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SETMANA DE PASSIÓ . .
Japó. — Consumafum esf!
L'àngel de Déu. —Ves que no ressuscifi el millor dia!...

El radical desconegu4
Quan es començà a parlar del famós sopar

del Ritz e lEn Lerroux, es digué que un nou
arribat al partit, el senyor Mateu, oferiria
l'acte. Tothom, absolutament tothom, àdhuc
radicals tan notoris com gels senyors Casimir
Giralt i Jesús,-[Jilled, que escamparen la no-
va, cregueren que es tractava del noi Ma-
t u dels ferros i la Hispano-Suïssa.

Vingué el dia del sopar. Els periodistes
estaven intrigats per saber el nom del se-
nyor que ocupava la dreta del cabdill. Era,
de la presidència, la única persona desco-
neguda deis repòrters.

En Pérez de Rozas els tragué de dubtes
—Es el s nyór Mateu.
--,EI Maten; dels ferros i la Hispano,Suis-

sa, veritat?
-,No Es el Tateu que fou diputat per

Cervera; el deis .alcohols i autobusos.
-Ah!."
No quedaren, però, massa convençuts.

Tant era així, que quan un dels repòrters,
l'Antoni del Cerro, féu la facecia de dir que
En Pérez de Rozas s'havia equivocat i que
aquell senyor no era altre que el delegat
governatiu, tots cuitaren .a esmenar les
quartilles .

A l'hora del xampany, el senyor Mateu
dels alcohols i autobusos, perquè realment
era ell, s'aixecà a parlar, .i fins aleshores,
només fins aleshores, la seva personalitat no
fon reconeguda defvnitivament per la premsa.

Recordem això a propòsit de l'homenatge
que el partit radical prepara, per al diu

-monge vinent,, al radical desconegut.
Serà el senyor Mateu?

En Monfero, desarma4
Teatre Romea, Sortida de l'estrena d'Un

pare de família, d'iEn Carles Soldevila.
L'actor Joaquim Montero, que té. fama,

ben guanyada, de mordaç; s'apropa a un
grup en el qual hi h.a el germà de l'autor.

No ha tingut encara temps de donar el
iBnná nito, que En Sagarra, avençant-se,
fa una presentació

—En Ferran Soldevila, germà (l'en Carles.
El senyor Montero.

Seguidament, adreçant-se al popular ac-
tor, el convida, somrient a parlar

—Ara, digo, digan:;:

Sapigueu davan4 de qui parleu

Les presentacions prèvies són, realment,
necessàries; es corre el perill, en parlar da-
vant de persones desconegudes, de ficar els
peus a la galleda 	 - t

—E1 que us cal— acoñsellava una nit un
periodista a la parella Vilà,Davi, a l'escenari
de Romea, arran' del fracàs de Moloçh 

—és no fer gaires obres d'En Carrion.
La senyora d'En Carrion estava asseguda

al costat del periodista!
Al mestre Vives li passà ]'altre dia un cas

semblant. Preguntava a una artista, al ca-
merino d'aquesta, quieta estrena hi havia en
preparació i si es tractava de cosa bona,

—No sé, no sé — respongué, molt discre-
ta, l'artista —. No goso aventurar cap judi-
ci, perquè sempre m'equivoco.

—Malament — féu el mestre —. En tinc
prou per compendre que l'obra és dolenta.
Adhuc vull sospitar que l'empresari deu co-

brar drets.
—No, no... Sigma el llibre .amb un altre

autor, això sí, però...
-Res, dona ! El nas no m'enganya. 1

pensar que l'empresari és un ase! !El conec,
el conec !

En aquest moment, una senyora present,
que donava mostres de gran nerviositat,
exclamà, trencant el seu silenci

— Doncs, miri : tots fam igual,
I abandonà el camerino.
Era de la família de^l'emprenari.

Fenomen sísmic?
Llegim a La Humanitat:
«El mes d'abril debutará al teatre Còmic

una companyia sud-americana.
Es tracta; doncs, de la companyia de Lu-

pita Rivas Cacho,' que procedeix de Mèxic.
Mèxic al sud d'Amèrica?
El redactor de teatres de La Humanitat

es deu creure que 'el mapa d'Amèrica es
pot fer anar com una cocktelera.l

Secrefari "bellparler"
En ona gasetilla de la Federació Catalana

d'Estudiants Catòlics, s.'anumci.ava, entre al-
tres coses, una •gmferènçia que .amb el tema
Els estudiants i la' Universitat ha de donar
un dia d'aquests el distingit bellparler (abans
d'aquests mots tan magnífics hóm havia
esborrat amb tota cura la paraula orador),
Narcís de Carreres.

Després encara direm que no dóna ésser
pronoi.

M'
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L'esperit de Iiríand encara
presidirà les deliberacions
de Ginebra.
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De Dii:u5IMIRADOR INDISCRETLa mort de Briand — a Dijous , _ , ., ,,.

UN DOL MUNDIAL

- -	 - - - - - ---- - - La poesia i la maíena
Encara	 que	 mota	 gent	 cregués	 que suscitat els Tractats era la tasca més amar- La imporlEàneia del «gangsfers :j dinar a honor d'En Bcrtra!na, va pro-Briand	 s'havia allunyat	 definitivament	 de

la política	 rnla mo rt de l'ohoe de la
quitzant que podia fer-se.	 Poc temps des-

Ignorem si,	 quan es publiquin aquestesI
s

i nwnciar 'En Roman Vinyes qn Fogós dis-
antEn	rialon a,	 inflamat	 de poesia

,	 pau»
és una gran pèrdua	 pel món.	 Perquè,	 si

d'actuar Briand,pres	 el seu pun t de vist
la seva tàctica	 s'im osen. Seria difícil con-P ratlles,	 ja	 s'haurà trobal	 el fillet de	 Lind-

era cert que Briand en aquests darrers temps, cretar el seu punt de vista ;	 fàcil és com- bergh	 però , de tota manera, ja ningú no —Jo prefereixo mil vegades un ametller
fi'orit	 digué, entre altres conceptes — a.—i	 sobretot	 des	 del	 seu	 fracàs en	 l'elecció p endre la seva táctica.	 Briand no era un esborra el següent	 et : que ha estat robat;g	 f	 q	 I um diputat a	 orts.Cpresidencial de	 França	 i	 des	 de	 1' id' cni-

ment del gabinet Lavali ardieu, es sentia
doctrinari ni un home de quadrícula. Pero

fet
que la policia ha divagat molts dies i que als ' pia estona després, en donar la paraula

molt	 apartat	 d,e	 la 	 l(tica de	 combat	 i
el	és	 que e1	 seu	 pensament	 i 1'habi-
fitat	 aaren transïormar	 llavors l'esperit del

Estats Units els bandits, com a tals, sense
de

,I iEn Pere Rahola, En Navarro Costabclla
d'untrfigça,	 no	 h.i ih	 abandonat	 lla	 causa món,	 1'atmosfera	 es	 va	 aclarir,	 ipolítica

ni	 Qendre's	 ni	 el	 treball	 posar-se	 una anuncià l'orador em aquests termes:
nobilíssima que va inspirar la màscara política, com fan a la vella Euro- —Ara us parlarà En Pere Rahola, que és'
seva activitat des de l'acaba- ¢a, donen notes oficials i actuen com una alhora ametller florit i diputat a Corts.
mon t de la guerra. Certament, potència	 dintre	 el	 país :	 diríeu	 que	 repre- Ningú no hi tingué res adir, Ni En Vi-
Briand ja mo era ni cap del I senten una força viva que duu a terme úruz oyes.
Consell	 ni	 ministre	 d'Afers
estrangers,	 però	 era	 denegat
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funció social.
I, en cert sentit, el gangster duu a terme

Quan IJn Rahola pontífice...
perrnamemt de França a	 lo
Societat de Nacions, i encara

',•^a	 G	 w	 - una funció dintre de l'organisme social ; el Abans que e] banquet a En Bertrana co-
que fos absent de Ginebra tot- gangster nordamenca n ix amb la llei seca ; mencés, els assistents, bo i prenent 1'aperi-
hom sabia que 'en un moment la llei seca, entre totes tf• 	 lleis pintoresques tiu, s'entretinguercn fem comentaris sabre la
de conflicte es podia fer una del món, se n'ha endut la palma : tot un política catalana.
apellació al seu concurs i a la poble, un bon dia, decideix convertir en crim. La conversa girà entorn de la nova òrga-
seva autoritat. Briand no oc- r la beguda, fer tal de fer minveu la nimi nitzacib que alguns catailanistes de dreta vo1-
tuava, perd era una reserva i nalitat;	 ben entesos, decideix 	 posar la	 be- seinv formar a base, com a capí verter, del

senyor Anguo.' de Sojo.seguia	 essent	 un	 conseller.
Hem volgut fer aquest aclarí- k	 "' goda fora de la llei, sea rae, però, proposar-se —No reeixiran, és impossible que vagin
ment perquè moltes necrolo-

'liseriosament deixar de	 beure :	creu	 que endavant—remarcà En Pere RahoLa—. IEIs
gies vénen a suposar	 laque basta estampar als seus codis una prohibi- partits de dissidents han fracassat sempre,
seva sortida del Quai d'Ors i ció de la beguda. i .aquest nou agrupament ha. de fracassar
significava una retirada dei- Aleshores	 es	 dóna	 un	 curiós fenomen: amb major r.aó per ésser un parlit de dissi-
nitiva.	 Només la manca de cal, ja que l'Estat no permet un tràfec lícit dents de dissidents.
salut podia abatre aquest ll ii- d'una matèria que els ciutadans consideren Un somriure de satisfacció.

• -Vosaltres, els d'Acció Catalana — afegítador,
La • fi ora de Briand	 resi-g

indispensable, que sorgeixi una altra coreo- rlirigint-se a l'Antoni	 López Llausàs ---ja
p

deix tota la política mundia
ració que encarni aquesta aspiració nacional sabeu el pa que s'hi dona.

de Qa postguerra,	 Durant la ti que es mogui contra. de l'Estat, dintre de — Consti — observà En López Llausás —
guerra fou la França la que 1'E'sta!. 1 això no és tan estrany com això : que d'Acció Catalana he pagat aquest mes
va	 donar	 als	 aliats	 els	 dos a moltes nacions cultes la prostitució juga un el primer rebut.

13homes necessaris, el militar Paper semblant. —Heu fet el Primo!

el polític : Foch i Clemenceau. ij Aquesta corporació és la dels gangsters :
A l'hora de la pau, ha estat com que no poden reclútar el seu personal L'etern gruix d'una barba
també França la que ha do- més que en mig d'aventurers, llurs costum .
nat	 al	 món	 I'a àstol	 de laP ' l!	 = no són ni edificants ni dolços; però Perdeu Costa i Déu, aouu • redactor de La i ea

pau '
Cap	 de	 les	 figures	 de	 la

mal	 et de migar-vos-els amb massa ràbiafet
de	 Catalunya,	 conti +que; és de; fora =ell

aquesta excusa	 noté massa compte
postguerra	 pot	 comparar-se i no voler comp.endre per què la nació ame- amb la seva persona. IEn el dinar d'home-
amb Arístides Briand. Recor- ricana es capté envers seu amb una mitja natge a Prudenci Bertrana, hi comparegué
deu noms. Lloyd George va indulgència ; des del policia al magistrat, tots amb una barba que pel seu tam.any era 'bon
fer una política inacianalista ; saben que sense gàngsters no hi haunia be- tros	 'inferior	 a	 la	 d'altres	 assistents,	 per
Kellogg va	 passar	 com	 un goda, i tot nordamericà; des del policia al exemple don Pere Rahola, i superior en molt
cometa i de la seva gestió rto- Briand parlaoit a Ginebra jutge, beu, pee_ regla general, a la d'aures de cara eternament rasurada,
més tir restarà el Pacte que ^	 ^ Com veáeu, el cas s'assen%bla tant al 'de per exem It' ose	 Maria de Sa arca. CostaP	 p ' J	 p.	 g
porta	 el	 seu	 nom	 i	 el	 de• la	 prostitució	 a	 les	 nostres	 latituds,	 que Déu ho notava 1 anava una mica escorre-
Briand,	 que	 fou degut a una iniciativa
de lministre francés; Chamberlain va col-

quan	 les	 nacions es parlaven no es	 feie
mala cara. La tactioa de 1'home lleial i ho

.ddhuc opinem que s la cosa dura, arribarà Al ú li pregunta
g	 p glaborar	 ileiatmelnt	 amb	 Briand,	 però	 des nest havia convençut al mó	 nn que ecara un dia que els Estats Units re lamentaranq	 g' v—Quin dia us afaiteu. 1 erquè la veritat,

d'un	 punt	 de	 vista	 massa	 anglès;	 Stre- era	 possible	 de creure en	 la	 virtut de	 la els	 gangsters i els dotaran de	 documents fins a la data ningú ha pogut trobar-vos
semainn —1 °únic que pot comparar-se-li, e1 confiança mútua com a mètode de treball professionals policíacs. amb la cara pelada.
gran .amic de Briand — tenia massa feina en les relacions_ internacionals. I així aquesta nació, per combatre, falco- —Es que, sabeu — respongué l'interessat,
a fer de patriota alemany i a destruir tota Aquesta	 tàctica	 ha	 donat	 el	 Pacte	 de holisme, s'ha creat un flagell molt més•greu, — quan m'afaito cm quedo uns dies a casa.
mena de record de la guerra perduda. De Locarno,' instrument tan important que bé un focus d'infecció raciona' formidable 'Tota
Briand pot afirmar-n	 que abans que mi- podem comsiderar_lo com formant part d'a- una massa de població que, a la vegada que Piquiponiana
nistre de la França era ministre de la pau, quilla Constitució . d' Europa de la qual par- satisfà una aspiració	 dels ciutadans,	 dóna
sense que això vulgui dir que np tingués ldvem més amunt. Aquesta tàctica ha per- dla	 tat en-eixia a	 seva necessària ment¿ir> Si el ssenyor Pich i Pon hagués fet pú-
en compte els interessos de l seu país. ès	 irar	 .am	 m	 m b	 stmtit	 de	 la	 realitat	 el blics uns quants anys enrera els seus ante'

Totes	 les	 crítiques que els	 nacionalistes problema de les reparacions.	 Gràcies a la minal• cedents republicans de família, consignats en
francesos han fet de l'obra de Briand po- creença en les possibilitats de la confiança Es a dir; que, com dèiem, per tal de com- la seva recent i famosa declaració	 le prin-
den resumir-se dient que totes aquestes ceo- mútua s'han pogut facilitar els - treballs pre- batre la	 criminalitat	 resultant de	 l'alcoho- cipis, segurament n'hi hauria afegit un, ara
sures	 i	 tots	 els	 insults	 qua	 contra	 ell	 es pi»ratoris de	 la	 Conferència del Desarma- lisme, n'han creat una de pitjor, perquè, en ja desestimat, que en ols comerços de la
dirigien	 eren	 basats	 en	 la	 convicció	 que ment,	 i	existeix dintre	 de la	 Societat	 de cert	 sentit,	 compleix una funció	 d'utilitat seva carrera política confià a un amic íntim.
Brialnd	 es	 sentia	 massa	 europeu,	 massa Nacions	 el	 germen	 d'urna	 futura	 Unió pública :	 la dels contrabandistes, gent que —He pensat en més d'una ocasió — li . di-
mundial, i que en lloc de sentir-se ministre Europea, no solament cometen el delicte del contraban, gué — que nosaltres devem ésser una branca
de la pau hauria d'haver actuat com a mi- Poseu al servei d'aquesta gran causa to- sinó que són persones que porten una vida de l'arbre d'on sortí el venerable Pich: Mar-
nistre de França, amb totes les restriccions tes	 les	 condicions	 personals	 imaginables : gall .
i duresa que comporta un punt	 de vista el	 talent	 d'un	 gran	 orador,	 l'habilitat	 di- criminosa.
tancat i	saturat de nacionalisiue. plomàtica, el uchgrmen, la tenacitat, la for- I,	 encara, afegiu-n'hi un altre de crim:

^
s seus peca s...bL	 la cara pe 4

Ha	 circulat molt	 pel	 món	 el	 tòpic	 de ça de convicció i sobretot la fe, i tindreu la corru ció del sentit moral ^ ubi'ic,	 resul-p
ida França guerrera». Si el tòpic fos ajustat la imatge de Briand, tant de l'escàndol de l'actuació quasi-oficial Un altre Paco famós — el primer és el
a	 la	 realitat,	 Pactixació	 d'un	 Briand	 i	 el La seva obra durarà més del que molts dels	 gangsters,	 de	 llur	 prestigi	 i	 de	 llur Paco Madrid — és el Paco Aguirre. Aguirre
fet que se Ii permetés ocupar quasi berma- pensen.	 A	 Ginebra	 sord	 molt	 difícil	 es- impunitat, assegurada per tots aquells que, ha jurat fer o1 cap mou a tota la redacció
nentment	 el	 Ministeri	 d'Afers	 estrangers, borrar	 la memória de	 Briand.	 Sovint els per força no la poden atacar, o si no es que- de	 La	 Publicitat.	 Diu	 que	 és	 intolerable
si no desmentís el tòpic seria una paradoxa delegats pensaran en 1'ahome de la pau», i darien més eixuts que la mateixa llei seca, que el diari catalanista vulgui Fer creure a
que	 potser explicaria	 tot el pensament	 i
tota la inquietud de França.	 Es; •'realment

l'home de	 la	 pau	 estarà	 en	 esperit a la
sala <Id Conseil	 i	 al saló de l'Assemblea. 1 un dia, amb el segrestament del noi de la gent que les redaccions d'El Dia Gráfico

i La Noche havien simpatitzat amb la Dic
curiós	 que 1' home de la	 pau»	 sortís del 1En el gest de Tardieu i dels seus collabo- Lindbergh, descobrim, oh abominació!, que tadur .
país que fou més castigat	 er la guerra iPa	 q	 g	 A'	 g radors de	 besar	 la mà d'a uest	 mart	 hiq els únics puntals de l'ordre, la única gent Paco Aguirre oblida que molt més del
que	 va	 demostrar	 tenir	 més	 virtuts	 mi- ha l'expressió d'agraïment de França i del seriosa del país, dels quals hom es pot re- que pugui fer La. Publicitat per demostrar-
litars.	 C.ap altre país,	 entre els bel•iigerants món envers	 aquella ma tan delicada que I fiar,	 són— no	 pas	 la policia,	 qui sap	 si ho ja ho han fet les colleccions dels diaris
de la gran guerra, ha donat un home com havia fet tant bé i evitat	 tants mals. corrompuda — sinó els gangsters. — R. LL, del senyor Pich i Fon.
aquest.

També s'ha dit moltes vegades — i això —
sí que afortunadament és cert — que Fran-
ça trobava un home excepcional! 'en cada
moment crític. Penseu un instant en el
panorama polític d'!Europa quan Briand va
arribar al Poder, al començament de 1921.
El problema de la pau no era un problema
francès, sinó un problema mundial. Com
tothom, França cercava una política nova.
En aquest moment, en la persona de
Briand, França dóna l'home que farà l'es-
forç necessari per donar un altre to a la
poilítica. Arriba Briand i d&na u ln sentit
nou a la política internacional ; fa una
política, no solament de cara a França,
sinó de cara al món. Des de la fi de la
guerra .ningú no havia parlat en europeu
en dirigir-se a Europa, i en un llenguatge
universal en dirigir-se al món. 1 el món
va entendre aquest llenguatge. Recordeu
com l'escoltava la Societat de Nacions i
quina importància va gendre d'ençà que
Briand la va acompanyar de bracet. • No-
més Briand ha pogut dialogar serenament
amb els alemanys i obligar-los a collaborar
en l'obra de la pau, i no precisament' sa

-botejant els Tractats, sinó revisant-los cons
-tantment i fent-los aplicables a cada ins-

tant.
Conciliar eH interessos del m(n amb els

interessos dels vencedors i dels vençuts,
crear lentament un ordre nou de coses, una
llei nova, sense destruir d'una manera anár-
quica la única garantia existent de pau i
de seguretat, basada en l'autoritat del ven-
cedor, era, una tasca sobrehumana. Abans
de Briànd, aquesta feina no l'havia inten-
tada ningú. Lloyd George, per exemple,
s'havia dedicat a desprestigiar el Tractat
que , és encara la Constitució d'IEuropa i del
qual era ell un dels principals redactors.
Aquesta manera de reaccionar davant dol
desengany que en molts esperits havien



DEL CARNET D'UN REPORTER

o s e s d e P a rn o n	 a s e s Mossèn Collell. — Aquest sant baró que
'•	 t	 h
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L'èxit va engrescar a tots els que hi
prenguérem part i, en el teatret Llorach,
del carrer de Balmes, vàrem estrenar, com
qui ano diu res, el drama fantàstic de Ger

-hardt Hauptmann, La Campana submer-
gida. En Ramon, Cases 'ens va retratar i
vàrem sortir a la llum pública en el Pèl
& Ploma.

En 1902 érem així. Fèiem pantomimes,

Ramon Cases.
(Coflecció

comèdia, música, i Marquina ens llegia
versos. El que no vàrem fer mai, fou, amb
la refinada excusa del bridge, plomar-nos
els diners els uns als altres.
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Companyia Catalana de Tramvies
EI Consell d'Administració d'aquesta

Companyia convoca els senyors Accionis-
tes a la Junta General ordinària prescrita
per l'article 20 deis Estatuts, per al dia
18 dels corrents, a les onze del matí, en el
local social: Randa de Sant Peu, 43.

ORDRE DEL DIA

Aprovació del Balanç i comptes de
l'exercici 1931.

Els dipòsits d'Accions s'admeten en la
Caixa social tots els dies feinera, de nou a
dotze del matí, fins al dia 16 de l'actual.

Barcelona, 3 de març de 1932

EI President dcl Consell d'Administració,

ALFRED ARRUGA

Dalmacio Iglesias es redreçà - tot el que
donà de si la seva curta estatura — i féu
que, entre les rialles generals el President
exigís a Soriano una rectificació. Aquest
s'apressà a fer-la en aquests termes

«No tiene cara de batracio
Don Dalmacion

Les rialles foren dobles. La immortalitat
dei, dístic estava assegurada.

Caí,no oblidar les granotes
Foren Ves granotes les que 'demanaren un

rei. Això en la faula. En la realitat no
passa altra cosa. Aquell batraci que hem
anomenat més amuint i que en temps de
l'Alfons XIII epa carl(, ara és un alfonsista
por doble •vincle . No demana un rei, sinb
dos. Un Alfons i un Adfons Carles. 1 en-
cara, per torna, se 11 humitegen els ulls
ponsaint . en un possible Juan Tercero.

I això no, l'impedeix de cobrar en l'Ad-
ministració de la Hisenda de la República.

Una collecció de refrafs original
En Sindreu, aprofitant els lleures que li

permeten la confeoció d'abaloris i gregue-
ries, està fent una collecció de retrats ori

-ginaQ.
Diem original perquè es tracta de retrats

de gent coneguda quan eren Petits. Retrats
de la primera comunió, de la primera dent,
del primer vestit de mariner, etc.

La collecció, perd, resultarà molt més ori-
gina] del que l'amic Sindreu os pensa i es
proposa. Un conegut dibuixant li ha enviat,
per a 1a collecció, el retrat d'un fi91 de hi
seva dida.

1 l'hi ha dedicat!

Tres aperitius

El meu pare era força amic de Ramon
Cases, de manera que des de molt petit
vaig fer coneixonça amb el gran pintor que
acaba de morir.

Quan jo era estudiant — a les acaballes
del segle'xtx, quan anàvem sempre plegats
Josep Antoni Peipoc, Josep Maria Roviralta,
Ramon Vives Pastor, Jandro Soler i Rovi-
rosa, Carles i Santiago Folch, i amb la
colla dues eminències pianístiques com En-
ric Granados i Joaquim Malats —, lacar Al-

L'espectacle es titulava L'enfant prodigue.
Els actors eren, a més a més de la senyo

-reta 'Llorach, la seva germana Mercè, ,que
fea de Colombina, , la filla d'En Narcís
011er, el comediògraf, bibliòfil i procurador
Saivddor Vilarégut,, •que interpretava el pa-
per de Pierrot afiné.. lis .música,, molt diver-
tida, era de Wbrssem, i a quatre mans la
vàrem interpretara! piano la Maria Lloraoh
de Ferrater i un servidor. 'En Miquel Utrillo
va guarnir un artístic decorat.

Ramon Cases. — Ball de tarda
(Propietat del Clrcol del Liceu)

L'escultor Canyes oro so•lamant s'ha passat
dies i nits en el glacial taller que té a4 carrer
Comtal, sinó que phi ha estalviat i tot mant
dinar i mant sopar.

Passava una mala època i per bé que sem-
pre hauria trobat algun amic disposat a po-
sar-li una d'aquestes falques, Canyes tenia
un concepte tan digne de la seva bohèmia
que no volia acceptar cap mena d'oferiment
més o menys gastronòmic.

Un dia, però, va trobar entre les sis Mes
nou del vespre tres amics. Tots tres el con-
vidaren a vermut.

Aquell dia Canyes no tenia sopar.

Coses de 1'ar4
Els diaris ham publicat aquests dies una

gasetilla anunciant l'obertura, en una de les
galeries d'art de Barcelona, d'una exposició
d'art jove i viu.

0 sigui, una exposició , de l'art que be-
lluga...

Liferafura xiroia
Texrtps enrera anotàvem en aquesta secció

unes •mostres de la literatura dinàmica que
empren en la seva revista El Cazador els
aficionats a l'esport cinegètic. Semblava
que, donat el caràcter dinàmic d'aquest es-
port, els que l'alternaveitt amIb la literatura
havien de batre tots els rècords de xiroïsme.
Però hem de confessar que anàvem molt
¡llun)' d'osques amb tals suposicions. Re-
centment ha aparegut un butlletí . de PAso-
elación de Pescadores Deportivos de Barce-
lona, él primer paràgraf que es troba a la
qual és aquest:

«Salut, companys de l'Associació de Pes-
cadors Esportius ! Avui és festa grossa 1 Ja
tenien el NOSTRE butlletí! Fins fa poc ens
havíem fet el compte que el teníem, però
no era així, i per això avui aipareix, som-
rient i ple d'optimisme,. L'ESPORT DE LA
PESCA.»

Realment, es veu que !'»exercici» d'es-
perar que el peix piqui predisposa d'allò
més a l'optimi^ne.

Bilingüisme

Hem de confessar que L'Esport de la
Pesca té idees pròpies en quant a la qüestió
lingüística de la nostra, terra. Després de
congratular-se d'ktaver entrat ((en una fase
de comprensión dentro del problema lin-
güístico españobu justifiquen l'actitud de do-
ti•ar al butlletí «lonma bilingüística» i refer

-men les seves teories anib aquestes pa-
raules :

«Quizá alguno, suspicaz, crea ver en ello
la adopción de ciertas tendencias. Nada de
eso.. Por el contrario, el espíritu de tolé-
raroia y transigencia que debe ser norma
de todo buen deportista y consciente cm-
dadano, nos impulsa a emplear por igual
las dos lenguas españolas, de la misma ma-
nera que daríamos cabida también a cuan-
tos escritos que lo merecieran nos llegaran
redactados en las diversas lenguas que se
hablan en las restantes regiones de la Ibera
España.»

Algú, ((suspicaz)), dbjectará que aquestes
manifestacions li fan l'efecte de cosa pas

-sada per aigua. No se'm sorpendrà quan
sàpiga que van signades «Rapo.

Un pescador que es porfia l'oli
Aquest mateix signant, ((Rapo, publica

al primer número de L'Esport de la Pesca
un interviu amh el president fundador d
la seva associació. El comença així

«Aquell dia no podia presentar-se més
meravellós. Tot semblava presagiar un bel!
jorn de pesca. I jo, decidit, preparo els
guarniments especials que tinc per anar a
la pesca de... pescadors ; es tracta : d'esti-
logràfica, amb ploma d'or, 75... cts. ; tinta
especial feta amb 50 % de suc de sèpia t
de calamars ; una mà de paper d'estrasa
—per estalviar eI paper secant—, i una bo-
telleta amb àmica, com a mesura precau-
tiva segons l'humor de pescador,.

Tot parodiant aquells versos tan. macos
del Tenorio, em dic :

¿Do iró; ¡vive Dios!
a encontrar un pescado
que valga a lo menos dos?
que lluç soy! A can Brasó!»

No diguin .que na és un rap que es porta
1oli.

béniz va dir-me un dia que Ramon Cases,
a instigació del pintor Barrau, s'havia lliu-
rat a la guitarra amb tota l'ànima. Aquest
instrument i la bicicleta eren aleshores bes
preocupacions més importants del pintor,
que no s'estava de dir

—No em queixo de com dibuixo i pinto
però el que és terriblement difícil és això
de la guitarra.

Una tarda, al taller que Modest Urgell
tenia al m.° 20 del carrer de Padilla, a
Gràcia, jo, criatura encara, seia a la falda
d'IEleonora Duse, mentre Ramon Cases ob-
sequiava la més gran intèrpret dramàtica
que hi hagi hagut al món, cantant, estra-
fent la veu i acompanyant-se amb la gui-
tarra, aquell romanso de cec, escrit i com

-post amb imaginació de negre cubà. Si mal
no recordo, un dels fragments d'aquell ro-
manso deia així

Pinté a Matanzas confusa,
la playa del 1'illamar
y no he podido pintar,
el nido de la lechuza;
yo pinté por donde cruza
un bello ferocarril,
un machete y un fusil
y una lancha cañonera
i y no tinté la bandera
por la que voy a morir!

'Es que Ramon Cases, com el seu inse-
parable amic Santiago Rossinyol, sabien de
memòria, i no els costava res demostrar-ho,
tots els romansos de cec i totes les cançons
com més poca-soltes millor. Una de les
cançons preferides era aquella, una mica
lliure i bastant a^ntidlerical, d'El pobre ter-
rissaire.

Una vegada que Isaac Albéniz i el nostre
pintor anaven en tartana, aquesta cançó
fou una de les que cantà. Ramon Cases
per passar l'estona durant el viatge. Al-
béniz en quedà tan encantat, que la féu
servir com a motiu fonamental d'aquell
poema simfònic que amb 'el títol de Gata-
lònia ha donat la volta al món.

Quan a 1'enderrooat Eldorado de la plaça
de Catalunya es va estrenar La Verbena
de la Paloma, Ramon Cases va fer-se gran
amic del que hi feia el paper de Julián, és
a dir, de l'actor Anselmo Fernández. Aquest
encara conserva un retrat que En Cases li
va fer una nit, mentre es menjaven, entre
tots dos, dos quilos de serrano i buidaven
tres botelles de . Tres palos cortados, Quan
I'Anselmo ensenya aquest retrat a algun
amic, no oblida de remarcar les taques
que hi ha sobre el paper Ca,nsom : són dei
pernil que es menjava 'En Cases, que es-
borrava amb els dits sense netejar -se'ls.

Amb Miquel Utrillo vàrem anar una tar-
da al taller que En Cases tenia al passeig
de Gràcia, 'EI vam trobar, paleta i pinzells
a la má, fent un esbós ; a terra, en ac-
titud absurda i violenta, hi havia un home.
Era el cèlebre Noi de Tona, conegut xer-
raire versificador, arrenca-queixals de car-
rer. Al pintor li servia de modal per a
aquell home caigut a les potes d'un cava'l
que munta un guàrdia civil, en aquell cua-
dro que té dos noms : l'un, La Càrrega;
l'altre, més precís, Barcelona, 1902. Pe]
febrer d'aquest any va haver-hi una vaga
molt moguda a 1a nostra ciutat, llavors
governada per un tal Socias que va deixar
una fama no gens envejable, com a go-
vernador i com a particular.

'També fou aquest mateix any que En
Cases va dibuixar un Pierrot, que es troba
publicat al Pèl ór Ploma. Sabeu qui és
aquest Pierrot? Doncs la nostra amiga se-
nyoreta Isabel Llorach. Pierrot, aquesta
dama?, direu. Sí, i ampliareçSn la notícia.

La senyoreta Isabel Llocach va orga-
nitzar a casa seva una pantomima de saló.
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Don Dalmacio
Què fa Don Dalmacio? Qui recorda Don

Dalmacio? Un dia Soriano féu famós al
Congrés un dístic

((Qué cana de batracio
tiene Don Dalmacion s	 ^	 mo	 rtesen	 ome,

teatre, temporada, empresa i don Fu-	 ni : un
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nato.	 ?	 del seu traspàs és la mort de tota tuna època
Aquest anava de café en cafè i de re- i de tota una mortalitat especial. Mossèn

dacció en redacció, planyent-se del seu in- Collell era com si diguéssim les runes dels
fortuni, fins que, ja no sabent a qui fer-lo monestir de Poblet i de Santes Creus, barre-
sabpr, es va refugiar en el taller d'En jades amb els caliquenyos dels darrers car-
Cases, el qual, amb sollícit interès, es feia	 lins, i els aliolis negats dala excursionistes
eatp1icar els .detalls - e la. fugda.	 arqueològics, que duien úna pinzellada de

--Caratn, caram... sí que és greu això	 separatisme reaccionari en les.viseres.cVunes
que em conta. Quants anys portava de gorres sublims, mig de guarda-agulles mig
casat?	 de notaris ; tots aquests elements de ruma

1 responia el marit, amb compunció :	 venprable, de xerinola niuguerreresca i de
—Dieci! Ah, !Iadonna, dieci arni... blia patriotisme dramàtic, mossèn Collell els por-

moglie mi lascia dopo dieci anni di matri- tavá arrapats a la seva córrpora, dintre d'a-
monio.., adeso ch'io cominciava a lavo- quella ,sotana magnífica i oliudent, que sem-
rare!,,,.	 blava feta d'un dels grans vels que utilitzen

En aquest taller féu En Cases el retrat les catedrals gòtiques en l'època de setma-
de Benito Pérez Galdós. Una tarda, tot na santa. •La sotana de mossèn Collell'sém-
dibuixant, En Cases i I'Utrillo, contaven	 blava heretada d'un canonge llegendari, d''a-
facécies i anècdotes de la vida que havien	 quells que anaven pels pobles dalt d'una
dut a París. El retratat, Joaquim Pena i mula blanca amb un paraigua de color de
jo escoltàvem. Galdós només feia que riure.	 rosa i es dedicaven a fer miracles, a comprar
Tot d'una, el pintor diu :	 pollastres i a ensumar brots de farigola.

—Porque mire, don Benito, cuando nos-	 Les celles, el mas, les galtes, la barba i
otros hacíamos el bohemio...	 el sotabarba, es 'llavis exagerats de mossèn

Interrupció vivíssima per part de Miquel	 ('ollell, tot era d'un gòtic estrinxolat, ple de
Utrillo :	 molsa i de poesia. 'Era um capellàvist amb

—Alto! Casas lo hacía, pero yo lo era.	 vidre d'augment, més ben dit, era un cape-
—iDe • mdnera, Utrillo — diu Galdós —, llanàs projectat com un Somni damunt la

que usted vivía en Panls?	 pedra de Vioh. La seva veu, una veu gramo-
-Vivir — féu I'interpeiiat —, lo que se	 fònica, va ésser inventada per recitar versos

llama vivir, no ; iba tirando,	 d'aquells que arrosseguen una gran cua cm
Una altra tarda, mentre Ramon Cases tors duquessa de mal geni. Mossèn Coltell

feia el retrat d'Angel Guimeró, parlava	 deia els versos fent-los passar primer per la
d'autos.	 campana sonora del seu nas ; en el nas del

—Jo, don Angel — deia el pintor —, ja poeta els versos trencaven un son i es dei-
he fet amb ei cotxe tres vegades la volta xaven caure a la trompeta de La boca amb
a Catalunya.	 una musicalitat de cascada tremolant. Men'-

-Jo, una i amb 1'Aldavert — Va dir En trestant, el molí de vent dels braços acom-
Guimerà.	 panyava rítmicament el vers ; d vestit del

—També en auto?	 poeta semblava aleshores un gran vol de
—1 ca ! 'En tartana, en tartana — res-	 rates pinyades Eriques al voltant dei capitell

pongué el dramaturg.	 gòtic del cap.
I En Cases, sense deixar de dibuixar,	 Mossèn Coltell representava l'excursionis-

pregtmtà ràpid:	 me patriòtic i la .retòrica del ferro vell i de
—Quina distància diria que hi ha de	 l'arròs autèntiç; en .aquesta retòrica s'hi

gronxava com en un balancí damunt unesBarcelona a Montserrat, loor Angel?... Setze n
copes. No compto mai per quilòmetres, sap ?,	rajoles regades de fresc dintre el pati d'una
compto per tavernes. rectoria rural. Mossèn Calle!! era un polític

desenfrenat ; en el seu diari tractava les
qüestions nacionals i internacionals amb una

Ramon Cases havia compost amb Miquel bonhomia múrria i delicada ; quan escrivia
Utrillo un vocabulari pictòric. Definicions	 sobre qualsevol tema, un hem se l'imaginava
d'aquest vocabulari són, per exemp'.e, les	 amb un davantal de cuita pantagruèlic -i
següents :	vigilant el punt d'una dotzena de costelles a

la brasa.	 '

	

g	 Aquest capellà pecultarf°,sim havia passat

	

^-	 per Roma, i la pompa ita l iana la feia revis-
colar dintre dels seus mals endreços viga-

'	 taps. La boca oberta del canonge — oberta

	

s M	 com una cúpula ensorrada per una bomba 
  °f	 era plena d'anècdotes de gran to; amb ens

	

^y	 ,	 somriures d'aquells angelets tan carregats
de ventre i de cuixes que esculpia el Bermini.
Mossèn Collell era un causeur a la seva ma-
nora ; potser la seva ambició hauria estat

,,	ésser un salonnard carregat de porpra al
mig d'una dotzena de princeses estrictament

	

y	 catòliques i escardalenques. Això mossèn

U

Collell ho es esbravava fent visites pels sa-

	

r 	 fií 	 ]ans nebulosos i enteramyinats de Vich, amb
r	 y	 pintures mitològiques agonitzants i aristb-

	

`i	 trates que criaven casquet i canari. Esbra.

	

..,	
vaya els seus dots de gran causeur em els ca-
saments als quals era invitat, i en els quals

t sempre hi havia una senyora que li portava

	

. 	f ,t	 borregos i vi ranci i un pitet perquè no es

	

w v r	 taqués la sotana. Els seus sermons, les sever

	

- " f	 pilàtiques de casament i de primera comunió
tonen tanta força i tanta delicadesa com els

'^	 seus poemes.
Mossèn Collell era també un poeta de bal-

neari, en aquelles èpoques que els babnearis
— Rall del liceu	 de Catalunya tenien un jardí, un gos, un

Marrana)	 vigilant i una taula rodona tota plena de
xicres de xocolata.

	

Premis. — Són les sortiges artístiques de	 El valor polític, social i literari d'aquest
les exposicions.	 home no s'acaba mai ; la història de mossèn

	

Oposicions. — Concurs de cartes de re-	 Coltell és la història dels Jocs Florals i la .
comanació.	 història del catalanisme des de les bases de

Marc. — Peça de fusta o de guix daurat, Manresa a la Mancomunitat. Vich, aquesta
que es ven amb una tela mig pintada, immansa llosa arrebossada de terra d'escu-
que fa de torna.	 delies voltada de blat, aquest tros de múscul

Ramon Cases havia estat un esportiu.	 a	
,La
	 -	 -	 -

Molt jove, quan a Barcelona a penes era
conegut com a pintor, ja ho era per la seva
bicicleta, una de les primeres que van rodar
per aquests carrers. Després, se'l veu anar
en tàndem amb Pere Romeu, el fundador,
amb el nostre pintor i Miqu'e'1 Utrillo, dels
famosos Quatre Gats, on el plafó més gran
d'un saló representava, pintats per IEn Ca-
ses, En Romeu ï el! vestits de blanc,
muntats en un tàndem.

A més a més d'altres esports que prac-
ticà,Ramon Cases fou, amb Josep Maria
Rossinyol, Lluís Bosch 1aabrús i potser
algun altre que oro recordo, un dels pri-
mers a conduir automòbil per Barcelona.

En aquells temps, L'auto era una mena
de màquina infernal i estrafolària, que con-
tribuí a la popularitat ciutadana del pintor.

Ramon !Cases va tenir la desgràcia, una
vegada, d'atropellar una criatura a l'entrada
d'un poble, amb tan poca sort que la víc-
tima mort a conseqüència de les greus fe-
rides rebudes. El pintor va indemnitzar,
sense necessitat die procés, la família de
la víctima.
Això sí, després, quan es disposava a fer

alguna sortida en auto, deia als seus amics
de la penya del Continental:

—No tingueu por que em torni a passar!
Quan entri en un poble, aniré ben a poc
a poc. Tinc por que entre la gent de fora
hagi corregut la veu que he donat deu

mil duros per la mort d'una criatura, i
que, sabent que qui passa pel poble sóc
jo, per cobrar la mateixa quantitat em ti-
rin criatures de vuit ell vuit sota les rodes.

5 5 *

Al taller que ja he dit que tenia En
Cases a1 passeig de Gràcia, es va sentir
una vegada una lamentació ben pintoresca,
que em sembla que val la pena de con-
servar.

^En Cases havia dibuixat una tiple d'b-
pera, una dona d'una beutat excepcional,
que cantava a Novetats i estava casada
amb un italià, don Fortumato, marit com-
pletament d'òpera i d'aquells que, pel que
es veia, tonen privat de treballar. Si al-
guna vegada li'n venien ganes, don For-
tunato se les aguantava heroicament.

La lírica beutat, tan formosa com co-
queta, va entendrir-se amb un abonat, amb
el qual acabà fugint, deixant abandonats
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EN PLENA SELVA
	 UN PERILL PER LA PAU EUROPEA

delssenglars' Iran
Les frases i els mots, escollits en el voca-
bu6ari més cantellut, esquincen les oïdes.
.Amb un programa com aquest, és im.póssi-
ble no. fer un èxit d'entrada.

Seria, però, injust dir que la bona nova
de a filosofia política dels semglars queia
en terra eixuta o estéril. Assaonat i fangat
de molt temps abans, e' camp semblava pro-
pici al treball del senglar sembrador. 'E1 Ler-
roux dels temps en què li fou coñoedit el
títol d'Emperador del Parallel sap com és

Les incursions
Considerant que la segona República és

una regió glacial, estèril i inhabitable, un
dia els senglars, després de fer diverses la-
cursions alarmants, escaramusses sense im-

'	 portàncie, varen baixar a la plana en ramat,
com disposats a uma guerra.

A Barcelona, els jdbaUes han vingut em
corporació. Varen-complir elPalau de Projec-
cions i la gran Avinguda de l'Exposició. No

. es varen atrevir a demanar el teatre 0lvm-
pia i haurien pogut omplir la Monumenta4.

Angel Samblancat, José Antonio Balbontín i Rodrigo Soriano, «jabalíes, dipu-
lats fer Barcelona, Sevilla i Màlaga, respectivament

Què	 signifiquen	 la	 visita	 deis	 jabalíes	 i excellent la terra del Pla de Barcelona i en
aquesta gran afluència de gent? En aquesta comeix aquella bona olor prometedora. 	 Els
hora, ara que tenim altra feima que el jaba- experts diuen que els semblava trohar-se en
dinisme, ara que hem de preparar-nos per un auditori dels bons temps de Lerroux. Hi
l'Estatut, la incursió dels senglars no és pas havia,	 però,	 una	 diferència	 essencial :	els
una visita molt agradable. No som xovinis- jabalíes ho feien molt més fort. En el Ler-
tes, però hem de fer constar que les inge- roux d'abans hi havia potser l'intent de des-
rències forasteres més aviat h,am de pertorbar viar l'obrer del camí de l'anarquisme i potser
que	 normalitzar	 la	 nostra	 política.	 Però també	 clI	 d'evitar	 la	 formació	 d'un	 partit
qualsevol explica aquestes coses a un senglar o d'una	 organització	 de	 classe.	 Potser	 té
animat de fervor apostòlic. Tot el món — raó el Lerroux d'avui quan diu que no ha
deu pensar un senglar conscient — és pàtria, de rectificar res. IEls jabalíes d'avui. pretenen
tot el món és redimible. 1 com que vénen apuntalar-se en els Sindicats i obtenir-ne la
com a redemptors, potser hi haurà molta representació indirecta ara que aquestes or-
gent capaç de creure que ens veurem obli- ganitzacioms diuen que volen tornar a 1'apo-
gats à remerciar-Ios. liticisme, desenga^nvades, com els jabalíes, de

I com	 hem	 d'interpretar que acudís	 al la	 República actual.
Palau de Projeccions aquella gentada? Cu- S'ha fet tanta demagògia que han trobat
riositat? El nostre públic considera el jabalí molta feina feta, i ara el jabalí pot parlar
com un número de gran espectacle? Es que francament	 d'una	 tercera	 República,	 que,
el jabalinisme	 prospera?	 Evidentment deu segons els senglars, serà la bona.	 Posats a
haver-hi una mica de tot.	 Seria mòlt poc fer	 demagògia,	 dls	 jabalíes	 han	 batut	 el
polit dir que ]'exhibició dels senglars no iras- rècord. I és natural, perquè aquest art no
pava	 curiositat	 al	 públic barceloní.	 Cada té lí'nits.
un d'ells és capaç de fer trontollar les es- !	 Arrelarà, granarà la llavor escampada pel
feres i de fer bullir una sala. Tot és molt 1 senglar?	 1!a de mal dir. Però segurament
senglar en l'estil jabalí :	 el pensament i la no és inoportú observar que l'estil jabalí és
paraula.	 Les idees reboten pel sostre i les molt més indígena — per no dir més ma-
parets, i cauen com un còdol sobre la testa cional — que el comunisme. 1 promet tant
del ciutadà que vivia confiat ignorant que o	 més.	 I	 sobretot no	 imposa doctrina mi
la segona República és una cosa putrefacta disciplina de cap mena.
i vil que no mereix nom de dona honesta. I	 M. B.

PETITA ANTICIPACIÓ
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Un bon consell
Les, forces aèries xineses de Xang-hai són

manades pel general Tohjang-Hontxjang.
Doncs bé, aquest alt dignatari de l'exèrcit
xinès no és altre que l'aviador americà Ben l
Hall.

Aquest oficial és un especialista dels allis-
taments temporals a la disposició dels go-
verns estrangers. Alguns anys enrera, oferí
els seus serveis a Abdul Flamid. Després,
anà a Bnlgària, on estigué a punt $e perdre
la vida. Un dia, en un aterratge forçós, es-
clafà uns quants porcs, i els pagesos búlgars
el volien linxar . No se'n sortí sense una co-
piosa pallissa. Des de llavors, entre els con-
sells que dóna als joves aviadors, no deixa
d'haver-hi aquest

--Sobretot, no aterreu allà on hi hagi
p ores.

Davant Xang=hai

Els corresponsals de guerra fan córrer
que l'entrevista del general Uyeda, coman-
dant en cap de les tropes japoneses que
operen a Xang-hai, amb els delegats de la
j:oblació fou una cosa divertida. Enumerà
així les forces xineses que tenia davant seu

—Hi ha un exèrcit xinès dit de Canton.
Darrera d'aquest, n'hi ha un altre de re-
forç, vingut de Nanhii, que no s'afegirà
al primer : només serveix per impedir que
l'altre reculi.

Quan li van parlar de pau, va dir sen-
zillament :

—No tinc inconvenient a firmar la pau;
però, amb qui? Prometo deu mil dòlars a
qui em doni la llista completa del govern
xinès.

S'ha acabat el "free trade"
El dia primer d'aquest mes serà una data

en la història d'Anglaterra, la data que mar-
ca l'acabament del free trade i el comen¢
d'una era de protecció ! Els diaris conserva-
dors estan convençuts que, gràcies a això,
la Gran Bretanya coneixerà una època de
prosperitat.

La vigília del primer de març tots els forts
anglesos han estat envaits per vaixells de tot
arreu, afanyats de descarregar llurs merca-
deries abans de l'aplicació de les noves tari-
fes, amb molt poca satisfacció dels duaners,
que es veieren aclaparats de feina.

profecies per aquest any

Les ha fetes lord Allen of Hurtwood,
treballistá dels que han aprovat la consti-
tució d'un ministeri nacional, en un assaig
retolat L'esdevenidor del partit trebaflista
està en joc. Són en _forana ,{le dilema, tan
simple que és difícil que la complexitat de
la vida es presti a conformar-s'hi

(n932 veurà, o la rehabilitació d'Alemanya
a Europa, o una nova conflagració europea.
(els francesos al Ruhr i una ofensiva russa).

"1932 veurà, o la solució del problema
indi, o l'Asia abocada a una catàstrofe com
no n'hem conegut d'altra en tota la nostra
vida.

" 1932 veurà, o el desarmament del món,
o la represa de la més gran cursa dels
armaments que s'hagi fet mai.o

Competència d'amahilifai

H J Greenwall corres p onsal a París

derós dè la terra- sentimçnt que li fa èncàra
més difícil de trobar aquest nou ordre què
en una oonfusionàriaebullició d•'idees cerca
desesperadament.

Em l'estat oaòtic i de guerra civil en què
es troba ]'Alemanya actual, no és estrany
que files idees i els personatges més extra-
vagant.s trobin una certa popularitat. Les
coses van malament i el poble cerca el pare-
pedaç que ha d'arranjar ho tot màgicament,
sense veure que 'no és amb la submissió de
tota una nació a un home sinó en d'esforç
collectiu de tot un poble on trobarà la solució
dels seus problemes.

En mig del nerviosisme d'un poble que es
creu á dos passos de la desfeta, totes les
propagandes extremistes traben terreny abo-
nat, i'per'a encarar-se amb el perill d'una
victòria nacionalista que l'estat actual d'A-
lemanya fa possible, tots els partits repu-
blicans lyan hagut d'aplegar-se sota el pres

-tigi de Himdenburg, el vell mariscal que amb
els seus vuitanta quatre anys d'edat té més
de deixalla històrica que de, governant sencer.
Hindenburg per als republicans representa
la consolidació del règim actual, malgrat '.
la seva ascendència, i representa el Dret i
la Llibertat i'la solució dels problemes dintre
l'esperit de la Constitució de Weimar. 1 al
seu voltant s'aplega tota la gent de sen-
tit comú. Davant d'ell, Hitler és l'home de':
les . promeses fantàstiques ; la panacea per
a tots els mals . I que pel sol fet de pendre
les regnes del govern, ha de fer que Ale-
manya torni a tenir l'esplendor de l'hora
imperial.

Com és ben sabut, el president de la re-
pública alemanya no és solament una figura

té molt á r`éclaïriar'..Aquesta
manca de valentia por part

dels socialistes de • parlar al ;pobie ' én un
Llenguatge sense engany, fa que tots'eH
sectoes d'Alemanya vegin el país -esclavitzat
sota T'imperi dels vencedors. Però si la vic-
tòria és dels nacionalistes, que han portat
tota la campanya, contra la intelligènc'ra entre
els pables; e questes reivindicacions que sem=
pro ha sostingut Alemanya pendran' un bu-
mor més violent i faran més difícil la mútua
comprensió entré "vençuts i vencedors, base
d'úna'"pau éstúble.

ET moméñt'és d'una gran transcendència
per ó 'Edropa. Del triomf de Hindenburg o
ele Hitler depèn un alliberament dels es-
perits o un agreujament del problema euro-
peu, allunyant la possibilitant de portar a
cap la visió constructiva de Briand, el mala-
gúari at : els Estats Units d'Europa, única
sólució de l'imquietaínt; problema de la pau
en el nostre continent.

-I_ el triomf ele .Hindenburg, en l'elecció
presidencial del 1 3 d'aquest mes, no pot
donar-se pas per segur. Sembla difícil que
el vel] mariscal reuneixi els divuit milions
de vots que li caldrien per a la reelecció,
comptant que per molts socialistes serà mas-
sa amarg de votar Phome que encarna la
tradició -conservadora i militar, tot i que,
de no„ voxar-lo, mamés Hitler en sigui l'avan-
tatjat Es .amb aquesta ,esperança -que comp-
ten els comunistes. Potser caldrà repetir

-l'elecció el fio d'abril, i per aleshores els re-
sultats encara són de més mal preveure.

w:

durant vint -i-cinc, anys, d'un diari anglès,	 representativa, sinó que arribat el moment

publica ara els seus records sobre les per-	 àdhuc podria governar sense el funeioma-

sonalitats •i els esdeveniments polítics que	 ment de l'engranatge parlamentari, Si Hitler

ha vist de prop. Entre altres, explica aques-	 triomfa, no tardarà pas gaire a posar en

Briand i Stresemann a	

j
i	

ac aquestes prerrogatives presidencials. El

Briand
ta anècdota de • la primera entrevista de	 Seu pensament és d'establir a Alemanya una

Ginebra.
Es passejaven agafats del braç, sense dir- l.dictadura lega

ce gran cosa perquè Stresemann, aleshores,	 Dintre del nacionalisme alernany hi ha

no entenia una paraula de francès, i Briand	 diverses tendències, dividides per greus dis-

no ha sabut mai l'alemany.	 crepàncies. Cap fracció, però, no és prou

Tots dos s'aturen davant un superb auto-	 forta ni compta amb homes de prou pres-

mòbil de marca alemanya,	 tigi per a imposar-se a les altres.

—Ah! ah! ah!—exclama Briand amb se.	 Hitler, dintre del nacionalisme, representa

nyals evidents d'admiració, 	 el sector moderat que vol conquistar. el

Més endavant jasa un luxós auto fran-
cès.

—Ah ! ah ! ah ! — fa Stresemann, esf or
-fant-se de tradwir una admiració que desitja

almenys igual a la del seu collega francès.

a Chewing gum"

A propòsit de la mort—ja constatada aci-
de IVrigley, l'inventor de la goma de mas-
tegar, The Observer explica que una ve-
gada, a Chicago, en el transcurs d'una re-
presentació d'E1 marxant de Venècia, la
gran actriu Ellen Terry perdé completament
el fil del seu discurs, gràcies al chewing
gum. Ellen Terry, en el pa1er de Pòrcia,
havia arribat a aquell passatge tan patètic
en què pronuncia, davant el tribunal, l'elogi
de la generositat. Però, mirant els membres
del Consell dels Deu que tenia al davant
i que eren simples comparses, malgrat llurs
sumptuoses vestidures, s'adonà que totes les
barres dels jutges es bellugaven amb un
mateix moviment : no n'hi havia cap que
no mastegués goma, i l'estranyesa d'aquest
espectacle la deixà parada i sense memòria
del seu paper.

Els cavalls de Walfer Scotr

Els anglesos es disposen a celebrar el cen-
tenari de Walter Seott, que, malgrat tot,
encara conserva la seva popularitat entre els
lectors anglesos.

Quan mort, ara fa cent anys, una multitud
incomptable formà en el seguici fúnebre.
Es conta que els dos cavalls enganxats al
cotxe de morts eren els mateixos que cada
dia passejaven l'i l.lustre novelbista pels vol-
tants d'Abbotsford. Tenia el costum d'aturar
el cotxe en un indret pintoresc, des del qual
podia contemplar el curs sinuós del Tweed.
El dia de l'enterrament, els cavalls s'atura-
ren, maquinalment, al lloc de costum.

Era en 1832, en ple romanticisme, i un
fet així, explicable per l'habitud, va tenir la
força d'emocionar a tothom.

Societat Tramvia de Bar-

celona, Eixampla i Gràcia
Es prevé a tots els senyors Accionistes

que, a partir de la publicació d'aquest
anunci, TRAMVIES DE BARCELONA,
S. A., pagará la indemnització de deu pes-
retes (to` — pteS.) que,per l'exercici de 1931,
correspon a cada una de les Accions en
circulació de la nostra Societat.

El pagament s'efectuarà tots els dies
feiners, de deu a dotze, a la Ronda de
Sant Pau; 43, principal. 	 -

Barcelona, 5 de març de 1932
L' Administra d or-Deteget,

ALFRED ARRUGA

FEU FER ELS VOSTRES ,GRAVATS EN LA

Unió de FotÒgravadors-
Casanova, 160-162 : Telèfon 77406

AFIIA
ASSUMPTES FISCALS 1 ADMINISTRATIUS

LAIETANA, 18, PRAL. B. - BARCELONA



Del ,film «Madauie .Sa tan»
Reflex a l'aigua, d'un film amateur de I). de Caralt

nin	 i	 les més de les vegades sense altra hem vist fins avui és :el film sabre Montser-
dèria que cercar un esbarjo que no devia rat presentat per Delmir de Carait amb el
traspassar els límits domèstics. lema : De graons en graons pujaré fins el.

El nostre amic Angel Ferran, que s'ha cel.	 Una cinta rigorosament ordenada en-
fet entre nosaltres	 un exoellemt	 propagan- torn d'una idea directriu, la idea de Mont-
dista del cinema amateur, ha parlat d'aques- serrat com a muntanya santa i el culte de
tes coses amb una extensió que ara ens dis- la	 Verge	 com	 a objecte del pelegrí,	 que.
pensa d'insistir sobre el que podríem dir-ne en el film és un cec que fa via amunt, des-•
la teoria general del cinema amateur. calç	 i	passant,	 sense	 veure-les,	 entre	 les

Tot veient aquests films elementals, hom meravelles de la muntanya que la camera
no pot sinó reflexionar sobre les regles més va	 registrant.	 Adhuc algunes escenes que
fonamentals de la composició cinematogrà- semblen gratuites, com són unes fotografies
fica,	 i a la llum d'aquests exemples preci- ` de jocs i reflexos d'aigua, es traben reJlliga-
sos, que són aquestes cintes modestes, com- ° des al fil de l'assumpte, per tal com no són
pendre amb la máxima claredat el que és sinó imatges contemplades pel noi que ser-
el cinema i el que no és. veix de guia al cec.

Hom veu, per exemple, com és estesa la El mateix autor ha presentat una bobina
confusió entre cinema i fotografia, talment sobre l'aquàrium del Parc que és una pre-
que moltes cintes presentades no són sinó crosa indicació del que pot ésser el film ms-
una, collecció de fotografies més o menys tructiu purament amateur, ol film educatiu
reeixides, sense que cap preocupació de re- que el mestre podria realitzar amb el con-
lligar	 aquelles	 vistes	 o	 escenes	 sota	 una curs dels seus alumnes.
idea directriu n'ordeni la successió. El film Un viatge a Mallorca, una bobina excel-
és quelcom que cal	 compondre,	 àdhuc el lent de fotografia sobre la regió tortosina
pur	 documental.	 'Es	 aquesta	 una	 veritat de l'Ebre,	 un	 viatge a l'Algèria	 i Sahara;,,.
elemental	 i que està a l'abast de	 tothom, que malauradament no ha estat possible pre- .-
Cal absolutament el sentit de i'ordre. miar per no ajustar-se a les bases del con-

Una altra cosa importantíssima és el mun- curs,	 i una cinta divertida sobre l'A2t Ber- •^
tatge. Es molt comprensible que l'autor d'un gada, han estat també coses força dignes de
film amateur estimi per un igual tots el tenir-se en compte.
moments de la seva obra, però, en proposar- Un concurs que ha de servir d'estímul als
la a una -exhibició publica, s'hauria de de- concursants i els ha d'incitar a superar-se
cidir,	 per dolorós :que	 això li	 fos,	 a tallar en el segon concurs que esperem veure orga-
tot el que és secundari, en benefici del que nitzar l'any que ve.
és més	 important.	 Es així que hem vist J. PALAU
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L'ACTUALITAT CINEMATOGRAFICA	 1	 UN CONCURS DE CINEMA AMATEUR

Les dirroroc estrenes Pi	 1 ^li ms e erren a s
Un film de Cecil B. de Mille és una cosa

que val la pena de considerar, 'Ell és avui,
amb Fred Niblo i D. W. Griffith, un dels
veritables veterans de la cinematografia.
Gran virtuós en l'art de jugar amb les imat-
ges, dominant amb destresa les lleis de la
composició cinematográfica, té sempre la
dèria de les tesis ; dis seus films abriguen
sempre intencions.

El seu film Madame Satan és ui gran

espectacle, si no en el sentit qualitatiu, en
el sentit quantitatiu, i una bona comèdia de
costums. Quasi diríeu un film còmic!

Es un espectacle de la vida moderna en el
sentit estricte que aquest adjectiu té precisa-
men•t en el cinema, i un espectacle en el
qual sempre ressona d'una manera persistent
la nota ihnica. Una sàtira que abasta, cap
a la .fi, un to pompós i grandiloqüent.

Sense prejutjar per res la unitat del film,
aquest es desintegra espontàniament en dues
seccions. Hi ha una primera meitat vodevil-
lesca, portada amb molta gràcia. Un marit
que es diu incomprès, que no s'avé amb
la dignitat i el seny que la seva muller posa
en llur vida conjugal. Com que 1'estrèpi.t i
les ximpleries són dl que l'aparten de la
llar, la seva muller es disposa a ésser la dona
més ximple de la ciutat, la que aixa és el
que cal per re tenir el mart al seu lloc:

La segona meitat és estrictament espec-
tacular. Hi ha en ell;, una fantasia des-
cordada d'un nrd gust evident, però potser
intencionat. L'autor ha volgut visiblement

<< FANTASIO
L'OPERETA CÁNTADA EN FRANCÈS
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¡SE ACABÓ EL AMOR!
PER

LILIAN HÀI VEIY
ANDRE, ROANE
AMAND BERNARDI

Un film deliciós que demostra
que és inútil lluitar contra el
destí sí el destí és Lilian Harvey

ésser fidel a l'atmosfera trivial i beneita
del seu assumpte, i ,així ha muntat una sèrie
de qu.adros, a base de plomalls i purpurina,
dins el pitjar gust del gènere.

Tanmateix la idea d'aquest ball de dis-
fresses a dalt d'un dirigible no deixa d'és-
ser urna idea brillant i molt .apta per a l'ex-
pressió cinematogrifica. 1 el fi de festa és
alguna cosa més que una idea brillant : és
una idea excellenl. Obligats a abandonar cl

navili acti que la tempesta amenaça des-
truir, els invitats amb llurs paracaigudes
es llancen a l'espai . Es llàstima que es noti
massa el trucatge en aquestes darreres es-
cenes, en les quals persisteix aquell esperit
de sàtira que ja apunta des del convenç.

Llevat de l'esposa, els altres personatges
són dibuixats amb aquell sentitt de la cari-
catura que ens feia dir que Madame Satan
era quasi un film còmic. Les situacions en-
ginyoses en qué l'autor els posa fan que
aquesta farsa sigui instructiva. En la qual
cosa es veu la vocació de moralista que ani-
ma tothora l'autor de La tincrèdula i d'Els
deu manaments.

L'autor es pren seriosament aquesta vo-
cació? Heus ací una qüestió 1 Cal sempre
estar previngut davant d'aquests americans
que són uns formidables financiers. Sigui
el que sigui, Madane Satan és un especta-
ele que distreu i que fa gràcia.

La divorciada és un film excel.lentment in-
terpretat per Norma Shearer, que fa una
tasca realment sorprenent àdhuc tractant -se
d'ella, que tan legítimament té guanyat el
prestigi d'una bona actriu.

E1 film, no es pot negar, és fet amb
habilitat, però queda un bon tros desigual,
poi; coherent, amb una certa dispersió que
prové de voler-se encarar amb un assumpte
extremament complex, que posa en joc una
pila d'existències, els fils de les quals fan
de mal relligar d'una manera simple i har-
moniosa que permeti al film d'abastar aque-
lla claredat i unitat que li demanem.

El millor del film, per aquell que es preo
-cupa abans que res ddl cinema, és la ma-

nera com el diàleg, per cert molt abundant,
segueix amb desembaras e1 moviment del
film. 1 això que, com diem, es tracta d'un
diàleg abundant ; però tant li fa ! Tot veient
aquest film hom comprèn que la tara dels
films parlants no és que els personatges hi
parlin molt, sinó la dificultat d'engrapar el
diàleg dins el ritme, sense perjudici de l'un
ni de l'altre.

Un film que acaba bé, que parla a favor
del matrimoni i que vol fer veure que el
divorci moltes vegades és el fruit d'una mala
inspiració, de l'impuls d'un moment, d'un
moment destinat a no perdurar.

Es a dir, que els protagonistes del film
es casen, es descasen i es tornan a casar.
En un país on les facilitats que troba l'apli-
cació del divorci provoquen una veritable
epidèmia de mals entesos conjugals, no és
sorprenent veure de tant en tant films que
se n'alarmen. La divorciada no és el pri-
mer, mi èl segon! En seguiran d'altres?

J. P.
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La pel'lïcula premiada

=	 amb l'estàtua d'or corn
E	 la millor interpretació °_

de l'any	 m

1= La Divorciada v
per

Norma Shearer

Producció: Metro Goidwyn • Mayer
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El cinema a la Universifaf
Les ducs darreres conferéncies del curs

sobre cinema, que amb uin èxit tan viu, tan
admirable, està donant-se a la Facultat de
Filosofia i Lletres de la nostra U.niversitat,
han estat dues fites del m•és gran interès.
La de dissabte fou a càrrec ddl nostre crític
En Josep Palau. Quan Guillem Díaz Pla}a,
director del curs, féu la presentació del dis-
sertant, féu notar que la conferència de Jo-
sep Palau pendria jerarquies de lliçó. 1 així
fou, en efecte. Amb un rigor estretíssim,
amb un encadenament mental admirable,
Josep Palau donà una lliçó de concreció i
de profunditat. Els nostres lectors coneixen
ja per la premsa diaria el contingut de la
conferència. Ací cal remarcar solament el
seu to universitari normal, la seva vigor
científica, filosòfica. IEn la intenció de l'or-
ganitaad<or d'aquest curs devia haver-hi se-
gurament el desig vehement que aquestes
conferències tinguessin una arquitectura sò-
lida i una voluntat profunda de concepte.
Que tinguessin molt més de classe que de
charla. 1 Josep Palau ha acomplert merave-
llosament bé aquesta voluntat. Si algíi hi
hagués -- encara 1 — que dubtés que el ci-
nema pot encarar-se d'una manera trans-
condental i profunda, la conferència de Jo-
sep Palau devia ésser suficient per desmentir
aquesta suposició. MIRADOR es congratula de
d'èxit franc, esclatant, obtingut pel nostre
crític.

Ahir, dimecres, ocupà la «càtedra de cine-
ma Maria Luz Morales, un dels esperits
més fins i més sensibles del nostre món lite-
rari. El tema — «La moda y el cinema» 

—li serví per a palesar la seva preparació
acurada i la seva harmoniosa concepció del
tema. Maria Luz Morales fou aplaudidís-
sima.

Dissabte, dia rz, Lluís Muntanyà parlará
de a^Literatura i cinema».

La producció japonesa
Tothom a qui es preguntés quin és el

País més fort productor de films, respondria
sense pensar-s'hi gens : els Estats Units.

Doncs bé, la veritat és tota una altra. El
país més gran productor de films és el Japó,
per estrany que sembli. L'any passat en
realitzà qqo, i els vengué 4ots, mentre que
els Estats Units a penes si ham venut la
meitat.

Cal dir que el programa d'una sessió de
cinema, al Japó, comporta aquells io,000

metres de film, raó que ajuda a explicar que
aquest pafs pugui ésser un gran productor
de films malgrat que l'exportació no pugui
passar d'uns certs límits.

Una part de la producció japonesa és
muda encara. En aquest cas, i tal com ha-
víem vist en els cinemes primitius un ex-
plicador, al costat de la pantalla, s'encarrega
d'informar el públic recitant tot el que cal
perquè aquest copsi bé la intriga i els de-
talls. Aquest explicador pronuncia els dià-
legs a la manera dels actors japonesos.

Durant dos anys, el Japó negligí el sonor.
Per fi, s'hi llainçà, construint ell mateix els
aparells de presa i reproducció de sons.

Cada dia tenen més tendència a desaparèi-
xer els films del Japó tradicional, per seguir
el gust nordamericà o europeu ; fins opere-
tes amb les seves cançons banals.

Realment, però, segons testimonis de con-
fiança,9'únic récord que el Japó pot apuntar-
se, en el camp cinematogràfic, és el de la
quantitat.

La felevísió
Fa temps que se'n parla, i cada dia una

mica més. Potser no: tardarem gaire que la
televisió serà un fet pràctic. Llegim que un
gran circuit de sales de cinema angleses
acaba d'adquirir una patent de televisió i
amenaça amb installar la televisió en tots
els seus locals de províncies. Difondrà gels
films des de Londres, els quals seran pro-
jectats simultàniament em vint-i-vuit pobla

-cions angleses.
Es diu també que no serà difícil d''instal-

lar-se un aparell de televisió a casa : vindria
a costar de goo a 2,500 pessetes.

Si .això es realitza, caldrà preguntar amb
quins diners es faran ells films.

NOVETATS
EN CAMISES

Jaume 1, 11
Telèf.11655

PROXIMA 11^ENT AL

CATALUNYA
un DOBLE programa

universal
SOBORNO
per Sue Carol i Doro4hy Revier

EL TENORIO
DEL HAREM

en casEellà
per Lupifa Tovar, Manuel Arbó,

Slim Summerville

No som ara nosaltres els que hem de
subratllar l'interès i la importáncia d'aquest
primer concurs català de cinema amateur,
organitzat pel Centre Excursionista de Ca-
taiunya, que ha permès aplegar i sotmetre
a l'examen d'un públic culte i entusiasta,
i d'un jurat compost per diversos elements
de la crítica i de les arts, una pila de
cintes sobre els més diversos temes, rodades
per aficionats, amb un equip material mí-

cintes, que reduïdes a La meitat haurien pro-
curat una excellent impressió,i que ara pre-
sentades íntegres han amenaçat de fatigar el
públic. Tanmateix hem tingut ocasió de veu-
re ja moltes coses reeixides, trets de malícia
cinematográfica, fotografies impecables i un
bé de 'Déu de coses de Catalunya.

Impossible parlar de tot, ni tan sols de
donar una llista de títols. L'espai ens manca,
que les' ganes no. Diguem que el millor que

EI públic diu, després d'haver as-
sistit a la seva estrena, que
es la més bella fantasia de

CECIL B. DE MILLE

Madarne
Satan

PRODUCCIÓ

METRO GOLDWYN MAYER
LA PEL LÍCULA MERAVELLOSA

s
Intèrprets:

Kay Johnson
Reginald Denny

Lilian Roth

AVUI AL

Urquinaona
♦ Degut al llarg metratge

de la cinta, es prega la
puntual assistència.

♦ Es despatxen localitats per

avui, demà i demà passat.



Carles Soldevila, Un pare de família (Teas{re Romea)
Sembla que, per fi, ]'empresa que regenta

el nostre teatre dei carrer de l'Hospital, des-
prés de les seves darreres provatures, ja en
favor de l'analfabetisme xiroi, ja en favor
de la truculència sensacionalista, que .tan mal
resultat es veié que donaven, s'ha decidit
a dedicar-se al cultiu de l'art teatral.

Vam veure com aquesta nova tongada
s'iniciava amb l'estrena d'Anna Maria, de
Bartomeu Soler, i suara hem vist com con-

Es clar que hi ha moltes coses que ens
les podrem exp9icar anant a parar als mo-
dels universals i, llavors, això que acabem
d'oir risca molt de no tenir cap ni peus.
Però quina és la sàtira de costums, en tea-
tre, de la qual hom no pugui fer remuntar
els orígens fins a Molière i, si voleu, fins
més enllà i tot?

L'aguda observació dels caràcters, ]'estudi
de la societat en què aquests viuen, l'atac

D

Una escena de l'obra d'En Soldevila 

tinuava .amb la presentació d'Un pare de
familia, de Carles Soldevila. Tant de bo
que aquesta orientació que ha pres l'escena
de Romea sigui de força durada!

Aquesta nova obra de Soldevila, tota ella
dins la 'tònica satírica de la seva producció,
no és altra cosa que una senzilla, i excellent,
comèdia de costums que encaixaria sense cap
mena de violència en el conjunt de qual

-sevol teatre normal europeu, en qualsevol
d'aquells teatres•que, després d'Ihaver passat
per tots els romanticismes, per totes Des ge-
ni.alitats, per totes les subversions, es troben
que ja en tornen, P tota llur producció s'es-
corre plàcidament pel camí d'unes normes
perennes i unes habituds saturades de cor-
recció, teatres per als quals tots els movi-
ments trasbalsadors i redreçadors que surten
i es succeeixen d'un cap de l'any a ]'altre
són la més gran part de les vegades consi-
derats com coses al marge de les seves es-
cenes, de la seva literatura, coses que no
han d'afectar per a res llur essència ni llurs
accidents.

E1 teatre de Soldevila és un producte tan
just, tan intel.ligent, tan equilibrat, tan lluny
de tot allò que sigui xarboteig i desordre, ar-
dència desmesurada i passió sense control,
que us arriba a fer l'efecte d'alguna cosa
que está situada al capdavall d'una llarga i
densa tradició. Diríeu que aquest teatre és
el resultat d'una dilatada sèrie d'experiències
ben reeixides i que el seu autor ha de formar
part d'un nombrós estol que assenta llur pro-
ducció damunt aquestes experiències, segui-
dor d'aquella tradició. Dintre d'aquest estol,
Soldevila seria un exemple notable i digne
de ;la més alta ;;estima que a qualsevol dels
seus componets podríeu atorgar.

• Però -no hi ha res d'això. Es cosa de•
pensar que els futurs historiadors literaris 

—si és que n'hi arriba a haver — d'aquest
nostre estimat recó de: món, si es troben
amb el teatre de Soldevila i el volen estudiar,
no hauran d'arribar a entendre mai com una
producció de la seva qualitat intellectuai, de
la seva finar espiritual, hagi pogut florir
damunt una tradició inexistent i s'hagi pogut
expandir sense una mitjana que li corres-
pongués; •i s'hauran de tornar boigs cercant-
ne els anteoedents en l'obra de tots els nos-
tres autors anteriors, sense trobar- los-hi, i
cercant entre els seus contemporanis el marc
que tenia d'enquadrar-la, amb el mateix
profit.

Teatre Català Romea
COMPANYIA VILA•DAVI

Avui,.. dijous, farda. Homenatge al nen Soriano
el Quime£ de Les Aveefures d'En Tifellefa

Obsequis als nens.
Ne. UN PARE DE FAMILIA ISait de

Cnde.c Soldevila.
i UN DINAR FRED de J. M. Pones.

Recordeu :

• lealeau
• Cimarrón

SÓN FILMS

SENSACIONALS

fi i discret d'uns vicis determinats, la fiblada
contra el! cantó ridícul d'uns costums, la pre-
sentació exemplar dels contrastos, .amb més
o menys ironia, amb més o menys emoció,
etcètera, són qualitats que, si fa no fa, in-
tegren totes les comèdies satíriques de tot
el món. No són pura creació de cap perso-
nalitat, sinó que cada personalitat les ha
practicades amb les diverses modalitats que
neixien del seu mateix temperament.

I en el teatre de Soldevila, si hi ha tot
això, també hi ha alguna cosa més. Hi ha
— especialment en .aquest Pare de família
estrenat a Romea — un ambient ben nostre,
un ambient barceloní, ben viu, ben d'ara i
de sempre. No és una sàtira transposable a
qualsevol clima i a qualsevol poble, sinó que
és d'ací i no pot ésser d'enlloc més. Aquest
ambient no és creat tàn sols per aquells de-
talls i aquelles a•1uslbms que es poden portar
d'una obra a una altra sense que en pateixi
l'essència de cap de les dues, sinó que neix
de les idees, dels sentiments, de la manera
d'ésser íntima de cada personatge i del medi
que l'envolta.

E1 pobre senyor Buxareu, que és el tipus
central de la comèdia, és dibuixat amb ver-
tadera traça. Un home violent i tendre, sense
massa agudesa espiritual, carregat de preju-
dicis, no del tot gratuits, no del tot des-
caminats, com tants en trobaríem al nostre
volt, i amb un ferm sentiment de la rec-
titud i del deure, però, com que aquest
passa d'ésser precisament un sentiment in-
formulat, arrencat d'un suport intellectual,
s'ha d'estintolar amb quatre idees rutinàries
que no pequen pas per la seva agudesa.
1 aquesta és ta desgràcia .del senyor Bu-
xareu. Tat allò tan profundament sentit que,
en ell, és com un solatge fisiològic, no ha
pogut estructurar-se en raonament. I així
e1 veiem que, amb tot i estar carregat de
raó contra l'atabalament i la inconsciència
de 1a seva família, s'ha d'exp •essar amb
aquelles frases estereotipades que en comptes
de provocar cap reflexió aixequen aquelles
tempestats de rialles amb què són acollides.

Buxareu és el personatge més ben acabat
de l'obra. La seva muller i les seves filles
no en són tant, però queden molt ben apun-
tades, just en la mida necessària, puix potser
si l'autor hagués volgut profunditzar més
llur caràcter, no cas hauria donat aquella
tan exacta sensació de frivolitat que ens
donen.

Molt ben vist també el tipus del fill, al
qual el seu canvi d'actitud envers el seu
pare en ef tercer acte — canvi ben lògic i
comprensible — dóna un toc de bon sentit i
i de tendresa que e1 fa més real i complet.
A part que ve ben a punt i conduït per les
circumstancies, sense cap esforç.

Quant a la senyoreta (Elvira, amb les seves
delicadeses i els seus entendrimonts tardorals,
i En Bou, l'obrer de la fàbrica del senyor
Buxareu, amb els punts de vista que ens
exposa sobre la qüestió social, valen de debò.

La comèdia està portada tota ella amb
gran habilitat i correcció. Les gradacions i
els contrastos, ajustadíssims, i veritablement
patètiques les diverses escenes del tercer acte .

Daví, a] qual teníem ja ganes de tornar
a veure em una interpretació que estigués a
la mida de les seves facultats, malmenades
per tantes interpretacions insípides — si al-
tra cosa pitjor no — a què s'havia dedicat,
fa un senyor Buxareu carregat d'expressió i
ric de matisos.

Maria Vila, Maria Morera, Alonso i Mo-
rató treuen els seus papers de bella manera.
Gimbernat ens fa un proletari deliciós. Quant
als altres, Amorós, Strems i Dolors Bofill,
serveixen l'obra encertadameint,

JOAN CORTES

Elîssa Landi
la nova temperamental

del cinema

. , C,)

EL TEATRE
L i: C T i: N i: M 	 atraccions

Casimiro Ortas	 és	 aquell	 excelaent ex-
actor de sarsuela, tan conegut i apreciat • a Aquests darrers temps han actuat a Bar- revela	 tin a	 intelligència	 que	 demostra	 so-
Barcelona per les seves llargues temporades celona	 algunes atraccions que	 són	 merei- bretot l'elecció de repertori.	 El canean, per
al desaparegut Eldorado, al qual • les obres, , xedores	 de	 •comentan.	 'Els	 Joannys,	 .per exemple.	 En	 aquest número,	 la	 Ramírez
bones o dolentes — tant li fa — servien de exemple.	 Pierre Bost diu,	 en el seu	 llibre amb	 els	 froufrous	 i	 el	 Brand	 écart	 ens
pretext per descabdellar 1a seva gràcia per- Le cirque et le music-hall, després de par- transporta als bons	 temps de la quadrilla
sonal ;	 l'actor que solament treient el nas I lar de les nines dels Walton's : «I per què del vell Moulin Rouge, de la Goulue i de
pel bastidor en té prou per fer trencar de no anomenar ací aquelles marionetes sense Valentin le Désossé, de Toulouse Lautree
Aura els espectadors, ve aquesta vegada a cos,	 que	 són	 les	 ombres	 xineses,	 jocs de i del Chahut de Seunat.
Barcelona, i precisament acompanyat de don mans subtils, que fan pensar sovint cm 1'hu- Al Barcelonès han actuat també els sal-
Pedro,	 l'autor	 d'aquelles	 formidables	 xim- mor desconjuntat dels dibuixos animats? 'Es tadors	 Méndez, que	 són	 considerats com
plenas teatrals, moltes vegades farcides d'en - un número que	 es	 troba	 molt rarament :	 • tina	 de les	 millors	 tropes	 d'acròbates	 del
giny autèntic,	 malgrat	 llur estrafolarisme. tapís,	 lEls	 Méndez	 executen

Bé. Don Pedro i don Casimiro són dos sèries de salts morta's de cos-
que en fan un.	 Si el darrer • és considerat tant,	 rodes, • flip-flaps,	 tota. la
entre els actors i el públic com l'as de la varietat de salts, en un movi-
grácia	 personal,	 d'allò	 que	 els	 castellans ment rapid i nerviós. Aquests
anomenem gràficament sombra, malgrat les saltadors porten un còmic en
obres que representa de vegades, don Pedro la seva companyia. Ja hem dit
és igualment,	 entre els	 autors,	 l'home de altres	 vegades que la 	 intro-
la gracia i de l'enginy i això a despit de lucció de l'element còmic en
les obres que escriu. ]Es complementen, es ^	 ^ l'acrobàcia és considerada per
completem._	 Dom	 Casimiro	 és	 ]'intèrpret molts crítics com un sacrilegi.
ideal d'aquestes obres estrafolàries. Don Pe- Però en el cas dels Méndez
dro és, igualment,	 l'autor ideal per a l'es- no cal escandatitzar-se. E1 seu
mentat actor. Ambdós collaboren. Hi posen saltador còmic no és un po-
tanta	 quantitat	 d'enginy	 l'un	 com	 d'altre. bre	 infeliç,	 orfe	 de	 qualitats
Demés	 d'ésser	 collaboradors,	 resulta	 que acrobàtiques, que dissimula la
són uns monàrquics exacerbats i dignes de seva incapacitat disfressant-se
millor causa, de galifardeu.	 Tot al contra-

Qué té a veure el monarquisme amb el ri. Aquest xicot és un mera-
teatre?	 podeu	 pensar.	 Al primer cop d'ull .	 1 ,1 yoliós saltador,	 una veritable
pot semblar que d'una cosa no tingui res v	 ', ç	 màquina de saltar.	 1	 el seu
a veure amb l'altra. Doncs ara ho veureu, ^, humor no ultrapassa mai els
si en té o no en té. x" (límits	 de	 l'abromácia.	 =Es	 li-

Te,nim que don Pedro ha escrit una obr 7' .' mita a executar salts cómics.
retolada	 La	 Oca i que aquesta la repre- Les troballes còmiques que in-
santa don. Casimiro. Don Pedro l'ha escrita v'	 trodueix en els seus salt, com
amb	 el propòsit de ridiculitzar tota mona r ha dit el citat Bost d'aquest
d'extremismes, comen art	 el comunisme iç	 p t	 ', ^ ^	 ^	 ", artista, neixen únicament dels
acabant per (l'Estatut.	 El comunisme hom "v t ; ,	 .;	 gestos,	 sense	 recórrer	 a cap
ha	 intentat ridiculitzar-lo	amb	 franquesa ; procediment	 accessori .	 IEs	 el
]';Estatut cal	 que	 ho	 sigui	 d'esquitllentes. còmic acrobàtic a l'estat pur,
Don .Casimiro collabora en 	 .aquesta tase; No podem fer participar 'dels
amb un gran entusiasme;	 , elogis que premedeixen el nú-

No hi ha res a dir en contra.	 Les in- mero	 de	 clowns	 presentats
tencions dels homes són respectables sempre, pels Méndez amb el nom de
sobretot	 quan	 són	 sinceres.	 I	 tanmateix Juli, Ana-ri ï Pamplines: en-
hom ja sap que darrera de fa sàtira, del • tcada absent de matisos i de
ridícul s'hi sol amagar una noble intenció

Conchita Piquer
sensibilitat,	 plena de . tòpics i

de moralitat.	 La feina de cercar el cantó afeixugada amb accessoris niu-
grotesc o ridícul, tant de les idees com dels sicals.
homes, o de les idees a través dels homes; r. els Joannys el reïxen amb molta habilitat.» Al	 mateix	 Barcelonès va actuar la set-
i exposar el resultat al públie,	 revela un Aquesta	 atracció ha	 treballat darreramttnt mana	 passada	 la	 ('em-hita	 Piquer.	 Una
afany lloable de corregir aquests defectes. al	 Circ	 Barcelonès.	 Ets Joainnys	 són	 una bona cupletista, no exempta de sensibilitat,
Es clar, però, que no n'hi ha prou amb la parella de començaments de segile, 'El] és però completament antiquada. Té una veu
;in •enció.	 Cal,	 principalment,	 reeixir	 en	 el el rufià de levita. Ella, la vamplressa dels de	 timbre •agradable,	 la	 dicció neta,	 però
resultat; en aquest cas l'obra. I cal, sobre- bans temps de ]'Amparo i la Consuelo Ta- força massa el seu joc.	 La seva mímica
tot,	 tenir en compte	 que la finalitat per- temor. Ell porta una jaqueta curta de ve- facial	 és massa violenta i	 ei	 seu .accionar
seguida per l'• utor, allò	 que de retop vol Ilut negre, convida aa la cintura i de faldons I massa emfàtic,
enlairar fent-ho contrastar amb el grotesc, amplament acampanats. Uns pantalons curts Al Goya, va actuar fins diumenge una
amb el ridícul que puguin contenir tots els i unes mitges de seda negra, un coll blanc exceilent companyia de varietats,	 capitame-
extremismes,	 sigui	 efectivament	 quelcom planxat, alt i cilíndric, i una corbata blan- jada	 per	 Vianor,	 imitador d'estrelles.	 IEIs
d'enlairat, Es comprèn i és lògic que hom ca, acaben d'arrodonir el conjunt. Ella va transformistes no han estat mai sants de
blasmi la maldat, la hipocresia, la vilesa i si fa no fa vestida de la mateixa manera. la nostra devoció.	 Aquest género, a més
l'enlairament de la bondat — temes eterns Ell té una cerimoniositat untuosa que fa ro- d'ésser	 absolutament	 .antiquat,	 sembla	 fet
— mitjançant l'eina aguda de la sàtira. Però dar el cap. S'adreça al director d'orquestra exprés per a enardir una clientela suspecta.
fer servir el blasme, anc que grotesc, da- i a l'electricista amb grans reverències em- Però Vianor és el més digne de tots aquests
munt dels extremismes, des dels més ac- midonades	 i	 amb el	 més	 bell dels	 som- personatges de les postures precioses i dels
centuats	 fins gels	 blancs,	 per	 tal	 d'exaltar riures. 1 tot plegat ateny fàcilment el tronat xisclets	 guturals	 de	 rata	 histérica.	 Es .el,
dissimuladament l'isme monàrquic, és ex- més sublim. Tot plegat fa pensar insistent- més sensible, de tots.	 1	 té un considerable,
cessiu.	 No hi ha ningó que, de bona fe, ment ien •els films d'abans de la guerra 	 i temperament d'artista. Temperament :hiper-
sigui capaç,	 que cregui en les excelléncies en las targetes postals de	 rgoo.	 El gènere sensible,	 es	 dóna	 incondicionalment	 .a. les
d'un monarquisme, 	 majorment si	 és bor- que cultiva aquesta parella deliciosa és tam- seves interpretacions.	 I s'hi dóna frenètica-
bonic. El senyor Muñoz Seca es troba, amb bé perfectament desuet.	 Les inefables om- i ment, exageradament.	 Les viu,	 les pateix
aquesta obra, més a prop del capellà rural bres xineses de quan érem petits, exècutades ' intensameint.	 Això	 fa que el	 seu art no
que fa prediques lamentables contra el nou amb gran facilitat. IEn fi, un número que sigui sobri,	 sinó exagerat, massa exagerat
estat de coses que	 del	 teatre.	 El' senyor exhala tot l'adorable perfum de les coses de tan apassionat. Vianor.té també la na-
Muñoz Seca té el pap ple de verí parqué caducades. turalitat i desimboltura. I això és més im-
li enderrocaren el seu règim preferit, i es- !	 La mateixa impressió de desuetud ens ha portant del que sembla quan. es tracta d'un
brava la seva bilis volent posar em ridícul produït el canean que,	 a l'Edèn Concert, gènere,	 cl	 defecte més	 gros del	 qual	 és
els extremismes. 	 1	 com que no s'està d i presenta	 aotualmont	 Julita	 Ramírez,	 lart l'encartonament	 d'una	 rigidesa	 deifinitiva,
res,	 també ,n'hi	 ha per	 l'Estatut, amb el de la qual, amarat d'intenció i	 sensibilitat, SEBASTIÀ GASCH
qual fa un disto de culntari.	 'r

Avui el..monàrquic, sigui autor de teatre
més o menys Muñoz Seca o no ho si ul,
e	 troba fin un estat d'ànim especial. Na
s'atreveix a dir	 mal directament	 del	 nou
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règim.	 Ho fa de biaix.	 No critica' franca-
ment els extremismes .	Només parla i	 els
exagera els perills de ]'extremisme. Vindrà

la ^	 No és pas cosa de creure que Josep Maria ara per ara. Però cl que sí us dará és unae1 , caos,	 misèria,	 la flamarada roja de
Moscou q	 s'acosta, etc.

Planes, en posar-se a treballar damunt l'as- estona de divertiment, e1 mateix divertiment

Tot	 això,	
ro	

no	 tindria	 res	 doparó,	 par-
sumpte d'aquesta peça que ens han presen- que ha experimentat e!! en preparar-vos.la.

icular si, a 
f
fi	 compte

s,
s, La Oca tinguésés

tat dimarts passat a Romea,	 es proposés Aquest Dinar fred que ens ha servit Eta-

tun	
li

valor,	 un	 qualitat.	 Resulta, però,
^. res de transcendental. Es probable que es- nes,	 ens retrata ben bé el seu autor. IEs

1 té,	 Es, 	 no fa, 
c
com	 totes les

es

tarà molt més a la vora de la veritat aquell tracta d'una farsa animada i picant, earre-

n
o e
eves. Una	

,
cosa estrafolària	 la qual,

que cregui que Planes,	 en descabdellar la gada de ban humor i de despreocupació des

enginyvegades,	 apunta	 n	 enginy de	 baca	 llei,
peripècia — no pas excessivament original, del començament fins a la fi.

esmerçaesmerçat ep	 l'accuent,	 l'anècdota, lnat ' ni molt menys — d'Un dinar fred, no ha Ni l'acció és duma lògica rigorosa ni el

dota,,	 rna-en	
vi	 co

 visió,	 en	 ]a	 concepció.	
r

I tingut altre pensament que el de divertir-se. traçat dels diferents tipus que hi intervenen

ri m a desl en	a	 dels tipus,	 ma-
SI un escriptor hi pot haver a casa nostra és massa correcte ni consistent. Coses que,

rera arbitrària de manejar l'idioma, és ací lliure completament de tota dlasse de preo- a part que el gènere de la peça no exigeix,

el que dóna una major importància ; 1'es-
cupacions	 estètiques,	 filosàflques	 o metaffí- tampoc sembla que hagin amoïnat pas gaire

sencial, a segon o tercer terme,	 quan noi
sigues i que sàpiga fer-nos-ho saber a través
de la seva obra sense estirabots d'analfa-

l'autor.
En el transcurs de l'obra, us trobeu ambenlloc,

IEl seu teatre fa pensar en el circ eqües-
bet, amb Lleugeresa mental i simpatia, aquest situacions de bona comicitat, amb sortides

tre,	 en	 els	 malabarismes	 i	 les	 cabrioles
és Josep Maria Planes.

•	 Per això,	 en qualsevol obra	 teatral d'a-
gracioses, amb xistos de tota mena, amb
diverses reminiscències més ó menys vagues,dels	 gimnastes	 o dels	 jongleurs.	 Hi	 ha

xistos més difícils que el doble o el	 triple
quest autor que us sigui anunciada, anireu però insisteints ;	 i, a més de tot això,	 allò

sallt mortal. Tipus que gesticulon	 i	 es des-
ben errat de comptes si voleu cercar-hi pro- que fa la principal qualitat de Planes : ins-

lloriguen molt més que el famós hombre
funditats i encaparraments. Són coses agves- tiint teatral,	 frescor d'estil	 i	 gràcia.

serpiente. tes que Planes no os dóna ni us pot donar, J. C. i V.

L art de l Ortas, per la seva banda, te
una semblainça sorprenent amb el de Muñoz
Seca. Sacrifica, per bé que amb gracia, el
dibuix del tipus al detall còmic, al recurs
d'efecte segur.

La Oca és una farsa? Vol ésser-ho. No
passa d'un desfogament. L'autor, després
d'haver-la escrit, deu haver pensat segura-
ment que també ha contribuït a posar una
pela de taronja sota les rodes del carro.
Val més que ell s'ho cregui que no pas
que efectivament fos així.

Consti que no n'hauríem parlat si no
sabéssim que dics enrèra, a1 Poliorama,
va haver-hi una mica de sorollet monàrquic
durant la representació d'aquesta obra. Per-
què no val la pena.

Fraiikenstein Annabella, Roger
Tréville i Arínce

Pròximament i en vista de l'èxit d'aquest
film, se'n projectarà la versió alemanya

amb els artistes

Von Nagy,
Franz Ledrer Kathe

JAUME PASSARELL

Marianita
per

"La parella ideal"

(Producció Universal)
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A	 Vic,	 on	 era	 mat	 (1	 i8	 de	 dcsennbi ric,	 l'any	 :865,	 aparegueren	 unes	 Re-
de i846, ha mort el Dr. Mn. Jaume Colh il, vistes de	 Vic signades J.	 C.	 B. Ningú no
canonge ardiaca d'aquella catedral, n'endevinà	 l'autor	 fins	 1'any	 següent, que

Fou	 un	 tipus	 interessantíssim	 (1'ec1esiàsr comentà amb atrevimont els actes del Semi-
tic,	 home	 d'acdG	 decidida	 i	 férvida,	 que 'm.ari en honor de Sant Tomàs d'Aquino.
posà en la seva actuació ilarga i ampla el Descobert,	 el	 jove	 seminarista	 es	 lliurà
segell	 inconfusible	 de]	 caràcter	 sacerdotal, al	 periodisme	 amb	 (l ecisió.	 1)e	 la	 perseve-
Fins	 a	 aquest	 esperit	 d'eclesiàstic	 d'acció rança només cal dir que ha durat 65 anys
va	 sacrificar	 una part de la seva	 signifi- ' quant a4 fruit, pot a fi rmar-se que M n. Coltell
cacib d'home d'església,	 evitant ésser	 pro- h.	 estat	 el	 periodista	 català	 més	 fecund.
mogut a Ii 'episcopat, per al qual no 1  mancà Ja	 llavors	 actuava	 l'home	 d'autoritat,	 cl
ocasió	 i	 ofertes	 suficients,
com	 e11	 mateix	 explica	 en w	 F a y yV^
una de les seves obres., y

Però, no és de l'eclesiàstic	 ^^^" a	 w,
carregat de mèrits i home t - t	 r	 t

iatges que vull parlar avui if r	 ^	 m	 r
sinó del seglar, de l'estudiant. 't^^,"
barceloní, durant els temps nou  
en què actuà com home ci
vil,	 sense deixar veure que	 ^r t ^.N

^'
f 	 ,l

havia d'esdevenir	 un home	 vt^y ''	 "^	 I
d'església. Per això, tinc un	 s rr , „
bon guia en el llibre Del meu	 r}^
fadrinatge,	 suggestiu	 docu	 'i
ment huna en què el vene-
rable canonge ofereixrun, tros	 ,tt^
de	 la	 seva	 biografia,	 fentt
enyorar el llibre sucós i in-
teressant que haurien estat
unes	 Memòries de	 tota	 la rot
seva vida. r^,

A més en intervius i con- s'
verses posteriors Mn, Collell	 ' f
havia deixat conèixer detalls  '"
de	 la	 seva	 jovenesa	 amb
aquella	 familiaritat d'home
superior que captiva amb mi-
núcks, igualment que amb
grandilogiiàncies.

La seva mare, que l'havia
dut, infant de dinou mesos,
a veure passar l'enterrament	 p`	 .—
de Balmes, somià, com -les
altres dones de Vic,,' -ert te- :	 x (()j,^+
nir	 un	 fill capoll 	 t savi	 .
Suggestió profunda de d'am- ^I
bient	 levftie	 i	 literari	 de	 la
vella ciutat que ha	 fet de	 µ ^rli; to °jI^T'l

molts filis d'humils campe-^t tl
rols	 i de	 pobres	 artesans,	 s^ '
duts per 1 • alé del sacrifici pa-
tern,	 homes d'església i de Jaume Collell
ploma amb glòria que mai
no ha de morir...

Tenia cinc anys i la seva mare lï digué director.	 Un seminarista que tedia un any
un dia : «Vés a Sant' Domènec, a veure si i un curs més que ell li consultà uns	 ersu.
et volen per escolà.), Quina fe devia tenir qúe	 havia	 compost	 imitant els	 del	 rector
en el seu fill aquella vigatana de	 tremp ! • de Vallfogona,	 Collell l'induí a cremar-los
No l'hi duu ella, ni l'hi fa acompinvar.	 Li i	 ilodicar-se	 a	 la	 poesia	 lírica	 i	 èpica.	 El
diu :	Vés. seminarista es deia J-acinto Verdaguer...

L'home d"acció que	 actua amb	 persa Ajuntats amb ells do'	 altres seminaristes,
nalitat	 defunida, i	 dirigeix	 els	 altres	 .amb quedà	 fundada	 l' Escola	 de	 Vic,	 la	 qual,
autoritat,	 és. pressentit	 per úa	 seva	 mare, I ara que sembla exhausta, podem contemplar
la qual no el cria pas .amb flonjors ni te- amb	 ulls	 d'historiadors,	 veient 1a	 detinida
me:tces; sinó que l'cininy'a la vida sense per	 les	 qualitats	 de	 força,	 arriscament	 i
recomanacions ni eixalaments. 1 és..: a veure '	 fecunditat.
si et volen... L'amistat de Colloll i Verdaguer fou de

Als .nou anys, es• matricuU	 al Seminari; germans, però actuant de més gran el més
sense deixar	 l'església de Sant Domènec, jove.	 I	 sort	 n'hi	 hagué,	 car	 Verdaguer
cru esdevingué escola major i manxaire de vivia fora de la realitat	 i procedia	 sempre
l'orgue. 1 

com a poeta.
Així,	 tot d'una,	 estudiava,	 feia	 exercici Una de les primeres poesies de Verdaguer

i	guanyava algun ralet,	 desenrotllant,	 en- fou parodiada i ridiculitzada per un advocat
sems que la intelligAncia, - hla còrpora gegan- de Vic, temut per la vena satírica dels seus
tina	 i	 la despreocupació que ja el feia fu- versos,	 Això	 podia	 determinar	 una,	catás-
mar i distingir-se- antre els nens de la seva trofe, perquè Verdaguer havia de ieaccionar
edat per la gosadia. com a seminarista somiador 1 humil, aban-

La seva mare, que	 el	 veia llegir amb donant la poesia, o com a pagès robust i
afany, 4i va	 dir que anés a	 la	 Biblioteca sacsejat	 el qual	 més d'una	 v&gála	 havia
del	 Palau	 'Episcopal,	 i cli	 va	 convertir-se fet	 tastar	 als	 traginers	 mofetes	 el	 garrot
en un concurrent, perfeccionant amb la lee-{ amb què anava al Seminari des del mas
tura els ensenyaments de la classe. Per això, f on es guanyava lla vida ..en o i	 ant de llegir
no	 essent	 encara	 més	 que	 yn tudiant rotn estudiant pobre.
d'Humanitats, el P.	 Costa li va donar el Colkll,	 malgrat no tenir	 més que	 vint
cartell.dels	 Jocs	 Florals de Barcelona,	 in- an y s,	 veié	 el	 perill	 i	 el	 conjurà	 escrivint
citant-lo	 a	 gendre-.hi 	 part.	 No	 va	 fer-ho l un article enèrgic en què animava el eom-
de seguida, però va compondre una quarteta pans susceptible i	 humiliava el temut bu r-
sobre els segadors - els seus primers ver- leta.	 Vie restà admirat de l'atreviment del
sos --i l'escriví	 a la paret de la	 cambra seminarista i més 'd'un recordi el cop de
de la manxa de Sant Domènec. fona de David, tombant-- ( diat.

Estudiant el segon curs de Filosofia, feia ;	Mentre estudiava	 el	 tercer curs de Teo-
cireular	 u u	 periodiquet escrit	 a	mà,	 inri- t logia,	 Co11e11	 va	 sofrir	 una ° crisi	 espiritual
tant la lletra d'estampa, maliciós comentari ' que l'induí a deixar els estudis eclesiàstics -
de la	 vida del Seminari. Un dels motius fou sentir plànyer-se (1 'haver-

Als divuit anys concorregué al Círcol 1,i- se ordenat	 sense	 vocació	 Mn.	 Pere	 Sala,
terari, modesta institució fundada en	 i86o, ! el futur director ti 'El Diluvio.
an el Dr. Francesc Aguilar, futur bisbe dei Collen va anar-se'n a Barcelona, estudiant
Segorbe, donava lliçons do catala. u	 Filosofia	 i	Lletres a	 la	 Universitat.	 Preci-

E'1 Cfrcol havia fundat El Turonense, el sament, llavors hi havia mestres conco Milà
qual,	 suspès	 per l'autoritat,	 es	 transformà i Fontanals, Rubió i Ors i Llorens i Barba.
en h1 Eco de la Monfaña, i en aquest pe- Í .Aquests homes exerciren en Coltell la ma-
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LE/ LLETRE/=
La joventut del__canonge Colleli "EIs Caràcters",_de La.Bruyre

toixa suggestió que havien d'exercir en es-
tudiants com Menéndez y Pelayo, Torras
i Bages i Rubió i Lluch, els quals, arribats
als cimals del pensament, sempre s'han
tigut per humils deixebles d'aquella tri-
nitaf' de savis professors.

Seguint els cursos, l'estudiant de Vic fre
-qüentà el tracte i rebé la direcció de Ma-

rian Aguiló, el polfgraf i poeta, director
de la Biblioteca de la Universitat, el qual,
ensems que salvava els tresors bibliogràfics
de la literatura catalana antiga, actuava
de mentor dels futurs conreadors de la
moderna.

Per a 'confessar-se, elegí el canonge doc-
tor Josep Morgades, home fort per excel-
lència, futur bisbe de Vic, fundador del
Museu Arqueològic d-iocesà, que ha servit
de model i exemple de tots els altres a Es-
panya, i restaurador del Monestir de Ripoll.

Collell, que l'havia de suggerir i secundar
en aquestes tasques, l'ajudà a Barcelona
a redactar el Mensajero del .Sagrado Co-
razón, traduint articles del Messager francès,
tot seguint la collaboraeióa El Eco de la
Montaña.

Llavors els estudiants de Filosofia i Lle-
tres celebraven una espcvcie d'Acadèmies
semblants a les que encara subsisteixen als
Seminaris, en les quals, per torn, un alum-
ne pronuncia una dissertació i respon els
argurnents o objeccions que qualsevol dels
estudiants oposi a la tesi defensada.

El dia que li va tocar el torn a Collell,
cl primer que demanà la paraula després
del discurs fou um jovenet silenciós i tímid,
el qual, en preguntar-li el nom, respongué
Josep "forras i Bages.

Una misteriosa força d'atracció posava en
coftacte íntim totes les grans figures de
la Catalunya que renaixia.

Malgrat sa joventut, -Colle'll caminava
d'èxit en èxit. Fou l'ànima de l'Exposició
d'Art Retrospectiu celebrada a Vic l'any
:868, la qual resultà el germen del futur
Museu episcopal meravellós. Als Jocs Flo-
rals de 1868 guanyà l'Englantima amb l'oda
A la gent de l'any vuit, la qual es féu
popular a tota Catalunya i fou traduïda i
publicada a Madrid pel general Ros de Ola-
no, amb un article d'elogi. Estrenà amb
èxit el drama L'any vuit, amb vocació de
dramaturg que ell, després, ha confessat
ésser l'obstacle més poderós que hagué de
vèncer per a tornar al Seminari.

Ensems donà mostres repetides de 1'ar-
riseament que és una fermança del reeixir.
En plena Revolució de setembre eren venuts
per la Rambla romansos amb la signatura
de Jaume Collell atacant Prim i els altres
capitostos triomfants. Bon orador, era sol-li-
citat per tots els Círcols catòlics, i els pro-
teccionistes catalans veien en ell el verb
per a oposar-se a la tasca lliurecanvista del
ministre Figuerola.

Collen no tenia més que vint-i- quatre
anvs!

Llavors es parlà de festeig amb Francesca
Nanot Renart, a la qual veus autoritzades
predien honors, perquè Collell seria primer
ministre.

Però la Revolució de setembre provocà,
per reacció, un abrandament de religiositat
i una crisi de misticisme que influenciaren
Collen.

Era la primera missa de Verdaguer, ja
poeta consagrat, dita a una ermita dels
voltants de Folgarot es. Collell féu d'escolà,
i s'impressionà profundament en besar la
mà del seu company, i, fins a cert puint,
deixeble.

Decidit a fer-se sacerdot, tornà al Semi-
nari de Vic, on es matriculà del quart curs
de Teologia. Al mateix corredor que ell,
temia la cella Torras i Bages, el qual, jag	 q	 +J
finits els estudis de Dret i Fiilosofia- i Lie-
tres, sentint vocació sacerdotal; escollí e1
Seminari de Vic — illuminat per la llum
de Balmes — sense por a les dureses del
clima, que tant havien de mortificar el jove
de poca salut, acostumat a totes les dolçors
de la riquesa.

Co'llell fou encarregat de la càtedra de
Metafísica, sense valer-li les excuses que
havia d'estudiar Teologia, que tenia ro-
vellat l'ús del llatí, que encara sentia dei-
xalles d'home de món i que no tindria
autoritat per a ensenyar els jesuïtes fran-
cesos que, refugiats a Vic, apro fi taven el
temps seguint les classes del Semiinari.

A més, el bisbe Jordà' li féu dirigir el
setmanari religiós El Domingo.

Tots ,aquests treballs haurien estat im-
possibles á un home que no hagués tingut
la resistència i el frenesí d'actuació que ca-
racteritzava el madur seminarista. Cada
mati, a les cinc en punt, Torras i Bages 

—asceta barrej-at d'home de ciència —dl cri-
dava per a començar les tasques múltiples.

L'a-ny 1871 obtingué el tercer premi ordi-
nari als Jocs F1-orals i feu proclamat Mestre
en Gai Saber. La dama que havia estat
assenyalada per muller del poeta fou pro-
clamada Reilna pel seminarista, embolcallat
en el misticisme i allunyat pels camins de
l'Església. Dos anys més tard, rebia ordres
i com-ençava una altra vida també fecundis

-sima de predicador, d'escriptor i d'ani-
mador.

Només cal recordar que han estat obra
de les seves iniciatives l'Esbart de Vic, la
compra i restauració del Temple Romà, la
fundació del Museu Lapidari, la creació
de La Veu de Montserrat, l'erecció del Ro-
sari Ma-numcntal de Montserrat, tenint en-
sems part important en la fundació del Mu-
seu Arqueològic de Vic, en la restauració
del Monestir de Ripoll i en 1-a fuindaci6 de
La Veu de Catalunya .

La Bruyère

ració al català d'assagistes i moralistes i,
en general, d'autors clàssics.

Fou dones amb .aquesta agradable satis-
facció que vaig obrir el llibre. No havia
de durar gaire. Ja abans de llegir-lo, és
fàcil d'adonar-se que la traducció catalana
no canté tot el llibre de La Bruyère : Car-
ner només ha tr-aduïït els cinc primers ca-
pítols d'una obra que en té setze, sense
comptar el prefaci al discurs d'ingrés a
l'Acadèmia Francesa i aquest mateix dis-
curs, l'afegidura dels quals no és gens in-
justificada en una edició dels Carvàcters.
1 enlloc del llibre no es troba cap indicació
que la traducció catalana comprengui tan
sols una tercera part de l'obra original.

Es troba també a mancar un petit pròleg
a fi d'orientar el lector, requisit que no és
exagerat de jutjar indispensable en tota
traducció, i més encara d'un autor antic.

Es cert que a la coberta i a la portada,
sota el nom de La Bruyère, es troben aques-
tes dues dates : r688-r6g6, Es inexplicable
el criteri que ha regit llur esment : La dar-
-rera és la de la primera edició dels Ca-
ràcters, que no té res a veure amb Qa pre-
sent traducció, ja que quant a aquesta es
deu haver seguit qualsevol reproducció de
l'edició vuitena, la de 1694, la definitiva.

De totes maneres; el text seguit per Car
-ner no sembla de massa confiança. Em dóna

raó la nota de la pàgina 64. Val la pena
d'explicar-ho. -

En vida de La Bruyère, la male-icbncia
es dedicà a forjar claus posant-' noms de
gent aleshores vivent a Jotes les.allusiops
de d'autor (la qual cosa dificultà el seu in-
grés a l'Acadèmia). Després, aquestes claus
que circulaven manuscrites foren utilitzades
A tall de notes per alguns editors ;, d'altres,
més barroers, deturparem el test mateix
La Jifuyère substituint les allusions per de-
nominaciom's directes. Una d'aquestes és la
de la pàgina 64, on 'la paraula ((Benigne))
suplanta c(rrophïme», que hi havia posat
l'autor.

Pel que fa a aquestes notes, el traductor
català podria seguir el criteri de conservar-
les o de suprimir-les : al capdavall, la ma-
joria de les persones .al-ludides són ja ben
oblidades. Però conservar-ne tres o quatre
només, com l'esmentada i la de la pà-
gina s:, que fa referència a dos perfectes
desconeguts, dels quals únicament pocs eru-

dits poden donar raó, no és cap criteri de-
fensable.

Una altra mostra d'aquest criteri vacil-
lant és la presèineia, ad cap del capítol pri-
mer, d'un resum del seu contingut, resum
confeccionat per algun editor, no pas per
l'autor. No hi hauria res a dir-ne, ja que
el tarannà bastant deslligat dels Caràcters
pot justificar aquella ampliació dei simple
títol del capítol. Però el lector de la tra-
ducció catalana s'adona que en ells altres
quatre capítols no hi ha res que els resu-
meixi.

Fetes aquestes remarques, que no semblen
pas ocioses, parlem de la tradpcció. Cal
dir, sense embuts, que amb ella Josep Car-
ner no haurà afegit gens de crèdit al que
legítimament 11 pertoca p;ér altres tradue-
cions i per la seva obra original. Per això
és tant més de 'doldre que el 'seu nom em

-pari una feina tan descurada, báclée, com
aquesta seva traducció darrerament publi-
cada. Sembra com si Carner hagués co-
mençat a traduir els Caràcters, se'n cansés .

i, trobant un dia el manuscrit.
hagi decidit lliurar-lo a la im-
premta sense tornar-se'l a mirar
ni revisar les proves del llibre.

Deixem de banda els punts que
poden dependre d'una qüestió d'a-
preciació personal. Esmentem,
però, l'estranyesa invencible que
produeix veure equivalències com
questes : bienséance = curialitat
(pp. to i 146) ; toilette = lligat
(p. to6); cheval de manège =
eava'll de picador (p. 99) ; mal-
tresse = eneambrada (p. ii3).

Deixem de banda, també, éas-
tellanismes i altres incorreccions
més lleus com més insignificant
és l'escriptor que les comet.

Però no podem deixar de de-
turar-nos :en aquestes dues fra-
ses : ((una de les millors críti-
ques que s'hagin fet sobre qual -
sevol subjecte» (p, 29) i ((ha vist
gairebé 1a torre de Babel i en
compta uls graus» (p. 173), en
les quals sujet i degrés de.l'ori-
ginal f-rancès exigeixen altres
correspondències que bes que els
ha dat el traductor.

Senyalem que les errades for-
miguegen fins ,alterar -el sentit
de les frases. Exemples : ado-
nar-se (p. 176), -on ha de dir
adornar-se; somnis (p. 140), on
ha de dir insomnis ; bany (pà-
gina io6), en ha de dir ball;
mestres (p. 55), en ha de dir
eines.

1 parangonem, finalment, unes quantes
frases de La Bruyère amb la forma que
han pres en la traducció catalana, les pà-
gines de la qual citem.

((Le rebut de la cour est refu à la anille
Bans une ruelle, oú il défait le magistrat
m@me en cravate et en habit gris»...

((El rebuig de la cort és rebut a la ciutat
I en una sala on dessota el magistrat àdhuc

mudat amb corbata i vestit grisa... (p. 86).
uGlycère n'aime das les femmes, elle hait

' leur commerce et leurs visites, se fait ceter
j our elles, et souvent tour ses amis»...

«Glicera no -ama les dones, odia llur
tracte i llurs visites, se'ls nega, i també
sovint a sos ami -es»... '(p. ios).

a11 faut étre bien dénué d'esprit, si Pa-
mour, la malignité, la nécessité, n'en font
pas trouvev.»

((Cal ésser ben despullat d'enginy, si l'a-
mor, la malignitat, la necessitat, no ens
fan trobarn (p. 136).

a...il se coet le premier à table, et dans
la première place ; les femmes sont à sa
droite et à sa gauche : il mange, il botit»...

e...primer de tots es posa a taula i en
el primer lloc; menja, beu »... (p. 146).

«11 a régné pendant quelque temps une
serte de conversation fade et puérile, qui
roulait toute sur les questions frivoles...

«Ha regnat per algun temps una mena
de conversa fada i pueril, que no lliscava
tota damunt qüestions frívoles»... (p. iqo).

Segurament, una collació.. més minuciosa
de d'original i la traducció' proporcionaria
encara més sorpreses i completaria la de-
mostració de la negligència imperdonable
amb, qúé s'ha enllestit aquest, llibre.

Si es contraobjecta a les precedents ob-

jeccions que es basen en detalls, molts d'ells
depenents d'una negligent correcció de pro-
ves, escau de dir que són precisament els
dQtalls com aquests els que esguerren les
traduccions.

I encara escau de dir una cosa més greu
que ]'estil de La Bruyère, precursor dels
de Montesquieu i de Voltaire, aquell 'estil
que feia preguntar-se a -Brunetière si la
cura de la forma no era més important en
La Bruyère que el fons, s'ha esbravnt
massa en aquesta traducció catalana, a la

j

qual, per ésser obra de qui és, cali aplicar
un criteri de rigor.

JUST CABO1

MIQuet. CAPDEVILA

BBAIS NOVETATS EN
CORBATES INARRUBABLEB

Jaume I, 11
Telèf.11655

Un dels darrers volums de la Biblioteca
Literària és la traducció que ha fet. Josep
Canner del famós llibre de La Bruyère
Els Caràcters o els costums d'aquest segle.
Aquests inoms obligaven, d'ofici, a sentir
satisfacció en rebre'l. Qualsevol hi veu, de
seguida, l'associació d'wn moralista tingut
per un dels grans estilistes francesos, i
un poeta que frueix, eom a prosista, de
fama de gran estilista també. Altrament,
sempre és de lloar, en principi; la incorpo-
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Ramon CasesPL"C P
Fou un artista importa'ntissim, un dels	 L'art de Ceses és l'art de penetrant per- 1 Es difícil etídevinar per què els divos ham

primers en "el nostre art modern. Perd això	 eepció i d'ajustame •t de valors "que en Ve-	 de 'tenir : una preterèncra especial per 'a les
momés ho reconeixien la gent profana, so- iázquez té l'èmul mis excels. Vegeu .s no	 obres de Boito. La música d'aquest mestre
bretot ]a gent de posició, que el volia i el	 les seves primeres obres quiiTa prodigiosa	 italià, çritic que va , voler superar els seus
pagava a preus alts. La gent intel•ligent	 justesa de. valors: aquell ombriu :Yloulin de	 models, té molta pretensió però molt poca
n'abominava, e menyspreava i l'oblidava...	 la Galette que hi ha al Cau Ferrat; aquell i eficacia. Adhuc la seva òpera ]Neró, que els
acarnissadament. La gent profana, però, te- Rail de Tarda que posseeix el Cercle de l . seus compatriotes presenten cóm obra mes-
nia raó én admirar Ramon Cases, i la gent	 Liceu ; la Processó de Saiita .11a la del Mar	 ira	 ueda ben enrera d'altres ó er s i alia-.	 , q	 p e	 t
iinteligerlt tenia culpa — gros-	 nes. rreferim mil vegadcs la ingenuïtat sen-
su culpa—en menysprear l'art
d'aqu'est .artista. ,.

Com s'explica aquesta pa-
radoxa en l'estimació de ]''art
de Ramon Cases? Al nostre
entendre s'explica per les
raons que donarem a conti

-nuació, després de constatar
que en un principi Ramon
Cases bé coneguó la celebritat
entre els més exigents conrea

-dors de l'art i de la crítica ar-
tística, entre .aquests elements
principalment; però aquesta
voga fou efímera ; de seguida,
i per tota la vida, Cases fou
repudiat per aquests elements
que representaven l'art jove,
la renovació, la màxima amb;

-ció artística.
El relatiu descrèdit de Ra-

mon Cases degué pervenir del
desdeny que el gran artista
sentí, i no s'amagà d'expres-
sar, envers les noves promo
tions. Cases havia deixatd'és-
ser jove i (gest inhumà gai.
rebé indesarrelable en els ho

-mes) m'estava ressentit contra
els joves precisament. IEn rea-
litat Ramon Cases sempre fou
un esperit jove. IEn parlar ara
de joventut ens referim a l'es-

	

fiat; alguna cosa així com: La Veritat so-	 pressionistes perquè, essent, com era, un
¿re ,Edouard, Manet.	 home de posició, podia pagar-se el luxe

	

la , seva naixença. - Aquests mots ,es podrien	 tura acadèmica.

	

tienl rts per dir sobre l.r pintura d'Edou:ti d	 dèmics que el refusaven a ç11 i qué refusa-

	

haver encapçalat, però,' amb un altre enun-	 Manet fou posat com a capitost dels im-

	

Manet, ara que es" celebra el centenari de	 net : pintura clússica, era tant com dir : pm-
Escau d'escriure uns mots sobre Edouard la pintura clàssica. 1 dir en temps de Ma-

	

IFn efecte hi ha encara una o aigunes	 d'organitzar protestes contra els pintors aca-

: - ven els .seus camarades en files
exposicions oficials, pompiers
i aburgesades, on els impres-
sionistes es delien per figurar
en qualsevulla recó. Manet po-
dia fer rebequeries, podia es-
broncar, podia adoptar totes
les actituds protestatàries, per-

ry-;.. què les conseqüències d'aques-
ta rebequeria sistemàtica, la
perdua de possibles, medalles,
d'adquisicions o d'encàrrecs
no I'afectava essencialment, ja
que. ano n'havia de viure. En
canvi els seus camarades, po-
bres 'com les rates, havien de
suportar aquestes penoses com

-seqüències d'una actitud d'o-
posició que no era la llur. Així
ells, els veritables impressio-
nistes, que haurien fet tot el

	

qa	 que hagués calgut per a entrarw, 
ai mercat de la pintura ofi-
dal, no solament no ho acon-
seguian — ni de bon tros —,
sinó que ells no comptaven
sinó com a impressionistes
comparses. Es cert que forma-
vcn de bon grat com a com

-parses i que celebraven la go-
sadia do Manet, però de fet
ells treien les castanyes del
foc, i ells feren del tradicio-
nalista Manet un" veritable im-

a 1 ressionista. Més tard, quan
els impressionistes renuncien
por sempre als Salons oficials,

	

1	 V1anet ells deixa per intentar
tot sol d'entrar-hi.

I bé, fins aquí encara no
hem dit 1a veritat nova sabre
l'art d'Edouard Manet. La
veritat :nova és aquesta : Ma-
net no fou un granpintor
fins molt després d'exposar i
de sostenir batalles. La pri-

. mera part de la seva vida
d'artista fou banal o dolenta.

Edcuard Manet — El fifre Manet té tres èpoques distin-
ts : la primera, pobra de co-
lor, espanyolitzant, es caracte-

	

Manet, i en explanar-la potser honorarem	 ritza per les teles i àdhuc pels dibuixos i
	millor aquest aniversari que no pas extrac-	 gravats no ja dolents, sinó detestables. Zola,
	tant la història vella i prou divulgada del	 Théodore de Banville, Baudelaire i d'altres

	

capitost de l'escola impressionista. 	 esperits selectes d'aquells temps, i encara

	

Ja és una veritat de dir que aquest capi-	 d'altres esperits selectes també, del nostre

	

tost no fou capitost, sinó un des darreífs	 temps, que defensaren i defensen aquelles

	

impressionistes. Manet passa per 'capitost de	 obres, no saben dI que es fan o bé ,aquells

	

l'escola perquè fou el primer de fila colla que	 empraren la defensa tan sols o principal-
exhibí públicament la seva pintura i que ment com a pretext unti-pompier.

	aixecà la unànime protesta que aglutina el	 La segona etapa de la pintura manetina
grup dels futurs impressionistes. 'En aquest es caracteritza per l'eixamplament de la su-
grup hi havia pintors que no tenien els na- , perffcie illuminada de les seves figures : en
teixos punts de vista que els impressionis- i lloc de dominar les ombres opaques i uni-

	

tes, i, entre aquesbs, Wbistler, i molt asse-	 formes, són ara els clars que dominen; en
nyaladament el propi Manet, el quail, no so- j +lloc d'iluminar de biaix les seves figures,

	lament no conreava la pintura impressio-	 Manet files illumina tan simètricament de

	

nista, sinó la més palesament anti-empres-	 front que ens apareixen amb una illumina-

	

sionista : pintura de paleta negra, terrosa, 	 ció com escenogràfica: l'ombra recula tot

	

agra i pobra, informada en la tradició mu-	 a l'entorn de la figura i la ribeteja d'una
sefstica més aviat que en la contemplació estreta faixa forta, opaca i uniforme. Aquest
directa de la vida. Encara que fonamental- E moment de Manet es caracteritza sobretot
ment realista, Manet no .ho era molt cons- I per la introducció dels tons freds en la seva
cientment : era igualment realista que ro- ¡ paleta : verds i blaus que, alternant amb

	

màntic. El seu viatge a (Espanya, tan im-	 els negres i terrosos habituals, potser desen-
portant zn la vida artística del pintor, fou " toparen en un principi : o potser, per manca

	degut a un impuls romàntic ; la mateixa	 de costum, semblarien detonar ; i això seria
fallera romàntica que per aquell temps, poc la causa de la indignació major que alesho-

	

més o menys, impellia Gautier, Gustave	 res feren sentir la crítica, •els professionals

	

Doré, D'Amicis, i molts altres artistes i in-	 i els profans. Aquesta barreja de colors que

	

tellectuals estrangers "a visitar la terra de les	 encara avui ens sembla insòlita, original,

	

passioins desfrenades, de les ruïnes medievals, 	 la trobem boina, atrevida i d'un gran encís.
de la cavallerositat i del bamditisme, la terra La pintura Le balcon, que es conserva al

	

deis ensomnis sarraïns: l'Orient féérique a	 Museu del Luxembourg, és, al nostre enten-

	

quatre pasees... El mateix Manet contessa	 dre, la més típica i encisera d'aquesta eta-

	

aquest illusionant punt de partida,	 pa, en la qual Manet ens apar ja més segur
	Tampoc des del punt de vista revolucio-	 del dibuix, de la paleta i de la pinzellada.

nari Mamet no pot ésser considerat cap de Ací és on Manet es presenta revolucionari.

	

l'escola renovadora que esclata ]'.any 1874,	 No ho serà mai més, ni quan esdevindrà
a les Sales Nador, del boulevard des Capu- més gran pintor en adoptar (vers i88o) la

	

cines, justament en la primera ocasió que	 tècnica impressionista que li inculca Monet,

	

el suposat capitost es separa del grup. Aque-	 el veritable cap de l'escola.

	

lla escandalosa exposició de l'any 1874 és	 1 ací ans ve com l'anell al dit d'aventu-
la que, a causa del títol : Impression, .Solen rar una hipòtesi, la qual no ha d'ésser difí-
levant, que Claude Monet havia posat a cil de comprovar als recercadors francesos,
una pintura seva, atorgà a l'agrupament el Aquesta furiosa introducció dels tons freds

	

qualificatiu faceciós d'escola impressionista,	 en una paleta més aviat càilida, nio seria
	denominació que ha quedat a d'escola de	 invenció exclusiva de Manet, i per cal trans-

Batignolles. D'altra banda Manet no pnete- mesa als altres impressionistes? Sembla que
	nia pas fundar cap escola ni fer res de nou :	 en un principi Monet, Pissarro i Sisley em-

	

es seitia ben tradicionalista a ]''escola dels	 pren el divisionisme només en la gamma de
realistes Velázquez, Zurbarám, Mazo i Car- colors càlids. Més endavant introdueixen els

	

reño ; també a d'escola del romàntic Goya.	 toms freds que realitaen el gram prodigi de
	Quan en 1867 organitza per compte propi,	 poder expressar les qualitats més subtils i

	

en un envelat aixecat .prop del pont de	 profundes de la pintura, ço que mai no

	

(Alma, una exposició de les seves obres,	 havia estat ni somiat. Ara bé, fou primer
	escriu un pròleg per al cataleg d'aquesta	 Manet, fou primer Monet a emprar els tons

	

exposició en el qual diu ben explfcitamemt	 freds? Hi ha per ventura lletres, memòries

	

que no pretén fer res de mou. Molt més	 o qualsevulla altre testimoni escrit sabre la
	revolucionaris que ell foren Velázquez, Goya,	 prioritat de la gran troballa?

	

el Greco, Rembrandt, Seghers, Caravaggio	 Sigui com sigui la segona època de Manet
i d'altres mestres que fiten fila història de és important, no solament per les raons

susdites, sinó també perquè la factura d'a-
quella bona tongada del pseudo-capitost im-
pressionista és en moltes obres informada,
em el concepte i en la realització, de la idea

' w 	 í À	 fauve, la qual haurà de trigar vint-i-cinc
;,	 t	 anys pel cap més baix a manifestar-se explí-

t	 , d ïa	 citament : rendre la plus grande émotion
tiw a v avec le moindre ef fort. Així Manet tingué

una primera època tradicionalista-romàntica
molt dolenta; una segona època fauve (fau-
ve avant la lettre), d'esperit realista, i per
fi l'època netament impressionista, a 1'es-

 cola de Claude Monet, ]'obra més valuosa
sl de la qual sigui probablement la tela titu-

lada Le bar des Folies-Bergère. Aleshores
Manet, el capitost, ja no fou, de fet, sinó
un comparsa de Monet—un comparsa, però,raspalls per a tots els usos	
de tanta qualitat +lue ja ens plauria d'ésser-

articles de neteja — objectes per a presents ho d'aquella manera.
rambla de catalunya, 40
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tim fit 9 de Puocini; á el verïsinè dels seus
antecessors. A9m®nys, 'hi ha a91( certa gràcia
rnelbdièa que ací no es troba enlloc..Així
i tot, M'efistòfeles continua apareixent als
eseemaris d'arreu el món, i si és així, no
és estrarriy qué soviotegi alls discos. D'os frag-
ments ens són oferts pel tenor Pau:i, que en

1 fa una CreaCió, i això que la música d'aquest
autor no és fàcil per a l'artista.

L'ària de tenor de 1 escatoridi perle de
Bizet és del més ben fet de música teatral.
Melodia agradable, plena de sentit,però que

Fno es presta a extralimitacions de l'intèrpret.
1
 L'artista que la canta en aquest disc, el

tenor Beniamino Gigli, sembla ésser dels di-
vos de veu més simpática i alhora treba-
llada:.En canvi, el cèlebre somni de Manon,
la conguda ópera de Massenet, es presta a
totes les filigranes de veus imaginables i per
aquesta raó, no hi ha cantant que no es
deixi arrossegar per aquesta dèria al virtuo-
sisme verbal.

Un disc de Jeanette Mao Doinald, sense
haver pogut admirar alZans la seva figura a
la pantalla, no pot ésser' molt interessant.
Ja fa temps van venint discos de] film Victò-
ria i el seu húsar, la música del qual és d'un
compositor que sembla ésser e1 de més ano-
menada actualment, Abraham. Aquí no són
c] ritmes de ballables, com en altres obres
d'aquest .autor, el que cal escollir, sinó l'a-
gradable veu d'aquella artista, ja que 'la
música resulta ben ensopida i igual.

perit innovador, revolucionan Umcanreint dos clisçoe de música simfònica
o	 bé	 avantguardista...	 L'art Ramon Cases — Auto-retrat anotem en el . catóieg del mes darrer. Signes
de Ramon Cases, que, en aca- des temps, penúria extrema, que 'es Ea més
bar el segle xix féu, junt amb evid i	 n aquestes edicions que acostumen
d'art de R;ossimyol, un gran efecte de reno-	 i i tantes altres enciseres pintures del gènere,	 i	 a ésser valuoses. Finlàndia, un poema sim-
vació,	 aviat	 es classificà	 en l'art enraonat on per abra "i gracia de i ajust de valors, tots	 fònic d'ample . línies, que sembla ésser més
per raó de les tendències post-impressionistes els altres valors no tecnològics sinó animics	 una rapsòdia en ]a qual alternem temes po-
que l'estalonaven. Els joves es venjaren del crista•1itzen olímpicament uns moments 	 pulars amb ritmes ele dansa oracional, tot i
menyspreu massa explícit de Ramon Cases nostre temps. Aquest velazquisme, que, en 1'a	 i .orquestració fortament dramàtica que dami-
boi menyspreant-lo a ell amb no menor pu- seva primera obra, l'autoretrat,	 'nit al ta-	 'na l'obra i que potser exigiria major desen -
blicitat i amb unes tals perseverança i ex-

1
llir de Carolus Duran, es palesa més dens	 uellament per no semblar tan efectista. Por

tensió que la fama de Ramon Cases quedà que enlloc, s'extemsi fica en , 	 Nloulin de la	 aixe mateix és una bona ocasió de lluïment
limitada	 a aquella esfera social que sentia Galette i obres subsegüents, i es va aigua-	 per a la,Simfónica de Filadèlfia que la inici-
els mateixos repudis artístics. lint amb La Processó de Santa Mara del ! preta.

Altrament,	 Cakes	 era	 un	 temperament Mar i obres put eria1 s. Ramon Cases és, més	 ;	L'altre disc pertany a un gènere ben colli-
obert	 a	 tota	 novetat :	 era	 el	 gran	 dandy que Rossinyol, el nostre gran pintor de la	 trari ;	 porta en	 un.a cara un fragment de
imnat, sense esnobisme ; l'introductor de to- moda whist eriana, de l'època grisa. Li nan- ; Rosamunda, la deliciosa música de Schuberf;
tes	 les	 novetats	 substancioses,	 l'europeista cà poc per poder equiparar la seva paleta	 tan	 poc coneguda, pero tan elegant i ben
actiu. Ramon Cases fou certament un egois- volgudament neutra a la de Whistlier ; i afixo	 feta. Aquest ballet i ]'obertura de Cosí fan
ta i	 un sensual.	 Pièrd s'ha de saber	 i	 en- fou porqué, també, li mancà poc per copsar i tutte són dirigits ben acuradament pel me.1ré
tendre que la	 majoria dels nostres grans l'objecte pictòric .amb la intuïciG titánica de	 Clement Kraus, les interpretacions del qual
pintors foren també	 nans. sensuals : Martí Degas.	 Potser per haver oscildat entre 1'ór- ' d'aquesta	 músiea	 vienesa . per	 excellència,
i Alsina, Simó Gómez, Namell, Canals, Lli- bita	 de dos	 pintors	 tan	 diferents,	 per	 noi	 son in 	 cortregudès pels discbfils.
mona, !Escobedo, foren així; i probablement haver sabut retrobar-se entre ambdós,	 Ra-	 J, G
aquest sensualisme fou	 un	 dels	 principals mon Cases, que probablement hauria <ui win-
factors de la potència pictòrica de tots ells. gut tan gran com Degas, no neorosegui la	 ¡filo. — Mefistòfeles. 	 —	 P.	 Pauli. —
També cal tenir en compte qué l'egoisme de fama de Whistler... Potser també perquè la	 Companyia del Gramòfon DA rzoa.
Ramon Cases no fou una forma innata ni seva	 opulenta	 posició	 social	 el	 dispensava
irreductible del seu caràcter.	 En venir per de lluitar i d'experimentar, Ramon ( ases es	 13ieet. — I Jaescatori di peale. — B. Gigli.—'
segona vegada de París, el nostre artista es limitava	 a	 pintar	 instintivament;	 i,	 així,	 DA	 zi6.
proposà actuar ben altruistament, i, per tant, arrossegat per la força de la inercia, acabe .	 Abraham. — Victòria i el s.eu 11ú ar. —.
féu mans 1 mfsnegues, secundat per Miquel pintant mecànièament. En canvi — fet inex- J. hiac Donald. - 1  384ç.
Utrillo,	 per	 a	 elevar el	 nivell	 artístic	 r	 la
cultura	 general del nostre	 poble.	 Fou	 en

plicable —mai nio permeté que l'amanera-	 Si$elrús: — Ftin2ianiá.-	 D:.Simfòntica„F.
'ab

ra; s.	 '
ment viciés el seu dibuix; el seu retratisme' ,

rlw^defecte Ramon	 Cases qui edité ]'aleshores
,	

-Dal carbó, el qual eada dia practicà amb ma-
espiritúalfssima revista Pèl & Ploma i des- jor agudesa i força. Recordem si no el ma- '	 Cosí fan. tutti'. — Mozart. — O. Filhar-
pres l'encara més important revista horma, gistral retrat -de l'escenògraf Moragues, una tnònica Viena. — Al'
on enterrà molts diners i on conegué les de les darreres obres de Ramon Cases. Roa msunda. — Schubert, — O. Filhar-amargors que el feren esquerp i les que el
portaren al, seu	 voluptuós	 retraïment,	 an JonN SACS ??1Jnica	 Vienesa.	 --- Id.
s'aclofà i on la seva pintura s'adorm¡.

La pintura de Ramon Cases és en gran
part alguna cosa de bo : una gran valor,
nio	 solament	 catalana,	 sinó	 mundial.	 Cal Làmpares, Aplics i Cornucòpies d'estil
dir-ho, encara que sigui anant contracorrent.
Però si la pintura és bona, millor és encara

el dibuix. El dibuix d'aquest mestre és sem-
pro sòlid i graciós	 però en el pur dibuixar

és allí on esdevé museable, per no dir im-
mortal.Els retrats dibuixats al carbó per
Ramon	 Cases	 són	 els	 millors deil	 nostre
temps :això es pot afirmar sense distinguos. 4
Lazló,	 Haverman,	 Sargent,	 Zorn,	 Orlow,
Picasso,	 F.	 de	 Madrazo,	 el	 nostre	 Simó
Gómez, són o foren grans pintors retratistes, ^n',,	 $t
però cap d'ells no sabé copsar aquell darrer 1	 ^r

indefinible aceent de la línia i del clarobscur
que acaba de donar	 tota la	 intensitat de y,*	 ^^^j
semblança, de peculiar i personalíssima vi-j^ k^ 	 Y	 t

talitat anímica i corporal,	 ço que fa dels dir	 '	 f	 4	 ï	 ;^”	 ui	 qiü^
millors retrats obres poderoses, obres de gran» l	

^^
^i_	 'v	 r	 ^^°

emoció per a tots ells temps i per a tots els  Ç.	 x'..
pobles. IEl més acostat a Ramon Cases entre
els grans retratistes moderns és, sens dubte,
l'holandès H. J.	 Haverman ; però des d'a- u	 e ^^^
quest punt de vista retratista el nostre vir-
tuós del dibuix al carbó només té superació v!
o comparació amb Ingres i amb Holibein. 7ari^ar	 x	 ^
Li sabem a Cases un miler de retrats al '^	 Irrei	 r r	 r	 :E...4e	 i o 	 ,	 .; 	 t	 via	 .	 i	 ^^`	 ^	 ^^'
carbó, la majoria dels quals magistrals en s	 . r	 '	 ';
la més amplia accepció del mot. IEl nostre
muscu posseeix uns dos cents d'aquests pre-
ciosos retrats, on el do de percepció és tan
subtil com el do d'expressió : hom no sap '^'	 r
si admirar més el sentiment pregon de vida
intelligent que l'artista eme transmet en la
seva prodàcció icofiogràfica, o bé si admirar
abans ]'art pulcríssim i rotund de dibuixar
aquesta emoció. Mai ningú no havia acon-
seguit	 en	 el	 difícil	 maneig	 del carbó	 una a	 ,dicció tan neta,	 tan aplomada,	 espontània, a^	 ,	 ..^	 ,^ 
elegant i graciosa. x	 t

La decoració de la casa denotad gust del propietari

La col"lecció completa de
MIRADOR pot consultar-se
a l'Arxiu Històric de la Ciu-
tat, plaga de la Catedral i
carrer de Santa Llúcia, 1,
"Casa de l'Ardiaca", tots els
dies feiners de 9'30 a 1'30.



—Has pres nous del bufet? Digues la
veritat, que és el que fa 'home de debò.

--.Sí que n'he pres, papà.
—Com que has dit la veritat, no et cas

-tigo. I .amb què les has trencat?
—Amb el teu rellotge, papà.

(Le Joarna,l 9r1rusant, Paris)

CASA ORRIS

La màquina d'escriure de quaiifat

El dependent. -De revòlvers, de moment, F. F E R R E R AY M A 
no en tenim cap... però si gil senyor vol una
bona corda, flexible i sòlida...	 CIQris, 5 : Telèfon 19763

(Reta'il Selling, El Cap)	 B A R C E L O N A

8	 MIMDDR
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— Se'm venen moltes de novelles d'aques-
tes escabroses?

—Ja ho crec. Cada família en compra
dues: una la mare i l'amaga perquè no la	 —AP0, sigues bon minyó • Pensa cn e1
vegi la filla i una altra la filla i l'amaga	 nens pobres que voldriEn tenir un oli de
perquè nó la vegi la mare.	 i fetge de baca'là tan bo.

(The Flumorist, Londres)	 (Ric et Rac, París)

•:	 ^^	 ^R ü z
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Coilservi la pell saca, asta, jora fresca i gamada
if!!!'s ðeprcsa, amó hi!dlio, simplement

SIIScrÍVÍu=VOS li I1IIR D Oil
Pelai, 62. = BARCELONA

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIO

ÏI^I
 v.^ r
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—1 com distingiu els vostres bessons?
El famós detectiu. — Per les empremtes

digitals.
(Ric et Rac, París)

— ^ á '14

--Mira aquests burgesos : sense fer res,
na ntre els altres sucio.

( Ric et Rac, París)

_I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIP.
AGULLES	 =

GIOCONDA-

=	 i	 =
mAPN	 -

si voleu obtenir el màxim so del
= disc i el mínim desgast, useu =

sempre agulles G 1 0 0 0 N D A.
= Cada agulla porta el nom gravat
C Capsa de 200 agulles 250 ptes.
—	 Venda a l'engròs:

A. GUARRO
E RAMBLA CATALUNYA, 7
:e IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111IIIIIIIIIII111111111111i111111°

¿Le seria a Vd. agradable
poder tomar un purgante de

aceite de Ricino, si éste tu-
viera el gusto de un buen ja-

rabe de narai'\ja?

Pues éste .es el aceite de

Ricino GOLOSO, que enva-

sado en un lindo vasito de

cristal se vende en todas las

farmacias.

.':I
M^

r.
--1 per què no puc tenir un abric de

pells? I)e què et serveix ésser guardià del
parc?

(Judge, Nova York)

Societat Ešpanyola do Carburs Met*I'Iics

Correus. Apartat fso	 BARCELONA	 Telèfon 13013
Tsleg., "Carburos"	 Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °/a 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
fila i peces seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

ANUNCIANTS...! .

Lina maderníssirna organització completa en publicitat

IJe1'lícules de d1bt11XOS animats

mines isonores -patent nurn. 121288 - aplicades al

servei de la tècnica publicitària, us l'ofereix:

"AGENCIA GENERAL DE ANUNCIOS

O	

.Vostres productes poden ésser propagats arno èxit segur per

tota 1a Regió Catalana i Illes Balears

200 cinemes en ciutats i poblacions de categoria

4, s

BARCELONA: fontaflella,l0, I.', 2.a -Tel,16660 4I1i

	

Avinguda Meoendet Pelayo, 85,1: MADRID

IMPRESOS COSTA
Asalto, 45.-Barcelona
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