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LA XINA 1 EL JnPb

L'AssRmhIea d pì la S da N
De Dijus -
- Dijous Els úlfíms seran els primers? 	 vuit anys sense ésser elegit ni elector, per

LiadCada	
e:Ri-

 

cera.	 .4 veure si ara deixa mallastrugàmcia
El Japó	 de p ertat aam biciG im	 ria-pe	 aquesta es po( portar a cap sense necessitatlista

ii
g sesgle de rf ta

a'
acc	 (cuan	 la	 olftua 2l• - exercir -se	dins	 la

que quedaven a Barcelona	 han produït 1'e- la cadira i Lerroux ha d'estar vuit anys
amb mi. rd. Si 1	 ió gue	 a-	 evidentde declarr 1a?	 Perb és	 que si	 el	 h ffecte que és de suposar Ves noves companyies ^'hst' ésser elegit President del Conséll!

ara ha emprè n contra lla Xina ha ui - ti^n vrt	 Pacte' Briand-Kello	 1 la S. de N. no ha-	 seva missió de	 roten la' cultura, Ibi solenlloc	 bhca	 ro Japó

haver estat assembleista de Primo

estat el resultat.	

costal seu lloc	 Entre els radicals més o menys autèntics	
d

que	 ets	 ha	 triat	 el	 senyor	 Lerroux.	 Ara
històrics,	 tota	 laentre els radicals	 preocu- Un desig irrealitzableghauria tan amas,h	 rebé	 p	 guessin existit, el	 hauria actuat .amb	 perdre ambdues . sónrribles els trop de zèleer a hoo hauria	 bé	

X
Xina	 molta més rapidesa i la sort de Xina seria	 de la  política	 Els pics calque subminis-la	

de P'°»	 consisteix a esbrinar si a l'hora de fer
les candidatures, els q

u

e passaran al davantera	 .vàlvula de seguretat per	 l'migra- '	 hea^ diferent.	 I un mou tractat im osat perde 
seguretat

s	 P	 P	 tria els mitjans de r¢itzar la tasca culturalció	 é	 im-	 laq	 movia fetf

.

et seran els mous o el vells.
Dimarts a primeres hores del matí,	 va

murir el canonge Jaume Colle1l. A la nit,violenciaprescindible en els vida del JapG,	 i en tot	 Malgrat l 
,
a nmoderació amb què ha actuat	

a persones competen dins cada ram; però^	 p —No hi ha dubte —digué Em Roure, tots els diaris dedicaven gran espaia comen-
és inadmissible que	 lguin asseny&cvr di-territori, els interessos nipons hi són	 el	 Consell	 de	 la	 S.	 de	 N.	 fins	 In ptimista —,	 entre IEn	 Ciudad	 i jo,	 En tar la seva vida. Tots els diaris, menys un.rescu	 a	 sev,ierescudíssims,	 D^e^ fet, aquests inter^ssoe gis_	 nota del lo de febrer, solament per l, i virtut	 rectives	 massa	 con tes .	 al	 capdavail	 el U rroux triarà Sempre... F,'l Noticiero Universal parlava encara de la
polític, com entre el creients el Sant I are —...triarà sempre En Ciudad — interrom- t	 seva malaltia i acabava desitjant-li sincera-

'	 ____________-;---------- 	 -	 ------ _- -	 -_	 que s'anomena	 «5îventnt dels servents del p( un seu company, més realista. mont un ràpid restabliment.
'

Criste, és un home	 r es-	 osa a la disQosi- No volem pas dubtar de la sinceritat del
7-	 - tny	 ^r	 ció del país per tal ddonar-li tota mena de El premí a la conseqüència desig, perd ens va semblar, de seguida que

,m id vam llegir, una mica impossible de veure
facilitats per arealitz^se».

Diem atixó perquè,pt i reconèixer la bona Durant els anys de la dictadura, tothom .	 rea:itzat.

intenció de les persoBs	 lee han volgut in- admirava la bona fe del periodista Eduardo
CarbaVlo, el quaY, mentre molts lerrouxistes Esfrofes a bon preu

tervenir -hi, ens fa ^ó ,qúe hom intenta con- cantaven — i vio de franc. —les glòries de
sumar una cosa quino farà cap bé a la Primo de Rivera i festejaven Barrera i Mi- En un estudi necrològic publicat a La Veu
cultura	 catalana :	 duem-ho	en	 un	 mot. fans del Bosch, seguia essent lerrouxista a amb motiu de la defunció de mossèn Collell.
Corre el rumor que, er tal de catalanitzar seques. I tan a seques ! El Progreso, on tre- Alexandre Bulart i Rialp se'ns revela com a
el Liceu, un cop acábda la temporada, hom ballava gairebé tot sol, era dels diaris que preceptista. Vegeu si no el que escriu
prepara una solemneaudició d1Els Pirineus no pagaven pas esplèndidament. uCom a	 -poeta,	 ens	 ha	 ?legat	 aquelEss
del mestre Pedrell.	 ! Hom creia que a l'hora de les vaques dues	 estrofes que encarnen	 la	 seva	 virior

Tots els nostres re,ectes envers l'erudtit; grasses,	 rebria la iompemsació.	 Vingueren d'home viril:

tots els nostres respetes envers la bona in- les eleccions d'abril, i Carballo no fou regi-
dor; pleguen El,Progreso; i Carballo no rep Poble que merewx ser lliure

I	 tenció del músic ; pers se'ns acut preguntar : cap homenatge a l'heroisme ; funden un mou si nn l'hi donen s'ho firen.

Les persones que hai planejat aquest es- órgano del partido amb abundor de mit- En	 aquestes	 estrofes,	 Co!Ilell	 plasma	 tot
pectacle, ja coneixen .is Pirineus? Ja saben jans,	 i Carballo ano n'és nomenat director. i seu abrandament patriòtic.»
si és representable ltny ga del segle XX? En lloc d'ell hi va Pérez de Rozas.	 1 nra Sembla mentida que un ucigaliern d'-
Ja s'han capacitat bédel que representa, pel no valdrà que Pujol ho destoiibi i en surti gent (distinció felilbresca) faci anar .així com

bon nom de Cataluiya, associar la solem - un duel, com quan Barrera ^ana"va a nome- així les estrofes: d'aquestes, a casa en diem
y	 r.	 nització del seu teat'^e líric amb la idea de ^ r^^r Pérez de Rozas tinent d'alcalde, presi- versos.

ra,^-à^..	 ..	 ^^a,^^,,^:,M,M.	 ^..^.	 ,:, 	 :	 _ ..r dent de la Comissió de Finances...

Milionari i 4anguisfa

Poca gent sent parlar del regidor Martí
Casals. Es un senyor modest i afable que
la Lliga tragué pel districte IV. No fa mai
discursos i entra i surt de ca la Ciutat sense
moure fressa.

Els habituals de ]'Ajuntament li admiren
els luxosos automòbils i els iniciats li enve-
gen les empreses múltiples i les propietats
nombroses. En canvi, ]es mecanògrafes i els
esoriventets se'l miren sense gaire atenció.
No saben que el senyor Casals, amés, d'ho-
me ele grans af-ers, podria ésser un excelhent
professor de tango, ja que té un primer
premi, guanyat a París en un concurs inter-
nacional del ball que encara no ha finit
d'estar de moda.

1usía Queixa
El doctor Dolcet, el conegut diputat usor-

presa,y va presentar-se, molt enfadat, a la
redacció de L'Opinió.

—Venia per dir-los que estic a punt de
donar-me de baixa.

--Què li passa?
—]Joncs em passa que jo, complint els

meus deures de diputat, vaig i vinc de Ma-
drid amb tanta freqüència com el qui més,
i segons L'Opinió, resulta que no marxo ni
arriuo mai. J  es faran càrrec que...

Els de L'Opinió se'n varen fer càrrec de
seguida.

Tan? dirà
Dos individus d'una comissió pro alguna

cosa (d'aquestes .que són l'horror de les
persones conegudes, que no s'escapen de
rebre les visites de totes les comissions de
finalitats vagues o concretes), visiten el se-
nyor Pere Coromines per tal de sollicitar el
seu ajut econòmic.

L'illustre escriptor, sense mica d'impacièn-
cia, se'ls escolta amb tota amabilitat. Al
fitmal del discurset, allargant una pesseta,
diu:

—Tinguin, i sàpiguen que avui, a dinar,
nosaltres no menjarem tortell.

Tothom ho sap : el senyor Coromines és
pare de nou fills.

Xènius, l'inconegu4

Dies enrera, d'Ateneu Enciclopèdic Popu-
lar celebrà una vetllada en homenatge a
dos socis difunts, els quals protegiren con-
siderablement l'obra de cultura que realitza
aquell centre.

Les apologies respectives Moren encarre-
gades a Josep Marcia de Sucre i Joan Mon
i Pasqual.

En el curs de la seva peroració, el crític
d'art invocà els noms d'algunes personali-
tats de .prestigi, desaparegudes ja d'entre
nosaltres.

Cità, entre elles
- Eugeni d'Ors, el del bon temps...
Això motivé que un dels assistents reque-

rís a un amic:
—A qui deu referir-se?
—Sí, 'home. !—respongué l'interrogat—; al

restaurant de peix del carrer de Quintana!

Economia leninista

La Batalla, òrgan oficial (en castellà) del
Bloc Obrer i Camperol, pulblicà en la seva
edició de dijous passat el següent avis

«CoMtsrbN eao DÉFrcIT• —Se recomienda a
todos los camaradas que tengan talonarios
pro déficit para el sorteo de libros y los ten-
gan vendidos, los liquiden a la administra=
ción de La Batalla.—La Comisión.»

Fins en això han d'ésser revolucionaris els
mostres bolxevitzamts ! Qualsevol economista
burgès — posem Jaume Carner --- es preocu-
paria d'equilibrar et pressupost,' però ells te-
nemcura de fomentar el déficit tan"aviat eonm
el descabréixen.	 -'

En aquest pla, trobem molt riatural; qúé•
els camaradas no liquidin a ]'administració,
i no veiem la raó de -l'avís de la comissió.
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La ímrnígracíó í ei; "Gurugús" LÄI'EI^ITIV
La immigració i el seu derivat directe

que és el (cGurugú)), cal dividir-los en tres
períodes. El primer, que comença pels volts
del yoo i acaba poc abans de la guerra. E1
segon, que és ol de la guerra. 1 el tercer,
que comença amb la proclamació de lá Re-
pública, fims avui. (Entre el segon període
i el tercer hi ha un interval llarg, el de la
dictadura.

En el primer període és quan s'inïcia la
invasió forastera als pobles fabrils catalans.
Emigren dels seus pobles perquè hi patei-
xen una misèria ancestral.

En el segon període, és quan es comença
a dibuixar la fesomia del ,(Gurugú)). L'im-
migrant ja no cap al clos de la ciutat i s'api-
lota als afores. Aleshores és quan sorgei-
xen les primeres 'barraques debloc al peu
dels turons, les quals es transformen, en
poc temps, en pobles de debò.

El tercer període és quan ad voltant de
tots ela pobres ja hi ha muralles de ((Guru_
gas)).

Ens permeteu, ara que ve a tomb, fur
wna definició del «Gurugú»? Doncs heus
ací ; un apilotament immens, estrafolari, de
cases i de barraques de totes mides, menes
i fesomies, que comença a la falda d'un
turó i s'escampa pel damunt com un cros-
sen tot. La sembiainça entre un «Gurugín,
català i un «Gurugú» autèntic del Marroc,
és formidable. Vistos de 41uny setnblen nius
de taups• La gent hi viu apilotada de qual-
sevol manera. Si, a l'hivern, es desencadena
un temporal d'aigua i de vent, el vent se
n'enduu les teulades de deixalla, l'aigua
omple les barraques i produeix urna consi-
derable quantitat de víctimes. ,Gallines, po-
llastres i conills que solen criar-se barreja

-des amb les persones ; les gallines lligades
per les potes a la taula del menjador, els
conills a terra, per bé que dins d'una gàbia.

Sum al 1900. Badalona és una ciutat ale-
gre, amarada de sol, de cases blanques i
netes, ajaçada — hom diria adormida — al
peu del mar. Els costums dels seus habi-
tants són patriarcals. Tothom es coneix;
'tothom és amic. De prop o de lluny, tot-
hom és poc o molt parent. Més que no un
poble, una família. Pescadors i pagesos
viuen em una barreja fraternal. Molts fills
de .pagesos fan de pescadors ; molts fills de
pescadors fan de pagesos. L'aspiració més
enlairada del badaloní d'aquell temps con-
sisteix a tenir un recó, a la calaixera, •ter
poder fer front a una malaltia, i anar-ne
apilant a poc a poe un altre per a 'la ve-
llesa; a casar les filles amb un bon xicot
i esperar, amb una alegria anticipada, l'ar-
ribada dels néts. Esser .avi ! Aleshores, a
Badalona, aquest és un fetmolt important.
Anar a passejar els néts, agafats de la mà,
per la Rambla, dur-los al migdia a pemdre
el sola la platja, constitueix un dels actes
més transcendentals de la vida.

Això pél que es refereix a les coses de
l'esperit. Quant a les' del cos, el bon bada-
bol sap que els diumenges haurà d'omplir
un cistell de vianda, ï anar-se'n a passar
el dia al bosc amb la familia. Consti, però,
que no'1ï sap gens de greu, tot al contrari.

L'obrer autòcton, paleta, manyà, fuster,
carreter,ferrer, ebenista, té, si fa no fa, els
mateixos costums ; sent, si fa no fa, els
mateixos dalers. IEs soci d'un centre polític,
perú, per poder-hi anar, algun diumenge, a
passar 'la •tarda jugant al dòmino amb els
amics. Es soci igualment d'una german-
dat, la de Sant Antoni Abat, de Sant Fran-
cesc d'Assís, de Sant Pere Pescador. Paga
una quota mensual, i té dret a l'assistèn-
cia médica i al subsidi en cas de malaltia.

El pb'ble és constituït per un quadrilàter
extens, que va des del carrer d'Iris fins al
de les Plors ; des de la Rambla fins al turó
d'En Rosés. Al centre, les famílies benes-
tants, els establiments importants i la .plaça
mercat. Dalt de la vila, els pagesos, fila-
dors i algun que altre pescador escadusser.
Al carrer d'Iris i els seus voltants, els vi-
driers amb les seves famílies. Pels volts del
carrer de les E1ors, els treballadors, homes
i dones, de les fàbriques de teixits. Per bé
que dividits ien gremis, fins en categories,
els badalonins mantenen entre ells un tracte
amical.

A la banda de Montgat s'alça la fábrica
de cristall, .amb la seva xemeneia negra,
bruta de fum. A la del Besòs, la de can
Cros, que en té tres o quatre, les quals
treuen un fum gris, i entorn seu unes enor-
mes piles de carbonissa -enllus trada. Són els
sentinelles avançats del pable. Més en91ú, a
banda i banda, erms clapats d'atzavares,
l'ull negre del pont 'de Montgat, la salze

-reda grisa del Besòs. Encara només s'hi
parla català. Quan, en passar pel carrer,
hom sent parlar un altre llenguatge, es tom-
ba sorprès ; «Forasters ! e, pensa.

Es el moment crític de 1a naixença. Les
fàbriques s'engrandeixen ; cada dia se n'ai

-xequen de noves.
1 si les fàbriques s'engrandeixen, el pdble

segueix un ritme idèntic. 'Es aleshores quan
es noten els primers símptomes de la inva-
sió que més tard ha de convertir un poble

que no arriba a vint mil ànimes en una
ciutat que voreja els cent mil habitants;
que sha de transformar una ciutat eminent-
ment catalana en una mena de Buenos Aires
bigarrat de la costa. Avui a Bádalona a
penes s'hi sent parlar català.

Els primers emigrants procedien d'A9ca-
nar, de la Cènia, de Sant Carles de ]a• .
pita ; més endavant, començaren a treure
el nas els de Jumilla. Des dels seus pobles
respectius, tot i • ésser bastant Lluny, flaira-
ren que a Badalona s'hi lligaven els gos-
sos amb llonganisses, i hi acudiren. Arri-

baven amb un carregament de fills menuts,
i un altre de sacs apedaçats, lligats amb
cordes d'espart. Mobles, •cap. S'apilaven a
les cases dels afores. A cada casa s'enca-
bien tres o quatre famílies.

L'home es posava a treballar, de peó, en
una fàbrica. La dona anava al camp. Les
criatures, espellifades i brutes, es passaven
el dia rebolcaint-se sobre els rajols de I'en-
trada com a garrinets, o bé .al mig del car-
rer, damunt la pols, a ple 'sol. Cinc pesse-
tes, el jornal de l'home; dues i mitja o tres,
el de la doma. Diguem set -pessetes i mitja.
Ja n'hi havia per anar tirant.

Al migdia vèieu 'Ics dones assegudes als

marges de la •carretera, sota l'ombra dels
plàtans, que dinaven. Una llesca de carp a
cap del pa i una olla de terrissa, plena de
tomàtecs o de cebes. 'Sense amanir, natu-
ralment. Els homes, arrecerats a les parets
de la fàbrica, a la banda que hi tocava el
sol, menjaven el mateix. Les criatures les
cuidava l'agüela. S'adonaren ben aviat que
darrera d'aquelles fàbriques hi havia un
sorral erm, clapat de basses d'aigua pu-
denta, en les quals es criava boga que els
cadiraires recollien. (Era el Gorg. Qua in , a
conseqüència de les pluges d'hivern, baixava
e1 Besòs, hi vèieu volar cls ànecs salvatges.
Els pagesos compareixien, l'escopeta al coll,
disposats a malgastar uns quaints cartutxos.
Sempre en queia algun. Els xicots, en sortir
d'estudi, ales tardes, .anàvem al Gorg a
collir gram. Ens el veníem .a cal herbolari,
a canvi de regalèssia.

S'adonaren del Gorg i determinaron culti-
var-lo. S'hi construïren uns tancats de ca-
nyes, .amb la seva barraca corresponent. Hi
sembraren tomaqueres, patates, -cebes i me-
loneres. Aprofitaven l'aigua dels bassals per
regar el tros. No es preocuparen poc ni molt
de si aquells terrenys tenien propietari o
no. Quan, anys després, hom començà a
edificar-hi, calgué tancar-los, i en sortiren
dos. L'autèntic; e9 que havia heretat la terra
deis seus pares, i el foraster, que pretenia
ésser-ho perquè l'havia conreada. Calgué
Deu i ajuda per acanseguir treure'ls.

Els peons de les fàbriques de ,productes
químics, per la seva bainda, descobriren que
l'àcid nútric tenia la virtut de fer sortir
una llaga, només tina,nt-se'n unes gotes, a
la má o al peu. Urna llaga inofensiva, que
ben alimentada podia allargar unes setma-
nes. 'El descobriment va coincidir amb la
implantació de la llei d'accidents del tre-
ball, amb la creixeinça de les germandats i
amb l'esta'b1iment al dispensari municipal
de la cura gratuita per als obrers, acompa-
nyada dels remeis, igualment gratuits. Fet
el descobriment i apressar-se a inscriure's
com a socis a totes les germandats localls,
i dedicar-se amb entusiasme al culte inten-
siu del mou descobriment va ésser tot u.
EI Gorg ja no rajava. 'Era, doncs, qüestió

de cultivar la llaga amb tendresa ; com si
fos una filla ; de treure'm tot el .profit pos-
sible. Cobraven el subsidi de les german-
dats, el jornal de ala fàbrica ; més tard, co-
brarien l'accident del treball.

Qué ha de fer I'dbrer! Agafaren una afi-
ció desmesurada a untar-se els peus i les
mans amb aquell àcid. No eren feliços si

no .podien dur la embolicada o el peu
embenat, l'espardá lligada damunt les
benes. A cada fam hi havia un acciden-
tat o dos. Davanál dispensari, tots els
Cros, que hi anaves curar-se. Uns, la mà
migdies, es forma una llarga corrua de
peons, que hi anau a curar-se,

-V .succeir que representants de les
germandats, en v l'afició que aquella
bona gent havia alat a cobrar subsidis,
començaren d'alarmse. A més a més d'a-
larmar-se, investigat, l van descobrir que,
el malalt, home iuisor, s'havia proveït
d'una ampolleta d'aell suc màgic. De re-
sultes, van suprim l'accident. L'Ajunta-
ment no va . voler ésr menys i en suprimí
la cura. La maluras desaparèixer gairebé
per miracle.

Les nits dels disbtes i les vigílies de
festes entre setman tenien el costum de
passar-les a la tavpa. Es jugaven unes
agailetes a cartes i:lternaven les. jugades
amb rondes de gots; vi. De vegades això
acabava a ganivetada

Tots gols diumeng a la tarda armaven
ball de guitarres, paleros i castanyoles, a
l'entrada de casa sev Aquells carrers apar-
tats es convertien eiravals de Cartagena.
No hi hauriein fruït is poc aquells turistes
de kodak i knickerbrkers, tan amants del
pintoresc i del tipisn!

'fam'bé intervenienen política. Els par-
tits utilitzaven els s serveis per a feines
electorals suspectes. Clls, es deixaven uti-
litzar. iEra qüestió e preu, Feien rodes,
votaven en fals, tremven, si calia, les ur-
nas. Els radicals els empraven el vot i se'l
voniem, iEls de la cota dls el tornaven a
comprar i se''I tornan a vendre. El matí
votaven els radicals bé ho feien veure.
A la tarda, votaven o bé iho feien veure
igualment que h,avierfet el mat{, la Lliga.
Però no els demanéssa res més. A l'hora de
l'escrutini, si hi haya patacades, mo se'n
trobava ni un per reiei.

Molts d'eiis es feie valer aquesta mena
de serveis polítics pertal d'obtenir una pla

-ça de burot o de mmioipal. 'Es penjaven
de ]'orella d'un regicbr o d'un prohom in-
fluent del partit i II antaven la cançó dels
mèrits contrets, fins que aquest s'ablania
i cls obtenia la glaç. Parlo de vint-i-cinc
anys enrera. Doncs bé; la tradició del guàr-
dia o del burot forasbr encara es manté i
té tendència a créixer.

Tot i això, són tan inadaptats com el dia
que .arribaren dei poblí. De nosaltres els en
separa un abisme. A dirs de cada un cova un
colonitzador a la antiga  usanza.

La major part dels nostres pobles es tre-
ben voltats de «Gurugús». Són el baluard
de la immigració. A Badalona fam una mu-
ralla entorn de la ciutat. Com que ens on
sobraven un parell, en regalàrem un a Sant
Adrià i un altre a Santa Coloma.

*5*

Als seus començos la invasió marca un
ritme lent. Amb la guerra s'accelerà i acaba
convertint-se em una invasió.

Badalona co^nti^nua essent la Meca dels
imndgrats. A penes desembarcats, tot just
lligats els sacs, apariats els cistells i arren-
glerades les criatures, fan cap a l'estació
de França. A Badalona hi troben el reclòs
del paisano, i feina. Som a1 temps de Ves
vaques grasses i cal aprofitar-se'n. Els jor-
nals són crescuts. Els sindicats, aprofitant
les •circumstàncies favorables, tenen preten-
sions. Es l'hora doncs dels sindicats, i s'hi
afilien, enllaminits. Abans ho havien estat
de l'àcid i de Q'hertet al Gorg.

Es guanyem bé la vida. Si, de tant en
tant, es planteja una vaga, Paeceptem, per-
què saben que, cas de guanyar-Ia, en sor-
tiran beneficiats ; cas de perdre-la, seran
els primers de tornar al treba ,l1, en les con-
dicions que els diguin. El foresten és el franc

-tirador de les lluites socials. La qual cosa,
però, no ós obstacle perqué alardegi d'avan-
ç.at, de comunista libertario, i tampoc no li
priva de comprar-se un tros de terreny a
terminis, per tal de bastir-s'hi una barraca
amb blocs i deixalles de pedra.

Igual que feia abans, passa les nits dels
dissabtes i les de les vigílies a la taverna.
Disposa de més moneda i la gasta. Juga a
cartes, perú a mitja nit es permet el luxe
de fer ressopó. Sardines escabetxades, oli

-vefes negres, cargols .amb salsa, moixama,
gambes. Els «Gurugús» formen pobles, se-
parats de la ciutat. Compten amb taver-
nes, amb saifes de ball i amb cinemes pro-
pis. Les tavernes, .amb les parets plenes de
cartells de toros, unes quantes taules i uns
bancs de fusta ; un taulell petit i brut i
unes bótes de vi. La Alegría de Andalucía,
habas y caracoles. Penjada a l'aixeta d'una
bóta, ana guitarra, .amb ciintes de colors.
L'amo, que és un paisano emancipat, dóna
facilitats pel ;pagament, la qual cosa, alhora
que facilita ]'expansió dens clients, fa aug-
mentar els ingressos de la casa. Davant de
la porta, oberta nit i dia, hi fa cabrioles un
núvol espès de mosques.

La sala de ball és un encanyissat guar-
it amb 'banderoles, i llumimat amb Plum d'a-

I què és, fet i fet, la República? Un rè-
gim de justícia, de nivellament social, pot-
ser? No sigueu innocents. Pregunteu-ho a
qualsevol habitant d'algun «Gurugún, i us
dirà que la República és un règim dins del
qual tothom pot fer impunement el que
li doni 1a gana, i amb preferència all. De
no ésser així no valia la pena d'haver en-
derrocat la monarquia.

Uns dies després, pocs, de la proclamació
del nou règim, va comparèixer, a la tenda,
una «guruguaia». Demanà cebes, tomàtecs,
carxofes, etc. El tender, mentre pesava la
vianda, lli reclamà gel pagament de les com

-pres de la setmana anterior. La doma, adop-
tant un aire ingenu perfecte, va dir-li
—Pera, paisano, ¿usted no sabe que hay

la República?
El tender va estar a punt de caure ful-

mi^n.at. I la feina que va tenir per •convèn-
cer a aquella bona dona que la República,
pobreta, no hi tenia res a veure amb aque-
lles coses.

En plantejar-se el problema deis sense
feina, l'immigrat s'apunta a les llistes, però
no compareix a trebahlar. S'excusa allegant
que creia que si li pagaven el jornal era
perquè estava parat, no per anar a agafar
el picot.

Un dissabte al matí l'encarregat de la
brigada es trobà, tot d'una, que li havia
desaparegut. Els picots, els cabassos, abain
donats a1 mig del carrer . On eren? Se in'ha
vien anat a la barberia,

A Badalona hi ha una casa enorme, l
qual hom anomena vulgarment ets «Que
rantapisosn. Es un niu d'immigrats. N'hi
viuen a milers. Se n'hi crien pels soterra
ais. Si un diumenge hi .aneu a donar u
tomb, veureu les dones assegudes als por
taus, cama ací cama alié, com s'entrete-
nen matant les bestioletes que pasturen pe
la cabellera dels seus fills. IEls «Quaranta
pisos» és cl Kremlin de la immigració bada
ionima,

'El ,foraster ha vingut a Badalona a po-
sar-se els ossos a lloc. Igual que si hagué
anat a genèrica. A nosaltres rems miren d
reüll. Com si els féssim nasa. Potser eh
destor'hem. Potser ens prenen per forasters
No són amics nostres, però, en canvi, tam
poc iens tenen simpatia. 'Es així i no po
ésser de cap més manera.

El agurugüisme», cal tenir-ho en compte
és tota una lliçó de coses ; fins, diríem, é.
u:n curs complet de moral. A partir de 1
guerra, s'ha anat infiltrant dins de les orga
nitzacions obreres. Allò de la gota d'aigus
que forada les pedres, sabeu? Amb el sin

i dicalisme ha succeït alguna cosa de sem.
blant. De resultes, ha fet un tomb formida
ble. IEs pot dir qua el sindicalisme autòe
ton, el de debò, avui ja no existeix. El qui
encara anomenem d'esma sindicalisme nr
és altra cosa que «gurugüisme» estricte, pur
No us sembla que ens en hauríem de co
mençar a preocupar?

JAUME PASSARELI

Fotografia esportiva. -- En el temps dels
nostres avis, la fotografia — aleshores invent
fresc i de recursos limitats — complia una.
mena de funció social ; les persones d'una
certa-categoria, s enviaven mútuament llurs
retrats,, amb la mateixra• candidesa que es .
feien present d'un plat de maduixes, d'un
ram de flors o de dues botifarres de sang
en el moment precís,' de ytnatar el porc, que
era el moment més solemne i més religiós.
de totes les famílies dt; cara i ulls.

La fotografia, en aquelles èpoques llunya
-Hes,`disposava d'un soQ tamany i d'una sola

pose. Cada ciutat tonia el seu retratista de
moda. A Barcelona hi havia un tal Moliné
i Albareda, que agabellava totes les nedin -.
gotes i tots els mirinyacs de les ànimes que
anaven a rebre la reina Isabel II amb un,
caramel de menta penjat a les dents. En
totes les famílies es conserven retrats d'a-
questa època, i és curiós veure que tots els.
senyors i les senyores són igualis. A judicar

per les fotografies, resultaria que tota la
gent de Barcelona som parents. La posició
de les dames era un mig perfil, amb la
galta repenjada en una mà i amb tota la
malícia repenjada a l'esquena i escorrent-se
per unes lúgubres faldilles interminables.

Els senyors feien sempre Ila mateixa cara
d'estaquirot, estintolant el colze sobre una
tauleta coberta amb un vellut, damunt de lá
qual hi havia un barret de copa immens.

Aquest barret de copa, a judicar per la cara

de vinagre i per la tristesa dels pèls del
propietari, sembla que representi un paper
macabre . Hom diria que dintre la seva bui-
dor cilíndrica s'hi guarden les vísceres del
nostre avi o del nostre parent retratat. Com
deia abans, en totes les cases de Barcelona
hi ha un reguitzeíl de fotografies així ; les
famílies les conserven, passen generacions i
arriba un moment que els posseïdors actuals
j a ano saben qui és el senyor o la senyora
d'una de tantes fotografies, probablemcmt
es tracta d'una relació antillana, o d'una
cosidora redimida per un polític. Les foto-
grafies es van tornaint grogues, i els surten
unes taques com de malalltia imfamant, i els
propietaris les abandonen fins que totes mo-
ren a la dentadura dels ratolins. Algunes,
molt poques, .aconsegueixen salvar-se prote-
gides pels nínxols dels cementiris.

IEIs retrats d'aquesta època no tenen res a
veure amb ]'esport, més aviat guarden una
certa relació amb les tasses de camamilla i
amb aquelles capses de llauna de co'or de
gos-com-fuig en 'les quals es guardaven les
mostasses per calmar tots els dolors.

Després d'aquesta època, en la fotografia
intervé l'aficionat ; és el moment que els re-
trats són més familiars, amb paisatge i aire
lliure. Això coincideix amb lla pintura im-
pressionista, i fins en els retrats de nuvis
amb barba, fets per professionals, hi ha
aquell mal gust sublim de les millors compo-
sicions impressionistes . Un barret de palla,
urna passionera, una barca de vela, un banc
de jardiner i un canari flauta. Les fotogra-
fies d'aquesta época són uns documents san-
guinaris d'una humanitat pacífica i hipòcri-
ta. Jo tinc un feble per aquestes fotografies:
L'editor que fes una edició de Proust amb
cinquanta mil fotografies autèntiques ade-
quades a la situació, ompliria un buit con-
siderable en les nostres necessitats senti -
ro entals.

Ara, des d'un quant temps ençà, la foto-
grafia és exclusivament esportiva. E!s retra-
tistes que van als banquets a l'hora de les
postres o a l'hora de l'aperitiu a demanar
als senyors que sopen que s'estiguin una
mica quiets i els engeguen aquell núvol dia

-bòlic de magroesi que els tapa les ànimes;
tenen exactament el mateix .aire dels retro.
tistes que s'enfilen al ring i enfoquen la
musculatura d'un jove tímid que abandona
uns braços de color de mantega plens de
possibilitats agressives.

Fins els nuvis més fans i més estilitzats,
en mans dels retratistes de moda, exhi'bei-
xen aquella riailla postissa que només es
troba en estat salvatge en els concursos de

natació i en les mandíbules d'algun cavall
de cursa.

L'esport ha agabellat el retratista i li ha
donat un plec especial ; i naturalment, les
fotografies més reeixides, més impressionants
i al mateix temps més d la paga, són les
que representen actes esportius. La gent, en
general, no agraeix i no comprèn tot l'es-
forç i la vida negra que arrosseguen els
retratistes esportius. 'Es una manera de pas

-sar l'existència que no es comprèn, sense
urna forta passió ni una certa vocació ; és
el rnateix que passa amb el comunisme, amb
l'astronomia i .amb determinades ordres re-
ligioses. La «passió» del retratista esportiu
és de les que es manifesten d'una forma
més ingrata, més plena d'ascetisme i de
sacrificis. L'altre dia, presenciant un partit
de futbol, vaig anar seguint tot el drama
esgarrifós que representaven els fotògrafs
encastats a les fustes del gol, arronçats
d'una manera impossible amb les calces al
fang, desarticuilant l'espinada a la caça de
moments definitius, i esquivant els vidres de
les màquines de les sabates dels jugadors,
dels sabres de la policia , de fes empentes del

a i públic, i, sobretot, dels xiulets dels protes-
1 tataris. E.1 retratista, en el camp de futbol,

veu el joc d'una manera diferent de tothom
el veu d'escorç d'una manera monstruosa,

n	 allargada, aclaparant. Jo m'imagino que les
tortugues deuen veure d'una manera així
tots els actes de la mostra vida. Això fa que

r ois retratistes tinguin de l'esport una visió
allucinant, d'un dramatisme que provoca la
follia, i al mateix temps que considerin 1'es-
pert com una cosa absolutarnent lligada al
vidre dels objectius de lhus màquines, a

s	 llur honor professional i a la digestió de
e	 cada dia.
s I això té tanta força que influeix tota la

fotografia en general, i l'home que un dia
de pluja ha defensat la seva maquina contra

t	 tots els elements, fatalment converteix el seu
art en una mema d'esport terrible, i d'aquest
art en som víctimes tots plegats ; jo, per

s	 exemple, si alguna vegada em faig retratar,
a sempre quedo amb aquell posat una mica
. I enze d'un esportmain sense facultats.

cetilè, amb bancs de fusta, arrambats a les
parets de canyes. Hi ha, en un retó, wn
piano de maneta. El cinema és un solar
sense enrajolar, cobert. d'uralita. Potser
s'han malfixat i han posat l'enrajolat al sos

-tre. Els diumenges hi fan cinema i varietés.
Les pel.lícules són tronades, però, en canvi
— sempre és una compensació —, hi ac-
tuen periòdicament tots els transformistes
suspectes del districte cinquè alternant amb
els del barriwTots els «Gurugús» compten
amb un o uns quants transformistes autòc-
tons. Els transformistes són la flor del Qe-
cado dels «Gurugúsn.

Els seus habitants a penes si es mouen
del «Gurugú». Potser per la diada de la
festa major, em el cas, però, que no acordin
de celebrar-la pel seu compte i al seu estil,
o pe] Dijous Sant, per tal de presenciar el
pas de la processó pels carrers.

Durant la dictadura la invasió segueix el
mateix curs de la guerra. Si amb aquesta
les fàbriques treballaven dia i nit, amb la
dictadura hom esventra carrers, construeix
escorxadors, eixampla oementiris, fa caere-
teres, empedra els carrers i construeix cla-
vegueres, encara que no calgui.

Veieu néixer «Gurugús» i més «Gurugús»
al peu de tots els turons. Allà on hi ha una
fàhrica de ciment, de productes químics, de
filats, hi trobareu, arredossat al peu d'un
turó, un eGurugú» immens. Primerament hi
neixen tres o quatre barraques, poc després
arriben dalt del cim dcI turó. Al cap de
1'amy tota la muntanya n'és plena.

Així que a Barcelona es paria d'ender-
rocar el districte cinquè, als «Gurugús» ba-
daloinins es produeix una invasió de fugi-
tius d'aquell barri barceloní ; elements sus-
pectes entre els quals no deixeu de notar,
amb simpatia, la presència dc1 rebenta^pisos,
del moneder fals, de la cupletista en deca-
dència, de la dona de la vida que ja co-
mença a fer aigües, al cantador de flamenc
i al tocador de guitarra que només poden fer
bolos ; el duetto destenyit, l'ex-crupier que
s'ha regenerat i es dedica a les comissions,
i molts altres espècimens procedents d'aquell
barri. No us estranyéssiu si en trobessiu
algun dicursejaut, .amb un exaltament apas-
sionat, sobre la propera i inevitable revolu-
ció social, abolidora de tota mena de privi-
legis i de tiranies...

I pobres. Els «Gurugús» de tot .arreu en
són farcits. Tots culs professionals en O'art
d'envestir-vos al vespre per les cantonades
de 1':Eixampla; amb dues criatures emboli-
cades amb draps espellifats arrapades a les
faldilles, una al braç i una altra d'arrece-
rada en un portal ; hàbils explotadors de la
misèria, destres i enginyosos en l'ús i abús
de tota mena de trucs patètics enternidors,
inventats amb mires directes a fer-vos es-
quitxar deu cèntims. 'Els que són cecs a la
plaça de Catalunya, i al carrer de Trafal-
gar hi veuen més que els gats ; aquells es-
guerrats de la cama que en travessar la
plaça d'Urquinaana ja se'ls adreça; aquells
que s'agenollen a la voravia del carrer de
Fonranella, els braços estesos, les llàgrimes
als ulls, i us pidolen moneda... per anar

-se'n a fer el vermut al bar de la cantonada.
Els veureu, tocatardans, al carrer de Tra-
falgar, com esperen el tramvia de Bada-
lona, que ha de conduir-los als seus cataus
Ilòbregs del «Gurugú». Els especialistes em
criatures les fan seure a les voreres o als
clots dels arbres. Elis i elles, mestrestant i
per tal de fer temps, entren al Bar Vila
a fer vi.
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er qu no, a memal r os r	 .&!..as,	 a	 m
i espàrrecs ; menú de refinat i de desganat
menú de gran cocotte, de financier nerviós
i die poeta en estat interessant. (Jo ja sé el
que em dic.) El senyor Lerroux, que està
su-bjecte a un règim alimentari molt més
sobri que la seva oratòria, feia l'extraordi-
nari  d'unes ostres. I les ostres sempre són
ostres, encara que hi hagi els socialistes al
poder.

Després, l'esperava una funció de sarsuela
honorífica al Novetats.

He vist moltes fotografies del senyor Ler-
roux. Tantes, que m'imaginava difícilment
la possibilitat de contemplar-lo fora de les
pàgines d'una publicació gràfica. Però, tot
arriba en aquest món, i també ha arribat el
dia que he pogut veure el senyor Lerroux
de bo de bo.

Per ràdio, és tot una altra cosa. Quina
veu més admirable té el senyor Lerroux !
1 quienes coses tan poc admirables diu amb
aquesta admirable veu 1 Es molt trist no
poder estar d'acord amb el que diuen i pen-
sen la majoria de la gent; això és: que
don Alejandro és un orador formidable.

Ja ens fem càrrec que hem descobert el
senyor Lerroux en el moment més difícil de
la seva vida d'orador. Un moment en d
qual tota la traça ha de consistir a parlar
tanta estona com es pugui, per dir el menys
de coses possibles. No ens atreviríem a dir
que això constitueixi una dificultat per al
senyor Lerroux ; potser, més aviat, ens atre-
viríem a dir el contrari.

I és per no dir-ho, que donem per acabat
aquest article. Ja seria bonic que, cap a les
acaballes, ens haguéssim pres al peu de la
lletra la descoberta del senyor Lerroux!

Josop MARIA PLANES
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Les propines

En ocasió de leáecen"s visites de grans
personalitats euro js m s Estats Units els
diaris nordamerica2 han publicat una petita
estadística malicia de les propines que
aquelles ersonalits ha b donat al xofer del
cotxe 1osat a la sa Ps,osició.

El m,és fastuós a estat Gran-di amb 50
dòlars, amb més plendidesa que el rei de
Siam, que només lú donà 30. Més endarrera
ve Laval amb ao dars i el darrer de la llista
és Mac Donald aib 15.

Després d'això, a les reunions internacio-
nals es parlarà de aritat !

Harmonía mirderial

El ministre gre¡de Finances, Manis, ha
estat operat pel se- col-lega el ministre de la
Higiene, Pappas, aurgiá dels hospitals.

L'operació ha ast bé; en el cas contrari,
era imminent una cisi ministerial.

Es de suposar qe un cop ben restablert,
Manis indicarà aPápfas una avantatjosa
collocació de capitls. Un favor en val un
altre.

E1 desarmame,t de l'objectiu

Nombrosos dele¿ats a la Conferència del
Desarmament han protestat de les indiscre-
cions del cinema.

En efecte, la bdiscreció dels operadors
d'actualitats ha caat alguns delegats en occ-
tituds que no tepe: res de diplomàtic. 1 s'ha
jutjat que aqueste escenes, projectades sen-
se control a les pantalles de tot el món, poden
perjudicar el prestgi de tal o tal altre home
d'Estat.

Una reunió espeial d l bureau de la Con-
f erència ha servit per reglamentar els drets
de , la presa de vises.

—FIem estat els primers desarmats — co-
mentava un operador de cinema.

E1 presídenf Zeguía

L'ofici de president de la República no
és d'una gran trcnqutillitat, al Perú.

El president Lsguia, mort ne fa gaire,
havia tingut una carrera política més aviat
moguda. Jutgeu

1908. Elegit preside;at.
1909. Revolta. El president és amenaçat

de mort. Salvat per l'exèrcit,
Igio. Amenaça de guerra amb l'Equa-

dor,
1912. Derrotat a les eleccions,
1918. Tornat a Perú i s'apodera del go-

vern.
1920. Elegit president.
1925. Reelegit.
1930 (abril). A punt d'ésser assassinat.
10ar, 1 ^ •-'viiLn.f q 0.,,7^ fi ccid. ri,i

empresonat, acusat de dilapidació de la Hi-
semia.

1932• Mor a conseqüència d'una operació
quirúrgica.

De fill  del Cel a president

de República

El comitè administratiu de les províncies
del N. E. de Manxúria ha decidit d'adoptar
el règim republicà i que l'ex-emperador de
Xina, Pu-Vi, sigui el president, l'entrada
del gual a la capital del nou Estat és pro-
bable que tingui lloc avui.

S'havia vist' presidents convertir-se en em
-peradors, però la inversa no és gens cor
-rent.

Pu-Yi, emperador de Xina fins a 19 11 ,
no s'ha dit sempre Pu-Vi. Quan era petit
li deien W,u, ((hora del migdia». Arribat a
home es digué Pu-Vi, i Hsuan Tung com
a emperador.

En el llarg interregne entre 191  i 1932,
es digué Henri Pu, Sota aquest nom féu
de banquer a Xang-hai, sense que els seus
negocis fossin precisament pròspers. Per
acabar-ho d'adobar, una de les seves anti-
gues favorites el processà per ruptura de
contracte i obtingué del tribunal de Nanquin
una forta indemnització.

Ara sembla que el nou càrrec que Li ofe-
reixen iot solucionar-li la vida, i no pas
temporalment, ja que — privilegi que no
tenen els altres presidents — la presidència
de Henri Pu és vitalicia.

L'ex=reí de Saxònia
Frederic August, ex-reí de Saxònia, mort

recentment, a penes era conegut a l'estran-
ger sinó per les seves desventures conju-
gals : a principis d'aquest segle, la seva
dona, la princesa Lluïsa, s'escapà amb un
preceptor dels seus fills, Frederic August,
catòlic, no volgué divorciar-se i es resignà.

No era home per pendre's res a Mi va-
lenta. Quan en novembre de 191 8 els revo-
lucionaris li anaren a demanar de deslligar
els oficials de llur jurament de fidelitat, no
hi va posar cap obstacle .

Alguns anys més tard, en arribar a un
balneari i posar el seu nom al registre de
l'hotel, es va trobar que l'últim viatger
arribat era la segona dona de Guillem II,
que s'havia inscrit així : aSa Majestat Her-
minia, reina de Prússia, emperadriu d'Ale-
manya.> Ell va escniwre a sota : «Frederic
August, reti disponible.n

Elogííèncía sagrada

A París, un predicador quaresmal, mossèn
Fontagnères, s'ha demostrat molt modern
fent en els seus sermons llargues cites de
poetes i nove l-listes contemporanis. Alguns
clergues, fidels a les velles tradicions de
l'eloqüència sagrada, han criticat aquest
procedir, i el predicador literat ha cregut
convenient fer enguany els seus sermons en
una església d'un públic més al corrent de
la literatura moderna.

Es diu que Paul Valéry i la comtessa de
Noailles estan naolt contents d'ésser citats
p er Mn. Fontagnères, i que l'esmentada
poetessa, amb la seva acostumada modès-
tia, ha dit

—Al capdavall, en els meus versos hi ha
més poesia que en la insípida Imitació.

ELS HEROIS 1 ELS SEMI-DE=US

asliíngfon

com una força còsmica por dur-ho tot a bon
terme.

Heus aquí descrit el tipus de «semi-déu,,
que nosaltres oposarem al de «d'heroi» ; l'he

-roi és com el foc que puja en l'aire tot es-
werit, flama, i el semi -déu, talment el cel, és
Ilunvà, fred, taciturn i fatal. L'heroi neix
de l'instant i posseeix totes aquelles quali-
tats que serveixen per fer les coses a l'ins-
tant i molt sovint, que viuen un instant,

efímeres ; Napoleó i el seu
imperi foren heroics ; en can-
Vi, ]'home superior d'aquest
tipus que els homes han com

-parat als semi-déus, trehalla
lentament i desplega la seva
força sense moure's de lloc;
un heroi us l'afigureu sempre
en estat d'agitació o bé en-
cerdlat dims la .tragèdia ; el
semi-déu viu dalt d'una regió
serena i incommovible ; si la
seva inbeldigència fos superior
al seu carácter, adquiriria
aquella mobilitat, tan poc ma-
jestuosa, de les 'persones d'en

-giny.
Cal un punt de mediocritat

per ésser una meitat de déu.
La sensació divina que els ho-
mes perooben aleshores és la
de la diferència que hi ha en-
tre la distinció un xic lenta
del personatge i el dinamisme
de la seva abra.

Washiing^ton tenia totes
aquolles virtuts segons les
quals l'individu no perd m,ai
tota la preséncia del seu
ànim ; el seu seny era, com
si diguéssim, una decència em
el fer funcionar el pensament,
una sinceritat absoluta de la
reflexió; quam meditava una
cosa, cll, l'home honorable,
hauria trobat com una immo-
ralitat deixar d'examinar-la
per tots els cantons. Car so-
vint els homes no pensen per
manca de sentit ètic. Un bon
sentit gairebé sempre depèn
de la puresa mental.

Heus ací un assaig de re-
trat interior d'aquest perso-
natge, considerat com el pare
d'una de les nacions més po-
deroses de la terra ; a l'inre-
vás de la majoria dels grans
homes, va saber construir una
cosa molt més important del
que ell era. IEls altres solen

malgrat les diferéncies, primeipalment d'ètica.	 fer servir de pedestal la nació que els ha
Com Octavi, Washington no fou home donat naixença ; ell s'afanyà a impedir

d'una intelligència genial, Ini d'una decisió ! que, un cop aconseguit el seu .alt lloc, la
ràpida, i mancava del tot d'imaginació ; mai	 submissió de la recent República a l'auto-
no improvisava i si mai calia, se'n seguia	 ridad del President es convertís en un es-
un fracàs. No ema brillant, ni astut. Com	 clavatge a 'l'home, a George Washington
pogué arribar, doncs, al primer rengle dels	 no volgué altre 'honor que ésser, en una
personatges de la història? La mera fortuna,	 terra d'homes lliures, el primer devot de la
l'atzar, no explica e1 seu cas ; car, no taro	 llibertat.
solament assolí l'èxit, sinó el prestigi que	 Com els semi-déus, fou més gran per la
acompanya les figures veritablement grans qualitat divina del senv que per la humana
per elles mateixes : Washington no és tant	 de i'enginyositat.
un gran home com un gran exemple; un 1	 RossEND LLATES
bell exemplar de la humanitat ; i això perquè
posseïa la qualitat deis semi-d-éus : la divina
quadratura del seny ; la reflexió tenaç i la

prudéncia coratjosa : ningú com ell per evi- 	 10YETATS
tar els perills evitables ; però també ningú	 Ell CAMISESno podia comparar-se -li a desafiar els perills	

t janme I, 11presents amb la més absoluta i indiferéncia.
No era un intuïtiu ; però quan havia refle- 	

Telèf.11655xionat una -cosa, sabia exactament tot el
que calia fer, i tenia una voluntat inflexible

1 ORIGINAL.

Rambla del Centre, 33	 Passatge Bacardí, 2

FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Unió de Fotogravadors
Casanova, 160-162 : Telèfon 77406

George W?

Maurois, en un béll article sobre Washing-
ton, publicat a Les Annales del febrer prop

-passa-t, fa especial menció d'un detall ca-
racterístic de tots els judicis que feien els
testimonis oculars del persúnatge el segon
centenari del qual àra es celebra : li trobaven
un aire de semi -déu.

Aquest aire, segons sembla, també fou el
del romà Octavi, personatge que presenta
semblances de^ caràcter a-mb Washington

Washington, per G. Stuart
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DE LA IL'LUSIÓ A LA REALITAT

El meu veí Sr. Lerrouxl
Els que hem vingut al món cap allà l'any 1 bé; em penso que ja és qüestió de noigoy i, virat-i-cinc anys més tard, contempl^ent dissimular més la veritat :gel senyor Lerroux

]'espectacle ciutadà amb una atenció passa- de les fotografies no té res a veure amb eldora, ens trobem cada dos per tres en ell cas, senyor Lerroux al natural. I E1 Lerroux delsuna mica arriscat, de descobrir la pòlvora. gravats és un senyor del qual hom s'estranyaAra mateix, el que escriu aquestes ratlles ha que alguna vegada hagi deixat d'ésser con-
tingut ocasió de descobrir don Alejandro Ler- servador. En canvi, el Lerroux natural pee-roux.	 I

No aconsellaríem .als estimats lectors que '
sonta	 una	 cara	 nfinitannent	 més	 d'acord
amb 1a seva història política. Serà un truces prenguessin aquest mot descobrir massa	 . de maquillatge reservat — atenció delicadaal pcu de la lletra. Volem dir

que fins l'any de gràcia de .__	 __._,
1932,	 no	 hem	 vist	 i	sentit
personalment al famós cab-
dill	 radical.	 Semtit,	 per	 rà-
dio, i vist, a tres metres de
distància, .per un mitjà oonsi-
derablement menys científic.

Tat plegat, aquest especta-
de mut i sonor que iens ha
ofert gratuitament don Ale-
jandro; fa de mal lligar ;.mb .
aquella	 impressió	 tan	 viva
que teníem del Lerroux de 1-J	 ¡'
les	 colleccions	 endarrerides `	 ^j	 u

del	 Cu-cut 1	 Hem	 vist	 un
Lerroux ancià més eespecta-
ble	 que	 venerable,	 d'air y^
simpàtic i amb una elegàn- l	 9^tN^
cia	 de	 vdll	 coronel	 de	 la
guàrdia civil que ha come- - 	 ^ó )
gut urna	 tardana opuléncia.	 ¡ ^'^j^^	 '^ r ^„"^^ ^i

""a^Que	 n'és	 de	 lluny	 aquell
Lerroux inflamat i declama-
tors que En Llaveries dibui-
xava	 amb	 una	 tèonica	 de	 • r (¡

^	 ^ ^-cartell dels toros I
Diumenge a la nit ell se-

nyor	 Lerroux	 i	 els	 seus
acompanyants	 tingueren	 la ,t I
mala	 pensada	 d'imstallarse	 a¡ l "i o t a	 é
a la taula en tenim el cos-
tum de sopar cada nit, en ^ltfi'
un restaurant de la plaça de
Catalunya. Els solters anemf^;ii)j:^
pel món	 repartint tendresa
entre les coses més	 absur-
des i hom acaba'	 ^^sense ado-	 évls^^'tes t^nar-se'n, posant estimació a,,. ï	 V,.'	 t eu°	 ^'"it0	 rtwaa taula de restaurant. Es aud ^^	 ^	 ^	 ,r^ig 	 sN	 siiti,slj Ii
per aquestes raons que don	 - 3
Ale andro va	 a «néixer	 er	 via	 Ió O^^

t
^	 It	 t	 `p^^s^^	 t' ^^P^.	 ^^

primera vegada davant	 lels	 ^, i	 t^ ^ i °( 	 ,tre	 ;i	 f^	 i	 -
nostres ulls en una situació ^'
que no	 convidava	 precisa-
ment a la simpatia. Ens ha-	 t i^^^ ' 	^:^^ ^,t	 ét	 f	 , ^ i	^ i	 ctià 16s1I(`	 ^e^

via	 pres	 la	 taula	 i	all,	 que	 aG	 I t t í ijj,' iliu

ara defensa amb tanta calor
com vaguetat els drets sa-
cratíssims	 de	 la	 propietat,ép¡Pi
'està

	
excellents ^^ ^ ú^rfcgrà	 ^^u.^a	 'poc ^;1 	 E	 i !I	 ^ ^^	 sIl	 ^

cia que havia de fer-nos la
renúncia forçosa a uins drets	 El senyor Lerroux més de vint anys enrera,
que, potser amb optimisme quan era a l'Argentina
exagerat, considerem ben ad-
quirits.

No volem portar més endavant aquesta su- — al seus antics correligionaris barcelonins?
pérflua qüestió. L'opinió que ens mereixi la Resultarà que el Lerroux retocat és el de
figura i la política del senyor Lerroux no ha debò i no dl de les fotografies? Misteri 1
de veure's influenciada per aquesta bagatella• Misteri, però pernrcteú up a que bnstswisl
Val a dir,	 però, que ]'antipatia que	 d'ella en la cara del senyor Lerroux hi veiérem,
es pogués determinar no estaria gaire més tant com el senyor Lerroux mateix,	 una
justificada que la sorollosa adhesió de molts explicació	 plausible	 de	 l'existència	 política
dels més recents admiradors del poc radical dels senyors Emiliano Iglesias, Casimir Gi-
cabdill, ralt i fins, per què no dir-ho ?, del mateix

El senyor Lerroux sopava entre la muda senyor Pich i Pon.	 Suposem que aquesta
adoració dels seus — nombrosos — companys modesta suggeréncia del periodista serà ben
de taula. Davant per davant, seient modes- rebuda per l'opinió en general i pel senyor
tament en una cadira volant , hi tenia	 el Pioh	 en	 -particular;	 en	 particular,	 porqué
senyor Plch i Pon en persona. El sol fet de és	un	 testimoni	 apreciable	 a oposar a la
la preséncia del senyor	 Pich,	 encara que maledicència dels que s'han atrevit a negar
aquesta presència no estigui justificada per ]'evident conseqüència republicana i radical
un discurs, és un espectacle que pot satisfer del president de la Cambra de la Propietat
el més exigent. No sabem si fou per aques- Urbana de Barcelona.
tes raons que dI senyor I	 rroux va declarar,
entre plat i plat: -	 Vr	 s	 a.

—Hay me siento feliz.
p	 é	 ^ V	 t e	 ene	 a

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Es-
trangers - Passatges Marítims i aeris
Viatges a "Forfait" - Excursions acom-

panyades - Peregrinacions, etc.
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Ü	 F,1 film El tinent seductor és una opereta,na campanyda insidiosa	 :.., r.	 .. «.,, ,>+,,.., ., .,.,,... 	 r

Volem reclamar per^osaltres la respon
-sabelitat de dues coses. na és que, per una

confusió involuntària, guns crítics no re-
beren localitat per a lgnostra darrera ses-
sió de cinema. IL'altra'la d'haver retola)
aquella piquiponiana gráca que apareixia en
>m reportatge retrospequ t que gels diari,
del senyor Pioh qualificren de «mofa exc-
cra^blen. 1 d'això derivapn tot seguit a ata-
car .l'empresa del FantBio, que no té res
a veure amb una cosa i amb l'altra.

Es pot fer crítica d'u fidnt, sempre que
no l'animin u:mti intencips que converteixin
la crítica i els diaris qe la publiquen en
una altra cosa que no I lem anomenar.

Saben de sobres els Bptons Brothers, que
nosaltres várem organitar la sessió ; que ed
film El canal de la vtida,encara que rus, no
fa perillar la República µ és de propaganda
comunista, sinó que el iodria presentar la
Jwnta de Protecció a la Infància i que si
estan molestats d'encárac Per aquella pi-
quiponiana, no tenen ca raó de fer contra
Lina eanpresa una campttya sospitosa.

Fins .ara, aquells diais han callat da-
vant d'altres films ruscs—.excellents, perú
de propaganda —, perqu4 el seu gest d'ara,
tan violent, no tingut ,unes altres causes
que les que diuen,

1 quant a piquiponiams, en podem pro-
jectar de molt més saloroses. En 'la de
la sessió passada, al q dava!l, él senyor
Pidlt feia de r.epu6licà. En trobaríem de
data posterior ien gisè j,a'no era així.

manrra de t'eure, hl. tinerlt'seductor, és 1'ex_
pr'ssió més reeixida de l'opereta cinemato-
grf'>fica. Es dirà, si es vol, que es tracta
d'un génere fals en si i d'una gran banalitat.
P(rb trobaríem raons, adduint que més val
aquest gènere, per` fals i' banal que sigui,
que no pas el pretensiosament transcendem-
tal

Quan als intèrpret, del film, senyalem et
treball d una actriu poc coneguda, Miriaun

Li curs de cinema ala Üniversífa4

Cort els nostres lectors hauran sabut per
la premsa diària, dimecres passat, dia zq,
tingué lloc, sota la presidència del degà de

tinent«El seductorla Facultat de Filosofia i Lletres, Dr. Bosch
Gimpera, la inauguració	 ficial del «Primer
Curs de Conferències sabre cinema». Des- ;	 fa	 u^flet a la seva amiga,	 una violli^nista ; 1-1>pl:in;,	 que	 nu és	 ) 1> ci anl nt	 úu;>	 gran
prés de les paraules preidencials, que, en 1;1 princesa es pensa qwe això va p'•r ella, heutat, ir 	 es demostra	 una excellent ac-
obrir l'acte,	 remarcaren la tramscendènda s'indigna, son pare li fa cor, criden el tinent	 i t riu.	 Pel	 que	 fa	 a	 la	 vedette,	 a	 \l >unce
de	 l'acte que	 es realitzava,	 e1 director del per amonestar-lo, i l'oficial no té altre remei Ghevalier. no cal parlar-ne, més que més no
curs,	 Guillent	 Díaz	 Plaja, n'explicà	 l'aspi- que casar-se amb la princesa. Nit de nuvis Iclien -nos res de 'nou en aquest film. Es el
ració i	 les linies generals.	 Féu	notar que blanca.	 El	 prúncep consort	 surt .a	 voltat, ("hevalier de sempre, que no fa res per re-
la	 radical	 disjunció que hi havia	 a casa troba 1a violi nïst.i. La princesa la crida, oca- novun-se i superar-se, sinó que es manté al
nostra entre universitaris i escriptors ha des- ben essent amigues : la violinista li ensenya	 ,mateix nivell a què ens té acostumats. Però
aparegut de sobte, en encarar-se la Umiver- de vestir .per fora i .per dins; 1espavila, li fa	 'suscita en tol moment aquella simpatia en
s>tat amb	 les coses	 més vives del	 nostre conquistar el cor del casat per força. cl públic que li assegura llargs éxits encara
temps. Argument, ja es veu, dintre la més orto- que el seu treball no marqui cap guany sobre

La conferència inicial anà a	 càrrec del Boxa tradició de l'opereta i em	 el qual no e1 Ghevalb r que tots coneixem.
eahedràtic de la Facultat de Filosofia i Lle- ens	 la in	 de detenir.	Un	 cop	 acceptat,	 el En resum, El tinent seductor és molt bo
tres	 Dr. Angel de Apráiz, que descmrotllà que importa és la realituaci>	 del film. Doncs	 I com a diversi6, molt ben fet, com a obra de
magníficament el seu tema : «Posición del bé, Ernest Lubitoh ha fet una obra perfecta Lubitsoh, sense discussió el millor realitzador
cinema en la teoría del arte... 	 La segona en el gèn'epe die les que fan passar agrada- d operetes cinematogràfiques.
conferéncia	 tingué	 lloc	 ahir,	 dimecres,	 a lylement l'estona. JOAN SOLER
càrrece del	 nr	 J>,çrvt)	 Mnragr,a . nue,.narlá ..No hi ha, és eert, tanta part de cant, tanta
interessantment (1'a Educació i cinema». espectaeularitat, tanta mobilització de com-

Cal remarcar que ha estat muntat a l'au.i i parseria-eom en la célel>re Parada de l'amor.
de la Facultat un aparell de cinema sonor
cedit gentilment per la casa Orpheo	 Sin-

No hi ha tampoc una música tan agafadissa
a les oïdes. Els esperits primaris, doncs, po-

/®^^^.. •Chronic. !Els dos primers films del programa ària ésser que no restessin El tinent seductor
— Història d'un pèsol i xomamfa sentimerr- amb aquell entusiasme que pogué mantenir
tal	 (Eisenstein) — han	 estat	 oferts	 per la j.c parada de l'_aanor tant de temps em el
casa Febrer i Blay.. cartell.	 Però és indubtable que els esperits que	 el	 film	 tret	 per Ozep d'Els ger-

De l'éxit ti ',aquestes conferències donarà més	 cultivats	 prefereixin	 aquesta	 darrera ruuus Karamazof és fet amb molta traça,
idea el fet que, depassant el número de vui- Ir> ducci6 de	 Lubitsch a aquella altra.	 Hi encara que a penes sigui res més qu>>	 un
tanta	 els	 inscrits — capacitat màxima	 de copsaran una cura del detall que parta tat episodi de la gran novella?
l'aula	 on	 estó	 installat	 el	 curs — la di^ree- e! fibm amb la precisió d'una mecánica de que Maree) 1'Herbier prepara un 	 film
ció ha hagut de gendre l'acord 'de clausurar rellotgeria, i una malicia discreta. d'esptan.atge : Document raq?
la matrícula. Hi trabaran sobretot un arranjament mu-

MIRADOR, que tant ha fét Iper a la oreació sial, servint-se dels temes de Strauss,	 que —que la versió alemanya de L'Opéra de
d'un	 públic i 'ntelligent de cinema,	 es	 feli- subratlla les	 situacions del film millor del quat'sous té cinc cens metres més que la
cita per aquest èxit encoratjador. que	 ho	 farien	 les	 paraules.	 A	 la	 mostrat versió francesa del mateix film?

U,)

EL CINEMA
1	 ''I 1[SJ1Z! "El tinent seductor"

Cabines de luxe és un tihrr de Whtliam hem de pensar que l'autor diaquest ha fet
K. Howard, director que cal no c1rnfondre 7 que li ha semblat.
amb Howard Hawks, l'autor d'flna xicota El film recolza sobre aquell contrast, qtu'
a cada port. W. K. Howard és ,així mateix hcm	 vist	 exposat en altres	 fi'1ms, entre,:Lt
autor d'un film meravellós titulat Pirata de ciutat i	 la	 pradera.	 A la ciutat	 viu	 Carol
riu, del qual vàrein ocupar-nos 7largamtnt Lombard raonant una	 xistérncia capritxosa
en el D'Aci i d'Alld quan la seva estrena. i ms •^nsata.' 9 l.,	 pradera hi ha Gary C6	 er
Darrerament hem pogut veure també La quE no ehtén res en dones, pero que	 ün
patrulla de l'alba, cinta que, si bé és ved- home sa i coratjós. La noia, que ha anal
tat és em conjunt bastant grisa, 	 comporta ; I I r;urxo, és s(nsi^ble a l'encís d'aquell hofhc
tot i així un parell de bo-
bines realment sensacionals.

I^'a•í(k de Catrines de luxe	 I	 " 9	 QII ^ " f"	 ^'	 a'	 7`

transcorre tota ella a baró	 !ú	 ,

d'un	 transatlàntic.	 L'acció,
per bé que molt diversa, es r'^„`•
troba doncs concentrada din,9
un espai '•nolt reduït. Hi ha	 t
ua xic de tot en aquesta vas-
ta	 ciutat	 fiotant,	 i	 aquella J	 i,'
reunió accidental d'una pila
de gont de toba nnena crea
un món minúscul que sem^bia  .
resumir a grans trets el món
immens que	 tots	 ells	 han	 t^
deixat a terra'. áo^

La intriga no ofersix cap	 ' x
partieularitat	 rentareab1e. v-
Muda, hauria pogut apassio- i
nar.	 E.1	 silenci	 deixa	 les t
Coses	 dins	 una	 atmosfera
d'abstracció molt favoral,le a
l'excitació de les nostres ima-
ginacions. Ara el film, pre-
sentat amb dobles, esdevé un t^°	 )
xic massa verbal,	 i el que p

x W.
diuen	 els	 personatges,	 i	 la
manera com ho diuen, rau
té pas aquell accent de veri-
tat que el cinema sembla re-
clamar.

El	 film	 val sobretot	 per
alguns	 fragments	 estricta- Carol Lomhard
ment dinàntics..En comen-
çar, per exemple, la partida
del transatlàntic. Aquella gernació que s'agi- : tan	 diferent ,dels	 que	 bu	 conegut,	 i	 ala
ta dins	 un	 immens remolí	 i	 l'emoció del	 ' prem tvera es casen. Quau ca^nvra el temps,
comiat són coses ben vistes en	 una sèrie les Idees de la noia també comencen a can-
d'imatges que es succeeixen ràpides i inct- rar,	 i	 quan	 ve el mal temps	 el diable li
si ves. També a la fi, a la cambra de les xiula a les orelles mals pensaments. Aquc',1
màquines lti ha una persecució que fa el vida l'avorreix i s'acoaarda davant la incic-
seu efecte. "tota aquella maquimnria sembla 1 méncia dels elements; així és que un dia
posar-se com una unmensa teranyina en els fuig	 per	 retornar	 a	 la	 ciutat	 i	 rependre
fils de la qual lluiten dos iiom^es pistola an aquella existència bulliciosa. Dispensarem al
eta i el vapor d'aigua que d'arreu traspua lector del que	 succeeix després, 	 tot plegat
és un efecte plàstic que acaba d'arrodonir un	 xic massa	 sumari	 i	 convencional,	 per
aquest fragment d'una atractiva visualitat. dir-li	 tan	 sols	 que	 a	 la	 fi	 to"t	s'arranja

Edmund Lowe fa	 una variant d'aquell Carol Lomlbard retorna al ranxo.
tipus	 d'estafa	 i	 de	 gangster	 professional, Amb un métier tan acurat i uns intér-
capaç tot i això de grans virtuts, al qual prets tan intelligents hom pot permetre's el
el cinema americà ens té avesats. Edmund luxe	 de	 filmar,	 sense	 fracassar,	 qualsevol
Lowe arriba a fer un gran efecte damunt història, i Accepto aquesta dona no és pre-
d'una ingenua com Lois Moran,	 i a no cisaitnent quallsevul histbiia. Ili 1,.a inomeuw
ésser perquè la policia es fica en l'assumpte, deliciosos,	 encara	 que	 tots ells desenvolu-
haurien acabat casant-se tots dos. pats	 sense	 matisació	 psicològica	 de	 cap

Accepto aquesta dona és un film inspirat elassc. Es veu més aviat un film que s'apun-
en	 una	 novella ;	corn que aquesta novella tala en una sérb	 d'idees m.anlbevades a cin-
es titula Extasï perdut,	 a jutjar pel film, tes anteriors. Hi ha una nit de Nadad, epi-

sodi en el qual l'objectiu indiscretament ens
------ fa	 transparent	 el	 recés més	 íntim de	 la

Agència exclusiva per a la venda de llar per mostrar-nos d'una manera com ;ols
e1. cimoma pot	 fer, amb tot	 el prosaisme
sadollat d'intimitat,	 aquesta	

sa
cosa tan	 sim-

tant.
M

ple i immensa que és la llar o
Gary Coeper és un artista bo de debò

Societat General Espanyola de Llibreria
Carol Lombard, un xic distreta a estones
a borta ací tot ]'encís de la seva bellesa ros-
so i de da seva gracia endiablada.

Barbarà, 16	 Telèfon 17218 I	 J. PALAU
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primer film rus parlat i
cantat, pot promoure
tant d'apassionament i
tant entusiasme,,. perquè
el tema és real i humà

VEGEU -LO EN

FANTASIO

es mostren en ,escenes de circ
o em les danses, sem-bla que
perden humanitat quan treba-
llen en una òpera, retornant a
llur vida essencial de •mario-
netes : cert que parodiant cls
cantants d'òpera obren i tan-
quen la boca desmesurada-
ment,	 fan	 reverències,	 s'as-
seu:en en butaques i s'abracen
en els duos amorosos,	 peró

wt llurs cames lian perdut aquella
agilitat que els companys ba-
llarins han mostrat, reneix la
cama de fusta i el posat en-

," cartonat. L'humorisme i el va-
lor d'aquestes síntesis d'òpera
cal cercaralos en les marione-
tes vives, és a dir en les veus
dels cantants i en l'orquestra
que — en elpaís que encara
s'embadaleix sentint el Barbtie-

" i^',	 ; re o la Tosca — sap £er res-
saltar amb filma irania la
b;esa de tota aquesta música.

Perca bes criatures de Vitto-
ri:o Podrecca saben esgrimir la
llança i lluitar amb la perfea
ció	 dels	 artistes	 japonesos,
saben pujar i baixar d'un cot-
xe,	 girar els fums d'un Ilibne
itocar el piano ; però, per da-
munt de tot, saibein ballar : 'a
revista negra, en 1.a soya du-
rada de rry minuts, és una pe-
tita obra mestra. Són .set sket-
ches en	 els quals cap caire
del tresor -musical	 negre no

-	 ha estat negligit : els cants i
;ills dels conreadors de cotó,b	 n

Podrecca i un seu a¢iccolorr la tristesa del negre -entre els
grata—ce, les damnes guerreres

el	 teatre -- tro	 és altra que	 joc	 (i	 aquest i de la cacera del ticé a 1'Africa, la cançó de
significat tonen	 els	 mots	 play,	 5piel,	 que 1 bressol, i les danses i cants de Josephine Ba-
el s anglesos i els alemanys apliquen a les ker ; és difícil imaginar una assïmilació més
composicions	 dramàtiques).	 Aquests	 persa- perfecta dels moviments d'aquesta, i la se-
natges fets de fusta i filferro es belluguen, nyora Lia	 Podrecea dóna a la mima una

gesticulan, i canten i ball, dotats d'una	 ^ narre t tot bakerià •	 fa totveu i un poto	 n	 ,
vida allucinant de manera tal que — com } l'efecte que contemplem des de lluny una
ha estat escrit en alguna banda — si	 les creació de la Venus de xocolata, i la Baker,
supersticions	 existissin	 encara,	 caldria ros- ella	 mateixa,	 en	 assistir-hi	 aplaudia	 com
tir viu Vittorio Podrecen a la plaça pública, una criatura.
per sostenir un comerç manifest amb di- Erraria	 qui	 cregués	 que es tracta	 tan
monis i diablots, mandràgores i nans ; ell sols de parodiar ; el Teatro dei Piccoli no és
és	 el	 culpable,	 havent-se	envoltat	 d'una una caricatura, sinó l'expressió del venta-
companyia italiana perfectament disciplina- ble caràeter de la vida.
da de,titollaires, cantants i músics que han Ni teatre, ni òpera, ni circ; les marionetes
donat vida completa a aquells ninotets de deformen, amb un sentit irresistible de l'hu-
fusta. mor no	 mancat	 de	 lirisme,	 els	 jocs	 dels

Fer la nieva part, reconec que en l'ad- equilibristes, les cupletistes, els números de
miració	 dels	 qui	 els	 havien	 vist i en les ball,	 els deis	 concertistes :	tot el	 circ,	 tot
crítiques	 -favorabilíssimes	 que	 des	 de	 fa e1 music-hall, tot l'art dramàtic, per la visió
temps he tingut ocasió de llegir, no hi volia d'un	 veritable	 poeta,	 d'un	 psicòleg,	 d'un
veure més que l'exageració mediterrània ; màgic somrient	 que	 es	 diu Vittorio	 Po-
ha estat en aquests dies en què 1a com- dreeca. Mentre els grans actors,	 els divos.
pa-nyia de Podrecca, en 1a seva tournée per i les vedettes envelleixen i s'amanerem,	 els:
Itàlia,	 ha	 actuat	 a	 Gènova,	 que	 gairebé Piccoli no passen, perquè són é1 fixament
sense adonar-me'n m'he trobat al Politeama d'una actitud o un estat humans i no 1'a-
Margherita ;	 i	 moments més tard,	 el mi- comodació arti-ficiosa i suceessiva a diversos
cacle havia de començar. En un breu par- estats, perquè tota llur vida és la que viuen
lament liminar s'anuncia un .programa en al	 teatre i	 l'acròbata és sempre acròbata
el qual hi	 ha òpera i	 opereta,	 varietats	 i i da geisha, geisha, amb la qual cosa no
música da cam era i àdlhuc una petita re- es	 dóna	 lloc	 a	 l'espectacle	 d'un	 vell	 que
vista negra,	 i	 tot	 a	 càrrec d'aquests	 ho- encara fa de galan jove o un munt de carn

menets (que en nombre de 820 poden pas- que s'obstina a fer cabrioles. Si es pot re-
sar per la companyia més nombrosa del protxar quelcom a aquest teatre és que els
món) que	 han portat arreu	 el seu	 teatre actors són fins i tot massa destres i massa
dei Piccoli (dels petits actors, no dels petits humans	 en	 llur aparença.	 Resumint,	 un
espectadors). teatre, les representacions del qual són, com

Des de l'instant que l'espectacle comença ha din Papinr, les soles que pot freqüentar
no decau un punt l'interès : els ninots ens un home dotat de fantasia	 sense la por
prenen en llurs moviments plens de vida, d'eixir-ne decebut.
però d'una vida més àgil i cadenciosa que I això; ho podríom dir de gaires espec-
la dels	 personatges	 reals.	 'Es	 sobretot	 en tactes més?
els	 números de circ	 i	 varietats on d'igua- jonN RAMON MAS(3LIViERlament	 i dina	 la	 superació	 de	 la	 realitat
arriba al màximum; mai en el cinema, i Gènova, febrer gz.menys encara en el teatre, no se'ns ha mos-
t	 t	 1	 t	 •d	 t'd'	 b	 n'	 tra anos na vr a quo r rana am u a an
fina ironia : els tres pallassos que dansen
en perfecta harmonia fins al punt de sem-
blar una imatge triplicada i que, en ac-
centuar-se el ritme, perden el cap, i més
endavant el pit, peces que tres a tres con-
tinuen llur dansa en l'espai ; sobre una
corda horitzontal fa acrobàcies Bul Bol Bul,
cl petit acróbata moresc, i i'àngel, la .planxa
i totes les acrobàcies conegudes les fa amb
un posat d'absent, com .només es pot tro-

• Beau Idéal

• Díxíana

•Cimarrón

són lílms
sensacionals

hllR

EL TEATRE
Una bona_conipanyla La rev^,ta ^e

La companyia de la secció de Praga k I marcadament realista, fins en els més pe-
Teatre d'Art de Moscú que ha actuat í tits detalls. 1 en altrces olf-cs, com les co-aquests darrers dies al Goya — sobre la qual I mèdics El Casament i La Pobresa no és
els nostres lectors foren posats em antece- I Qecat — quin títol més ancien régime ! —,
dents des d'^questes matcixes columnes —, hom ens donava una encertada alternamç.a
ha deixat on nosaltres un bon record que	 d'uns efectes i altres — molt menys accen-
tardarà molt de tcmps a esborrar-se"ns.	 tuats, però — que ens trametia una sensa-

Amb aquesta colla d'artistes que dirigeix	 ció de justcsa en llur mescla de nealismc
e! gran actor Pa1ov, hem pogut presenciar	 i • d'estilització.
l'espectacle — insòlit per nosaltres —d 'ant Hem de deixar de banda escatir si la ten-
eompanyia veritablement homogènia en tots dència que regeix la interpretació d'alguna
els seus clements, una compa-
nyia en la qual ha desaparegut
el divo que s'avança a cantlr
la seva ària mentre tots els al-
tres personatges que hi iha da-
munt l'escenari s'encartonen en 
la més estúpida iniexpressivitat. 	 - t7 lit

En les realitzacions que ens
han ofert aquests artistes es pot
dir que no es destaca absoluta- 	 "
ment ningú. IEn elles tothom'
tneba'lla amb entusiasme i fer-
vor. Quan es tracta d'interpre-	 t
tar qualsevol obra, tots aquells
que hi intervenen--ímtcgrament,
des d'aquell que hi juga el pa-
per més important fins al què
s'encars ega del més insignifi-
cant — s'hi llencen de ple i,	 ^s
cada un des del seu lloc, es
lliura al servei del pensament
de l'autor amb totes les seves
forces.	 s..	 l ^^^

Hem vist uns actors i runes
actrius — del primer al darrer,	 tll rj° "	 l`
repetim-ho, sense excepció 

—que saben moure's en tots els
sentits, que saben representar 	 t
tots els papers, que saben ves-	 f	 rer,
tir-se de totes les :maneres. Uns
actors i unas, actrius que, an	 I	 r
el curs d'una representació, 	 t ^ '-
quati el seu interlocutor paria,	 s	 y	 71

saben escoltan, s'adonen d'allò	 r ' r " '.	 v
que els diu ion llur rostre s'eu-	 ^t'g"^y ;^ 
davina :les reaccions que :els	 hr 

produeix el que escolten. Uns
actors i unes actrius que tenen	 -
sempre present, ien qualsevol	 fy '`
moment, en qualsevol circums-	 s	 t'

tàmcia, que es troben dalt dei
les posts representant un paper,	 )^l
davant un pú^b.lic qwe se'ls mira 	 ,I

i que tant els veu quan enrao-
nen com quan callen, que es	 Vera Greixbelluguen, que accionen i que
dialoguen sempre posscïts d'a-
questa mateixa idea, sense quedar mai font de les obres que ens ham estat ofertes per
només acte de presbncia,	 aquests artistes és o no la que convé al

Hem tingut ocasió d'admirar una deli- teatre d'avui, però el que creiem és que la
ciosa coordinació de moviments, de sorolls, que ha estat donada a cada una és la més
d'expressions i de gestos; una unitat de con- pròpia i adequada. Aquesta -tend^ne e- -•ens
junt sense cap tara. Hem contemplat una referim a la realista d'Els Baixos Fons, per
presentació — malgrat la .penúria d'elements exemple, que avui trobem excessivament
que s'hi delatava — plena de respecte .per realista i tot —, sembla que en 1932 ha
les obres, pel públic i pel mateix que la	 estat superada ja, encara que — ai tas ! 
disposava, acurada i d'un gust ben afinat, no pas per obra nostra, sinó perquè, errcara
amb un sentit del color i de la llum dignes que no ens hàgim mogut de lloc, els temps
de lloa. Hem vist tractar tots els detalls han canviat i cims han obligat a arreconar
de vestuari, de caracterització i de compo- I per inactuals molts cartipassos que encara
sició amb cura extraordinària.	 no havíem arribat a passar quan n'era

El treball d'aquesta companyia és d'una	 l'hora.
f!exirbil'itat meravellosa, cosa que no cal (flr 	 En veritat, Stamislavski i les seves teo-
com exigeix una igual flexibilitat en la i:n-	 ries queden ja molt endarrera. Però ens
telligència, en la sensibilitat i en les apti- costarà molt de creure que hàgim estat
tuds dels actors que la formen per poder-se nosaltres qui els ha depassat. Les nostres
adaptar a cada una de les diverses inter- escenes viuen encara en un estadi molt més
pretacions que presenten,	 endarrerit que el del realisme de fi de segle.

Amb la mateixa idoneïtat, amb la ma- De ]a mateixa manera que .avui podem fer
teixa com emetració envers	 r'	 escarafalls de Stanip	 l'esperit rt de I	 slavslti, temps a venir
l'obra, aquests actors saben interpretar una	 en podrem fer de Jaeques Copeau, i fins
farsa grotesca tain graciosa i lleugera com	 de Meyedhold i tot. Aquest és l'avantatge
la de Gbgol com una tragèdia taro densa i que tenen els medis emperesits i rutinaris
encaparrada com la de Gorki.	 els altres es cuiden per ells de passai- totes

I cada obra representada ho és en f'esti;	 les experiències.	 •
més adient al seu caràcter. Si en L'Inspec-	 Si un gran actor i un :perfecte director
tor tota l'acció es descabde1ava amb up	 e'ns ha mostrat Paulov en les seves repre-
aire estilitzat, :amb afectació grotesca i amb	 sentacions, no li són pas inferiors els altres
la recerca constant del conjurat decoratiu	 elements que componen la companyia: Des
en cada una de les seves escenes, en Els	 de la simpaticissiana Vera Gretx i la gra-
Baixos Fons, per contra, tot pronia um calme ciosa Levitska fins a B. IEspè i Brogdanov,

són uns artistes de primer ordre. Diríeu,
en veure'ls treha•1lar, que no n'hi ha cap
que pensi ,per res en el seu lluïment per-
soinal, sinó que tots es sotmeten al conjunt
de l'obra. Tots viuen em allò que represen-
ten i no us donen 1a sensació d'uns acces-
soris que només serveixen per omplir una
escena, sinó que fora d'ella, tal com se'ns
han presentat, segueixen vivint amb el ma-
teix caràcter i amb la mateixa personalitat .
Jls veiem passar de la interpretació d'un
personatge de primer pla a la del comparsa
més reculat sense que minvi per res la
seva devoció pel paper. Això dóna a les
representacions de la companyia del Teatre
Rus de Moscú aquella unitat i aquella vida
que en són 1a qualitat més importaint.

1 per acabar, hem de dir que Paulov i els
seus companys ens han posat al davant la
realització de moltes coses que per aquells
que formem el públic del teatre :català sem-
bla que no podran sortir mai dels núvols
de la utopia. Tant de bo que el seu pas
per Barcelona ens deixi algun rastre més
que aquell record agradable de què parlem
en començar aquestes notes !

JOAN CORTES

La col^lecció completa de

MIRADOR pot consultar-se

a l'Arxiu Històric de la Ciu-

tat, plaça de la Catedral i

carrer de Santa Llúcia, 1,

"Casa de l'Ardiaca", tots els

dies feiners de 9'30 a 1'30.
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El Prometeu hen deseocadBnat

No altra cosa és Vittorio Podrecca, 1'a-
La companyia dt bailani Louis Douglas timador del Teatro dei Piccoli, que després

torna a ésser a Baoelpna. Amb el tito•l de d'haver donat dues vegades la volta a món
Fantasies de la citat negra, presenta ac- torna al seu país. Parlant amb aquest se-
tua'tment a l'0lymia una sèrie d'escenes nyor nassut i gras que dóna al seu castellà
que són, amb Ileufres variants, les matei- I un entonament sudamericà, no es pot menys
xes que han comNst, des de 1925 ençà, de pensar en el mite de Prometeu, el crea-
totes les revistes negres representades a dor d'homes ; però no um Prometeu terrible
Europa,	 i mofeta com el que André Gide ens pre-

Una vegada rls ens hem passejat senta mal enchaíné, ans bé un mdgic ple
pels docks del Misissipí, hem escoltat els de bonhomia que amb les seves marronete
crits dels venedor ambulants del barri ^s fa veure com la vida — i el seu mirall :
de Harlem i'hem vit un nuvi arribar fet una
Sopa a l'hora del esament.

Aquest espectacleté, doncs, de béll antuvi,
el desavantatge d"bver desaparegut d'ell la
sorpresa ; res de p au crida l'atenció. Té
també, observat en conjunt, el que ja vaig
constatar en parllai de Luisiana (t), d'éstar
massa adaptat al gest europeu, sacrificant el
seu caràcter exòtic Més que mai, la poesia
deixa pas a l'excenticitat, l'emoció a la rialla
i el lirisme a l'eleaent burlesc. El magnífic
spiritual «Exhortacón que canta Francis Mo-
res al primer acte pesta gairebé desaperce-
but; en canvi, el itatx còenic de boxa entre
Steppy Jones i Rabia Thomson adquireix uin
relleu considerabte

L'admirable homogeneïtat i disciplina que
regnen a les Fantasies de la ciutat negra,
llur simplicitat, tu pe gràcies als artistes
es converteix en exuberància d'acció, i llur
continuïtat, mai assolida en els nostres
teatres de revista, s'imposen, però, per da-
munt de totes les o)jeccions que es poguessin
fonmular.

Aquestes qualitats, que podrien dir-se
característiques des espectacles negres, res-
ponen, en aquestaocasió, :a l'esforç de Dou-
glas. Si bé, per causa de malaltia no apa

-reix personalment a les taules, hi és en
esperit ; el seu temperament es mostra d'ama
manera constants cada escena, a cada ba-
h able, a tots els més ínfims detalls. Extraor-
dinari ballarí, és, encara, més extraordinari
animador.

En les Fantasies de la criutat negra ha
trobat Douglas dos excellents collaboradors
en els •ballarins Strappy iones i Ralph
Thompsan, abans esmentats ; són el nervi
de l'espectacle, al qual saben donar, ben
secundats per tots dls altres 'artistes, i pels
músics, intèrprets del ritme dels dansarin ,
el to vivíssim que convé, produint la illusió
que estan multiplicats a l'escenari. Cal 'e-
marcar, a més, especialment, Louise Walter,
molt desimbolta, i Jimmy Hamilton, dansari
de cames prodigioses, però desproveït de
l'humour dels seus companys. Sadie Hop-
kins, que estava anunciada, no ha vingut, i
ho senio : ens hauria ofert, a ben segur,
un d'aquells hermosos blues, plens de nos-
tdlgi.a, c,u.o ,£a aot oantav.a u un cnbarct
de la nostra ciutat, alternant-los amb un
xàrleston, que per primera vegada es ballava
ací (z).

JOAN TOMAS

([) Vegi's número 34 de MtxauoR, 59 de
setembre de 5929.

(z) S'ha dit que el xàrleston fou introduït
a Barcelona pel ballarí Buby Curry. No és
cert. Buby Curry vingué a la nostra ciutat
de drummer d'una orquestrina de negres
que debutà al Parisiana, music-hall que
ocupà el lloc de ('Alcázar Español, al carrer
de la Unió. Quan Sadie Hopkins ballava el
xàrleston al Maxim's, , Buby Curry tocava
precisament a aqueix cabaret, encarregat
sempre de la «bateria».

CAMISER A F. VEflII S VIDAL
Plaça Uniuersltat, 7
Pona1 de ('Angel, 34l
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Rebudes les da-

^II^i14119;n;p^) 	 rrerer novetats del
Pafs 1 estranger. - Tall I confecció

nsuoerables, a preus sumament BARNfó

Ijar en les millors creacions de Harry Lang-
don, i supera tots els acróbates amb pi-
cuetes més emocionants i més risibles en-
sems, com és ara giravoltar com una hèlix
amb la barba arrepenjada a la corda, dis-
parar-se enlaire i restant penjat pels peus,
prosseguir les seves acrobàcies ; mai un
ase ensinistrat no ha estat tan savi com
e] que ens presenta Podrecca ni ens ha
fet veure tant el ridícul deis animals in-
lr iligents.

Els ninots que tan àgils, tan ingravids



aquest, que superés l'eixutesa perfecta dels
anonumentals treballs de Foulché-Delbosc i
de Farinelli. Més que un índex de noms,
interessa al lector sensible una història de
les reaccions estètiques dels viatgers al con-
tacte amb les nostres realitats ; potser el
treball de M. Bertrand tindria una més
pròxima semblança .amb l'obra de García
Mercadal, España vista por los extranjeros.

De fet és superior a l'una i l'altra poi
seu abast oranològic. Ni a les llistes de
Foulché-Delbosc, ni a les de Farinelli, ni
a les de García MercadaIl apareixen els viat-
gers contemporanis. J. J. A. Bertrand asse-
nyala la trajectòria post-barresiana — Man-
therlant, Legendre, Gadala, Carco... fins a
la proclamació de la República, que pro-
voca una invasió de repòrters polítics. Afe-
giríem a la llista citada dos autors : René
Schwob, creador d'unes Profondeurs del'Es-
pagne, i Joseph Delteil, conreador de pai-
satges meridionals brillamtíssi^ms a la seva
visió de Don Juan. L'obra, però, queda per-
fectament arrodonida i completa. Al marge
de cada període, 1'illustre director de l'Ins-
titut Français palesa la vastedat i la quali-
tat de la seva cultura de coses hispàniques.

nent publicació .per la F. B. M. Arribat tot
just a •la maduresa, IEn Riba ha aconse-
guit el •ple domini de tots els recursos de la
seva sensibilitat i cl seu talent, passat ja
el camí de la preparació, àrid, laboriós i
lent, que molts no acaben,

Carles Riba ingressa, doncs, a l'Institut
no en la qualitat de filòleg, sinó en la
d'home de lletres ; no com a iprofessor, sinó
com a autor de jes Estances, traductor de
l'Odissea i de les Eglogues virgilianes, Cer-
tament, sense la filologia clàssica i la filo-
logia medieval catalana (recordem, ara,
aquella bellíssima traducció del Romanç de
Tristany ti Isolda de Bédier, publicada amb
pseudònim), potser no hauria estat un ve-
ritable plasmador i enriquidor de l'idioma.
En aquest sentit, a part de la producció
personal, la seva 'labor des de la Fundació
Bernat Metge com a professor i revisor de

grec ha estat i continua essent utilfssima.
Mdits joves universitaris m'han rebut, a la
vegada que el guiatge tècnic i l'exemple de
metodització en el treball, urna norma del
gust literari i de l'art difícil de traduir.

D'ençà del curs present, aquesta labor la
comença a fer Carles Riba també des de la
Universitat, que és el lloc idealment ade-
quat, i ara comença a ésser-ho realment .
Han coincidit gairebé, doncs, dl seu ingrés
a la Universitat ï l'elecció a d'Institut.
Aquesta coincidència té una doble significa-
ció : •por una banda vol dir que sabem pre-
miar el mèrit i aprofitar-lo degudament; per
altra banda significa l'aproximació, la presa
de contacte, per mitja de íes persones, dels
organismes superiors de la cultura a Cata-
lunya, En Riba, alhora memll re de l'I mnsti-
tut, professor a la Universitat i revisor a
la F. B. M., personifica, molt oportuna-
ment aquest contacte i aquesta collaboració
que ha d'existir entre aquells organismes,
per tal de fer més estructurat i més eficaç
el treball de tots cls servidors de 1a ciència.
I això, que podria semblar una frase oc
discurs oficial, ha d'ésser una norma neces-
sària. En gels moments presents, un isola-
ment seria fatal ; una ,prevenció contra 1'Ins-
titut tindria els mateixos efectes retardata-
ris sobre la marxa de la cultura que tingué
l'isolament de la Universitat — per culpa de
qui sigui — de tot allò que lli 'havia de vi-
vent en una època a Catalunya. L'advertí-
ment no ens sembla inoportú.

E. NIC^'

Què és l'anèmia?
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LE/ L.LETREð
VIATGERS FRANCESOS

La ruda d'Espanya
J. J. A. Bertrand, director de 1'Imstitut 	 La llarga convivència que porta entre nos-

Français de Barcelona, acaba de publicar 	 altres, la incansable activitat del seu espe-
un interessant llibre a .les edicions Les Bel-	 rit, el porten a urna docta estimació de les
les Lettres de Paris. Interessant al mateix	 valors peninsulars més vives. Sent la liis-
temps, com a índex bibliogràfic, i com a	 tòria de França i d'Espamya en funció de
teman estètic . El llibre, aparegut dins la .mútua correspondència. I no pas a la ma-
Collection Hispania, es titula Sur les vieilles nera militar que blasmava Díez-Canedo 

—voutes d'Espagne, i és un estudi dels viat- i sentint el Cid de Corneille com una victò-
gers francesos que ens deixaren memòria ria espanyola, i el Morattn afrancesat com
escrita del seu pas per a Península.	 una desfeta —, sinó, simplement, estudiant

Calia fer un estudi de sensibilitat com ; una vida multiplicada de relació i convi-

Els elegants del Pardo en 182, per Gustave Doré

vènia que, des del punt de vista de 1'ex-
pansió — o del viatge — va des de l'obses-
sió de 1 ^Espanya medieval — terra èpica
(Ronoesvalles) o terra sacra (Compostela) —
fims a l''Espanya paisatge de llunyania, que
és un dels somnis del Romanticisme francès.
Les seves obres cabdals, sobre Cervantes et
le romantisme allemand, sobre Tieck et le
thé&tre espagnol, •la seva sorprenent activi

-tat de conferenciant i;propagador de l'espe-
rit llatí, la seva amor a les coses nostres
que, ultra un llibre sabre la vida cultural
a Barcelona, ha de plasmar-se en una vasta
obra sobre la nostra Remaixonça. Els seus
projectes de collaboració entre esperits fran-
cesos i catalans, haurien ele fer-nos veure
amb una multiplicada simpatia una abra
com aquesta, si per cas no li pertanyés per
dret propi, per la seva copiosa documenta-
ció i per la sensibilitat que informa tot el
comentari.

E1 concepte del nostre .país és un concepte
fet de rectificacions, Com M. Bertrand diu
en el pròleg, «Espanya 'ha estat sempre, és
per a tothom i àdhuc per ella mateixa un
indesxifrable enigmas. Res no ens ajudarà
per a una aclaració perfecta, com una sín-
tesi de judicis. Que caldria completar. Cal-
dria fer el que M. Bertrand iha fet — mono-
gràficament — amb els viatgers francesos,
fer-ho amb els italians — de Castiglione a
Mario Praz. 0 amb els alemanys - de Mol-

i den•hauer, per exemple, a Keyserlimg. 0 amb

f
els anglesos — por exemple, de Borrow a
Havelock IEllis. 0 — d'Irving a Waldo
Frank — amb gels americans .

I la feina inversa? I . la història dels nos-
tres viatgers? Un escr ptor jove deia, una
vegada, que la nova forma d'imperi ens ve
donada per la cultura. Tanta inferioritat
colonial posseirem mentre tant ens calgui
anar a cercar fonts alienes per a la pròpia
història. Mentre ens calgui anar a cercar
calderonians a Alemanya, o lopistes a Nord-
amèrica, serem una colònia espiritual. Ima-
ginem, ara, el cas contrari. Imaginem els
estrangers aprenent català per a conèixer
e' millor estudi sobre Goethe ; o castellà
per a estudiar l'obra shakesperiana. Ales-
hores ens podrfem sentir esperits imperials,
del més legítim dels imperis. I els viatgers
no en són una mica portamtveus d'aques,s
imperis? Per cada Bourgoimg, per cada La-
borde, per cada Gautier, per cada Barrès,
quants Ahi-Bey, quants Saavedra Fajardo?

GUILLEM DIAZ PLAJA

Aquest mes, Alemamn, i amb ella tot el
món, es prepara a comiemorar el centenari
de la mort de Goethe. rot el que, de prop
o de lluny, fa referèncl al gran home, té
ara el seu interès. Aixihom s'ha dedicat a
determinar què guanyaa Goethe escrivint.

En els seus començos Goethe donava les
seves obres a qualsevoleditor. No fou fins
1800 que Schiller el psá en relació amb
Cotta, de Stuttgart, alshores l'editor més
famós d'Alemanya, el ual, coneixedor de
la fama de Goethe, aprátà l'ocasió per pro-
posar a aquest una edic3 de lees seves obres
completes. En 1805 es onclogué el primer
contracte. Les obres d. Goethe abastaven
llavors dotze volums. Ctta i l'autor es po
sanen d'acord sobre la sona de co,000 tàlers
per les obres publicades i les que escrivís
Goethe en un període desis cunys. (Un tàler
valia poc menys de 4 pssetes.)

En 1815, Cotta propaá una altra edició
de les obres completes. l'editor considerava
l'època consecutiva a les guerres napoleòni-
ques com a molt favorable pels llibres, a
Alemanya. Aquesta novaedició constaria de
vint volums. Goethe reir, 16,000 tàlers, ce•
oint de nou els seus dret; per sis anys més.

A Goethe la quamtita li semblava sufi-
cient, i quan en parlara als seus amics,
expressava la més complia satisfacció sobre
les seves relacions amb otta. Cal dir que
Goethe també confessava que no era un
remarcable home d'afers, Però en trobà un
d'excellent en el seu fill August, el qual, a
força d'insistir, el convencé que Cotta feia
massa bonnegoci a desp;sa seva. Per això,
quan l'editor proposa u^m tercera edició de
les obres completes — que llavors ja havia
de constar de quaranta volums —, l'autor
reclamà loo,000 talors, suma enorme en
aquella època, i, segons on, aca i tot.

Cotta, ric i amant de les arts, passava per
generós. Pero Ioo,000 tàlers eren una petició
desacostumada. Goethe, sostingut pcl seu
fill, no en volgué rebaixar res i es trencaren
els tractes entre un i altre. IEl poeta, ales-
hores, hagué de recórrer a d'altres editors
alemanys, cap dels quals no es mostrà dis-
posat a pagar-li la quantitat demanada.
Brockhaus, de Leipsic, arribà a oferir 50,000
tàlers; els altres editors quedaren molt per
sota d'aquesta xifra. Goethe estigué a punt
de cloure els tractes amb Brockhaus, perd
August no era home per afluixar ; féu inter-
venir un amic seu, que també ho era de
Cotta, i aquest es decidí finalment a pagar
cls roo,000 tàlers demanats.

Sembla que, ni a Alemanya ni enlloc, cap
altre autor no havia obtingut, fins alesho-
res, una suma així.

JOAN RAMON MASS}LIvER, PRI MIR
LECTOR DE CATALA A LA UNIVERSI-
TAT DE GENOVA. — Bruno Minoletti, da-
munt les pàgines del Giornale di Gènova.
dóna detalladament la noticia. Les autoritats
universitàries han acordat el funcionament
d'un lectorat de català dins del pla general
de llengües estrangeres, que estava consti

-tuït fins ara per l'alemany, el francès, l am-
glès, l'espanyol i el portuguès. Per a regon-
tar lo ha estat .nomenat un estimat amic
nostre i company en la collaboració de Ml-
RADOR. Parlo de Joan Ramon Masoliver, un
dels temperaments més sensibles i una de
les ments més preparades del nostre grup
universitari. A part d'això, bé caldria re-
marcar la transcendència d'aquest fet; no
solament per la fermança que per a l'amis-
tat de sempre entre italians i catalans cons-
titueix, sinó també per tot allò que hi ha
de continuïtat històrica, en aquesta reno-
vellada relació. Gènova i Barcelona — di
comentador ho remarca — tenen sovint bar-
rejada la seva historia. A més a més, a la
Universitat de Gènova acuden els estudiants
de Sardenya, que és el sector italià que
tingué més contacte amb Catalunya.

Demés, Catalunya interessa vivament als
italians. L'article de Bruno Milanetti que
estem comentant m'és una prova. No pot
fer-se en un nombre tan limitat de línies
una més exacta descripció del nostre movi-
ment cultural, i de la seva repercussió en
el camp editorial i periodístic.

Enviem a Joan Ramon Masoliver — nova
aexpedieió catalana a Orienta — una saluta-
ció de banderes ventejades. — D. P.

Dos morís il'lusfres

	

La Secció Filològica de l'Institut d'Estu-	 seria oportú presentar-los En Riba com a

	

dis Catalanshavia d'elegir tul nou membre,	 model. Es difícil escatir — i no ésaquest
i ha designat En Carles Riba. Perquè Pelee- el moment oportú —.per qué, a casa nostra

	

ció sigui oficial, manca encara l'aprovació	 s'ha interromput o ha dismimuit, a partir

	

del ple de l'(nstitut. Però en el cas present,	 d'un cert moment, ('aparició de mous es-
aquesta darrera fase de l'elecció esdevé sim- criptors i poetes, fenomen que abandona a

	

plement ult tràmit ; això esvaeix la possible	 ies fi rmes ja conegudes el 'ritme de l'evo-

	

i mndisereció que pot haver.hi en l'anticipació	 lució literària.
de la notícia .	Però encara que l'exemple d'En Riba no

	L'elecció de Carles Riba no sorpendrà	 pugui ésser així ofert, la seva obra tan per-

	

ningó que conegui la seva obra, i semblarà	 sonal, que pretón tan poc ésser modèlica
un honor digne a tothom que valori justa- en ella mateixa, esdevé socialment exem-

	

ment l'lnstitut. Convé, doncs, dedicar uns	 piar a causa del valor moral que se'n des-
prèn. Seria potser inoportú parlar de la vir-

_	 tut austera, tota plutarquiaina, de la gra-
vetat, de lla simplicitat i la modèstia reuní-
dessa la consciència del propi valer, d'En
Carles Riba. E11 és un autèntic humanista,
i la seva obra no es compondria sense la
seva formació espiritual, sense aquest pre-

L
domini dels valors morals, derivat dels clàs-
sics i de d'Evangeli, Aquestes virtuts perso-
nals han influït en el curs de la .seva vida
d'escriptor. La carrera d'En Riba és el ta-
lent aplicat .amb un esforç constant i me-
tòdic ; és la consciència d'aquella dificul-
tat que el savi veia inherent a des coses
balbes, i alhora la possessió de la disciplina
 necessària per superar aquesta dificultat
 aconseguir la bellesa, com una veritat vivent.
 De la mateixa manera com no es com

-prèn'la poesia de Valéry sense aquoll fona
-ment de densitat espiritual que la fa pos-

sible, i que va des del coneixement de la
mitologia fins a la filosofia de Descartes,
també apareix clara la congruència entre el
Carles Riba traductor de l'Odissea i l'autor
de les Estances. Aquestes dues obres seves,
amb les traduccions del Plutarc, porten el
segell de les coses perdurables. Aviat s'hi
afegiran les traduccions d'Esquil, d"immi-

Carles Riba

mots a aquesta elecció, tant .pel mèrit ple
]'elegit, com per la significació i el valor
d'aquell organisme, .al qual no lhem de Lon-
siderar com una torre de vori, lloc de de-
bats inútils i esohéries, refugi de freda eru-
dició, sinó com un organisme cada cap més
elevat, i par aixa mateix, .més acostat a les
coses vives de la cultura.

Ja s'ha dit alguna vegada que Carles
Riba era un dels nostres homes de lletres
als quals pot aplicar-se més justament aquell
qualificatiu imprecís, però •ple de signilica-
ció, que és el d'europeu. L'opinió d'En Riba
fa autoritat en una diversitat d'aspectes,
justament perquè, essent enormement cxi-
gcnt amb ell mateix, es limita a cada pas
i ham endevina que la seva preparació i el

scu eriterj l'.autorttzen .a dir amb eompetAn-
cia .allò que calla.

La seva preparació ha estat regida per
les categories de qualitat i totalitat. No
maincarà qui, en veure'l membre de l'Insti-
tut, creurà que l'elecció s'haproduït en
atenció primordialment a la seva ciència,
essent així que els mèrits d'ordre literari
que l'en feien digne, i fiins la intenció de
proposar-lo i elegir-lo, eran anteriors a la

seva especialització .filològica. Aquella pre-
paració tècnica, el coneixement de les Illen-
güesmares que tot escriptor hauria de te-
nir, i que és allò que dóna aquell volum
i aquella seguretat a lla tradició literària
francesa, En Carles Riba, potser ocasional-
ment, els ha portat més endavant, afins a
un grau que l'anivella als especialistes en
la matèria. I l'escriptor amb humanitats es-
devé pròpiament humanista i després pro-
fessor a la Fundació Bennat Metge i ara,
recentment, a la Universitat ; i això darrer
no tant •per la seva vocació com per l'exi-
gència que en el inostre medi cultural en for-
mació requereix dels competents activitats
que no són aquelles concretament engloba-
des en la vocació de cadascú.

Carles Riba és una figura exemplar d'home
de lletres. I esdevé doblement exemplar en
el nostre medi literari, que és tan poc oor-
mal, o sigui sulbjecte a normes, com tots
els altres .medis nostres. Si a Catalunya hi
hagués ara una generació d'escriptors joves
— menys de vint-i-cinc anus — o de poetes,

GUTEMBERG, S. A.

vARIf.TaTS', Carles Riba a I'Institut
Quant guanywa Goefhe?

COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA
MADRID: PLAÇA DE LAS CORTES, 5. BARCELONA: VIA LAIETANA, a

Serveis regulars de vapors comercials i correus entre la
Península, Balears, Norn d`Africa, Canàries, Guinea Espanyols

LINIA RÁPIDA DE GRAN LUXE LINIA RÁPIDA REGULAR ENTRE BAR
BARCELONA•CÁDIZ•CANARIES CELONAiVALENCIA

Sortides setmanals els dissabtes, a les 12 hores. Efec• Sortides de Barcelona: dilluns i dijous, a les zo hores.
tuaranelsserveisles modernos motonaus Sortides de València: dimecres i dissabtes a les 19 horca

CIUDAD DE SEVILLAI CIUDAD DE CÁDIZ Servei prestat per lamotonau
Línia comercial amb eaealea en Eo£a els poda "CIUDAD DE VALENCIAS'
de la Medi£err!'miu, Nord d'Afríca í Canàries. primera: 32 ` 50 pessetes; Segona: 21 ` 50 pessetes; Ter-Sor£ides quinzenals el dijoua. cera: 1Ó oo pessetes.
LINIAc RAPIDA DE GRAN LUXE B .RCE• Servei	 ràpid •efmanal

LONA•PALMA DE MALLORCA Medifarrània-Canfàbrice
Sortides tots els dies (llevat els diumenges) de Barcelo- Amb escales a tots els ports. Sortides tots els dimarts.
ne f Palma, a les 24 hores per les modernes motonaus
'CIUDAD DE BARCELONA i "CIUDAD' LINIA REGULAR ENTRP, BARCELONA,

DE PALMA" ALACANT, ORAN, MELILLA, CEUTA,
MALAGA 1 VICEVERSA

Serveis regulars enfre Tarragona, València,
Alacenf i Palma de Mallorca i en4re Barco- Sortides de Barcelona tots els diumenges a les 8 horesg

lona í Mahó Servei comercial enfre la Península, Nord
LINIA RAPIDA REGULAR ENTRE ES• d'Africa i Canàries, amb escalen a fofa els
PANYA i TERRITORIS DE GUINEA ES. porfsdela Medíferrànie

PANYOLA Fer nando Poo) Sortides quinzenals
Sortides el dia 15 de cada mes amb escales a València, SERVEIS DIARIS ENTREAlacant, Cartagena, Càdiz, Las Palmas, Santa Cruz M A L A G A i M E L I L L Ade Tenerife, Rio de Oro, Monròvia, Santa Isabel,
(Fernando Poo), Bato Kogoi Rio Benito, pelsvapora DELEGACIO DE LA COMPANYIA

"TEIDE" i °LEGAZPI" TOTS ELS PORT S

A darrera hora, molt avençada ja la con-
fecció de MIRADOR, rebem la doble notícia
dolorosa de la mort del pintor Ramon Ca-
ses i de l'escriptor Mn. Jaume Colle!11. No
sabríem pas estar-nos de consignar, per bé
que •sumàriament, la noticia, que ens ser-
veixi per a sumar-nos a la consciència del
que per a Catalunya representaren un i
altre. Però tampoc podríem esgotar e1 nostre
servei en aquesta sumària rememoració.
,MIRADOR dedicarà en el número pròxim
l'atenció que mereixen les dues personalitats
que acaben de deixarrnos.
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_ RAMON CASAS
PINTOR

per

JOSEP MARTA JORDÀ

Un volum de tamany en quart
contenint 39 il-lustracions en
negre i color escollides per

E	 Don Carles
_	 =

_	 Preu : 20 pesse4es	 E

De venda:

Llibreria Cafalónía
3, Ronda de Sant Pere, 3
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Maquinària, Tipus, Filetatge de

bronze, Tintes i Utillatge per les

Arts Gràfiques

Agullers, 1 i Vía Laietana, 4
Tel. 15524 • BARCELONA

treu el dolor

íI1\ de ronyons
perque
dissol!
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resultars ob tlnpu is emD
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eh raso, m pur está

indicar.
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BRAf,IC INDICADOR	 d. >7dirm, d, Jana
DELS LLOCS A ONt

U LDCAUSA
P4 REUMA

La saing és formada per un líquid
que porta en suspensió uns corpúsculs
anomenats hematies o glòbuls roigs.
Una sang és tant més bona com més
glòbuls roig conté, i la disminució
d'aquests dóna lloc a una debilitat
que rep el nom d'anèmia.

Els metges, amb els seusestudis,
^han trobat que aquesta malaltia, amb
l'acció de I'enérgic reconstituent FOmS

-FO-GLI•CO-KOLA-DOM•ENmEGH, es
cura fàcilment en poc temps, i que
la pallidesa, debilitat i cobriments de
cor, que són símptomes de la malal-
tia, desapareixen generalment abans
d'acabar el primer flascó.

MOIMLIARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre cbcnata 1 tapis-
ret. Objectes d'art ! de Eaatasia per

a obsequis. Sales d'E:-
po{icion9 de B€llcs Art%.

Paa•i èe Oràda, 94. Te1L4•e 1Ø1U

BARCELONA



	

He llegit amb sincera atenció i admiració	 cara que em fotografia és més asso-

	

els dos articles sabre la fotografia moderna	 libia que en altres manifestacions d'art, pcl
Des de:_ fa temps , • ór pocs els discos de	 publicats per Joan Sacs en aquestes pá-	 fet de la fidelitat ,fixativa del complement

jazz que es publiquen. Les orquestres més	 gines,	 executor, l'aparell fotogràfic.
famoses semblen haver emmudit i només Parlo d'admiració, per l'encidlopedisme de Em podreu objectar que aquelles lleis tèc-
de tant ien tant es deien sentir en algun Joan Sacs, la tesi del qual té una força riques poden tenir la influència míinlma que
fragment de cinema sonor. Altres orques- d'orientació considerable, encara que, per té un valor accessori qualsevol. En la con-

	

tres han vingut a substituir-les, i duques- mi, flaqueja en algunes de les apreciacions	 secució de l'obra fotogràfica essencialment
tes, la millor és la d Rudy Valllée amb que formula,	 realista, no. Hauríem de confiar que la ca-
fragments d'autors de jazz ben coneguts:	 Consideraria perdre el temps encetant	 sualitat ens aportés les realitzacions entre

	

Donaildson i Brown H^nderson. Del primer qualsevol discussió, puix ja és sabut que	 milers d'obres tirades a l'atzar.
és interpretat un elegant fox, Em tornes
boig, que ben puc s'aciu amb el títol. Un
ritme pausat en el qual abundem els jazz-
orquestres, deixa sentir ben clarament la
melodia. La vivacitat de ritme de jazz fa
sospitar un canvi de títols que .potser s'avin-
dria al text. Música de revista francament
coreogràfica, plena de canvis instrumentals,
fan d'aquest fox un dels millors d'aquests
populars autors. Música més grisa és la del
disc que ompQe Jacti Hylton i la seva or-
questra, Cançó alegre ; és un fox amb ritme
de marxa molt igual, així com L'arribada
del circ, fox instrumentat a base de gran
lluïment per al xilofonista, que té en aques-
ta obra un ban esplai. En un .altre gènere,
l'orquestra de I'Habana Yacht Club amb el
cantador M. Castro, és una bona troballa.
Des d'aquelles interpretacions de l'Orques-
tra del Camino de la Habana no s'havien fet
discos com aquests. Veus potents amb or

-questracions befin definides, que donen una
exacta expressió de l'ambient tropical amb
mèlodiesamables, totes molt semblants. El
San Luis Blues sembla ésser unamena de
rapsòdia de :temes, alguns d'dlls ja sentits
ien altres discos.

Costa molt de dissimular la vulgaritat
del tema, per recursos instrumentals que
es tinguin a mà, i més si s'accentua la nota
irónica amb la part vocal ; però així i tot,
no hi ha per què no s'omplin discos com
aquest que omple l'Orquestra Demon's. Dels
dos ballábiles publicats, preferim El galli-
nero, tot i que fino ens •convenci el natura-
lisme musical, però els efectes són ben tro

-bats i sempre emmarcats dintre del ritme
de xotis.

Els aficionats als tangos faran una bona
adquisició amb el disc que omple l'artista
Taini Z^erj^a. No sovintegen artistes femeni-
nes en aquest génere; aquesta artista, però,
té una accentuada veu de contralt que li
permet 'arribar a les notes més 'baixes i
també la suficient modulació :per a obtenir
els efectes patètics que en aquestes cançons
del Plata són element insubstituïble.

Ara, ja dintre de 'la música del cinema
sonor, hi ha dos fox, un de la pellíoula
Tres noies franceses, de ritme ben animat,
i un altre d'El millorés riure, que ja_co-
n]emça^a sentir-se massa i en aquest cas
el ritme de blues amb qué l'interpreta l'or

-questra New Mayfair contribueix a l'enso-
piment.

Ja s'ha dit molt que la salvació del ei
-nema sonor eren les operetes. Allí són pos-

sibles les escenes picants i els trajos i uni-
formes llampants, però això, afortunada-
ment, 'no sura en el disc, però sí la música
alegre i elega:nt que sovinteja en aquestes
pellícules, les úniques que tonen raó d'edi-
tar-se. Aquests fragments d'El favorito de
la guardia són ben elegants i de música molt
ben feta. Especialment el vals té una ]{nia
melòdica gens vulgar i que tot escoltant-2o
fapensar en la dansa que es descabdella.
Una observació : no fóra possible una si-
snultaneïtat entre la publicació de discos i
la projecció als cinemes? L'oient hi guainya-
ria i e1 venedor també.

J. G

Tècnica sense sensibilitat i sensibilitat i tècnica

rarament d'aquestes surt 	 cap	 gran	 aolari- , Aquelles enutjoses lleis tècniques, les qua-
ment de res. Però no voidria deixar de dir litats	 de	 l'òptica,	 la	 sensibilitat	 del	 clixé,
algunes de les coses que m'han suggerit els les	 lleis generals deis valors actfnics de la
articles de Joan Sacs, fent constar per en- llum... són elements tan indispensables com
davant l'agraïment que li devem. la concepció psieoiògica d'un tema i la com-

Joan Sacs voldria dotar 1'apareil totogrà- binació efectista dels colors i les llums.
fic d'un sentit que manca	 al	 fotògraf,	 i IEn els films que rés ens han impressio-
aixd, malauradament, és ell punt flac de la	 , nat, trobarem que els directors, degut a les
seva argumentació.	 Encara va més enllà, dificultats tècniques que s'oposen .a la rea-
afirmant, en el seu segon article, que en el lització del seu concepte, confien, per regla
per ell anomenat eclipsi de sensibilitat, «el general, la realització fotogràfica a una se-
mateix aparell en la fotografia del mateix gama	 persona	 que	 els	 'sàpiga	 interpretar.
objecte, en les mateixes condicions de llum Igualment,	 però, que	 en gels films- medio-
i lloc,	 mo dóna els clixés	 iguals». eres i vulgars.	 1 ja veieu la diferència.

La maquina, en mans d'un infant, .pot : Podeu també fixar l'atenció rem el retrat
copsar escenes colpidores, com la dels ara- del pintor Colom, que il•lustra aquestes rat-
gonesos que illustrava el primer article i les Iles,	 em el qual s'haprescindit de totes les
dues	 fotos	 del	 segon,	 però	 generalment habituds	 del clàssic	 retratista,	 sense obli-
aquestes fotografies seran arreconades pels dar la influència de les llums en el	 relleu,
seus autors. i .adaptant des qualitats visuals de l'òptica a

Malauradament, existeixen unes lleis tèc- la realitat d'expressió.	 Vegeu a1	 costat la
niques que regeixen la fotografia i que por- fotografia d'un 	 senyor qualsevol que s'ha
ten	 fàcilment el	 fracàs	 a l'artista	 que les fet retratar,	 on tot l'acurament del retoc i
desconeix, com rés també um cas excepcional la técnica fino han assolit res més que un
poder transportar a l'esfera idealista o rea-	 i ninot desastrós.
lista	 l'home	 coneixedor	 de	 tots	 els	 trucs	 1 En els dos casos tenim demostrada la im-
fotográfics. Ara que Joan Sacs inicia el des- portáncia	 de l'acoblament	 necessari	 de	 fila
vetllament d'un dels dos sentits, que és el técnica amb la sonsibilitat artística per tal
que anés adormit està,	 i això és el que li d'obtenir la bona realització.
hem d'agrair. 	 ,. Concretament :	]'aparell	 pot	 aconseguir

Cal acostar la fotografia a la realitat, en casualment	 una . fotografia	 impressionant,
lloc d'allunyar.la d'aquesta, com fa la fal- però l'artista no assolirà mai la fidel inten-
sament anomenada fotografia moderna d'art. pretació del	 seu concepte	 sense	 un	 mini-
Aquest acostament és obra llarga, com qual- mum de tècnica.
sevol	 altra	 iniciació	 de	 1a	 massa	 al	 ban JOAN LLIMONA

EI present d'art reflecteix la personalitat del donant

SYRA GALERIES D'ART
Exposiclons permanents

VIDRES, CERAMICA, PORCELLANES, LAQUES

OBJECTES PER A PRESENTS

Diputació, 262 (entre P. Gràcla 1 Clarís) ;: Telèfon 18710
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Gausacns

Cada temporada artístüa — d'octubre fins
el maig — té les seves revelacions i, malau-
radament, les seves pèrdues. Parallelament
a la producció dels artistes ja coneguts,
apareixen noves valors i fatalment em des-
apareixen d'altres. De poc temps ençà, hem
perdut Galwey, Rossinyol i, abans d'ahir,
Ramon Cases. Tres pintors representatius de
la seva època que des d'ara han entrat en
els inicis de la revisió de llurs
obres. I des d'ara, cm perme,,
to opinar que la compara:nça
entre áquestes tres produc-
cions donaria una major va-
loració pictòrica per ales teles
de Ramon Cases.

Però cada temporada, hem
dit, té les seves revelacions.
De poc temps eroçà han apa-
regut Miquel Vii11á, Commele-
ran, Grau Sala, Opisso (ju-
nior), Montserrat Casanova,
Evarist Mora, 'Esteban Vicen-
te, Llauradó, Valls Baqué i
Prim, entre altres (citem de
memòria, i ja salbeu que és
traïdora), i de tots aquests i
cls altres que iinvoluntária-
ment oblidem, h.em d'esperar
que en sortirà la substitució
de les signatures perdudes.

La present temporada ha es-
tat, fins ara, pròdiga en el for-
niment de nous artistes, però
la revelació més important 

—ara com ara — ha estat l'ex-
posició Gausaohs. l COm a re-
velació, recordem també els
paisatges de Daura, enviats i
premiats en e1 concurs «Mont

-serrat vist pels pintors cata-
lans». Aquests dos artistes,
però, mo són pas dues apari-
c • ons novelles en el nostre es-
tadi. Ja fa uns anys que bre-
guen i que els coneixíem .
Però, ara, els hem descobert,
o millor dit : ells s'han reve-
lat.

En l'actual xposirció de la
Sala Parés, Gausaohs se'ns mostra un afuat
conreador de les darreres modalitats que,
d'un quant temps ençà, ha emprés el fauvis-
me. Les possibilitats i facetes d'aquest novo-
1auvisnte són, ata com ara, difíci4s de preci-
sar i preveure. Estem en plena recerca rens
manca, per tant, la distància necessària.
No obstant, potser ja podríem endeviinar en
aquesta concepci(' pictòrica una certa supe-
ditació del món fenomènic al subjecte, .amb
la qual l'artista pot intentar expressar una
recreació d'aquest món.

I segurament per això el subjectivisme
hi té una part preponderant. Així com l'ex-

Canyes. — Retrat de F. Domingo

pressionisme alemany parteix de l'exaltació
de l'objecte per manifestar un estat subjec-
tiu, el novo-fauvisme de Gausaohs partiria
d'urna visió del subjecte per manifestar una
nova expressió de l'objecte.

Hem dit que seria prematur de precisar
les diverses facetes d'aquesta tendència. La
dificultat está en la part preponderant de
subjectivisme i la mamen de tot formulisme
pictòric. I en això, precisament, está l'ex-
cellència i, al mateix temps, e1 perill. La
manca de principis i de la supeditació a

RaEá^ó^Limo
enxufable & corrent

sense antena

Preu: 400 pessetes

RAMON CLIMENT
Consell de Cent, núm. 266

Telèfon 25058

una U1SCkpi1Lli pot ocasionar un major alh-
beramemt amb el qual s'aconsegnçixi mani-
festar atot,, el temperament de l'artista, però
també, amb aquesta disminució de control
— el control formulat pels principis — pot
ocasionar una desviació ilamentable del fet
pictòric.

Al capdavalll — com en totes les tendèn-
cies — anem a parar al mateix. L'artista
dotat supera l'escola, i l'ilndotat és una víc-
tima de la tendència.

c;ausaclas. — Pintura

Gausaohs és un pintor remarcablement
dotat que no sols ha depassat la tendència,
sinó que l'ha enriquida amb la seva visió.
El fauvisme de Gausachs és particularment
emotiu. IEn cada tela de Gausachs hi ha,
abans que tot, una emoció. Després, podrá
ésser més o munys sensible i més o menys
pictòrica. 1 l'emoció expressada en g es seves
teles és 1a d'un artista exoellent que ha sa

-but produir obres tan admirables-com les
retolades amb els núms. 8, g, rq, i8, ai, 23,
on l'art de Gausachs es manifesta amb més
certesa.

J. Canyes
Hem d'assenyalar aquest novell escultor

com una altra revelació de la temporada.
Si, la influéncia de l'obra de Manolo fos

per Canyes un reglament a seguir, namés
hauria produït que sub-Mainolos, •però el
temperament del novici ha estat prou fort
per a donar-nos, de bon començament, es-
cultures gairebé definitives. Hi ha també,
com element preponderant d'aquestes obres,
ei sentit emotiu de la forma que mitiga al-
gunes debciéncies de l'ofici.

El retrat del pintor Domingo és l'obéa
més reeixida de l'exposició.

Esperem amb especial interés les venido-
res escultures de Canyes i considerem, des
d'ara, la seva -primera exposició com um
esdeveniment important del nostre món es-
cultòric.

Anna Aguilera
Una altra artista exposa per primera ve-

gada, a les Galeries Busquets. Continua,
doncs, 1a tanda dels inèdits.

Potser seria prematur l'anàlisi d'aques-
tes primeres teles, i potser, també, ha estat
prematura aquesta exhibició. Anna Agui-
lera té un sentit decoratiu del model que
probablement 1i permetrà produir obres ex-
quisides, però l'aprenentatge de l'ofici está
massa endarrerit per aconseguir ho, ara com
ara. Amb uns quants anys de treball qui
sap, però. Perquè la 'visió pictòrica d'Anna
Aguilera ja presenta des d'ara un cert in-
terès.

MÀRIUS GIEREIDA

raspalls per a tots els usos
articles de neteja - objectes per a presents

rambla de Catalunya, 40

Em tornes boig. — Donaldson. — Fox. —
Orquestra Rudy Vallée. — Companyia del
Gramòfon. AE 389. — Aquesta és la meva
senyora. — Fox. -- Idem íd.

Cantó alegre. — Fox. — Orquestra Jack
Hylton. — Companyia del Gramòfon, AE
3846, — L'arribada del circ. — Fox. — Idem
ídem,

Marta. — Rumba-fox. — M. Castro i Or
-questra de PHabana Yacht Club. — Com
-5anyia del Gramòfon, AE 3858. — San Luis

Blues. — Idem íd.
El Gallinero. — Xotis. — Montilla. 

—Orquestra Demon's Jazz, — Companyia °del
Gramòfon, AE 3852. — Dale de betún. —
Vals jota. — Miranda. — Idem íd.

Millor és no recordar. — J. Ricardo. —
Tani Zerja. — Tango. — Companyia del
Gramòfon, AE 3826. — Tango mío. — Fre

-sedo. — Idem id.
Ets encisadora. — Fox. — Orquestra Bert

Lown. — Companyia del Gramòfon, AE
3796. — El millar és riure. — Orquestra
New Mayfair. — Idem íd.

Res sé de tu. — Fox. — Orquestra Lewis
Ruth. — Companyia del Gramòfon, AE
3792. — Quan danso amb tu. — Vals. —
Idem íd.

GRANS NOVETATS EN

CORBATES INABRBBABLES

Jaume E, 11
Telèf.11655

La decoració de la casa denota el gust del propietari
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sempre agulles G I O C O N D A.

Y	 E Cada agulla pata el nom gravat =
--A l'últim, ja	 què fa el mcu marit C Capsa de 200 agulles 250 ptes.

	

havent sopat.	 ,	 Vendan l'engròs:	 E
—Com t'ho has fuet?	 E	 A. G D R R O	 =
—Uin dia vaig torinar aviat i el vaig tro- . R A M B L A C A T A L U N Y A, 7 E

bar a casa.
.dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh'(The Bystandér, Londres)

LA CRISI
- -On dimoni vàreu desar aquell párell de

dòlars?
(Judge, Nova York)

a '	 d

^a '^` II	 rn

—Voidria fer dl favor de dir-me quina
hora és? El pare està posant a punt una	 Lassassí, al seu defensor.—Ja m'avisa-
máquina infernal.	 rcu nl Innment en qui hagi de plorar.

(Judge, Nova York)	 (Judge, Nova York)

—Mireu. Quasi quasi he gafnt un co-
munista.

(Judge, Nova York)

PASTILLES ASPAIME

—Uns oentimets per agafar el tramvia...
–Només tinc un bitllet de deu francs.
—Agafaré un taxi,

(Gringoire, París)

—Té, .ara hi penso que he de pagar la
contribució,

(The Passing Show, Londres)

GUAREIXEN RADICALMENT LA

TOS

PERQUE COMBATEN LES SEVES

CAUSES;

Catarros, ronqueres, angines,
laringitis, bronquitis, tubercu-
losi pulmonar, asma i totes
les afeccions en general de
Da gola, bronquis i pulmons

COMPOSICIO:
Sucre, llet, 1., 5 cts.; ex-
tracte regalèssia, 5 ctge.; ex-
tracte diacodi, 2 milg„ ex.

tracte medul'la vaca, 3 milg.;
Gomenol, 5 milg.; sucre men-
toanissat, quantitat suficient

per a vna pastilla.

,

	1

Et	 ugangsten;, dictant	 als	 repòrters.
Llavors, amb un sol tret el vaig deixar es-
tes. Punt i coma.

(Judge, Nova York)
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EL DILEMA DEL CENTAURE

—A qui atuiré a trobar,	 al metge o al
veterinari?

(Prager I'resse, Praga)

—Hi ha cent maneres de guanyar diners,
però .només n'hi ha una d'honrada.

—Quina ,és?
—Ah ! ja m'ho pcinsava que ro la, sabíeu !

(The Passing Show, Londres)

i
v

{ Societat Espanyola de Carburs MetàI'Iics

BkRCELONAI	Correua+ Apartat 190	 Telèfon 73013Teler.  "Carburos"	 Mallorca, 232
I

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
j	 bion (Corunya) :: OXIGEN 99 d / e DE PURESA, Fàbriques a
' Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-

ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la

SOLDADURA AÜTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

- _ _,^
L'organitzador de combats de boxa. Cal

ser j)ñ11ús per barallar-se així per res; avui
dia!

(Judge, Nova York)
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—Es aquest el tercer carrer a rnà dreta?

(The Bystander, Londres)

—No li facis res. Precisament necessitava
un barret nou.

(Ilbustrirte Leitung, Berlín)

ANUNCIANTS...!

Una moderníssima organització completa en publicitat

IJel'lícules de díbuíxos animats

mudes i sonores - patent nttrn. 121288 - aplicades al

servei de 1a tècnica publicitària, us l'ofereix:

Vostres productes poden ésser propagats amb èxit segur per

tota la Regió Catalana i Illes Balears

200 cinemes en ciutats i poblacions de categoria

BARCELONA; ontanella, 10, I.", l
.
a - Tel. 16660
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Avioguða Menéndez Pelayo! 85,1.: MADRID

IMPRESOS COSTA
Asalto. 45.- Barcelona
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