava havent dinat,
en la vostra casa de la Gran Via, sol en
el vostre estudi, abocat de cara a les solfes,
abocat completament i carregat d'espatiles
deixant anar el bufec anguniós de la ins_
piració, talment com aquells misteriosos ru-
miants dels tròpics, que aboquen tota la
seva mole corporal projectant -la damuint
d'un rec d'aigua vidriosa, entre uns vege-
tals verges de proxfamació. Deixeu que re-
cordi e'.s vostres ulls i els vostres llavis,
sortint d'aquell somni vostre solitari, al qual
us havíeu lliurat completament, i topant
amb l'anècdota real de la meva visita, i
composant el vostre despertar amb aquell
somriure correcte de l'amistat.

Deixeu que recordi la vostra trapaceria,
de cargolar un cigarret, que jo diable temp-
tador us oferia, 1 vós anàveu fumant ama-
gat dels vostres — perquè el tàbac us feia
mal — amb una voluptuositat de criatura.

Deixeu que us recordi lluitant amb les
tecles del vostre ,piano, a floc d'ulls les so:-
fes encara fresques, que vós dèieu d'aquella
manera personalíssima amb una mena de
balbuceig d'il•uminat, com si en cantar i
en tocar les 'notes, escrites defimitivament
dasnunt del paper, sentíssiu aquella vibració
especial, aquella indecisió que palpa i .prova,
que vós sentíeu en el moment de crear-les.

Deixeu, mestre, que recordi les mostres
vetlles del Colon, abans de sopar, en les
quals a vós no se us feia mai tard i teníeu
aquella mandra d'agafar el taxi, embriagat
com estàveu en el fil de tots els temes hu-
mans i divins.

En les nieves infinites hores de seure i
de xerrar, vós,mestre Vives, m'hi heu posat
les fites més originals, les més imprevistes
gardènies, les estrelles filants més sugges_
tives. !El vostre record està teixit de parau-
les tan vives, de conceptes tan esgarrinxa_
dors, que e: vostre record és impossible que
empallideixi mai. Pobre .mestre Vives! Tan-
tas coses que esperàvem tots de vós, ori

-ginalíssim 1 profundíssim català, Calíban i
Ariel tot d'una peça! Avui ens han separat
de vós per sempre més, entre metalls d'or

-questra, entre veus humanes, incens litúr-
gic i sol de desembre. Ara que ja s'ha
acabat tot, es fa més viva que mai la sorra
d'aquelles ,platges, els baladres i ets rosers,
la dopa d'anís, la vostra gorra anònima...

Josee MARIA DE SAGARRA

Saló Restaurant GLACIER

TOTS ELS DIES
GARRAFA DE PRIORAT

Plaça Francesc Maeiá, g (abans Plaça Reial)
i Rambla del Mig, cq. - Telèfon 22503

NOVETATS
'	 EN CAMISES

Jaume 1, 11
Telèl.11655

Vîatges Marsaus, S. A.
Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA

LLIURA: Bitllets de ferrocarril i Passatges marítims i aeris; els Bitllets

quilomètrics espanyols, a l'acte, facilitant ensems al client la fo-

tografia necessària.

RESERVA: Seients en els trens ràpids, Places en Pullmans i cotxes-

llits, Habitacions en els millors hotels, Autocars per a gran

turisme.

ORGANITZA també: Viatges individuals a preu fet, Excursiolís,

Peregrinacions, Congressos, Creuers i molt especialment

VIATGES DE NOCES a Roma utilitzant els bitllets redufts del

70 o/, que com Agència emissora dels ferrocarrils de l'Estat

Italià lliura a l'acte a tot client al qual interessin.

PaoelerAius I LLOGATERS	
1	 t 	 Il 	 coralars,	 s a.tres se ecclonen ma erra 1

quen petits tresors. Vam espellifats i bruts,

1
 però sota la crosta es descobreixen sovint

figures gracioses, 'Enlloc no he vist dues
nenes, d'uns cinc anys, com , les que juga

-ven en uns callejones més baixos que el
nivell del carrer, situació que els ha de fer
omplir d'aigua per poc que plogui. I es



La reial gana

Llo vàrem veure un dia al cinema, en unes
actualitats sonores . El petit ex-rei de Ro-
mania, Miquel, destronat pel seu germà
gran, posava, quiet i bon minyó, da.vanl
d'un escultor que lti feia el retrat.

L)esprés, els diaris han completat aquella.
informació gràfica. Un bon dia, el bust apa

-regué escarbotat. Gran enrenou a palau.
La feta era un delicte de lesa majestat, o
poc se'n devia faltar. • No calgué aprofundir
gaire les investigacions : l'autor de la ma

-lifeta era el mateix frincep Miquel.
—L'escultor m'havia fet un nas que no

n'agradava—va dir, per tota explicació, el
rebec prersonatget.
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Sar*Sadurní de Nova 1

A Ginebra, aquests dies, s'hauria d'estar
en plena activitat, ja que es desenrotllen
alhora les tasques de la Conferència del
Desarmament i les de la Societat de !es
Nacions.

Però sembla que aquesta activitat, que
podria porta a alguna canclusió definitiva
certs :problemes referents a la pau, sigui
obstaculitzada per les preocupacions origi-
nades per l'actitud nordamericana, decidida-
ment contrària a acollir les noves peticions
europees per a la prolongació de la mora-
tòria. Pel que fa a la solució de la crisi .
germànica, no •porta cap can-
vi a la po:ítica exterior del
Reich, basada en la revisió
del tractat de Versalles, que
hauria d'iniciar-se amb la con-
cessió a Alemanya de la pa_
ritat en el dret als arma-
ments.

La situació deu ésser a Gi-
nebra tan caòtica, que .ha es-
tat .possible tenir per verídic
el rumor que Davis 'hauria
proposat l'ajornament sine die
de la Conferència del Desar

-mament, cosa que podria cbn-
siderar-se com la seva fi, no
certament gloriosa.

Davis és del partit de Roo-
sevdt, i un dels homes de
l'Amèrica de demà, però en
aquest momeinï representa
Hoover en la reunió ginebri-
na, i és evident que la seva
situació és delicadíssima, ja
que pot ésser considerat carn
cona mena deministre dimis-
sionari, que ha de seguir des-
patxant afers d'administració
ordinària, tot sabent que for_
marà part del nou gabinet. La
seva acció ha d'estar d'acord
amb la del govern que està
a punt de cessar, i per tant
els seus poders són limitadís-
sims. Aquestes consideracions
haurien de bastar per demos-
trar la imexistdnci,a de la pro-
posició del representant de 'la
Casa Blanca, sense oblidar
que la ,política exterior que Roosevelt ini-
eiarà, segurament serà contrària a la fins
ara seguida per Haover.

No ens sembla, però, que siguibona po_
lítica europea la de donar excessiva impor-
tí>ncia als Estats Units, el govern dels quals
ha pres una actitud decididament hostil en-
vers Europa, la qual — a la nostra manera
de veure — lha tingut fins ara el greu — i
potser imperdonable — defecte de pendre
massa en deferent consideració un país que
no veu en aquest nostre vell continent, que
és i serà sempre a l'avantguarda de la civi-
lització ben entesa, sinó un camp d'especu-
lació, bo per esprémer . Cáldri.a, en canvi,
una unió europea que permetés a consti-
tució d',uin front úinic contra els eventuals
atacs econòmics de més enllà de l''0'cea.

Aristide Briand amb el seu .projecte de
Conáederació europea havia llançat ,la llavor
que uns quants dictadors han fet perdre
abans que germinés.

Les tasques ginebrines,.doncs, es descab-
dellen sota la influència de la preocupació
deguda a l'obstinada resistència de •d'ashing-
ton a mantenir .aquells compromisos morals
contrets abans de la Conferáncia de Lau-
sana, que pot produir greus pertorbacions
en el camp econòmic internacional.

Tot i això, s'han reunit a Ginebra gels
principals homes polítics d'Europa que te-
nen la tremenda responsabilitat del govern .
Els colloquis que han tingut reiterades ve-
gades, i especialment els de Mac Danald i
Herriot, deuen haver estat de gran impor-
tància, i aviat se'n coneixeran gels resultats.
Per només assistir a la pompa oratòria de
les reunions oficials, Mac Dona td i Herriot
no deuen haver deixat Londres i París ,per
trobar-se a les ribes del llac Leman, no pas
piaents cn aquesta estació de l'any.

La Conferència del Desarmament es tro
-ba encallada davant la no participació, ale-

manya, i això que, a la fi, Alemanya havia
acceptat, davant el posat enèrgic d''Herriot,
de pendre part a aquella Conferència dels
Cinc que Mac Donald havia cregut oportú
de proposar, i que per l'abstenció alemanya,
encara no s'havia pogut reunir. Però quan
aquesta Conferència havia estat darrera

-ment fixada, es pensava que 1a crisi minis
-terial germànica s'hauria resolt ràpidament,

o que vom Neurath hauria pogut amar .a
Ginebra sense pèrdua de temps. Serà ara
mantingut l'acord per a la convocació d'a-
questa Conferéncia, de la qual hauria de
dNpendre, si no la sort, almenys les moda-
litats de treball de la del Desarmament?

EI confusionisme que regna en l'horitzó
polític internacional és tal que no r`s ,possi-
ble una visió clara sobre aquest punt tan
important, especialment en consideració de
la necessitat imprescindible que tenen els
Estats de reduir les despeses militars per
tal de poder fer serioses economies i així

Agència exclusiva per a la venda de

Més que en les reunions oficials de la So-
cietat de les Nacions o de les Comissions
de la Conferòincia del Desarmament, ,l''inte-
rès d'aquestes jornades ginebrimes s'escau,
doncs, en les converses que es descabdellen
entre els caps dels 'governs allí reunits.

De totes maneres, el bloc alemany, italià
feixista, austríac, hongarès i turc — aquest
darrermés per delegació del govern de
Moscú que no pas per donar gust al de
Roma, després de la fallida de les negocia-
cions d'un emprèstit a contraure a Ità-
lia —, s'ha consolidat novament, i això
constitueix no solament un obstacle per a
a concòrdia europea davant de les preten-

sions nordamericanes, sinó un persistent pe_
crií per a 'la pau.

Aquesta situació, que aguditza encara més
a crisi econòmica, no pot prolongar-se inde-
énidament, ,perquè els pobles, mancats de
feina i ;passant gana, :poden acabar la pa-
ciència. Es hora d'acabar amb les dictadu-
res polítiques i econòmiques, i de seguir
una inova directiva que pugui conduir a un
efectiu desarmament moral i material, i do-
nar a la gent aquella pau i aquell .benestar
al qual aspira tothom i ,que podria aconse-
guir-se si certes divergèmeies i certes rivali-
tats fossin eliminades.

La vida no és eterna, i tasnbé les actua's
generacions tenen dret a transcórrer-la sense
agitacions i sense privacions i sofriments.

Pel que fa al desarmament material, si
es vol fer seriosament, deixant-se d'un cop
de dilacions i de ficcions, no s'ha de fer res
més situó discutir i aprovar el pla francès,
elaborat amb molta equitat i amb un espe.
nit conciliador i pacifista per Edouaed Her-
riot. Aquest ipla ofereix el mínimum de les
garanties de seguretat i el màximum pos-
sible de limitacions en els armaments, i
també pot resoldre àdhuc, des de certs punts
de vista, la qüestió de la paritat desitjada
pel govern de Berlín.

Fins ara, demés de les potències de la
Petita Entesa i de Polònia, només Espa-
nya s'ha adherit p'enament a la proposició
francesa. Fls delegats de la jove República
Espanyola, exempts de prejudicis de qual

-sevol mena i animats dels més sincers sen-
timents de pau i de democràcia, segueixen
a Ginebra una línia recta, i sóin radical-
ment adversos a totes les combinacions, in-
trigues i mainiobres tèrboles i o^bstruccio-
nistes. Per això Espanya té a Ginebra un
loc que ,podríem dir de privilegi i que li
permet de desplegar una acció fortament
beneficiosa sabre els veritables interessos de.
a pau.

En aquest moment mig babèlic i de mea-
quines rivalitats, la concòrdia franco-esma_
»yola en les reunions ginebrines és potser

p{g}¡^ 	 [ggpp	 l'únic espectacle que conforta i que fa can-
Societat General Espanyola de Llibreria Gebre esperances en la par i el triomf dels

principis democràtics.
BBarbarà,16 a	 Telèfon 17218	 TIGGIS
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disposar de les sumes de diner que calen
per a necessitats apremiants.

Tamhé s'ha afirmat ésser propòsit de Mac
Donald, i que a aquest fi s'h• uria arribat a
Ginebra obligant Herriot a seguir1'hi, de
fer avançar la gran Conferència econòmica.
Aquesta iniciativa no podria deixar d'ésser
considerada sorprenent. La nova Conferèn-
cia no és possible de reunir-la abans del
mes de juny vinent. Basta remarcar com
'ls eaperts no han ni arribat a establir la
llista dels tria s que hi haurien d'ésser trac

-tats.
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La darrera de G. K, C',

Davant de G. K. Chesterton, es deia que
un home acabava de sortir de Chicago per
fer la volta al món a peu.

—Desgraciat ! — va dir el conegut assa-
giste —. Si li surt bé, tornarà a trobar-se
a. Chicago.

La darrera de G. B. S.

Bernard Shaw, malgrat la seva edat, es
proposa donar la volta al món. El seu iti-
nerari serà : Mònaco, Jerusalem, Egipte,
Aden, Ceilan, Bombay, Singapoore, Hong-
Kong, Xang-hai, Pequín, Japó, Tahiti, San
Francisco, Nova York.

La intenció de l'escriptor irlandès és que
el seu viatge no sigui d'estudis. El que li
interessa és el mitjà de governar els homes
en falsos ben variats. Abans de marxar,
fer no desmentir la fama, ha fet la frase

—A Anglaterra ho vu governa els homes
lal com eren ahir; a Rússia tal com seran
derná. Jo voldria trobar un país on els go-
z'ernessin tal corn són.

Hindenburg i Hitler

L'article 5! de la Constitució alemanya
prescriu que, en el cas de mort o impedi-
ment del president del Reich a exercir les
seves funcions, aquestes recauen automàti-
conaent al canceller. El vell Hindenburçí
pensa que, a la seva edat avançada, no Qot
sentir-se segur de l'endemà, i una canee-
llena Hitler en un dels casos previstos per
l'article 51, podria posar l'exèrcit i la poli-
cia en mans de l'ex-emblanquinador.

D'aquesta manera, el cop d'Estat feixista
tindria lloc d'una manera normal. Però,
així i tat, la cosa no aniria tan llisa conz
fot semblar, sinó que inquietaria part de
l'opinió alemanya i, sobretot, la dinastia
dels Hohenzollern, que somia en la restar,

-ració i no es resignaria, si aquesta vingués,
a fer un paper purament decoratiu amb el
/oler a mans d'un dictador.

El vell mariscal, monàrquic de tota la
vida, no vol afavorir una semblant direcció
dels esdeveniments, amb el resultat de crear
a un Hohenzollern una situació semblant a
la del rei d'Itàlia.,

Durant la centúria passada l'europeu es
llençà febrosament a l'exploració de l'Africa,
vast continent l'interior del qual era gai

-rebé totalment desconegut. El que hom en
coneixia era el litoral, i això parqué el fre

-qüentaven els honrats europeus. Aquests,
ties de feia segles, es dedicaven a la profi-
tosa tracta dels negres, bèsties de treball
rreoessàries per a la bona marxa de les vi-
ques explotacions agrícoles americanes...

Però l'europeu del segle passat descobrí,
de sobte, que tenia una missió be'llíssima
redimir i civilitzar els africans, iniciant-]os

Negres liberians, encadenats

a les meravelles de la cultura blanca. IEra,
n'estava segur, una reparació que devia ais
seus germans africans després de tres segles
d'esclavitud destructora...

Les nacions europees s'installaren doncs a
l'Africa, reservant-se trossos enormes de
territori, retallats al caprici del primer que
arribava. Cultura, ordre, justícia, una or-
ganització tècnica superior—tal era el pro-
grama que exhibien tots en preparar-se a
civilitzar les terres dels negres...

Tot aprofitant-se de les riqueses del sò
mitjançant una explotació aciençada, scm-
hiava que el blanc devia fer de l'Africa una
mena d'Arcàdia i que la seva arribada re-
presentaria per al negre, sotmès durant se-
gles a la més trista barbàrie, la redempció.
Han passsat quaranta o cinquanta anys

d'ençd que els blancs; armats amb tan pro-
metedor programa, s'instal•laren de manera
definitiva al continent .africà. Hi ha prou
temps per veure quin ha estat el balanç de
l'experiment. I 1'evaluació de 1a capacitat
civilitzadora del blanc dependrà del resultat
més o menys favorable que doni aquesta
recapitulació de l'obra feta.

Però qui s'atrevirà a fer la recapitulació
en qüestió? Cal una equanimitat molt gran
per jutjar a cada un fredament, una impar-
cialitat extraordinària per no exposar-se a

$\t 1

éssor més favorable a uns que a altres. Tas-
ca difícil, com veiem.

Difícil, però no impossible. I que no era
impassible ho demostra l'obra publicada
suara per un jove estudiós francès, sortit
fa poc de la cèlebre Escola Normal Supe-
rior. 'E1 llibre es titula Noirs et Blancs (Co-
lin, editor) i l'autor és Jaoques Weulersse.

La seva ha estat verament una obra ple
-na de vida i de veritat, en la qual l'autor

ha sabut vèncer els esculls que a cada pas
se ]i havien de presentar. Weulersse no
jutja : relata el que ha vist. Però amb qui -

na agudesa ha sabut veure!
I cada una de les seves vi-
sions és un jutjament implí-
cit, paorós, terriblement acu-
sador per a l'home blanc.,. No
ha volgut fer de jutge, i ha
estat ien jutge implacable!

El Vibre, ple de vida, es lla•
geix sense poder-lo deixar de
la mà. I perquè el lector vegi
com surt de malparada l'obra
de l'europeu, li citarem dos o
tres exemples escollits a Q'at•
zar. Si em val d'altres, els tro

-barà abundants en el terri.
ide testimoniatge de l'obra de
l'europeu a des més diverses
zones de l'Africa que és Noirs
et Blancs.

Comencem, per exemple,
amb la colònia anglesa de
Nigèria. Weulersse hi visita
la zona minera de Jos. L''en-
ginyer director ]i parla de les
obres, a les quals, segons la
versió oficial, ino hi ha tre-
ball forçat. Na sembla però
gaire optimista de l'obra dels
seus germans de raça. Que
no 'hi ha treball forçat ?...
«Hipocresia farisaica, que ser-
veix iper calmar la conscièn-
cia dels que creuen tenir-ne.
Sí, aquestes gens vénen lliu-

rement a rebentar-se a les mines. Però aques-
tes tribus vivian de la caça i del 'bestiar, i
els nostres 'heroics sportmen han vingut a
fer-ne una matança. Vivien de llurs placers
d'estany i nosaltres els 'hi hem confiscat.
Vivien de llurs terres; nosaltres hem pres
les més riques. Tenien costums, que respec-
taven ; nosaltres les hem proscrites, com
contràries a la civilització—la nostra, s'en_
tén—; tenien una religió, nosaltres els hi
hem prohibida, no veient-hi més que inhu-
manes supersticions. Tenien caps ; els hem
tractat com esclaus. Després ha vingut l'ad-
ministrador, que els ha parlat de la justa
contribució que devien pagar a canvi de
tots aquests beneficis... ,,

Fem ara un salt. IEns trobem en ple cen-
tre de 1'Africa, al Katanga, la riquíssima
regió minera del Congo belga —d'aquell
CongoCongo belga que constitueix una immensa
explotació en la qual l'home indígena és
un punt de detall secundari, com es pot
llegir al paràgraif primer de la memória de
la Comissió Metropolitana per ]'estudi del
problema de la mà d'obra indígena ( 5924-
25) : «La primera obligació que incumbeix
a les nacions que posseeixen colònies, és
posar en valor llurs riqueses econòmiques.
Fis Estats civilitzadors han de totes ma-
veres de tenir en compte l'estat de les po-
blacions indígenes. ..a Preciós aquest de
totes maneres simptomàtic i eloqüent... Però
val més no parlar de les delícies del Congo
Belga, de la desagregació de les tribus i
de les desenes de milers de negres llançats
a les mines, arrencats a llur vida habitua'
— proletariat míser i lamentable.,. mil cops
més míser i lamentable que en la seva vida
anterior, a la tribu salvatge...

Baixem una mica més. Som a l'Africa del
Sud. Ací la situació--encara que oris sem-
bla difícil—és molt més sinistra. A les al-
tres coldnies, el negre pot morir sacrificat
pel blanc. Perd ací hi ha quelcom que és
molt pitjor que la mort: és el colour bar,
la barrera de color. «Es una regla que re-
serva als obrers blancs, i als blancs exclu-
sivament, tots els treballs qualificats—diu
Weulersse—. Així ham manté artificialment
els alts salaris per .als blancs, que estáte
tots especialitzats ; i hom surt guanyant la
costa dels negres, condemnats sense espe-
rança a fer els treballs més durs, sonso la
més mínima esperança de millora, siguin
quines siguin llurs actituds naturals, llur
experikncia, llur aplicació a la tasca.» De
manera que a sota del proletariat d'origen
europeu encara existeix, en aquelles terres .
de maledicció on el negre és una bestia, un

i sub-proletariat : el del propi habitant ori
-ginari del país ! ! I des de 1426 aquest hoy
-sor és a la llei federal de la Unió Sudafri-

cana, oficialment consagrat, reminiscència
de la primera constitució del Trainsvaal que
deia : «No hi haurà igualtat entre blanc i
negre ni a l'Església mi a 1'Estata... Par-
leu-me després de les castes de 1'India !

Caldrà afegir que a les mines d'or i de

diamants de Johannesburg els 200,000 ne-
gres que hi treballen són tractats pitjor que
les basties dels nostres pagesos I que la
mortalitat entre aquells desgraciats és
enorme?

Amb gran estupefacció Weulerssé ha com-
provat que l'única terra colonial d'Afr-iea
on no hi ha problema.,, són les colònies
portugueses! Quant a l'Africa del Sud, on
els negres-pàries són la immensa majoria
de la població, un jorn esclatarà una terri

-ble tempestat que tothom sent ja a l'aire.,.
Què us semblen aquests exemples de les

meravelles que ]'europeu civilitzador ha s-
-bat fer a ]'Afeita?... Enlloc no ens apareix
més clarament el fracàs formidable de )xa
seva pretesa missió civilitzadora !

Llibre coratjós i admirable, aquest de
Weulersse--car cal tenir no poc valor per
dir les coses que ell diu...
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L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

Les alternatives ginebrines

Davis i Flerriof

D'altra banda, aquesta Canferéncia no
podrà donar algun resultat, ni afrontar im-
portants qüestions, perquè no hi serà deli-
niada l'estabilització de les monedes. I per
tal de regular aquest problema cal abans
que res la solució del dels deutes. I vetaquí
crom l'obstinació americana amanaça de sa

-botejar la Conferència econòmica, com ja
ha desvaloritzat els acor,cis de Lausanna.

L'OBRA DE L'EUROPEU A L'AFRICA

Negres i blancs
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((El Doctor Arrowsmith))

_íA' UN ÈXIT REMARCABLE HA

''r- CONSTITUIT L'ESTRENA AL
DE

Femina

•

La

més
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EL CINEMA
L'ACTUALITAT CINEMATOGRAFICA	 D'ALTRES TEMPS

Algunes es + yenes W. S. Hart
Aerojo, a Barcelona	 r	 ... ; , ,	 nh,;1,a	 1 ' ,, f

i el seu cavall

El Doctor Arrowsmith és un film a re-
marcar. La seva filiació literària — Premi
Nobdl —, el prestigi del director que l'ha
compost — John Ford —, el recomanen a
l'atenció de la crítica.

Sinclair Lowis ,personalment s'ha doclarat
força satisfet de la transcripció cinematográ-
fica de la seva obra, vastíssrma novella pro-
lixa de detalls, i John Ford ha esmerçat
en la seva labor de filmació fins a onze bo-
bines per á transplantar a la pantalla la

l'estendardització dels arguments cinemato-
gràfics. Es un motiu noble, original i ple
d'intencions, intencions sobre les quals ma-
lauradament el film no és massa explícit;
però per la resta 'la tasca de John Ford
és excel•lent.

Minuciós sense enfarfecs an la posta en
escena, curull d'encerts fotogènics, di film
aconsegueix cap el final un major interès.
Ronald Colman juga el seu rol amb una
sabria dignitat. Helen Hayes en el seu di_

Dimarts vinent, a l'Associació de Cinema
Amateur, donaré una conferència sobre La
realització d'un film, el postor en escena es-
panyol Benito Perojo, l'autor de films com
La Bodega, a senyalar entre el.poe d'apro-
fitable que fins ara s'ha fet en 1a tan ano-
menada producción nacional que a penas
existeix, i quan existeix, encara és moit
pitjor.

Un film japonès
Una sola vegada hem pogut veure u;n film

japonés, a Barcelona, que fou comentat, ail
seu temps, en aquestes pàgines. Ara, a Pa-
rís, se n'ha projectat un de parlant, que
havia suscitat un viu interés. Però segons
André Levinson, Nip¢on, que així es diu
aqueix Mm, ha decebut profundament, tant
que 1'esm•emtat crític conclou que, .per .a
l'art extrem-oriental, no hi ha pas salvació
fora de la tradició, convencional, rígida,
tota en fórmules. Levinson retreu justament
a 4'autor del scenario de Nippon, el seu fa-
r atisme ingenu del progrés, amh un esperit
de denigració del passat d'un primarisme
intolerable. U'nicament unes escenes d'es-
grima, amb aquells xiscles de rata-pinyada,
troben gràcia per llur virtuosisme malaba-
rístic, davant el crítie.

'Es curiós, de passada, retallar una cons
-tatació de Levinson que val la pena de re_

marcar:
aiE1 que importa de proclamar (car massa

pocs occidentals se'n recorden o se n'ado-
nen), és que, per una troballa providencial,
el cinema americà i, en consegü noia, el
nostre, deuen a la influència oriental la
reforma decisiva del joc dels actors sobre
la pantalla muda. Es, en efecte, gràcies a
Sessue Haiakawa, en Forfaiture, al seu ros-
tre terriblement plàcid, d'esmalt dur, on
només vivien els ulls ametllats, fulgurants,
que el cinema aprengué a substituir l'agita-
ció epilèptica dels mímics d'altre temps per
la sobrietat dels caps em primers ,plans,
absorbits, destroçats sota exteriors immòbils

fícil paper té moments felicíssims que 1a i on la mirada resumeix el drama interior.»

fam una excellent partenària de Ronald Col-
man. Per un moment, temíem que l'apari-
ció de Myrna ,Ley, vamp, no vingués a
rompre la bella unitat del film amb la in-
troducció d'alguna quimérica passió román-
tica. Sortosament res no hi ha d'això i
l'obra, gràcies a Samuel Goldwyn productor,
Sidney Howard adaptador i John Ford di-
rector, resta un film seriós i auster.

Heus ací Carole Lombard, que després
d'una pila d'anys de vida obscura pels siu-
dios de Califòrnia, es troba avui elevada a
la màxima categoria estellar. Val a dir que
la gent de la Paramount són molt hàbils
a posar en evidéncia els seus dots d'actrius
i les seves magnificències femenines. L'hem
revista en La insaciable. Un filin que té
qna primera meitat molt divertida, .per cau-
re després en unes divagacions del tot con-
vencionals. Tot. el que és espectacle, gags
anecdòtics, interpretació, té una gràcia fàcil
que fa de bon veure. Perd tot el que és ex-
posició, desenvolupament i desenllaç del mo_
tiu no té cap consistència.

Els germans Marx han tonnat a sorpen-
dre'ns amb el seu art tan sui generis. Veiem
en Pistolers d'aigua dolça un espectacle que
té de vegades un aire de circ eqüestre, es-
pectacle conduït amb un humor descordat
i extravagant, amb bons trucs de clown i
sempre tot comprés dins un ordre de cinema.
Res aquí d''u,na funció anodina. Hi ha de
tot, des de eles corredisses, trompades i cai-
gudes estrepitoses que són els elements fà-
cils del còmic cinematogràfic, fins a les sub-
tils combinacions plenes de malícia.

tre aques s	 -r-
rada dels quals produeix l'obra artística.	 JAUME PASSAR!ELL

Hart era, perquè ens en sabia donar la
impressió total, un cow-boy autèntic. Gai

-rebé tots els altres només en feien. Hi ha,
en aquesta diferència, tot un món de com_ •
sideracions a fer.	

GUTEMBERG, S. A.1 bé. L'home rude i brau, encara no ma-
lejat per les complicacions, per les giragon-
ses estrafolàries de la vida civilitzada; lliu-

	Ma lJin^ria, Ti US, Filetat e de
rat per complet als seus instints, els quais	 q	 p	 g
les circumstàncies feien derivar vers la ban-	 bronze, Tintes i Utillatge per les
dat o al contrari, però que després d'una
lluita aferrissada amb aquelles, i en molts	 Arts Gràfiques
casos amb el seu jo, solien caure del cantó
del bé; heus ací el cow-boy. 1 tot això,
que no és pas .poc, és el que aquell actor	 Aguilers, 1 i Via Laietana, 4
sabia expressar d'una manera definitiva i	 Tel. 15524 • BARCELONA
perfecta en les seves encarnacions. IEra el
orototious del cow-boti. Tots els altres eres
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història d'aquest home de ciéncia que de-
buta sense esclat com a metge en una po-
blació rural, per a esdevenir amb el temps
un famós bacteriòleg, descobridor d'un sè_
rum contra la pesta bubònica. El doctor
marxa amb la seva muller a les Antilles,
on el flagell de la pesta fa estralls, a expe-
rimentar l'eficàcia profilàctica del seu sè-
rum, el qual es revela absolutament eficaç,
i assaboreix la joia del triomf, just al mo-
ment en què la seva muller mor, contagiada
pel microbi.

Cal felicitar-nos per la gesta de Samuel
Goldwyn iportant aquest assumpte al cine-
ma. Es un tema que no es ressent gens de
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Nomenament
El nostre collaborador Joan Tomàs ha

estat nomenat corresponsal a Barcelona de
la coneguda revista cinematogràfica Peor
vous, de París.

:l IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII=

ñ 	 C
11,1
u

Passeig de Gràcia, 57
__	 Teléfon 79681

Sessió a dos quarfs de quatre.
E A les sis, sessió especial, nume=

rada a 2 pesse4es l'en&ada
_	 ♦	 _

= NOTICIARI FOX
Repertatges Cineac_
CONTRASTOS

(Documental)

	

Aquesta setmana tenim un Buster Kea-	 Exit de la Catifa Mágica Fox
ori a film dee Fe un ere el al -

voli i 
u» 

film de 	 Ozep sobre els Karara-
mazoff al C'apitdl. Bona setmana, doncs.
Preparem.aios també a veure aviat al Coli-
seum un magnífic film de John Cronwell, Ç	 Dijous, la pel'lícula
titulat Què val el diner ?, inspirat en la no-	

''
	 ^^

vella de Dickens Dombey i fill, i interpre-	 REINA ARRIBA _
tat per George Bancroft. Uin fillm que situa _	 __
el seu director en un lloc de categoria entre 

_Equip sonor Br Cr Ar Pho^ophone
els realitzadors del moment.	
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William S. Hart

tots els altres temes —, la repetició insis-
tent d'uns tipus, fins arribar a l'amanera

-ment.
El cinema és u,n art. Per tant, ha d'ésser

amarat de sentit humà. Quan l'anèodota o
el pintoresc el superen, a9esbores esdevé un
tòpic.

Després de Hart,.no se'n veieren .pas pocs
ni molts de cow -boys per aquests cines de
D. Però aquests ja feien el que en po-
dríem dir comèdia, tot i que practicaven
un bandidatge o unes heroïcitats molt sem-
blants a les del primer. Era que l'anècdota
sobrepujava el sentit humà i desnivellava el
subtil equilibri que ha d'existir sempre en-
..---- 	 dos'elerrients la barrea Donde.

Un poema cinematogràfic	 Distribuïdors: "Sociedad Ibérica de Construcciones

dirigit per IIIII	 VIDO©I	 Eléctricas	 . I. C. I. - Passeig de Gràcia, 29	 SELECCIONS FILMÒFONO
Una exclusiva Febrer i Blai



Amadeu Vives a .Sant Pol de Mar

M1RADDR	 5

EL. TEATRE
Vives CIRC OLYMPIA

Nou programa
Sobre «L'Opéra de Quat'Sous"

Recordo la primera vegada que vaig veu_
re ]'Amadeu Vives : era l'agost de 1895,
en un dels intermedis d'un concert de la
Capella Russa que dirigia Dimitri Sla-
viansky d'Agreneff. Aquest concert es ce-
lebrava al Teatre Líric, o sigui la Sala
Beethoven, lloc d'espectacles 1''enderrocament
del qual fou una pèrdua ,pel decòrum tea-
tral barceloní, (De 1'einderrocament del Lí-
ric, només un artista català va protestar-
me, Miquel Utrillo.) Per aquella època jo
era un vai:et, però a casa tenien el bon
gust de fer-me •amar a totes les manifesta-

tions d'art. Començant tan jove a ficar-.me
en llocs així, no vaig tardar a ésser reba-
tejat amb di pretensiós gnom de «e1 fetus
intellectual».

En Vives, en aquella època, duia barba
i anava desastrosament vestit, i (segons jo
escoltava), tres noms l'obsessionaven : Pa-
lestrina, Vitoria i Wagner. Aquella nit, es
barallaven ell i En Francesc Alió. Amb la
seva veu d'espinguet, En Vives deia

—Esteu enganyat, i us enreden. Aquesta
Manon francesa que tant us entusiasma, és
Una porqueria, i Massen•et mi cursi.

Una matinada, al vell Tívoli, En Vives
dormia en una butaca de la sala. Damunt
del sostre de zinc del teatre repicava la
pluja. Era el juliol de 1899, i, per primera
vegada a Barcelona, s'acabava de dedicar
un homenatge teatral a 'En Vives. Nit de
la cinquantena representació de Don Lucas
del Cigarral, sarsuela de llibre immiillora-
ble : una refosa d'Entre bobos anda el jue-
go, realitzada magistralment per Tomás
Luceño, iEn aquella funció de benefici, En
Vives havia dirigit á l'orquestra 1'interfudi
d: la seva àpera Artús, el temor Casanyes
haviü _,: tat una romança, i l'Orfeó Ca-
talà, La pasioreta, La filla del loo rxant
i L'emigrant, que ja s'imposava aleshn° • .
Nit de triomf pol jove Vives. IEren prop
de les cinc del mati, però el xàfec oreixia
i es feia difícil abandonar el teatre. L'Ama-
deu Vives, que tota la vida li ha agradat
fer convorsa, fos l'hora que fos, responia
a urnes preguntes dol mestre Narciso López,
que dirigia com ningú aquell prodigi de
gràcia que és El barberillo de Lava 75iés, del
qual el mestre Vives era un apassionat. Eí
mestre López (que vaig veure, en 1915, en
un manicomi madrileny, on també hi havia
Emilio Carreras, 1'ídoll de la cuarta de Apo-
lo), .preguntava a En Vives qui havia estat
el seu primer mestre. I En Vives -- des-
prés d'una interrupció d'En Joanet Elias,
]'empresari del vell Tívoli, que deia : ((Aquest
ja va nóixer ensenyat, i quan era petit i
feia d'escolà prou va posar diners a guany»,
—exclamava

—Ja veureu. A casa estaven subscrits a
una revista que se'n 'deia La Ilustración
Musical, on constaven tots els mestres de
Barcelona. Hi vaig llegir el de Josep Ri-
bera, mestre de la capella de música de
l'església parroquial de Santa Anna. Vaig
anar a veure'l. Veient-me tan noi, em va
preguntar qué volia. «Vull ésser músic, i
apendre amb vostéu, vaig contestar. «Però
bé deus tenir pares, germans ?n, em va pre-
guntar. «Sí, ,perd no .vull que en sàpiguen
res.,, El mestre em va ,portar al .piano, em
va dar unes solfes, i a vista les 'vaig cantar
i transportar. Tot seguit em va admetre.
Tenia vuit anys, lliçons gratis i tres duros
de sou al mes. A la capella de música de
Santa Anna vaig passar quatre anys. Des_
pres, als catorze, me n'arnava d'oient a les
aules de la Universitat. Tant se me'n do-
uaven les classes de Filosofia com de Dret
o de Ciències. La Física m'agradava molt.
A la Universitat vaig fer amistat amb uns
xicots que ,prometen, que es diuen (lector,
tingues ,present que això ho deia Em Vives
pel juliol de 1899) Prat de la Riba, Fran-
cesc Cambó i Pere Coromines.

*5*

Cap al tard d'un dia d'octubre de r8g6,
passejaven per la Rambla del Centre l'em-
presari del Liceu, Albert Bernis, acompa-
nyat del gran liceista Enric Co'llaso, del crí-
tic musica'] de La Publicidad Josep Maria
Pascual, de Carles Costa i duel meu pare.
Bennis deia que ara anava en serio, que
donaria a conèixer una òpera francesa molt
difícil d'entendre, de Saint-Sañns, titulada
Sanson et Dalila. Un jove coix i barbut
s'acosta al grup, mentre Bernis continua
parlant de la nova òpera i ddl magnífic tem

-ple de Dagó que s'enderroca a vista i que
construeix t pinta Soler i Rovirosa. IEl jove

BRAMS NOVETATS EN
CORBATES IRARRBBABIR

Jaume I, 11
Telèf.11655

coix i barbut, que no és altre que !''Amadeu
Vives, es ficà a la conversa:

—.Aquesta òpera la sé de memòria i no
és tan difícil d'entendre com diuen.

—Vostè la sap, jove?—diu Collaso.
—.Sé el Sanson, i una altra de millor,

molt millor, que se'n diu Les noces de Fí-
garo i una altra d'immensa que és el Par-
sifal.

— Digueu que gairebé ho sabeu tot—fa
Berenis.

—Sé les benes i les dolentes. I respecte
les més que dolentes, vostè n'ha •anunciada

una, que és el Mefistòfele, que és una bes-
tiesa.

—Home, tant dirà...
—No dubti que és una bestiesa i molt

aviat tothom se'n fumerd. Jo tinc una òpe_
ra, Artús, que ja .pagaria Boito per saber
escriure-la.

Perquè En Vives, quan era jove, ,no culti-
vava la ironia com en els darrers anys.
Engegava trets de fona i rocs amb les mans.

*5*

Un fet curiós per a la història. A la tar-
dor de 1897, en uns concerts que el mestre
Antoni Nicolau organitzà al Teatre Líric,
contracta Richard Strauss, que aleshores
prim i duia un refilat bigoti ros. T :.ia tren-
ta tres anys i ja havia com.ost Don Juan,
Mort i transfiguració i Així parid Zaratus-
tra. 'Els dos primers .poemes simfònics es-
mentats van esbojarrar el púbi c.

Unia nit, uns quants entusiastes invita-
ren Strauss a donar un passeig en barca
pel moll de Barcelona. Amadeu Vives era
de la colla, i començà a parlar de literatura
i de música amb Strauss.

—No coneixeu — li preguntà—un poema
decadcnt, molt estrany, però, això sí, una
joia d'art; d'oscar \Vilde, que es diu Sa

-lomè?
—Ni el recordo—va dir Strauss.
—Doncs fa molt d'efecte quan es llegeix

—va dir Vives, i després d'expiiear l'argu-
ment, continuà —: Vu41 que el llegiu. Demà
a l'hora de l'assaig us el portaré.

Dit i fet. Després, Strauss se'n va amar
de Barcelona. I cosa de deu anys més tard.
la Salomè d'oscar Wilde, am :b música de
Strauss, triomfava pertot i rebia l'excomu-
nicació de Pius X.

Aquesta conversa enbarca me la va con_
tar el mateix Vives, i corroborar iEn Carles
Costa.

*5*

Un exoellent amic meu, Lluís Salgado,
és, com jo, un admirador d'Eduard Mar-
quina. Un dels sominis de Salgado era veure
collaborar l'Amadeu Vives amb d'autor d'EI
pavo real. Primer, el compositor volia que
el poeta 11 escrivís un Don Juan. Més tard,
tots dos acordaren fer una gran ópera cò-
mica de molt espectacle. En Marquina ar-
ranjaria una comèdia galdoniana i la titu-
larien El abanico duende. Salgado fou qui
no deixà en .pau En Mestres, aleshores em

-presari del Liceu, perquè .posés Balada de
Carnaval. Al mestre Vives sempre Ii va fer
gran illusió que al Liceu Ii estrenessin o
reprenguessin alguna obra seva.

Una vegada, en 1918, vaig anar a Ma-
drid, amb l'encàrrec d'En Salgado d'assa-
bentar-me de com estava la instrumentació
d'El abanico duiende. Cerco el músic i me'l
trobo, una nit, donant, amb Ramón Pérez
de Ayala, tombs pel Madrid vell. Abraça-
des. preguntes, facècies, etc. En Vives ja
feia temps que anava afaitat, ben vestit
i la seva unitat monetària eren les mil pes-
setes. Pérez de Ayala va dir-me que el mes-
tre Vives li cantava una cosa mollt curiosa.

—No res—va dir—, li explicava per què
sóc coix. D'una caiguda de fa més de tren-
ta anys. Sempre he tingut por als gossos,
tanta por que fins els somiava. Una nit,
a Toledo, vaig somiar que m'em,paitava un
gos rabiós. !Em desperto, agitat d'haver
lluitat en somnis amb un gos, i, horror!,
me'n trobo un de debò als peus del llit que
m'estava mirant. M'alço i, com un alluci-
nat, em tiro al carrer des del balcó. Vaig
acabar de desvetllar-me sobre l'empedrat,
amb un .braç i una cama trencats.

Aquella nit, IEn Vives va parlar i parlar,
contant i desenrotllant plans i .proyectes.
M'assegura que aquell estiu, a Sant Pal de
Mar, acabaria El abanico duende pel qua'],
de part d'mEn Salgado, li vaig preguntar.
I perquè aquest amic no s'entristís per la
lentitud, li trametria un record. I, en efec-
te, li va fer present d'una magnífica arca
gótica.

— Llàstima—deia 'En Vives--que no vis-
qui l'Alexandre Soler i Rovirosa per posar
en escena El abanico duende !—I, conti

-nuant la seva conversa amb Pérez de, Ayala,
afegia : —Mi espantosa tragedia es que soy
un hombre fundamentalmente serio dotado
de una imaginación alegre.

RAFAEL MORAGAS

La inquietud, en lloc moltes vegades de
superar les coses, les espatlla. Heus .ací el
cas d'IEn Sugranyes. !El programa inaugural
de l'Oiympia constituí, aquesta tempárada,
una bella realitat, que •constatàrem lleialment
en aquestes ;pagines, i una promesa de futurs
encerts. Però aquesta promesa s'ha esfumat
ja a Lhora que som. L'actual espectacle de
l'Wympia no eras satisfà gairebé gens, ni
per la seva qualitat de conjunt, mi per la
forma com esta muntat i presentat.

Trobaríem molt enraonat que En Sugra-
nyes ens oferís a la pista un programa d'a-
traccions a la manera dels espectacles dits
de fira o dels grans ciares estrangers, a-mb
la parada de tots els números i unes gotes
de musicahail, aplicat al circ, que servissin
d'enllaç, Malauradament, ,per al primer nio
té l'OlymPia l'atmosfera necessària, i per al
segon Ii manquem a En Sugranyes ele_
ments i gust — sobretot, gust. Aque'lis pa-
llassos vestits de ballarina fan angúnia de
veure ; aquelles salutacions que llegeixen
les germanes Cortesinas donen pena de sen-
tir; aquelles dues gegantes alémanyes, se-
nyoretes Van Droisen — paròdia tronada de
Laytom i Johnstone—, que si l'una toca
malament, l'altra canta .pitjor, reclamen un
vestíbull desllogat del carrer de Sant Pau
amb un home que cridi: Vayan pasando!
Si al circ, que hauria d'ésser el anés pur
dels espectacles, hem d'introduir.hi 'les fa-
cècies del Yes-Yes, la literatura del Oui-Oui
i els fenòmens de barraca suburbial, ja po-
dem plegar.

Em Sugranyes ha volgut fer un bon ar-
ròs, i s'ba .cregut que ja n'mi havia prou
amb tirar a la cassola uns quants talls de
peix relativament fresc. No, no n'hi gra
prou. Cal també saber cuinar.ho, cal te-
nir en compte la qualitat de l'arròs. No
m'hi ha prou amb la 'bona voluntat de
la senyoreta Pucci-filla del clown Pippo—,
dansarina i xilofonista ; ni amb el treball
técmicament remarcable, però desproveït de
gracilitat, de Miss Fillis al trapezi ; ni amb
l'acrobàcia volant, amb trampolí diastic, de
les Salvatoris, força digne d'esment, a des_
grat que la posició en els exercicis no és
bella gairebé mai ; per la netedat em la pre-
sentació del número; ni amb la vistositat
del dressatge dels coloms de Mlle. Diana
Loyal, a la qual havíem tingut ja ocasió
d'aplaudir cinc anys enrera al mateix Olym-
pia, quan es feia dir Miss Wolfurt; ni amb
els admirables plongeons des de gran alçò-
ria de Miss Swan Ringers i companyes,
amb  eoneg.:ics ací en un temps, ens

sembla recordar, ^ue portaven amb elles
Miss Peggy, morta en un accident ; ni, per
acabar, amb el cake-walie del 'ballet Dar-
mora, molt animat i ben resolt, però mal
vestit i més escaient per a un lloc on les
vastes proporcions no n'ofeguessin la grà-
cia.

De la parella de c'awns Seiffert i Marti-
netti no ens atrevim encara a parlar-ne.
Esperem que s'acabi aquesta mena de pro-
grama d'Innocents, en el qual àdhuc ells
es troben desplaçats; i que 1'0. • copia es
converteixi mo v ament en un circ com Déu
mama, sense comuns denominadors de mal
entesa feminitat i sense aquell chor de
1 "Aida o de La Corte de Faraón a la bar-
rera.

T.
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pels 4 germans Marx
Un sentit de l'humor completament inèdit; i
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Són dos 61ms PARAMOUNT
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BERT BRECHT
Quan, en 1922, arribó a Berlín, Berthold

Brecht — Bert Brecht — tenia vint-i-quatre
ainys. IEra tm poeta vagabund, en tots els
sentits de la paraula. No portava altre ba-
gatge literari que un premi que acabava
de guanyar, un munt de poemes de revolta
i una obra teatral que aquell mateix any
havia d'obrir-li .pas entre els joves que, com
ell, volien sentir-se acaronats per la glòria
Tambors en la nit.

Bert Brecht

Bert Brecht, nascut a Augsburg, venia
aleshores de Munic, on havia avalotat la
gent de lletres .amb el seu llenguatge bru

-talment descarnat i albora profundament
líric. Fugint de les idees abstractes i cer-
cant en la realitat de la vida, com John
Gay dos segues abans, la veritable poesia,
freqüentava els bars més rebentats i re-
corria els barris .més miseriosos per a trobar
motius d'inspiració i transformar la seva
iamtasia i el seu humorisme en cants de
tràgica amargor. Fou titilat de visionari, fou
acusat de cràpula, però la seva poesia, mani-
festatia, a l'igual també que Gay, en forma
de complantes i balades, s'imposava cada
vegada anés per la seva sinceritat, per la
seva força d'expressió, pel seu acoent humà.
Hi havia en ella l'atmosfera del carrer. Els
songs de Brecht es feren aviat famosos,
no solament per constituir una novetat i
troncar tota tradició, •sinó, a més, per llur
to pintoresc i llur contingut satíric, iEn re-
ferir-se més tard Franz Werffel a les tres
B representatives de la poesia de la nova
Alemanya, posava ja el nom de Brecht per
damunt dels de Beeher i Benn, els quals
comparten amb eli, segons el gram escrip-
tor austríac, aqueixa representació.

Havia arnat Brecht a Berlín, més que per
a altra cosa, per a poder- dur al teatre el
clam d'indignació i el sabor .popular de la
seva poesia. Tenia Brecht una obsessió:
el proletariat aprimit, i un odi : Max Rei:n-
hardt. Creia que a l'escena calia fer-hi obra
de reivindicació social, i d'una forma esque-
màtica, rudimentària, espartana. Tambors
en la nit obeïa a aqueix concepte del teatre.
Assdlí un gram èxit ; els defensors de l'ex_
pressionisme, deixant de banda 1''argument,
potser massa banal, .posaren l'obra als nú-
vols. «Heus ací — excl amaren, referint-se a
]''intèrpret principal — un home d'acció, un
home de carn t ossos !o Herbert Jhering,
e1 gran crític rival d'Alfred Kerr, li obrí
els braços i, parodiant Werffel, parlà de
les quatre B representatives de la jove
dramatúrgia alemanya :. Brecht, Bronmen,
Brust i Berlaeh.

La segona comèdia de Bert Brecht fou
Baal ; un altre èxit, però molt discutit i
acompanyat, e1 dia de l'estrena, d'escenddl.
Brecht havia accentuat la brutalitat i el
lirisme en el llenguatge ; havia accentuat
també, desfavorablement, la condició moral
del protagonista ; aquest, imatge d'un ésser
instintiu sense respecte ni consideració per
a res, es passa la vida cantan: per les ta-
vernes i vivint de les dones ; l'autor el deixa

morir, solitari i .abandonat de tothom, a
un retó de la Selva Negra. Brecht estrenà
encara tres o quatre obres sense importàn-
cia, entre elles, l'any 1927, una adaptació
d'Eduard II, de Marlowe, que per força
havia de seduir-lo pel tipus repugnant d'a-
quell rei, i finahnent, en igzg; donó a co-
nèixer, sota el títol de Drei Groschen Oper,
una versió arranjada de The Beggar's Opera.
El mateix que per a Eduard II de Marlowe,
sentia Brenht per a aquesta obra urna atrac-
ció irresistible ; li oferia ocasió, recolzant
els efectes i transformant in requisitòria
la irania indulgent de Gay, per a renegar

públicament d'uin grapat de
coses i institucions rnés res-
peetades que respectables.
Pabst, en el seu film, ha ate-
nuat bastant les exaltacions
de Brecht.

Weill, músic talentuós, el
temperament i les idees I~el

. qual són, si fa no fa, les ma-
teixes que les de Brecht, féu
la partitura de Drei Groschen
Oper. «He recollit les notes—
digué Weill — de les orgues
del carrer, igual que si arre-
plegués escombraries; jo es-
cric música per als pobres ; per
adés rics ja p'ha escrit Wag-
ner.n

Drei Groschen Oper cone-
gué, millor que cap de les
produccions ,precedents de
Brecht, el favor del públic.
Fou també, de totes maneres,
discutidíssima . Alfred Kerr,
sobretot, s'hi llençà com un
llop, acusant Brecht de pla-
gran, per haver introduït al
text unes balades de Villon, i
lamentant-se de la simpatia
que els espectadors sentien
per Mackie, el ba'ndoier triom-
fador. Perd els crits i des la-
mentacions de Kerr no servi-
ren .més quede reclam. Brecht
i Weill, a darrers d'aquell
mateix anys, estrenaren, es-
peronats pel succés de Drei
Groschen Oper, una nova ^^
mèdia : Happy End, en el
manifest preliminar de la qual
proclamaven que és més cri-
minal fundar un Bane que ro-
bar, i om s'hi veien, entre al-
tres detallis divertits : uns

gangsters de Chicago convertits per una
xicota de l'Exèrcit de Salvació, unes giris
vestides d'angelet cantant ]'Hosanna a 11aor
de Sant Rockefrdler i Sant Ford i unes
orgues de catedral amb un rètol que deia
«Les untem amb luibrificants de la Stan-
dard Oil.» Hi 'hagué un daltabaix.

La darrera obra de Brecht de la qual tine
notícia, fou estrenada a Munic a darrers
de l'any passat, amb música, sempre, de
Kurt Weill. Es un ((conte japonés)), titulat
L'home que diu que sí a Lot. La tendència
és anés revolucionària que nrtai. Es tracta
d'un pobre diable al qual tiren els seus
companys a un precipici perquè el veuen
feble per a continuar el camí i els resultaria
un destorb. Brecht vol significar amb aques-.
ta obra que per a la llibertat col-lectiva no-
s'ha de mirar gaireprim en el que faci.
nosa. Entén, com Gay, que la vida és una.
plasenteria, però ell s'ho pren a la valenta,
Ala !, i fumant puros de dos marcs.

Jonx TOMAS
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DE PARÍS ESTANT

Una recepció a l'Acadèmia

JOIER

Rambla del Centre, 33	 Passafge Bacardí, 2
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LE/ LLETRE/
AL MARGE DEL CENTENARI DE GOETHE

L'escriptor
Jrué Ortega y Gasset s'esforça a voler

-nos fer ,pensar en un Goethe que mo ha-
gués anat a parar a Weimar : «Nada debi-
lita tanto los profundosresortes del vi-
viente como el exceso cle facilidades. Esto
fué Weimar para Goethe en aquella sazón
decisiva. Facilitó el enquistamiento de su
juventud y quedó para siempre en disponi-
bilidad.» «Goethe se acostumbró a flotar so-
bre la vida—se olvidó de que era um náu-
frago. » ((Goetl% se vegetaliza. El vegetal es
el ser orgánico que no lucha con su con-
torno. Por eso no puede vivir sino en am-

Goethe en ternos del aWerther»

büente favorable, sostenido, mimado, por él.
Weimar fué el capullo de seda que el gu-
sano segrega de sí para interponerlo, entre
sí y el mundo.»

Potser Goethe ho veia també així, ja que
en marxà. Però reincidí.

La meva antipatia a Goethe va, però,
més enllà. Cert que Goethe devia tenir 1a
seva joventut apassionada, turbu:enta i tor-
turada si fa no fa com la majoria de .les
veritables joventuts. Cert que de totes .les
obres de Goethe em quedo arnb el Werther.
(La segona part del Faust treu tota la bona
impressió que pot fer la primera.) Però
també em serveix massa per veure l'enor-
me diferència que va de I'esoriptor a ]'home.

Sembla que .1'idilli de Goethe amb Car
-lota Buff fou molt breu i poc profund. Car
-les Soldevila ho comenta així :«Es ben

cert que el geni literari consisteix sovint
a canviar d'escala els sentiments reals que
comporta l'existòncia : d'urna tónue esgarrL
fança fer-ne urna commoció pregona, d''!n
sentiment trencadís, una adhesió capaç de
dur al suïcidi.» El ameu gust; però, és amant
de tot el contrari. M'apassiona molt més
la biografia d'homes que ham viscut una
commoció pregona capaç de dur al suïcidi,
encara que no hagin encertat gens a trans-
portar-ho a llurs escrits.
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i el suïcida
Quanta diferencia de Goethe a Werther!
Wert9ier envia el seq criat a buscar, sota

el pretext d'un viatge, les pistoles del ma-
nit de Carlota. S'estremeix pensant que ha
estat la mateixa Lota qui les hi ha lliurat.
Amb aquestes pistoles es suïcida.

Goethe el que féu fou amar a comprar
uns anells i els envià a la jove parella en
el dia de la seva unió. IEs més, Goethe
el dia de la seva partida va enviar a Car-
lota una carta que acaba així : «Jo, esti-
mada Lota, sóc feliç de llegir en els vos-
tres ulls la confiança que no canviaré.» El
subratllat és meu i avui—que podem veure
la vida de Goethe en totalitat—aquestes pa-
raules no ens sonen ,pas massa bé. I és
més encara, L'home ho aprofità per escriu

-re'n una novella de toms tràgics.
I)e totes les frases que corren de Goethe

no ,m'atrau pas aquella de «Més llum !»,
que si és que la va arribar a dir sembla
que no fou pas l'última. Les paraules veri-
tablement darreres vam ésser unes astres
més olímpiques potser. De totes les frases
que corren de Goethe em quedo amb les
que exclamà parlant d'un ruquet que pre-
nia el sol : mwie wa'hr, wie seind b^

Que veritables, que existents 1, més que
no opas Goethe, resulten els suïcidis que
hi ha hagut. Algun, com ens diuen, in-
Iluenciat més o menys per 'la lectura del
Werther, per més sarcasme?

Settem:brimi va escriure en una ocasió
que el qui d'adolescent no hagi meditat,
almenys urna vegada, en el suïcidi, no pro-
met fer res de bo.

Però awie wa.hr, wie sei:nd!», el sdicidi
Perpetrat.

I entre els suïcidés cap no se m'ofereix
tan colpidor com Angel Ganivet.

EI suïcidi per a Gam:vet--per estar preocu-
pat per la doctrina de 1a reencarnació de
les ànimes (llavors s'havien posat em voga
els estudis sobre les coses orientals i sobre-
tot les coses imdies)—•, no era un acabar
de cop, ni posar punt final als sofriments.
En l'Epistolari de Ganivet—Enfima part del
que hauria d'ésser—trobem aquest para-
graf : En ambos casos puedo permitirme
la satisfacción de entretenerme con mis
imáginaciones para disfrazar las miserias
de la vida e impedir que se acerque la idea
del suicidio, que no resuelve nada tampoco
si, como es de temer, tenemos varias edi-
ciones, y cua;nto aortes anos inutilizamos tan-
to antes nos echan tapas y medias suelas
en el laboratorio de las almas, para lan-
zarnos a funcionar de nuevo en este pla-
neta o en otro, si hay varios que nos ayu-
den en estas faenas.»

Malgrat tot, Ganivet ens resulta el suï_
cida més recalcitrant. Es llançà al riu Dina
en fer la seva travessia quotidiana. Fas-
satgers del petit vaixell es tiraron, acte se-
guit, a 'l'aigua i assoliren salvar-'.o de la
mort. Però tan prompte com va tornar en
si va desfer-se Iradament dels seus salva-
dors per tomar-se a llançar al riu ; aquesta
vegada d'u;na manera definitiva.
1 n es pot trobar en les obres de Gaui-

vet una descripció, ni un final taro deses-
perat com en el Werther ; el contrari, Ga-
nivet cultivà amb preferència el to popular,
fes dites bigarrades, la ironia, l'actitud de
tant se me'n dóna i la contradicció, més
que 1'academisme transcendental o més o
menys apassionat.

Goethe va escriure el Werther.
Ganivet només el va viure i el va morir.

Això per a alguns no compta o no els
arriba a fer ni fred ni calor. Però jo, .amb
tot el seu gavadal de defectes, em quedo
amb Gainivet. Al cap i a la fi no deixa
d'ésser un gust com un altre.
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espectacular, anyplïada pcI mlximum de
ressonància publicitària. Durant una quin-
zena diaris i revistes reprodueixen ja imatge
de l'immortal novell, li esbomben anècdotes
i extrets biogràfics, el fan intervenir en les
caricatures d'actualitat i si ]política ro-ap
man esmortuïda, Ii reserven l'exclusiva del
lloc correspoinent a la vedette del dia. Aquest
conjunt d'accidents hoanora un poble que
sap avalar el prestigi dels que ajuden a fer

-lo gran. La vanitat satisfeta és el premi a
l'esforç ; èdhuc quan l'elegit presumeix des-
preocupació i arriba a l'Acadèmia curtit
pels afalacs de la popularitat, com Pierre
Benoit,

Al costat del piquet de soldats honorífic
i de l'escamot d'agents encarregats de l'or

-dre, uña llarga fiera de persones esperava
resignadament dues hores a^bams que s'obris-
sin les portes del Palais Mazarin. Per no
haver tingut la previsió i la paciència d'a-
questa bona gent i per haver-se repartit uin
nombre excessiu d'invitacions, ens toca seu-
re em un seté rengle de trihuma material-
ment premsats Per un públic expectant i
devot. L'Aeadèmra traspua solemnitat pertot
arre». Els uixers van més llampants que els
generals d'opereta. L'amfiteatre és ple del
«tot París„ de la mond'ainitat i de l'elegància
barrejat amb literats de diferent graduació
que han vingut, segurament a pendre vistes
pol dia més o menys ,probable en qué els
arribi el torn d'ésser els protagonistes de
la festa. Els acadèmics ocupen, majestuo-
sos i greus, llur seient. Abunda entre ells,
com és de llei, la senectut decrèpita i sus-
citen el fàcil acudit que la majoria d'im-
mortals tenen la mort a dues passes.

Sobtadament, el repic d'un timbal anun-
cia Parri:bada del mou membre de l'Institut,
que apareix sota la cópula famosa assistit
de Marcel Póvost i Georges Lecomte, els
seus padrins. Veient -lo, se'ns confirma una
vegada més l'observació que gairebé tots
els personatges tenen un físic -tenriblememt
))qualsevol)). Menut, .rodanxó, els fulls del
discurs cargolats en una mà, avança .amb
l'aire d'un alumne aprofitat el dia del re-
partiment de premis. Segons diuen, des re-
cepcions de l'Acadèmia 'han impressionat
sempre el debutant. Quan el gai Labi^he
passà aquest tràngol començà el seu discurs
dient : «Senyors, vetaquí que la primera ve-
gada que porto una espasa al costat és la
primera vegada que tinc por.» Pierre Benoit
segueix tan bé la tradició que deixa amar
per terra el bicormi, l'espasí i els guants
en el precís moment que van a fotografiar-
lo. Tot seguit, però, es retorna i inicia la
lectura del parlament que durará u. na hora
llarga amb una veu grassa, monocorde, que
fa ensopir. IEl protocol exigeix que aquest
parlament sigui un elogi de l'acadèmic que,
en morir, deixà lliure el setial que ve a
ocupar l'orador. Georges de Porto-Rkhe,
per negligència, caprici o manca de mit-
jans per a pagar la factura de la casaca
verda, segons la .malícia de les diferentes
versions, no sedé mai al lloc que devia
omplir després d'Ennest Lavisse. L'autor
d'Axelle té de cantar, doncs, unadoble lloan-
ça ; i ho fa amb un to banal, descolorit, a
posta per deixar entreveure als que oloren
fi un Lavisse personificador del savi oficial,
que s'enfila a les situacions proífitoses de
l'ensenyament emparat per la tossuderia i
l'astúcia del pagès d'ongein, i un Porto-
Riahe afortunat .pel• la coimcidéucia d'unes
determinades circumstàncies externes al seu
talent d'autor dramàtic. No obstant, la su-
perfície del discurs és impecable sempre;
sense mi una escletxa per on saltironi l'a-
nomenada d'entremaliat i faceciós del seu
autor. Però hixò no és cap sorpresa per a

gadura literària és més reduïda que la deis
noms citats per l'orador, però, ,possiblement
la causticitat de .L'Immortel encara cou.

La resta de la peroració s'esllavissa pla
-nera, semsc. un modest solecisme o p':eonas_

:ne filtrat entre els ,paràgrafs que durant
una hora i mitja .reparteixen honradament
els caramels pa^neaíries entre Lavisse, Be-
noit i Porto-Riche. La perfonmainça retò-
rica ha sortit tan arrodonida que un sector
important del públic que ens volta ha de-
cidit finalment substituir la devoció i l'ex-
pectació inicials per una beatífica somno-
léncia.

ese
Pierre Bcnoit, per l'agilitat i 1a fantasia

de les seves narracions, ha aconseguit re-
unir una massa de lectors impressionant.
Aquest èxit popular ha contribuït, sens dub-
te, a augmentar les reserves que 'la crítica
exigent sha fet sempre a 1a densitat de 1a
seva obra. Afegim,hi, també, aquest gust
de la mistificació, d'encert discutible, que li
fou retret públicament .per Régnier el ma-
teix dia de la seva recepció acadèmica. Però
Benoit és prou jove i prou dotat per donar
encara sorpreses.

Entre tarot, pot seure amb els mateixos tí_
tols que més de quatre en els rengles dels
escriptors d'uniforme.

Ai,nawn JUNYENT
Paris, novembre.

susbcripcions a

Diaris Estrangers
i de Madrid

Servei ràpid i regular
Sol'liciti la remesa gra-
tuita de la llista de preus
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VARIETATS
«IL MARE... . Rebem el i Supplemento

letterario» (1 ''II ruare, el popular quotidià ge-
novès. Quin mutu desconeixement acusen
-- i ens acusen — les seves pàgines ! Gè-
nova-Barcelona era, un temps, un signe de
relacions Iligadíssimes per naus familiars.
Ara, tot el panorama italià resta sempre al
carge. I viceversa. La pàgina literària d'Ii
mare és molt interessant. Es dirigida per
Gino Saviotti i curen de la redacció E. F.
Cerio, Em. Gazzo i E. Dodsworth, secre-
tari. Potser, però, la secció més remarca-
ble és la dels temes estrangers, sobre els
quals hi ha la vigilància lúcida d'^Ezra
Pound que toca els motius americans. Ba-
sil Bunting, arrecerat també sota la calma
amable de la Riviera, escriu sobre coses
angleses. 'Eug. Haas és portantveu de vi-
bracians alemanyes . Cura de :es coses his-
painiques Joan Ramon Maso.iver, collabora-
dor nostre. IEl «Supplemento letterariw) està
fet sota un imperatiu de brevetat, que pre-
cisa — a l'encàpçalament — una frase del
Carducci : Chi dice in dieci Qarole quepo
che puó dice in due é capace d'uocidere sua
;padre. (Déu meu, quants parricides en po-
téncia tenim a Catalunya!)

PREiMSA COMARCAL. — Darrerament
un publicista que té una fina noció de les
coses que passen pel món, constatava, penso

que encertadament, 1'excessiva importancia
que pren la premsa capitalina en certs paï-
sos pròxims al nostre, i el necessari detri-
nient que això provoca en la premsa comar-
cal. Es evident que les capitals de província
d'Espanya podrien dividir-se temperamem-
talment pel predomini de diaris de Madrid
o de Barcelona que llegeixen. Cercaríem
endebades un tipus de premsa ,no capita-
110» de la importància de certs diaris de
Burdeos o de Milà. Potser és degut a una
excessiva submissió de les comarques a la
capital que .aquestes no arriben a posseir
un to totalment acceptable. Si hom pogués
acostumar-se a crear òrgans d'opinió pres

-cindint -.- o parallelament -- als de la capi_
tal, podríem arribar a una premsa comarcal
Inés i mnteressant. A Catalunya, cal confes-
sar-ho, hi ha molt poques revistes no bar-
celonines que depassin la xafarderia muni-
ci:pai o la política de llogarret. Algunes es
preocupen de coses de d'esperit, però sempre
segons el clauer clixé capitalí. I segura-
ment tampoc és això el que interessa del
tot.

ART DE VIBRAR. — I ens cal urgent-
ment organitzan les vibracions aïllades .amb
qué les comarques aspiren a no fer-se ob.1i_
dar. I àdihuc organitzar aquestes vibracions
en sentit de totalitat, i relació, i eficàcia.
Ara mateix un grup d'entusiastes iguala-
clims sota un rètol de coratge — Avançada 

—fa venir a donar una lectura de poemes a
l'alt poeta Sebastià Sánohez-Juan. Vull re-
marcar aquest fet perquè ultra constituir
un signe de continuïtat en l'activitat d'a-
questa agrumpació, i ésser .per si so9 un acte
de devoció poètica, té un major interès ,pel
fet que el poeta cridat és tingut per poeta
minorítari, fruit de cenacle i selecció. A tots
es que heno contribuït a llençar unes lla-
vors noves en el nostre ambient 'literari,
ha de produir-nos una viva satisfacció cada
fructificació d'aquestes més enllà de la penya
dels convençuts i de la ciutat en tot es
resol en xafaederia de veïnatge.

D;-P.
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Le exoCo^^C^^OW^ Chéret,. ^ e5
E1 1 Saló ddl 'Cartell organitzat per l'As-

sociació de Carteilistes ens ha donat l'avi-
nentesa de pulsar 4 'estat actual del nostre
cartellisme. En aquest gènere pictòric hem
avançat considerablement; en .pocs ginys erts
hem .posat gairebé d la age. Però encara
hi -ha molta feina a fer.

Els nostres pintors i dibuixants han aga_
fat afició al cartell. Això ho veiem cons

-tantment amb el nombre important de par-
ticipants en els concursos convocats per les
cases comercials. I a més de ]'afició, d1s'

Acaba de morir Jules Chéret, el fun-
dador del cartel!.isme artístic. Abans de
Chéret existien certament cartells anuncia-
dors dibuixats por artistes de totes .les ca-
tegories. Però el concepte modern del car

-tell artístic neix de la gracia i de l'enginy
de Chéret. El cartell! anunciador era petit,
manso, afetgegadamont prSneur, vulgarot
carn els anuncis dels diaris d'antany ; en
un mot, no tenia pena ini glòria, no vivia.
Realment, si bé extstton cartells, l'art car

-tellístic no es coneixia pas abans de Ché_
ret. Parlar aleshores d'art del cartel! hauria
produït tainta estranyesa com ens causaria
avui parlar de l'art de les guies de ferro-
carrils.

Chéret fou el primer cartellista en tant
que l'imaginador, el realitzador i l'entro

-nitzador de] cartell coincebut com una pin-
tura mural del carrer, prou potent per a
poder lluir a !'aire lliure i en el brogit i
en l'aiguabarreig dels carrers iplaces de
les ciutats més populoses i agitades.

Chéret concebé el cartell modern de ma
-nera completament oposada al cartel] tra-

dicional, ço és : fent preponderar la com
-posició artística sobre l'alfabètica ; reduint

1'ainunci discursiu fins al laconismo i bo
i engrandint l'anunci pictòric. L'empresa
era temerària porqué no existien precedents,
no se n'havia fet l'experiuòncia. Els ma-
teixos anunciants s'havien de resistir ai
nou estil anunciador — així fou : al co-
menç es resistiren perquè la fórmula de
Chéret els semblava escandalosa des de
tots els punts de vista. Chéret hagué de
lluitar enormement per a imposar-se a Pa-
rís mateix, on tothom, i priinci^palment el
comerciant, sospira per la novetat. Si no
arriba a trobar um mecenas que li finançà
l'empenta, Cliéret hauria ,probablement su_
cumbit; i és possible que, .en conseqüència,
el cartellisme no hagués triomfat per les
vies de concisió, estridència i vèrbola que
II traçà aquell atrevit artista.

Per tal de suplir la xerrameca apologé-
tica i torrencial dels cartells prehistàcics
P°r 1'e:oqüéncia de la imatge, Chéret ne

-cessitava uns colors més llampants que els
colors més brillants, una exaltació del color
que ,pogués combatre les coloraines, els so-
ro'lls i la gesticulació boja, boja, boja, del
carrer ; una paleta que pogués resistir la
claror del mateix sol en l'esbatanament dels
bulevards ; i, per torna, unes composicions
que poguessin lluitar també amb el pain-
demònium del carrer parisenc. Vers l'any
187o començava a cridar l'atenció l'Impres-
sionisme amb cls contrastos de color que
li són propis i característics, els quals ales-
hores semblaven xisclar i bramular en la
tradició de pintura bituminosa com estri

-déncies i cacofonies. Els ulls avesats a 1a
foscor i a les ranciors d'aquella palèta tra-
dicional no podien copsar la raó del eolo-
risme impressionista ; però es ulls afinats,
els temperaments subtilment picturulistes,
prou saberen deseixir -se dels vicis de l'en

-fumat i de la iindigéncia colorístics, i as-
similar la troballa dels Impressonistes; en-
tre aquests ulls vius i desperts hi havia en
primer rengle es de Jales Chéret. Ell es
féu seva la paleta de colors primaris de
l'escola de Battignolles i l'aplicà, en grans
masses simples i quasi piames, a la com

-posició cartellística.
Chéret era un esperit francés i ,parise;n c.

en la m'és pura accepció del mot en aquella
tan grivoise fi de segle. Mai París no havia
estat tan parisenc com a la fi del segle xtx
i a començaments del que corre. La guerra
matà aquell París o l'adormí sous les tolts.
Al carrer els obusos de Grosse Bertha i
dels gothas i zeppelins... Set anys després
París es despertava tat un altre: un París
meravellós, més monumental, més imperial,
més impressionant, més carregat d'història
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ca rtellîsta

nostres dibuixants hain assimilat tot seguit
els procediments cartdlístics que avui dia
estan en voga La dèria de la modernitat
en poques especialitats és més recomanable
i menys perjudicial com en la fugissera im-
pressió d'un cartell . S'ha dit i repetit que
el cartell no és um quadro. D'acord. Però,
qué és un cartell? Per mi és, essencialment,
una impressió. I permeteu-me que m'éx-
pliqui, perquè d'aquest concepte .potser se'n
pot treure .alguna conseqüència.

Correntment el cartell actua sobre l'es-
pectador durant un temps molt reduït. E!1
veiem de passada; enganxat a les parets i
captivant-nos per uros moment :a mostra
atenció. Doncs és en aquests moments, gai

-rebé inconscients, que el cartell actua amb
major eficócia. I si en aquests i!stants la
nostra receptivitat ha sofert una acimpressió
especial)), el cartel] haurà complert amb la
seva obligació. Si bo i .pensant en la lluna
veiem un cartell i continuem Pensant en la
lluna, será senyal que el cartell no ens ha
dit rees. I un cartel] necessita cridar molt
fart, perquè el sentim en mig del batibull
d'una ciutat.

Però aquest crit no s'aconsegueix per
mitjà de contrastos violents de Ilum i om-
bra, ni amb coloraines estridents, ni amb
decorativismes pseudo- cubistes, mi amb es.
tilitzacioms .artístiques. Aquest crit que ens
ha d'impressionar i ens ha de fer oblidar
la lluna, sols s'aconsegueix anrb t'expressi

-vitat essencial que ha de tenir tot cartell.
I .per a ianifestar aquesta expressivitat és
indispensable que contingui una emoció. IEn
aquest sentit, el carteil pot ésser un art tan
apreciable com el quadro de cavallet. Això
és e] que trobem a faltar en la majoria dels
nostres cartellistes. Han copsat el procedi-
ment, 1a fórmula moderna de 1'af fiche, però
rares vegades aconsegueixen manifestar l'ex-
pressivitat essencial. Els nostres cartells
comencen a parlar correctament, perL enca-
ra no criden.

En e: Foment de les Arts Decoratives
han collocat una placa escultòrica — obra
de Josep Grainyer — en agraïment de la va-
luosa actuació de Jaume Marco en la be-
nemérita entitat. De tot cor ens adherim
a l'homenatge d'una personalitat com Jau

-me Marco, mereixedora d'estima ver la
seva constant actuació en la dignificació i
renovació dels nostres belis o tcis,

Voltant .per les sales d'exposicions hem
vist que els coneguts pintors Canyellas, Mo-
rató, Pafau i Guinart segueixen les sevçs
respectives directrius amb un mestratge cada

Boy.s com una de t es que prometen tolia
visió interessant i que potser, més onda-
vant, haurem de constatar amb majar dis_
tinció. L'exhibició d'uns primers dibuixos
de Josepa Maynadé ens fa creure, també,
en la possibilitat d'una pròxima producció
força apreciable. A Soledad Martínez 1i hau-
rem de repetir i aconsellar que no segueixi
eludint l'ofici. Si el moviment es demostra
cáanina^nt, la pintura es fa pintant.

De l'obra dels pintors castellans Cristóbal
i Florit no n'hauríem de dir res, .perquè
no acostumem subratllar aquesta mena de
pintura embafadorament decorativista i es-
tultament simbólica, perquè ja fa massa
anys d'aquest xarampió. Lamentem, no-
més, que encara phi hagi artistes que en
pateixin ; i més si aquests són uns hostes
mereixedors del nostre respecte.

Labarta, tal comdèiem en el breu co-
mentari de l'exposició de eLes Arts i els.
Artistes», sembla que ha emprès una nova
modalitat ,pictòrica. IEm l'actual renovament,
sense despendre's del contúngut constructiu
de l'obra ànterior, ha aconseguit una major
intensitat expressiva. En les teles El tujol
i Montseny és on millor es manifesta da
superació assolida per la nova tendència d'a-
quest in•e•ligent pintor.

L'exposició més únteressant de l'actual
quinzena és la de les obres de Pere Daura.
D'ençà del triomf dbtingut .per Daura en
el conours de «Montserrat vist pels pintors
catalansa era cada dia més esperada aquesta
exposició. I val a dir que Daura ens ha
deixat satisfets.

^En els paisatges d'aquest ,pintor, el més
impressionant, i .abans que tot, és el do
innat del 'color. 'EIl cromatisme de Daura
és violent, i fins de vegades estrident, però
sempre amb la força dels bons coloristes.
La pintura de Daura pot resultar, de ve-
gades, insuficientment dosificada de valors,
però no será mai inexpressiva. Porta l''em-
penta d'un temperament autèntic. I és cu-
riós descobrir en la seva fuga impetuosa un
cert parentiu amb una de les èpoques de
Joaquim Mir. Amb tot i la diferéncia es-
sencial del concepte pictòric entre els dos
pintors, hi ha la inevitable coincidència ddls
veritables coloristes, i, especialment, la sem_
blança de dues obres igualment ,passionalls
i directes.

En l'obra de Daura, però, phi manca un
cert repòs. Un cert •control per subjectar les
impetuositats instintivos. Potser només es
tracta d'una inquietud esporàdica, iPerqué,
ben mirat, val més comptar amb una fuga
que s'hagi de contenir, que no amb una
correcta digitació que s'hagi de vivificar, pel
bull, més o menys diví que, segons diuen,
tots p rtem a dintre.

MAsJUs GIFREDA

PER A SENYORETES
"MIRADOR"

i més auriolat de glòria..., més francès que
mai — però menys gaulois. Chéret condensà
en els seus cartel!s 1a gràcia picant d'a-
quell París d'avantguerra, on hi havia en-
cara molts i bons residus del segle dels
Lluïsos, un bon tros de desvergonyiment
gavroche, un bocimet de cavalleria mont

-martrenca, força pierrots i ballarines, un
raig de bohèmia i unes gotes de cap:et
apatxe. Una ronda de concterges i de tota
mena de contrasfadors de la gràcia feme-

aüna : el croquemort oposat a
la midineite, el ramoneur i
Colombina, el piou-piou i la
bergerette, animava en vole-
iants faraindòles aquelles com.
posicions a la Bauaher i .amb
ritmes a la Tiépolo; simfo-
nies primaríssimes, on domi

-nava el blau, després el groc;
on els vermells i els verds
desapareixien tot jugant el
paper que els pertoca, on el
blanc portava 1a batuta... Era
meravellós, París se'n troba-
va alegrat, embriagat. Porqué
el cartell de Chéret illumina-
va en ple dia amb es seus
colors llampants sobre blanc
la negror de l'edificació i del
paviment ; triomfava de la
pluja i del fang; desarmava
la ferocitat de Q'hivern bo i
envermellint còmicament els
nassets arromangadets de les
noies maques encarteilades.
París es trobava amb un es-
creix d'a l egria perquè els per-
sonatges de Chéret es pro-
duïen amb totes les formes
de la rialia ; espontànies, jus-
tes i extraordinàriament ex-
pressives florien en els car

-tells de Chéret totes les aspé_
cies i subespecies del riure
i els personatges de Chéret
que no reien tenien la virtut
de fer riure. Oh, com triom-
fava Chéret!... Chéret era
adorat. Els seus cartells eren
estimats com obres d'art ex-
celses. Hi havia parisencs
que eixien sigillosament de
nit a •arrencar curosa-ment
aquells anuncis per a collec-
cionar-los. Ara és el Museu
Carnavalet qui ells colleeciona.

Capiello ferí amb ganive-
tada italiana el cartellisme iniciat per Ju-
les Chéret. Capiello trobà una fórmala
més concisa, i, per tant, més cartellís-
ticament colpidora : urna sola figura i una
sola intenció; un monòleg repicat en
Iloe d'una escena de revue. D'altra banda
exaltà més encara el color per mitjà de
la trampa que consisteix a destacar els
colors primaris sobre fons negre; aleshores
el blanc ocasional adquireix urna força de
fulminant. Darera Capiello vingué la con-
cepció germànica del cartell, amb predo-
mini del negre contrastador, perd, aixa sí,
no tant per a exaltar el color com per
aconseguir efectismes patéties. Per fi vin-
gué la renaixença del cartell francés d'estil
cubistejant, tot just insinuador aperó jugant
fort amb l'allusió i amb el sintetisme de
la composició, especulant també amb el pa-
tetisme, amb els colors neutres, ódhuc amb
colors sinistres, i contrastant, ultra els co-
lors, les línies i els plans rígids amb tor-
tuositats de serpent i amb valors degradats.

'I'ot això, que fou sorprenent, arreconava
el cartellisme de Chéret, el qual avui ens
semblaria un anacronisme. El cartellisme
del nostre temps no és pas ,nat per alegrar
les negrors de París ni les de cap altra
capital. El cartellisme d'avui dia, molt mi-
llor que el de Chéret, no és tan gai porqué
és en essència menys variat ; és un carte-
llisme que anuncia un sol producte : l'an-
goixa universal.

Arreconat+el seu cartellisme, ell, Chéret,
no es deixó pas arreconar de la mateixa
manera. Dedicat a la decoració d'interiors
aconseguí èxits no tan sorollosos encara
que igualment remuneradors. També pinta
retrats. La pintura de Chéret no és però
res que mereixi un entusiasta comentari
se la pot considerar almenys pels insospi-
tats efectes que aconsegueix quan és apli_
cada decorativament, particularment quan

és aplicada a la tapisseria. Chéret féu pro-
jectes d'entapissats per 'a seients rics, pro-
jectes pintats al pasten, dls quals, ,pels
temes desenrotllats, no difereixens pas dels
temes gaudriolescos del seu cartellisme. La
manufactura dels Gobe:insvnterpretà tan
meravellosament aquests pastells que els
féu, de molt, superiors als originals; ben
al revés del que suoceeix, pet exemple,
amb Raffaello i Goya.

I ara, per acabar, per tal de justificar

Cartell de Juies Chéret

aquestes absoltes fervoroses resades a la
mort d'un artista de segona o de tercera
categoria, preguntem-nos : On seria el car

-tellisme sense Chéret? Hauria sortit un al-
tre innovador tan ardit i tan ben orientat
com ell? No s'hauria orientat el cartellisme
cap a la forma de cromo colossal que des
de Nord-Amèrica ja començava a envair
Europa?

JOAN SACS
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Hi ha malalts, sobretot d'afeccions aparentment
lleus, com la TOS; que proven cada marca que
surt. Sense seguir un tractament estricte, van
assajant un medicament darrera l'altre. Sense
saber si la fòrmula és encertada. Sense exigir
la garantia d'un Laboratori conegut,

- -Ahir vaig denunciar que m'havien pres
el rellotge, i avui l'he trobat a l'oficina.

—Ha fet tard. 'El lladre ja está agafat.
(Lustige Blktter, Berlín)

El conferenciant en «tournée»

(Der Querscknitt, Berlín)

NERVIOSOS!

Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENCIALS DEL DR. SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida í eficaç la
Neurastènia, Impo4eacie(en fofes lea seves manífesfacíansl,mel de cep, caasamen4 menEal, perdua deso,memòria,a veígeas,fs corporal,rn s en gener l de lessa, pelpifecions, bí4eririame í 4raeforn. nerviososos en general de ]eadones i tots els 4rasfons orgànica que tinguin per causa o origen esgofa.menf nerviós.

Lea Gragees potenclals del Dr. Soivre,
més que un medicament són un element essencial del cervell, medul'la i tol el sistema nerviós, cegene•cant el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut i prolongant la vida; indicades especialment ala esgo.Laja en la seva joventuf par fofa mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, fanf físics com moralso infel'lectuals, esportistes, homes de ciències, ónanciers, arfisfes, comerciants, industrials, pensadors, etc.,aconseguint sempre, amb les Grageas potencials del Dr. Soiv:é, Lote els esforços o exercicis fàcilmenti disposant l'organisme per rependre Is sovint i amb el màxin resultat, srrlbaf a l'extrema vellesa i senseviolenfar l'organisme smb energies pròpies de la joventut.

Basca pendre un flascó per convèncer=sé n

Venda a 6`60 ptes, tlasoó, en tofes les principals farmàcies d'Espanya, Portugal i América
NOTA.—Dirigint.se r trametent O'25 pe. ea segells de correu per el franqueig a Oficines Laboreforio Sóka=¿erg, carrer del Ter. 16, Barcelona, rebreu gratis un llibre erplicafiu sobre l'origen, desenrotllament 1 tracta•eses! d'aquestes ma/alijes
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DIUMENGE ANGLES
—Escolta, papà : els diumenges, Qa ma-

rea 'també puja?
(Punch, Londres)

ti

fa

tu,

^	 oY
a e

--Voldria un permís per amar a una festa
de família.

—Un casament? Un bateig?
---No, és que maten el ,pore,

(Gringoire, Paris)

Els Poefes,
Els Pínfors,
Els Músics.,.

donen glòria e le llengua, al pi•
salga í al folklore de le ferra.

La indúsfria caEalana lambe fa obra
pa£riòfice exa1EanE 1'eaperif lobo=

riós i Eenaç de IB nosfra raça.
PODEM AFIRMAR que en el món
no es produeix res de millor que ela
SABONS D'AFAITAR

Blancaflor elebov :amb lea
cèlebres Bipües de

La Garriga.
PROVA'LS I JUTJA

Tu MATEIX

t..--

®	 Ca(alá I.,.
• '	 Pa al TEu

sabó.

,2

—Quina enveja al poble quan sitpiguen que
hem vist .córrer el Gran Premi 1

(Le Rire, París)

Rodant l'escena de la tempestat de Pau
i Virgínia,

(Radio Magazine, -Paris)

,-.w ruru.—rr+a si que em uono, lvo se pas
com ens hi ficarem aquí dintre!

(Lile, Nova York)

.	 =^o
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—Fas mal fet de beure. L'alcóhol és una
metzina lenta.

—Oh, no tinc cap pressa!
(Ilustrowany Kuryer Codzieny, Cracòvia)

Do^co^S

Música sirnfònica

No se n'edita molta, però encara es veu
d'esforç dels editors de mamtelnir en els
catàregs aquest génere. Aplegant eís discos
d'octubre i novembre, trobem dues obres
que no són de les que sovintègen en els
concerts :,l'una, l'Obertura 1212 de Txai-
kowski ; l'altra, lla Segona simfonia de
Brahms. Totes dues són ilnterpretades .per
l'Orquestra Simáònica de Filadèlfia. Al cos-
tat d'aquestes obres trobem repetides altres
edicions anteriors, més conegudes, com el
poema simfònic de Borodin A, les estepes
de l'Asia Central.

Els discos ens han donat a conèixer una
gran quantitat d'obres de Txaikowski d'un
interés i valor musical molt relatiu, però
que tenen la virtut d'agradar a1 gran pú-
blie. Un director d'orquestra, tot i que no
sigui primmirat, ha d'exigir de les obres
un cert grau .artístic, i val a dir que en
aquesta obertura és difícil trdbsir-lo. En
canvi alls programes de discos hi fan bonic
i permeten al botiguer fer sentir una bona
orquestra al client que no vol enlairar-se
amb la música selecta. Aquesta fibra té
solament un valor anecdòtic molt relatiu
l'autor empra els himnes patriòtics a dojo
combinat-los amb una orquestració soróllosa
i efectista.

De 'les tres Simfonies de Brahms, la més
coneguda i la que més sovinteja en els
programes ddls concerts és la Primera.
Arquí, pero, les coneixem totes per l'assi-
duïtat que els dedica el mestre Casals.
A la música de Brahms, i més a les noves
obres simfòniques, no s'hi arriba sinó des-
prés d'un tracte 'ben freqüent. Una sola
audició poc hi fa, i per això els discos
d'aquestes simfonies tenen un gran valor en
acostar aquesta música a l'oient.

Bis discos de la Segona simfonia sún dels
més perfectes que darrerament s'han pu-
blicat. D'una sonoritat perfecta, permeten
seguir amb facilitat tota l'obra, i com que
d'altra banda aquesta simfonia, tot i no
tenir la grandiositat de concepció de la
primera, té una forma més melodiosa i
amable que escau més ais discos, fa que
dissortadament aquests no poden contenir
ampul•lositats orquestrals. (Especialment el
primer i tercer temps, per mitjà del gra-
mòfon s'escolten d'una faisó perfecta i
l'oient pot gaudir com,pletamnt les be-
lleses que cantonen.

Encara que no és d'aquest lloc, com que
de música teatral hi ha ben poca cosa als
discos, anotarem ací el disc que omple el
tenor Fleta amb dos fragmonts de sarsudla.
Dels dos preferim dl de Marta la Tempra

-nica de Moreno Torroba, en el qual l'autor
palesa una vegada anés el seu gust mu-
sical i l'intèrpret les seves condicions per
aquests fragments de caràcter emotiu que
canta amlb força traça.	 J. G.

íE^q

Txaikowski, — Obertura 1812. — Op. 49.
— Orquestra Simfònica de Filadèlfia. 

—Cia. Gramòfon, DB 1663/4•
Brahms. -- Simfonia i 2 en re major. 

—Op. 73, — Allegro ma non tropo, Adagio,
Allegretto guazioso, Allegro con s^iritu. —
Orquestra Simfònica de Filadèlfia. — Com-
panyia Gramòfon, AB 723/728•

Moreno Torroba. — María la Tempra
-nica, — M. Fleta. — Cia. Gramòfon,

DB 1747•
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-- ncara vols més diners? Sembla queno sàpigues a canvi de quins sofriments els
guanya tan pare...

(Ric et Rac, París)

kI ^.

El motociclista.—Quants quilòmetres fins
al primer poble?

El pagès.—Quinze ben bé. Però amb
aquesta eina, no m'hi deu haver mi cinc.

(Lidove Noviny, Brno)

CASA DE SALUT

—Endevina què tinc a les malns.
—Un cavall i un cotxe.
—Trampós ! Has mirat.

(The Humorist, Londres)

RADIO

ATALONI

133 BALMES 133
AGENCIA

CROSLEY

S 4NEVÁL111635,

SAP°»p1 CHI 585

CNIQIL/N455
20 mesos de crèdif

Recepíors a 2`50 ptes, setmana

DISCO
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== r	 ANTONI MART]°

^1	 Màxima rapidesa p Màxlma qualltat

AVINYÓ, 19, pral.: Telèfon 17047 : BARCELONA
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LLESs. D, "N°RE° 	
Sense que els cridi l'atenció la venda cada
any major d'un medicament famós com les

'	 PASTILLES del Dr. ANDREU, terapèuticament
insuperades fins avui,,.

El malalt prudent no exposa el seu estómac a
inútils provatures. Es fixa en els resultats de
les PASTILLES del Dr. ANDREU i les adopta
per sempre. 

Suscriviu=vos a 1LIRšD OR

Pelaí, 62. = BARCELONA

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIO
i

Et Sr ..........................._............................................--....................................

que viu a ...........................................................-..........................................-................................................-

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

vel preu fixat de 3`50 píes: trimestre,	 ,

de....................................................... de 193.
sgeatara

ABRICS CONFECCIONATS

COM ELS DE MIDA

F, VehîlsVidal

7, Plaça Universífai, 7

•

Tall immillorable

Confecció superior

Classes exíres

DES DE 75 Pfes. = 90 Pfes
125 Pes. i 150 Pfes

PLOMES 16 Pfes. e 20 Pfes.
25 Pfes. í 30 Pies.

IMPRESOS COSTA
Aaelto, 46.-Berc•l®n.
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