
EN AQUEST MOMENT TRANSCENDENTAL

Els partits i l'Estatut

	

ILa idea del catalanisme avui dia està	 reïdés dels catalans mateixos. Car els mo-
tan escampada per Catalunya, que gairebé viments, de reacció es caracteritzen per una

	pot dir-se que no hi ha català que no en	 impaciència i una violència suïcides.

	

participi. Això ha donat una conseqüència	 Heus aquí els perills que el dia de demà

	

•paradoxal, per) lógica. I,a impossihiilitat de 	 rns prepara, si no sabem afrontar la situa-
reduir a un sol partit tots els catalanistes, ci6 ben bé de cara, sense fàcils optimismes,
També d'aquest fet ha nascut ust error de 1 símptoma de voluntat feble i, poc coratjosa.
perspectiva fàcil d'explicar ; és el d'aquells j 1, per ara, no veiem pas gaire (cal ésser
que es lamenten que el catalanisme s'hagi I franc) un propòsit d'esmena. Entre orga-

	

fraecionat de tal manera que hi ha por que	 nitzaoians d'una ideonogia molt afí, en les

	

-es vagi atomitzant i perdent cos i eficàcia.	 quals, salvant petites divergències doctri-

	

Res d'això ; ben lluny d'això : no. és que el	 nals, hi ha una perfecta igualtat de pro-
catalanisme s'hagi partit, sinó que irrad.ia 1 pòsits, regnen mil anècdotes i petites ran-

I.a rebuda popular als que portaren l'Estatut a Madrid

Any IV. Núm. 168 - Barcelona, dijous, 21 d'Abril de 1932

El 23 d'abril i cada dia:

Llibres! Llibres!
Preu s 30 cèntims ■ Pelaí, 62. Telèfon 15300. Subscripció s 3`50 pessetes trimestre

la seva llum entre persones i pensaments cúnies que dificulten la convivència. Es pot
molt diversos; la unitat de criteri d'abans,	 dir que 1'um ho espera tot de l'agonia de
només procedia de la poca extensió duel	 1'aláre, sense adonarse que 1'agonïa de
pensament catalanista, 	 l'altre podria ésser el preludi de la pròpia

Admesa aquesta veritat, cal, però, saber- I mort; car fatalment aileshores uns i altres
ne treure conseqüències. I aquestes no po- sucumbirien sota els extremismes irreduc-
den ésser d'una mera constatació deis fets 4 tibles,	 .
històrics contemporanis. No ; qui fa política, I No ; cal posar-hi remei : els partits no
no solament constata, situó encara ordena i ' serveixen per esbravar sentiments i ambi-
simplifica. Fer política vol dir intentar de cions personals, ni els programes no són
crear un ordre de coses més vast i més trinxeres i muralles. I en aquest moment
comprensiu ; organitzar la convivència del encara menys ; en aquest moment i en els
màximum de persones i d'ideals.	 immediats que seguiran, dins els quals cal-

Mirant eles coses amb aquest criteri, tro- drà pensar, sobretot, en la salut i enforti-
Bem que el moment present es presta a ment de Catalunya, condició prèvia de la
moltes reflexions : ens trobem en un mo- i salut i l'enfortiment de cadascú.
ment gens vulgar : hi ha un fet, la consti-	 1 Catalunya no pot ésser forta si els seus
Lució de Catalunya, que avui prepondera filis, amb l'excusa de servir-la millor, es
tant per damunt de tots els partits catalans,	 resten els uns als altres,
que bé podria dir-se que redueix a unitat I La solució, doncs, la dóna la prudencia i
les seves divergències : sigui quin sigui e1 la justa mesura ; no cal comptar amb en-
programa dels partits, podem ben dir que globar els extremismes, que no s'alien soase
tot són coses de detall i secundàries, al demanar una forta indemnització, i que,

acostat de la tasca primoipal, que és la de fet i fet, més val tenir-los enfront que al
fer Catalunya. Fins ara hem lluitat per costat; però també no cal dividir tots aquells
n'obtenció d'un (Estatut; ara podem dir, en que tenen força i sony per a dur a terme fa
línies generals, que ja c1 tenim; i bé, si el 1 feina constructiva.
tenim ens rau damunt una feina extraor- I Actualment a Catalunya només hi ha
diinària : la de saber-lo fer passar del paper	 clucs menes d'homes : els que volen fer
a la realitat, la d'organitzar Catalunya. 	 obra ampla i generosa i, de l'alta banda,

Cal fer una Catalunya que serveixi per a als que volen restringir i destruir. Només
tots els catalans; aniria malament fer-la hi pot haver lluita entre els uns i els altres.
només a la mida d'unes aspiracions i d'una •Només hi poden haver una mena de cata-
visió partidista; aleshores la constitució de	 lanistes republicans d'esquerra.
Catailunya no seria estable ; aniria fluctuant 1 aquesta mena die catalanistes republi-
a compàs de 1'alternància dels partits. Mai cans d'esquerra, la representen els homes
com en aquest momont, en qué hi ha un de l'Esquerra Republicana de Catalunya i
ideal a ésser posat en pràctica, molt per del Partit Catalanista Republicà, que en
damunt dels partits, no es veu la necessitat aquesta hora han de prescindir de petites
que els partits s'organitzin en super-partits rancúnies partidistes i, posant per damunt
per tenir prou força per a vèncer l'actuació de tot 'l'interès superior de Catalunya, fer
i 'la visió irreductiblement partiaularista d'a- 	 una política nacional '.i conrstrudtiva que
yuelbes organitzaoionis que essencialment no respongui a l'aspiració de tota la massa
saben adaptar llur actuació a les necessi- neutra catalana.
tats d'una convivència.

Aquests són els partits extrems ; d'extre-
ma dreta i d'esquerra no constructiva : ima-
gimeu-vos què representaria per Catalunya,
l'ende.mà de l'Estatut, que obtingués el po-
der, aprofitant-se de la divisió dels altreà
partits polítics catalans, la Lliga Regiona-
lista, entitat avui dia fortament hipotecada
pels seus aliats forçosos, els partits d'altra
dreta, amb programes que tots ells neguen
els principis liberals i laics, mitjançant els
quals s'ha fot la República i ]'(Estatut ; vol-
dria dir que, en un moment tan decisiu,
tota la legislació catalana es basaria em la
inegació i la repressió ; en una mema d'ab-
surd polític ; en una manca d'barmonia en-
tre el planteig de la llibertat del poble i
les conseqüències que se'n valdria treure.
La tasca legislativa d'aquest primer par-
lament de l'Estatut seria nulla ; caldria que
Catalunya, en comptes de fruir dels avan-
tatges de la seva llibertat, esmercés tot el
seu esforç a abolir les resultes d'un abús
-inicial i substituir la feina desencertada per
una labor positiva i democrótica.

'Tampoc fóra desitjable la preponderancia
dels elements d'esquena no constructius
.anarquistes i. anarquitzants que, de vegades,
tenen tan robat el cor del nostre poble
és evident que les persones d'aquesta men-
talitat són d'un natural que gels fa compor-
tar-se dins el govern com si encara esti-
guessim dins l'oposició ; la seva manca del
sentit de responsabilitat i el desgavell que
se'n seguiria no podrion tenir més resultat
-que un pànic collectiu, dels quals tenir))
més d'un exemple a Catalunya ; recordeu,
si no, com, en un moment domat, la massa
neutra atorgà la seva confiança a Martínez
Anido i a Primo de Rivera. I avui es tor-
naria a repetir. Els noms canviarien, però
l'atac a la llibertat i a la catalanitat seria
.dl mateix. I aquest pànic constituiria el
fracàs més lamentable de l'Estatut català
cl governi català degollat per les mans este-	 La

Des de l'any passat, la festa de Sant Jordi
s'ha	 aparellat	 amb	 la	 del	 llibre.	 Aquesta Un	 dia	 d'aquests,	 l'ex-ministre	 Rodés

aliança em	 sembla	 molt	 escaient.	 Dintre troba el diputat Lluhí i Va'llescà.	 Natural-

uns quants anys,	 otsea aquest any mateix,
ment,	 es	 parla	 de	 l'actualitat	 política,	 el
primer terme de	 la	 qual és	 ocupat	 per

podrem oferir als forasters la fira més típica	 1 l'Estatut.
del món : fira de roses á fira de llibres, Cal- --Voleu dir — fa l'•ex-ministre de la Lliga
dria, però, que els llibrers s'instatlessin tam- - que és convenient que ens donin l'ordre

bé a la piafa de Sant Jume, com els pes- Públic?
-^Bé ho demanàveu vosaltres em igcg 

sebristes	 de	 Nadal.	 Imagineu	 que	 en	 tal objecta Lluhí,
dia com el de Sant Jordi, un foraster arriba --A)h,	 és que ara va de veres...

a la plaça de la República i veu les parades Suposició enraonada
de llibres á les parades de flors, amb roses,
clavells i ginesta. Segurament no hi hauria Dilluns passat, en sortir cap a Madrid el
urna altra fira tan suggestiva com aquesta. ministre d'Hisenda, diverses persones eren

Només elspobles molt civilitsals consumei- a	 acomiadar-lo.	 Entre	 elles	 una	 senyora,
que el felicità	 i	li desitjà bon	 viatge.

xen llibres i flors. 1 només un 25oble molt Quan la senyora se n'hagué anat, jau_
refinatpot	 a 15arellar	 les flors	 i	els	 llibres, me Carner valgué saber qui era. Ningú no
Evidentment, la firi seria un exponent molt 'la	 coneixia.

superior a la realitat de la nostra cultura. ~Deu ser una estanquera — va dir el
ministre.

La casualitat ens ofereix de celebrar en una -^
sola diada la festa del llibre i la de les flors. A4onisme polífie
Benaurada	 casualitat!	 Potser	 tenim	 més

Dilluns, durant la reunió de parlamenta-
sort de la que ens mereixem, ris que es celebrà a la Generalitat,	 foren

Dit sigui en honor dels barcelonins, quan convocats els caps de minaria per una altra
ve la diadc del llibre sabem comprar llibres, entrevista.
i quan ve la	 diada de Sant Jordi sabem El senyor Carrasco, que ja no és d'Ac-

comprar flors. Aquest any comfirarem llibres ció Catalana, i tampoc no és de 1'iEsquerra,
quain estava a punt d'anar-se'n va dir :

i roses. Una rosa sobre un llibre!	 Voleu un _Així quedem que hem de venir dime-
coixí niés digne per una flor eres,	 oi?

Durant la resta de l'any mantenim a la Ningú no	 havia	 atinat que	 ja	 existeix

Rambla un espectacle floral capaç de cedi- l'Unió Democràtica de Catalunya i que el

reir-nos de qualsevol pecat de mal gust. Si
senyar	 Carrasco m'és el representant.	 Un
home, una miinoria!

l'aspecte productiu del mercat està en pro-
1 horció amb el decoratiu, encara ens fa més 1 encara no ha passat res(

honor. El passat diumenge, al Palau de les Arts
No es pot dir igual de' les llibreries. Sos- Decoratives,	 on celebraven	 un míting	 els

hito que en aquest ram L'aspecte sumptuari radicals-socialistes, va parlar el mig senglar
de les botigues no està en relació amb la senyor Botella Asensi.

1 xifra d'afers. Pa tant temps que tots estem (	 'Millor dit:	 va	 intentar	 parlar,	 puix	 un
grup danarquistes,	 «sàviament	 distribuïts

dient	 i	escrivint	 que	 hi	 ha	 una	 crisi	 del per la sala, l'interromperen constantment i
llibre!	 D'aquesta tara només ens en redí- no deixaron	 entendre gairebé cap de les
mim per la diada del llibre, seves paraules.

^l maridatge de lá	 ira de roses de Santg	 f
L'home estava indignadfssim.
-Afolt bonic, molt bo&c.! -- exclamà —.,.

Jordi i de la fira de lliures ens podr2a deci- Demà sabrà tot Espanya que a la liberal
Idir a convertir 1a diada del llibre en diada ciutat de Barcelona no ha pogut parlar el

del	 llibre	 català.	 Penseu	 en	 la	 satisfacció senyor	 Botella Asensi,
anit què arribareu a casa a l'hora de dinar

perquè {rueixi el Sr. Maluquer
si hi porteu un ram de flors i uns quants
llihres catalans. Gràcies al	 bon	 sentit	 del	 Conseller	 de

Em faig càrrec que la diada del llibre és 1 Governació de la Generalitat, senyor Tarra-

1 dedicada als llibres de tots els idiomes. Però 1 delles, i a desgrat dels marramaus del se-

bé sembla que podem concedir al llibre ca-
myor Maluq	 i Viladot	 ham começat auer
desaparèixer les horroroses

,
	pintures que

n	
en-

talà un tracte de favor. Comjreu llibres ca- lletgeixen el Saló de Sant Jordi.
talans,	 llibres del	 dia,	 però	 no	 oblideu	 els De l'efecte que aqueixes pintures produei-
clàssics	 catalans,	 els	 clàssics	 antics	 i	 els 1 xen a la gent de fora de casa que visita

moderns.	 MIRADOR serà prou generós per
el Palau de la Generalitat, en donaran idea

1 exacta dues frases retingudes per un amic.
deixar-me fer un anunci gratuit i recordar- L'uina	 és de Peseriptor	 rus	 I.lya 'Ehren-
vas que a	 la collecció	 Els 'nostres clàssics, 1 burg.
trobareu	 el millor català que	 s'ha escrit.	 I 1	 —Es •aquesta—observà=la vostra «Gale-

entre els clàssics moderns, no oblideu que ria de les Batalles»?
L'altra, la digué (Ernst Toller, el conegut

existeixen unes	 obres completes de	 Verda- poeta alemany, en preguntar:
;uer u Máragall, i que els dos poetes més 1	 —Quin càstig ha donat la República als
importants	 que	 han	 vist	 néixer	 els	 idio- autors d'això?

mes de la península ibèrica durant el segle Fins els paletes!
XIX són aquests dos catalans. I si encara

no heu llegit el Plató i el Sèneca que ha A propòsit de les restauracions que es fam

publicat la Fundació Bernat Metge, cuiteu I al Palau de la Generalitat per tornar-lo a

a fer-ho, perquè puja una joventut que us
l'estat d'abans.

El dia que els paletes iniciaren ds tre-
hassarà al davant. 1 balls d'enderrocar l'escalfa-panxes que el se-

En un mot : el dia de Sant Jordi, quan nyor Milà i Camps havia fet bastir al saló
compreu el ram, penseu anab els llibres cata- de la	 Presidència,	 foren cridats,	 en	 anar--

se m, per a fer una fotografia. .
lans, i quan compreu llibres catalans, ten L'Alavedra els hagué d'aconseguir a l'en -
seu amb el ram, — M. B. 1 Irada del carrer de Fiveiler.

La badada d'un pintor

Segurament, molts dels nostres lectors ja
hauran vist el quadro «histórico que actual-
mant exposa a les Galeries Laietanes el p'vn-
tor i crític d'art Esteve Batlle.
Al costat del quadro, hi trobaran l'autor,

disposat a donar explicacions, a rebre feli-
citacions i a suportar la comparació entre
la seva figura i el seu auto-retrat (una mica
afavorit), car l'home també ha volgut fer-se
present al gran moment històric que el qua-
dro commemora.

El que no saben els nostres lectors, és
que .aquest quadro espera ésser despenjat
per sofrir una modificació. Serà deguda a
un conegut de l'autor.

—Batlle — va dir,li greument —, heu fet
una badada molt grossa.

—Què ?--va fer l'autor, esverat.
—.Mireu, jo vise em aquesta- casa—i en -

senyalà una del quadro—i. aquells dies de
la proclamació de la República, tots dls
veïns de la plaça de Sant Jaume no es mo-
vien dels balcons. Vós, en canvi, heu pintat
les cases de la plaça amb els balcons tan-
cats i barrats. Semblarà que els veïns d'a-
queli barri sabotejàvem 1a República.

—Es veritat — féu convençut i compun-
git, l'autor —. Ja ho arreglaré, ja ho arre-
laré...
I, ves per on, aquest quadro encara serà

((millorat)). Per nosaltres, però, que no s'a-
moüni l'autor. Ja ens està hé com està.

Piquiponiana

Aquesta és fresca. Era el dia del trasllat
de L'Opinió i La Flumanitat a la imprem-
ta dels altres diaris piquiponians.

Com no té res d'estrany ien dies així, sor-
gien dificultats. A1gum •pessimista ho veia
una mica negre que aquells dos diaris poo-
geussin sortir aquell dia. E1 senyor Pich i
Pon, com a bon capità d'indústria, enco-
ratjava

—Han de sortir — digué—. S'ha de fer
un trust de força.

Alegria de Cervera

Amb motiu de l'aniversari de la Repú-
blica l'alcalde de Cervera fou .pregat de dir
aquelles frases optimistes pròpies del mo-
ment.

No es féu pregar ; s'adreçà al poble amb
l'aire rialler que li és habitual, i digué

--Senyors, la nena ja té un any!

Esporf i ciutadania

Dissabte passat, quan el director esportiu
de La 1?ambla va fer la distribució de feina
por la jornada futbolística de l'endemà, es
va trobar que no podia disposar dels res-
senyaires que necessitava. L'un s'excusava
dient que tenia feina, l'altre que havia d'a-
nar a un enterrament, etc.

EI cert és que l'endemà a la tarda, tota
la plana major del setmanari en qüestió —
di-rectors, administradors, director eepiri-
tual i ressenyaires de!l •primer team — tots
eren a 1•a Monumental avorrint-se amb la
corrida..

Sort que La Rambla •posseeix un nom-
brós stock de redactors. Del contrari, él di-
lluns s'haurien vist en la necessitat dé po-
sar un avís dient que no podien publicar
les ressenyes de futbol del diumenge per-
què els redactors havien hagut d'anar als
toros.

La verífaf d'un donatiu
Fins els no-aficionats als toros estan as-

sabentats de la gran rifada de qué amb el
pompós títol d'uEl Rodeo)) van ésser vícti-
mes els aficionats barcelonins per un em-
presari que els va encolomar quatre cose-
boys, dos cow-giris i tres pell-roges de dub-
tosa procedència .

Doncs bé : el governador, que va saber
l'escàndol imposant que s'armà a L'hora de
la festa, va cridar ]'empresari, i després
d'armar-li un esándol li va fer saber que li
posava una multa de cinc mil pessetes.

L'endemà els diaris duien que l'empre-
sari en qüestió havia donat mil duros per
la subscripció pro-hospitals. D'aquesta ma-
nera l'home va poder passar per magnàmim
i generós, i no li perjudicaven en el negoci
a les altres ciutats on havia de presentar el
mateix espectacle.

Els Dijous --^ Blancs
De bromes a veres	 1	 l	 1 t	 ti	 11

veritable Diada del Llibre la veuran aquests

---"-ni e s pa e es que :ren e terra ciqucil

escalfa-panxes, veritat?
—1 els mateixos que el vàrem muntar

allí—contestaren rient.

A cadascú, els seus

Invocant la seva qualitat de diputat es-
panyol, el comandant Franco es presentà
d'altre dia al Consolat argentí a demanar
permís per visitar el vaixell Chaco i veure
si els deportats pel Goverin de la República
del Plata que romanen encara a bord, estan
o no ben atesos.

El cònsol li digué que no era, aquest,
assumpte de la seva jurisdiçci¢ i que 4'únic
que, en tot cas, podria concedir-li 'Cautorit-
zació demanada, era el capità del vaixell.

No sabem si En Franco visità després
cl capità del Chaco.

Però dóna la casualitat que l'endemà de
la seva visita al Consolat argentí, va cór-
rer la notícia, sembla que certa, que En
Frsmco es proposava soflicitar del Governi
espanyol permís per anar en avió a Villa
Cisneros.

Aquesta notícia ha fet suposar a molts
que En Franco s'entrevistà, potser, en efec-
te, amb el capità del Chaco i que aquest li
degué respondre:

--Home! I que no en temen vostès de
deportats?



Madrid, 1906. Pocs anys, alegria en el
cos, tracte amb els inconformistes, els sufi-
cicnts diners per anar tirant (no en callen
gaires). Què més podia demanar?

Ara, envellit i, el que és pitjor, enreumat,
recordo tot aquell passat de joventut, en
aquell Madrid de l'època de les famoses

Valle-Inclán

De la seva butaca del pati s'alça Valle-
Inclán, en sentir això, i diu en veu alta
perquè tothom e1 senti:

—¡Eso es un paraguas!
Naturalment, es va armar el gran es-

cEndol, que :no havia d'ésser el darrer que
provocava Valle-Inclán, en teatres i en al-
tres llocs.

Una nit, el pintor Ricardo Baroja (germà
de Pío, el novellista), causeur divertidís-
sim, va ficar el gran don Ramón en un fet
extraordinari que val la pena d'explicar.

Anem per parts, com diuen els advocats.
En aquell any r906, en un local de Madrid

anomenat Frontón Centrad es va inaugurar
un espectacle de varietés : cu..pletistes, tam-
guistes, tocaores.., la Fornarina, la Cande-
laria Medina, la Mata Hari—fusellada, quan
la guerra, a Vim•oenmes —, la Pastora Im-
perio — que aleshores començava — i una
parella de ball d'excepcional bellesa física
que treballava seta el gnom de Las Camelias.
L'una es deia Victoria i ]'altra Anita ; de
cognom, Delgado.

Lector, lector, no et diu res aquesta dona
bonica i ballarina que s'anomena Anita
Delgado?

Per darrers de maig de rgo6 estava anun-
ciat el matrimoni d'Alfons XIII i Victòria
de Battenberg, amb assistència de prínceps
estrangers. I, mentre es preparaven les fes

-tes de les noces, vaarribar a Madrid el
najáh de Kapúrtala (aquell príncep indi que
una dama barcelonina que surt sovint als
Ecos de sociedad no ha pogut mai anome-
nar d'altra manera, i ben seriosament, que
el «Sultán de Compostela»).

Arribar el rajàh a Madrid, sortir una nit,
veure l'Anita Delgado i tornar-se boig per
ella, tot va ésser u. Carretades d'obsequis
sortien de l'Hotel París cap al Frontón
Central. El rajàh s'ho havia agafat a la
valenta, i quan a un home 1i passa això i,
a més a més, gaudeix d'un bon passament,
no hi ha res a fer,

Mateu Morral, el dia del matrimoni reial,
va tenir l'acudit de llençar una bomba al
pas de la comitiva règia. El rajàh, gens
avesat a aquestes coses, va sortir disparat
cap a París en el primer exprés. I, per

Anua Delgado al palau de Kapurtala

tertúlies literàries que tenien lloc en els
cafès de Levante, Candelas, Lisboa i IEl
Henar.

Aquell café de Levante!
—No lo ponga usted en duda, querido

Moragas — em deia una nit, anys des-
prés, l'autor de Luces de bohemia —, aquel
café de Levante de nuestra época ha teni-
do más influencia en el arte y en la lï era-
tura contemporáneos que un par de univer-
sidades y academias.

Perquè la veritat és que la reunió em
l'oAntiguo Café de Levante», que presidia
don Ramón María del Valle-Inclán, va ar-
ribar a tenir oorresponsa.Is .a Londres, París,
Roma, Basilea i què sé jo a on més. De
passada, era una reunió a la qual tots te-
mien.

Era en aquells temps em què l'escultor
Mateo Soto (l'inseparable, a Barcelona,
d'Enri•  Casanoves) vivia, si mal no recordo,
al carner de Calvo Asensio, amb el mateix
Valle-hnclán, que llavors, ara i sempre,
s'ha distingit per urna insubornable ¡nde-
pendència de caràcter i una gran austeritat
de costums.

La porta del seu pis es trobava sempre
franca. Dia i nit, a d'hora que fos, era
possible d'entrar al pis de don Ramón, per-
què !no tan sols no en tancava la porta,
sinó que, quan sortia, deixava la clau al
pany per la part de fora.

—Perd, Valle, que no veu que això és
estar esperant que el robin?

Aquesta pregunta el deixava parat. En
la seva cambra, Valle-Inclán només tenia
el llit, una tauleta de nit, dues cadires de
fusta blanca, una taula per escriure i una
panòplia amb dos florets i una careta d'es-
grima.

En aquclls anys, Valle-IncEm, i Baroja
i Azorín, començaven a obrir-se pas a Ma-
drid. Tots tres abominaven impetuosament
de tot, i, obrant d'una manera admirable,
don José 'Echegaray era l'autor dramàtic
que més combatien.

En una estrena, a ]'Español, d'una obra
d'aquell ex-ministre, Díaz de Mendoza, in-
terpretant-ne un personatge, deia

—;Es inexplicable esta mujer! Bella y
fuerte. De seda con nervio de acero.

passa les seves trifulgues, els seus neguits
barco-francès, nat a Bayona, que es deia o les seves alegries que només tenen im-
o ros, la va traduir en un francès magní- portància per un mateix. Vuit o setze pisos
lic, de tal manera que allò semblava un que formen part d'un sol edifici, són vuit
capítol de Chateaubriand. Degudament sig- o setze escenaris de decoració contradictòria,
nada per 1'Anita Delgado i correctament en els quals uns quants personatges com -
franquejada, la carta fou dipositada amb	 p;etament diferents l'un del altre represen-
tots els honors en la boca d'aquell lleó que	 teu les farses més oposades. De tant en

tant ve¡em aturat a una porta un carruatge
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de la funerària, pompós o deficient segons
les fortunes i les vanitats que han fet de
coixí a l'agonia del difunt. A l'hora de Ile-

 var-nus, complicacions d'ordre patològic o
 d'ordre econòmic tan aviat ons roseguen el

queixal del senycom ens claven una agulla
a les butxaques de d'armilla ; això són cases
que cadascú s'ho sap i formen part d'allò

vv g que en dïem vida privada. Passa, perd, que
 a les nostres penyes i en els nostres diàlegs

  amb els amics, sempre hi ha un llauna o
un desaprensiu que ens explica les tases

% d'un braguer que li aguanta la troncadura,
les peripècies d'un rècord de caràcter eròtic

	

' 	 o les excellències d'un nen de tres anys que
:) ^multiplicar i dividir com els gossets en-

sinistrats del circ. Aquestes confidències i
 f	 moltes altres, les acceptem per ^allò de 'la

q	 mútua tolerància i de la bona educació, perd
no arriben mai a convertir-se en temes

	

,°	 apassionants, mi duren hores i hores damunt
a	 d'una tauila de marbre. Hi ha, però, un

j	 tema de conversa que sembla que no ens

	

^l	 sq	 cansa mai, que l'abandonem .amb el blau
de la matinada per tornar-10 a repondre

	

1	 amb la platejada opulència de 1a tarda vi-
^t	 rl '	 nent, i a l'hora de l'aperitiu encara li treiemalt	 r el suc, i sura enfaristolat i irreductible entre

t	 la líquida decoració d'una sopa d'aliment,
i en el cafè encara apreta i en el sobre-

q' taula s'allarga mandrós com un d'aquests
gats siamesos d'ull fascinador. Aquest tema
és el tema polític, però fent referència a la
política immediata del nostre país, la que

	

El rajdh de Kapurtala	 ¡ s'ha produït tot just fa dues hores i la
que es produirà demà al mat[. I en el

i feia de bústia die correus al carrer de Car- tema polític, hi ha una paraula aquests
retas.	 dies que ens emociona a tots, que no es

Endevineu quina resposta va tenir aque- mou mai dels nostres llavis i li donem vol-
lla carta? Doncs, abans de complir-se una tes i més voltes. Aquesta paraula és la pa-
setmana, arribava a la tertúlia del cafè de Taula 'Estatut. L'Estatut que va votar Ca-
Levante el cap superior de les cavallerisses talunya i que volem que reconeguin les

de Kapurtala, acompanyat d'un talonari de Corts constituents, és tot un articulat d'a-
xecs com no n'havíem vist mai cap,	 tribucio^ns que ans garanteixen una auto-

nomia. L'Estatut em realitat representa uns
quants plecs de paper, no té l'Estatut ni
cara 'ni ulls ni consistència corpdrea, perd
nosaltres en parlem tant i el volem tant
aquest (Estatut, que ja ens fa ]'efecte que
és com un ésser a-cal, una mena d'androgin
meravellós, com aquells àngels d'ales po-
tentíssimes i tornasolades i de somriure
desapassionat, que pintaven els pintors del
quatrecents, esmolats de gana i d'entusias-
me. I ara tots estem amb l'ai al cor, de si
el retallaran, de si no cel retallaran, de si
passaria això o no passaria a'lló ; som tan
gelosos de les ales d'aquest ésser brillant
que representa les nostares aspiracions més
nobóes, que la por que les eixalin fa l'efecte
d'una matèria efervescent que va bullint em
totes les converses i en totes les discus-
sions.

Aquests dies, al voltant de l'Estatut, res-
1 pirem, perd, un aire fresc d'optimisme. Sem-

bla que Qes coses estan encarrilades en un
bon sentit, que els polítics dirigents s han
fet càrrec de llur responsabilitat en unes
hores com aquestes, i que el catalanisme
net i pur s'imposa. Això a tots nosaltres
ens dóna una alegria positiva, una franca
febre d'alegria, com no ens la dóna cap
altra cosa de les que ens passem en aquest
móra de misèries. Molts de nosaltres, amb
l'Estatut, patirem de les mateixes migra-
nyes, de la mateixa hiperclohídria, tindrem
els mateixos fracassos sentimentals i la ma-

1 teixa penúria económica. Res del nostre or
-El cap superior del bestiar de Kapurtala ! ganisme ni de la nostra felicitat privada no

tenia del seu sobirà ordres concretes i ca- s'immutarà, quan tindrem l'Estatut a la
tegóriques : demanar oficialment la mà de butxaca i comencem a implantar-lo. Ma!

-l'Anita Delgado per casar-s'hi de debò, i grat això, la nostra alegria va creixent, una
• de passada, endur-se la seva germana, la mana de satisfacció d'un ordre indefinible,

mare, el pare, la Candelaria Medina, don un goig més perdurable, més líric, més
Ramón, Ricardo Baraja, Rivas Cherif i ¡ seré que tots els espasmes, se'ns apodera de
tots els que volguessin .afegir-s'hi de la cap a peus, i les paraules Catalunya i 'Es-
tertúlia del cafè de Levante.	 panya sembla que ens aixcquen el cor.

Això sí que era un triomf de la «peña Jo confesso que m'ha produït una ale-
pictórico-literaria del Levanten! Entronitzar gria enorme saber que la reunió dels parla-
a sobirana índia una ballarina malaguenya 1 ¡ mentaris, dilluns passat, va anar com una

En nom de tota la colla, el pintor Oroz, I seda, i va tenir urna certa majestat de sessió
el traductor de la carta, va acompanyar a l̂  h'istbrioa dintre la vida del catalanisme.
París, en representació de la tertúlia, les	 I m'ha produït una alegria enorme l'article
Camelias i llur distingida família,	 del senyor Cambó a La Veu. Aquest arti-

El comiat fou entenniclor. Don Ramón, ele és un cant de catalanisme pur, una lliçó
com a última recomanació, va dir amb tota admirable als derrotismes i les ganyotes que
la seva prosopopeia a l'afortunada balla- 	 Is senyors de la Lliga han utilitzat aquests
rina :	 darrers temps. Meintre el senyor Ventosa

—A ver, Anita, si me consigues para mi s'ha passejat per Bilbao i per Andalusia
una condecoración de Kapurtala con uso de fent uns grans marramaus de sagristà en-
uniforme,	 gabiat i predicant la tragèdia i la plaja de
Durant uns mesos vàrem esperar que un sofre, sense parlar de Catalunya ni de l'Es-

dia veuríem Valle-Inclán entrant al cafè tatut i només jugant el joc lamentable dels
amb turbant de musselina, caftan de cat- entrebamcadors de la República, el senyor
xemir i alfanx.	 Combó, des de París, es veu que estava

* a *	 rumiant la paraula de gran polític i de gran
Aquesta és, potser, la més important de catalanista. I 1a paraula, l'ha trobada i

les anècdotes de la vida die Valle-Inclán, La Veu de Catalunya, naturalment, no ha
perd se'n poden contar moltes més, i totes tingut altre remei que publicarla amb urnes
divertides,	 grans lletres, perquè la paraula del senyor

Per acabar, us diré que una nit va caure Cambó és la justa i la precisa.

en aquella tertúlia de cafè, presidida per Jo confesso que no he sentit mai.l'orto--
don Ramón, l'inventor d'un específic contra dòxia de cap partit d'una manera irreduc-
les malalties de l'estómac. L'home desit- tibie, i diverses vegades he afirmat que
java anunciar en vers la seva creació, la clintre meu 'no hi ha cap condició que ser-
,dHarima Plástica», i, com qui no diu res, veixi per fer política die partit. Es per això
va triar Valle-Inclán perquè ]i fes els ver- que l'article del senyor Cambó m'ha fet
sos. Per cada anunci prometé pagar-li, a aquest gram efecte i m'ha produït aquesta
('acte, vint pessetes, 	 gran alegria. Jo no he deixat de creure mai

Dues de les estrofes que van brollar de en la integritat catalanista de l'ànima del
1a seva ploma són aquestes :	senyor Cambó. Les falles, les grans equivo-

«Entoda fiesta onomástica	
cacions d'aquest home es poden judicar ara,

os 	 : Comed, bebe, •	

o es poden judicar amb la perspectiva del

	

dije 	 ; el que no es pot deixar de reconèi-
atracaos, absorbed	 xer és el catalanisme constant de Cambó.
las dosis de Harina Plástica,)) 	 Es á dir, les paraules Catalunya i Cambó

un cordelero enfermó,
pero al punto se curó.
¿Cómo? Con la Harina Plástica.«

I enllestirem amb aquesta, que per cert
costà molt de convéncer l'inventor d'haver-
la de pagar:

«La pesadilla fantástica
os agobia en invernales
noches? ¡ ¡ Los estomacales
jugos con la Harina Plástica
reconfortad, animales ! ! r,

RAFAEL MORAGAS

Enginy o barra?
L.1 més bo, perd, no fou el que acabem

d'explicar, sinó que -l'empresari d'aEl Ro-
deo» va afanyar-se a telegrafiar a Madrid,
i 1'undemà tots els diaris que donaron mas-
sa detalls de l'èxit de la pandilla a Barce-
h na, van veure exhauridés llurs edicions
gairebé abans de posar-les a la venda, ja
que e4s mateixos pell-roges i els mateixos
cow-boys havien d'actuar quatre dies des-
prés a Madrid.

Amb tot, els madrilenys que es van deixar
encerar no passaven de tres o quatre mil,
però ja foren prou por armar un dels es-
càndols més imposants que es recorden a
la Villa del Oso y del Madroño.

L'endemà, però, el governador de Barce-
lona va rebre un telegrama, signat per
l'empresari de referència, que deia : « Ob-
tenido triunfo clamoroso en Madrid. Artis-
tas han sido llevados en hombros por la
multitud hasta el hotel.,

No se sap si a Madrid també va haver de
destinar una quantitat a alguna subscri'p-
ció benèfica.

Més esporo í ciutadania
Els redactors de boxa del diaris barcelo-

nims han rebut aquesta darrera setmana la
següent comunicació, que reproduïm tex-
tualmunt perquè es vegi que una cosa és
fer esport i una altra ciutadania.

«Mol Sr, nostre, el motiu de 'queste ser-
veix per notificarli que e.1 Boxim Club Ma-
taró, haven trovat una espeyosa sala pcx
l'entreno a trasledat el seu Club en el Car-
rer de le Consepció No. 29 Baij en el cual
diariamen si entrenarán tots els se usaso-
ciats e des hores cunvimgudes, esperan din-
tre de poc que será un d'els millors Clubs
Catalans.

Dons le`fisió que yá es mol gran comen-
tan els grans proxectes que te pensats fcr
aqueicha societat.

Danli a V. les mes expresibas Mersés per
antisipades esperán ser degudament atesus
es rretiren els seus afmo S. S. — El segre-
tari.0

Ja sou de l'Associació Protectora de l'En-
senyança Catalana?

Francès difícil
Aquesta anècdota data de pocs dies, de

quan l'equip femení francès de natació ((Les
Mouettesn va visitar la nostra ciutat.

Amb tal motiu els nostres nedadors, quin
més quin menys, varen fer mans i màne-
gues per poder lluir-se davant de les par¡-
senques. Un d'ells, perd, aviat va deixar
córrer les diguem.ne converses que mante-
nia amb una de les noies.

—Sí, home—deia—, parda un francès do-
lentíssim i mo hi ha manera d'entendre-la.

A la bona de Déu
Parlant de nedadors recordarem una al-

tra anècdota que va succeir a París durant
la darrera Olimpíada.

Es trobaven a la capital francesa uns ne-
dadors catalans seleccionats per a represen-
tar Espanya en la competició. I un dia un
grup d'ells passejant per un dels bulevards
extrems va trobar tramquil•lament asseguts
a la terrassa d'un bar dos o tres dels seus
companys que no havien estat mai a París
mi sabien un borrall de francès.

—(I bé, què feu aquí?—varen preguntar-
los.

—Oh, mireu, hem agafat una pila d'au
-tdmnibus i de metros, ens hem perdut i

com que no sabíem trobar 1'1 otel, ens hem
assegut aquí a esperar que passés algú de
vosailtres.,.

La cortesia
Durant .la mateixa Olimpíada, els neda-

dors passaven moltes estones a la grada de
la piscina. Un dia un d'ells va comparèi-
xer amb um suèter d'un color verd fortís-
sim i tot era anar enraonant animadament
i de manera sucoessiva amb l'un i l'altre
a fi que tots s'adonessin de la seva adqui-
sició. N'hi havia un, home de poques ,pa-
raules, que en feia molt poc cas ; a dar-
rera hora, però, no va tenir altre remei que
dir-li un senzill:

—Dispensi, em pensava que era un ocell...
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EI millor en
mecanisme de
fabricació
su •isa en mo-
dels creats i
executats per

JOIER IIIA
Rbla. del Centre, 33 - Passatge Bacardí, 2

DEL CARNET D'UN REPORTER	 LÄI'E IITIY
1:::::. 
	 1ac:::è c es ci e \ 't 1 1 e	 ti c 1 ct ii ^^ alegria més forta. —Ala casa par-

ticular de cadascú de nosaltres cadasc' h'

tant, >l'Anita Delgado es va quedar sense
pretendent, cosa que no sembla ésser gaire
ben vista entre ballarines.

Per consolar-la, la tia de les Camelias,
que era, com qui no diu res, la Candelaria
Medina, deia a la mare de les dues balla

-rifles
—Otro saldrá : tú vas a ver. Y muy

m'alegro qu'eze tío se haiga marchao, por-
que no sé si sabrás qu'ezos moros disen a
las chicas que ze vagi a cazar, se las llevan,
nae las encierran en un sitio que le llaman
el já^ren, pasan la noche de novios y ar día

J siguiente les cortan la cabezq.
Com es veu, la idea que la Caindelaria

Medina tenia de l'Orient, en veritat, era
prou per consolar tota ballarina i senyora
mare abandonades.

Al cafè de Levante es van succeir les
nits comentant la bomba de Morral, la de-
tenció de Nalcens, d'Ibarra, de Ferrer i
Guàrdia ; del rajàh ja no se'n recordava
mingú. Perd, p- les tantes. d'una matinada,
arriben Les dues Camelias, i l'Anita, diri-
gint-se a Valle-Inclán i a Ricardo Baraja,
els diu amb la seva emmandrida veu ca-
racterística

—¿.Sabéis? El moro ese me ha escrito
una carta. Està en franchute y me la ha
traducido una que está en el «varietés» con-
migo. Y yo — anava dient l'Anita —, al
moro le he contestado y quisiera que us

-tés me dijerais si eso que puse está o no,
por si es caso, la mitad de bien...

1, acompanyant la paraula amb el gest,
I'Amita va en•cnyar a Valle-Inclán uns gar-
gots sobre un magnífic paper de cartes
ratllat de color de rosa.

Els gargots, més o menys, venien a dir

((Madrid, 20 de junio de icjo6. — Sr, don
Maahrhajajaa de Kaahphurtalala. Mi dis-
tinguido señor y amigo : Celebraré que al
recibo de la presente, goce usted de la más
perfecta salud como la mío a D. G.n

Llegir aquestes ratlles don Ramón i dir,
cridant ¡ amb el seu ceceo habitual, fou
simultaini

—¿Pero, tú creen que a un rajáh de Ka-
purtala se le puede ezcribir así y con un
estilo y papel de cocinera? ¡Tú estás lo-
ca!,,. A ver, pronto... Recado de escribir...
Ricardo Baroja y yo te ezcribiremos la car

-te...
Amb el meu natural tímid, sols indicaré,

per no comprometre els supervivents de la
tertúlia, que allò que es va realitzar aquella
memorable nit ve a ésser taro prodigiós com
un conte de Gautier.

Valle-Inclán va escriure una carta incen-
diària, capaç de fer enfollir tots els prín-
cops de la India i països veïns. Un pintor

«Retorciendo la filástica	
per mi són inseparables ; si Cambó deixés

I;n moment d'ésser catalanista, és que un
bruixot li hauria fet la mala passada de
convertir-lo en un altre home, Cambó ja
no seria Cambó.

Joser MARIA DE SAGARRA

Una gran venda d'art
ON...? QUAN...?

Dissabfe, dia 23, Exposició



La cort del Gran Mogol, segons un gravat del segle XVI11

td!I ^^Ifd l ^^ rpafs 1 estra
Insuperables, a prea

sudes les da-
nerer novetats del
., - Tall i conteccló
imament BARATS

A la. dreta del lector, una torre romana i part del Castell dels Tres Dragons

t i)) L

EI Casteil dels Tres Dragons
No podria identificar els dragoms i, en ve-

ritat, no sé si hi ha tals dragons, ni si els
dragons són tres. Però m'han mostrat el
castell. IEdifieat sobre les muralles roma-
nies, refet en bes èpoques romànica, gòtica
i neoclàssica, és avui una fortalesa unte-
grista i l'esperit dels dragons suposats no
té res de romà. I no sé ben bé por què,
però m'ho figuro, en diuen, ara de poc, el
«Castell dels Tres Dragons»,

Aquesta fortalesa depèn del senyoriu tar-

L'OPI DE L'INTEGRISME A PROPOSIT DEL GRAN MOGOL

4h•ønI• .	 .Histories de diamantsF.i.i	 Des de les èpoques més remotes l'home nament de la colleeció de diamants de la
ha donat un valor extraordinari a unes pe- corona anglesa, al poder de la qual vingué
dres petitetes que es distimgion per llur a parar per mitjainccria de la Companyia
extraordinària bellesa, .per certes qualitats	 Anglesa de les Indies.
específiques i per llur raresa.	 a. *.

1'barinlzovifx al poder	 Hom les ha anomenat pedres precioses,
i el nom no és exagerat, car n'hi ha que Una història digna d'una novella apas-
assoleixein preus realment fantàstics. Perb sionant o d'un film d'aventures és ila d'un
si .ara — segons notícia reoentment publi- altre diamant cèlebre : l'Orlov. Cal dir que
cada a la premsa — Rockefeller acaba de abans de la revolució els tsars .posseïen la
comprar el Gran Mogol per dos -milions de primera fortuna del món, superior a la

Recentment un diplomàtic de la Santa
Seu, que ha residit a Mèxic, deia a un
polític espanyol que els eclesiàstics mexi-
cans han tingut la virtut d'esperar durant
prop de mig segle una revolució conserva-
dora que restablís llurs privilegis. Al cap
dels cinquanta anys, en lloc d'arribar l'hora
del golpe, va pujar al Poder un home que
es diu Plutarco Elias Calles. Malaguanyats
cinquanta anys d'espera anguniosa!

Entretant, mentre l'Església mexicana es-

perava el golpe i vivia en pe mite de l'in-
tegrisme, no es feia res positiu. IEl pretext
d'una revolució messiànica era magnífic per
nio fer res.

L'Església mexicana deu al president Ca-
lles 'l'extermini del mite de l'integmisrne.
L'obra va costar sang, màrtirs i tot, però
després de la desintoxicació de l'api de l'in-
tegrisme va venir el deixondiment. I ara
ja no es compta .amb l'integrisme i tot es
construeix sobre fonaments nous.

A França, al •cap de setanta anys de Re-
pública, l'integrisme fou condemnat per
l'Església. Ací ano serà condemnat perquè,
afortunadament, no té tant gruix doctrinal.

No obstant, Roma vigila l'integrisme es-
panyol. I no es deixarà enlluernar per auto-
homenatges, ni ;pels agraïts al fons ae rèp-
tils, ni peY la brama d'uns miracles que
vénen seguits per .la mort súbita. Roma
vetlla i posseeix els plans de les fortaleses
integristes. Entretant ronden uns forasters
misteriosos, wns espies, o més ben dit, uns
observadors del Vaticà, que no visiten els
castells ni les sagristies. 1 és que hi ha
oerts contactes, ací potser inconscients, en-
tre l'Acció Francesa i certs .accionistes es-
panyols.

I els observadors constaten que entretant
l'opi de l'integrisme no fa ni deixa fer, i
que després de tants anys d'actuació de la
política ainti-integrista dels Gasparri i Pa-
celli, a Barcelona encara és i'hora que hi
han dentendre res.

Els observadorstambé han pogut ado-
nar-se que, sota el pretext d'una <(unitat
catòlica», sóm combatuts, tant com mai, els
sentiments deis catalans en la qüestió de
l'idioma. Roma voldria rectificar sanse fer
gens de soroll l'error comès en els temps
de la dictadura. Però l'integrisme és tan
poc diplomàtic!

***

Entretant, mentre al Castell dels Tres
Dragons preparen activament un aütohome-
natge, un grup de catòlics que creu més
en l'acció apostòlica que .en la resistáúcia
integrista s'ha d'acontentar mostrant amb
ironia el Castell dels Tres Dragons.

I així estafin les coses.
Em sembla que m'he explicat i que ens

hem entès.
MANUEL BRUNET

Hi ha una tècnica del cop d'Estat ; sem-
bla que comença a. haver-n'hi una del re-
torn a la legalitat. Tècnica no exempta de
Qerills. Alfons XIII podria dar-ne raó. El
rei Alexandre de lugoeslàvia ha volgut tas-
sar en dos temps de la dictadura a la nor-
matitat. El primer tems ha durat des del
setembre passat fins ara. El general Givho-
vitx, que feia de Primo, passà en l'esmen-
tada data a fer de 13erenguer. Ara, esta-
blerta una Constitució i fetes unes elec-
cions, el rei ha vist el perill de continuar
en una dictadura dissimulada, i el doctor
Voieslav Marinhovitx ha estat triat com a
cap del govern.

Marinkovitx, que estudià a París el dret
i les ciències polítiques, fa vint-i-cinc anys
que intervé en la política iugoeslava ; mi-
nistre en gairebé tots els governs durant la
guerra i la postguerra, es revelà a Europa
en 1925, com a ministre d'Afers estrangers.
Tots els hablituals de Ginebra el reconeixen
com de la mateixa categoria que un Benes
o un Titulesco. Es el millor home que el
rei Alexandre podia trobar fier acceptar el
/oder en un moment tan compromès, no
sols per la situació interior del pals, sinó
Qer la internacional.

La dissolució dels "nazis"
El govern del Reich ha considerat que és

feina seva el manteniment d'una organit-
zoció armada, i ha dissolt, iber decret de
dimecres de la setmana passada, les forces
d'assalt hitlerianes, les quals han hagut de
lliurar a les autoritats tots els uniformes,
banderes, avions, camions, material sanitari,
instruments de música, etc.

No era un secret per ningú la formida-
ble preparació militar dels nazis. Sembla
que el govern del Reich no s'hi acabava de
decidir perquè gran part dels components
de les tropes hitlerianes no tenien altre mit-
jó de vida, i suprimir-los aquest era aug-
mentar el nombre dels sense feina.

Dijous j5assat, Hitler ho deia al corres-
ponsal de The Evening Standard : «Dels
400,000 homes de les tropes hitlerianes,
300,00o són sense feina, l'amor dels quals
pel govern no augmentarà gens amb aques-
ta mesura... Aquesta desaparició no serà de
llarga durada ; les meves tropes renaixeran
aviat, i llavors constaran de 600,000 homes.»

¡Y!adame Llanau

La cèlebre Mme. Hanau torna a ésser
á la presó. El prefecte de policia, Chiappe,
deia entre altres coses, en el seu report re-
cent al govern, que tema moltes raons per
pensar que la çonegudu,averiturera era sub-
vencionada per financiers alemanys i `agents
soviètics.

Aquesta detenció presta actualitat a una
frase d'Ybarnegaray, diputat dels Baixos Pi-
reneus, pronunciada fa cosa de dos anys,
quan l'altra detenció de Mme. Hanau. Es
deia que gquesta guardava tot de secrets
fiolltics sobre altes personalitats. Aquell di-
putat va fer

—Mme. Flanau només estava en presó
provisional ; ara està en llibertat preventiva.

Andrew Me/ion
El nou ambaixador dels Estats Units a

Londres, Andrew Mellon, havia heretat del
seu pare una explotació de fusta. Un dia
se li acostà un empleat a demanar-li aug-
ment de sou.

—D'ençà que sóc ací—va fer-li observar—
faig la feina de quatre homes.

—Està bé--respongué Mellon—; ja que
no us puc augrnentar, doneu-me el nom dels
altres tres i els despatxaré.

Mellon, gran colleccionista de pintura —
josseeix teles de Renibrandt i de Goya—,
és un gran lector del Quijote.

—Es el llibre—diu—que dóna una lliçó
més útil als homes : per anar bé, cal no
ésser ni Don Quixot ni Sancho Panza.

Pura raça

Un anunci matrimonial retallat de la pu-
blicació alemanya Vegetarisohe Warte

«Naturista, go anys, esperit cultivat, bus-
ca per casar-se noia alemanya, cultivada,
de 57 a 22 anys, de pura raça germánica,
dolicocèfala, concebuda i nascuda de pares
estrictament vegetarians, criada al pit de
sa mare, alimentada vegetarianament i edu-
cada en els principis naturistes, partidària
del nudisme i de la reforma de la indumen-
tària. Enviar referències naturistes, foto nu-
dista i no nudista, nom i adreça a les ofi-
cines del diari.»

Si aquest matrimoni es fa i en tenen de
1'etits, que ens en guardin un.

L'home enfeinat
Un txec, emigrat ais Estats Units fa ja

temps, pensa nacionalitzar-s'hi. A aquest
efecte, ha de sofrir l'examen acostumat, una
part del qual es desenrotllà així

—Quin és l'actual president dels Estats
Ilnits?

—Noover,
—Quin fou el seu predecessor?
—Coolidge.
—Quan sigueu naturalitzat, podríeu arri-

bar, vós també, a president?
—No.
—Com que no?
—Tinc un negoci de carbó, sabeu, i em

dóna tanta feina d'un cap de dia a l'altre,
que, amb la millor bona voluntat del món
que hi posés, no podria fer de president.

ESPECIALITAT

EN LA MIDA

Janme I, 11
Telèf. 11655

francs, si realment no hi ha errada en el
nombre donat, cal confessar que les pedres
precioses estan en decadència.

En efecte, el mateix Gran Mogol, amb
1a seva forma semblant a la meitat d'un
ou, assolia, molt abans de la Guerra IEuro-
pea, un valor calculat en 12 milions de
bons francs or!! Molts altres diamants han
arribat a xifres exorbitants. Tal l'Agrah,
que pesava en brut 645 quirats i que Ta-
vennier evaluava, en el segle xvll, en 25 mi-
lions de francs. Tal un gran diamaint que
posseeix el Nizam de Haiderabad, descén-
dent dels opulents reis de Golconda, que,
amb un pes brut de 340 quirats, està eva-
luat en cinc milions de francs or. I caldria
citar també e1 Regent, comprat en Iplq
pel duc d'Orleans a l'enorme preu de
3 . 375,000 francs i la talla del qual, que durà
dos anys, costà 125,000 fraines ; t aquell
diamants formosíssim del soldà de Brunei,
o Borneo, pel qual M. Stewart, expressa-
ment enviat piel governador britànic de les
lndies Neerlandeses (aleshores ocupades pels
anglesos) oferí 150,000 dòlars, dos bergan-
ti,ns de guerra perfectament armats, i una
gran quantitat de pólvora i municions...
sense que ea soldà qe'n volgués desfer,
creient que li donava sort.

Els sobirans de l'India s'han distingit
sempre per llur riquesa sense rival en pe-
dres precioses. IEls Grans Mogols a Agra
i a Delhi, viviein en mig dels tresors més
fabulosos. Però res no .assoleix la quantitat
increïble que en tingueren els de Golconda,
nom que ha esdevingut cèlebre com a si-
nònim de riquesa sense fi. Avui Golconda
no és més que unes ruïnes, situades a
i8 quilòmetres a l'Oest de Haiderabad, la
capital del reialme indi del mateix nom.
Vells canons coronen encara els vuitanta
set bastions de les seves immenses mura-
ll es. , . Això, i unes poques runes a dintre,
és tat el que queda de la sumptuosa resi

-dència del gran Kutb Shahi.
D'algunes d'aquestes pedres .precioses 

—massa precioses, i tot... — s'ha apoderat la
llegenda, fent treballar les imaginacions dels
homes, admirats de tan incomparable ri-
quesa continguda en espai tan .petit...

Així el Koh-i-noor (la «Muntanya de
Llum )) , si us plau !), el més preciós d.ia-
mant de la corona d'Anglaterra, és també
el que hom coneix des de temps més re-
mots... •car ja e1 portava Kanna, rei d'Agra.
I si us interessa saber quan, us ho diré
amb tota exactitud : en d'any 3001 .abans
de la nostra era — ni un més ni un menys!
Voleu sortir de 1a llegenda per entrar a la
realitat? Aleshores us diré que pertanyé al
Shah Shuja, rei de Kabul, entre els tresors
del qual fou trobat. Més tard s'apoderà
d'ell Rangit Si^ng, el ((Lleó del Penjab»,
que es féu rei dels Sikhs i que conquistà
en 1818 Multan i P^eshauar i en 1819 Ca-
shemira. Aquest Lleó del Penjab us l'he
de presentar amb tots els honors, car era
un pobre diable. Tenia tot just de què
viure : el desgraciat, modestament, havia
fet collocar en la sella del seu cavall dia

-mants per valor de 75 milions de ,pessetes
or, i, després, hi féu afegir la Muntanya
de Llum. Però la història d'aquesta mun-
tanya ha estat, després, una mica desgra-
ciada. Tonia — quart pertanyia a Rangit
Sing — uin pes de s86 quirats i mig i hom
calculava el seu valor en tres milions i mig
de pessetes or. Després fou retallat i això
féu baixar el seu pes a roe quirats an-
glesos. Amb tot és encara el més bell or-

Compañia General de Tranyias

Vencen£ en 1 de maig propvinent
el cupó número 52 de les Obliga=
cions al 4 per cent d'aquesta Com=
panyia,s'assabenfa als senyors Ee=

nedors que el pagament de 1'expres=
saí cupó restarà obert des del dif

dia a raó de deu pessetes per cupó,
deduinf pessetes 1'2193 pels ímpos=
fos legals, en les següenfs cases de
banca: «S, A. Arnús=Garí » , <' Banca
Arnús, S. A.» i «Crédif Lyonnais».

Barcelona, 16 d'abril de 1932
EL DIRECTOR,

ALFRED ARRUGA

dels més rics nord-americans i a la dels
més fastuosos rajàhs indis, i que se'ls atri-
buïa la més rica oollecció e diamants
existent. I la importància de l'Orlov us
(l'explicareu quan us digui que era ni més
ni menys que 1a més bella pedra d'aquesta
collecció. Tallat en forma de mig ou, pesa
prop de zoo quirats (iqg exactament).

I ara passem a la seva història.
Imagineu-vos, amic lector, que som a

l'India — el país de les religions misterio-
s . I que, posats a córrer .aventures, pe-

netrem en un temple brahmánic existent a
Seringapatam, la vella ciutat, avui decai-
guda, situada en una illa del Cauvery, que
en el segle xvnr tingué 150,000 habitants.
Abans hauríeu pogut veure, en un extrem
de l'illa, el Darya Daulat Bagh, residència
favorita de Tipu Sahib, últim rei de Mai

-sur, ,petit palau encisador om fa una tem
-peratura díeliciosa fi,ñs en els jorns més

calorosos de l'India ; i havent arribat un
poc més enllà, hauríeu vist l'indret on des-
cansen les restes dels dos grane campions
de la lluita contra els anglesos : Tipu 1 el
seu pare Haidar Ah, prop d'aquells indrets
deliciosos que freqüentaren durant llur
vida... I és a l'altre extrem de l'illa on
es troba el vell temple em què hem pene-
trat, fundat en el segle ix i dedicat a Sri
Rangam, és a dir :a Vishnú (un dels tres
déus de la trinitat brahmànica). La imatge
del déu —ens podria dir un vell brahman
de llargues barbes, apergaminat pels anys,
que, com un ombra, passa pell temple —
lluïa, en altre temps, en cada un dels ulls,
un diamant de valor inestimable. I si l'in-
terroguéssim més, encara ens podria afegir
— car, què és el que no sabrà un brahman,
vell d'anys i d'experiència, i capaç de co-
nèixer els fets més secrets i misteriosos?...
— que allà en el segle xv^u, quan el Dekan
estava ericés en les guerres entre francesos
i anglesos i llurs respectius aliats imdígenes,
un soldat francès, és a dir de l'exèrcit aliat
al del deis senyòrs de Maisur (que la déessa
Kalli li hagi menjat les entranyes al míser
profanador estranger!), es fixà en el tresor
incomparable del déu. I aleshores fou quan
li vingué la idea profanadora d'arrancar-li
els ulls. Fingí que es co,nvertia a 'la religió
braihmànica i arribà a conquistar de tal
manera la confiança dels sacerdots del sa-
grat reci:nte, que hom li confià la guàrdia
del temple. ;Esperà una nit ben fosca ein
què una d'aquelles terribles tempestats tro-
picals atronava l'atmosfera i .arrencà un
dels diamants, ya q,ue 1'dltre no volgué
sortir de 1'brbita : el déu no consentí que
la profanació fos completa ! (1 els Mils del
sacerdot espurnejaven d'indignació...)

L'ombra del nostre brahman s'ha esvaït.
Però inosaltres çámpletarem al lector encu-
riosit la història de POrlo£ El scédat fugí
a Madras, on vengué el seu tresor a un
capità de vaixell anglès per un valor equi-
valent a 5o,000 francs or. Portat a Am-
glaterra, el comprà per 300,000 pessetes or
un mercader jueu, 1 aquest, més tard, el
vengué a Caterina II de Rússia per
2.250,000 pessetes or, més una renda vita-
lícia de ioo,000 francs. Bonic negoci el que
1i havia deparat el Déu d'Israel!!

Quina sort haurà reservat realment el
govern soviètic .als diamants de 'la corona?
Han circuilat les versions més diverses, però
hom nio ho sap exactament. 1 així ignorem
on es troba avui l'antic ull de Vishmú
de Seringapatam.

GONÇAL DE R,EPARAZ (riu)

Sociedad Tranvía de Barce=
lona, Ensanche y Gracia

Vencenf el día 1 de maig prop=
vinent el cupó número 38 de les
Obligacions al 4 per cent d'aquesta
sociefaf, s'assabenta als senyors 4e=
nedors que el pagament de 1'esmen=
faf: cupó restarà obert des del díf
día, a raó de deu pessetes per cupó,
deduint pessetes 1'2193 pels impos=
fos legals, en les següents casas de
banca: «S. A. Arnús=Garín, «Banca
Arnús, S. A. >' i «Crédif Lyonnais».

Barcelona, 16 d'abril de 1932
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raconense, .i des del turó més alt de la ciu-
tat vella de Barcelona mira amb recel el
promontori on hi ha encimbellada la Seu de
Tarragona.

Es l'integrisme contra el vaticanisme,
una forma de romanisme contra una altra
forma de romanisme, el feix del líctor que
es sent més fort que la creu, lluita vella en
les joves repúbliques.

L'integrisme és 1a ineficàcia disfressada,
o millor dit revestida, die ((santa intransi-
gèn•cia». Com Israel, creu en un messias,
en um messias que sigui rei i poderós.

El seu cos de doctrina el resumeix la
teoria delí golpe, aspiració vella com l'inte-
grisme espanyol. La teoria del golpe és una
concepció catastròfica de la política. S'as-
sembla molt amb la de comunisme que as-
pira a treure partit d'un daltabaix i espera
l'hora del triomf en el camp d'una guerra
civil.

La història demostrará que 1a fe integris-
ta dura tant, o ni més ni menys, que l'es-
perança. Hi ha fe, .anant llarg, per cim

-quanta anys. Malaguanyat tresor de fe!
Malaguanyats cinquanta anys!

(AMSERIA F.VEI^IIS VIDAL
Plaça Universltat, l
Port& de ¡'Angel, 34

Llegiu, i obreu
I

Trauvias de Barcelona,
en consegúencla s. A.
Quan encomaneu el vostre vestit no
negligia pas de fixar-vos molt en	 el Vencent en 1 de maig propvinenE
teixit i cerqueu una roba que us con-
vingui; permeteu -nos, no obstant, de els cupons número 26 de l'emissió

recornar-vos que ni la qualitat del teixit de 1925 í número 8 de l'emissió de
ni els colors, donaran a un vestit una 1930 de les Obligacions al 6 per
bella aparença,	 si el tall no	 és	 pas
elegant.	 Es únicament el tall el que cent d'aquesta sociefaf, s'assabenta

diferencia	 un	 bon vestit d'un vestit als senyors fenedors que el paga=
qualsevol.	 Amb una roba magnífica mene dels esmenfafs cupons resta=
però de tall ordinari hom no pot obte-

vestit	 ordinari.nir res més que un rà oberE des del dit dia, a raó de
Contràriament,amb un teixit menys bo, pesseEes	 7'50	 per	 cupó, deduinf
però de bon tall, hom obté un excel'lent pessefes O'9113 pels impostos le=
efecte d'estil. 	 El tall correcte permet
així mateix de portar molt més temps gals, en les següenís cases de banca:
un mateix vestit, car aquest no es de-

A Barcelona: «S, A. Arnis=Ga•forma pas amb l'ús.	 Aquest tall co-
rrecte	 no expressa	 pas	 solament	 la rí» í «Banca Marsans».
tendència	 del	 día,	 sinó	 que	 gairebé
s'avança a la del demà; no us pot ésser A Madrid: «Banc Infernacional
assegurada només per un sastre que d'Indús&ia i Comerç» i «Banc de
estigui en constant contacte amb els Biscaia».
corrents de la moda.	 Us assegurem
que si ens confieu l'honrós encàrrec A València: «Banc de Biscaía».
de vestit-vos anireu sempre ben abillat

Barcelona, 16 d'abril de 1932

' P1VIALLAFRÉr EL DIRECTOR GENERAL,

Ronda Sant Pere, 24. - Barcelona ALFRED ARRUGA
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Paisatge poiinèsic d'oOmbre.s blanquese

fet, és la mateixa in fluència que pot cans-	Tota la diversitat de la vida circula pel
latar-se en llibres com Donogoo-Tonka, de	 film. Ei poeta, diria's, en fa un noticiari
Jules Romains, o en alguns fragments d'A-
zorím, de Mtx Jacob o de Stephan Zweig. Passu la gesta dels avions

Aquí,	 però,	 voldríem	 ainotar	 uns	 textos i dels	 soldats i dels	 marins,
poètics on el cinema Ea paper d'espectaéle, i dels	 bandits,
que eI poeta — mirall exacte — s'apressa a i dels estudiants i les	 modistes,
recollir.	 Els temes cinematogràfics, tractats i de	 la	borsa	 i	 les	finances,
o 'no amb ritme de cinema, planen extra- i dels	 homes de presa,
ordinàriament als poetes. Rafael Alberti ha i de les dones que els dominen.
escrit tot un Vibre de poemes, no aplegats
encara,	 sobre	 els	 còmics del	 cinema.	 Els Salten	 com	per	 encís
còmics	 del	 cinema, deu	 poètica,	 sobretot i sense esforç
un d'ells: (Chaplin, que apareix en els ver- d'una ciutat a una altra,
sos de Josep Maria Lòpez.ioó. d'un	 poble	a	 un altre,

Ara,	 dos	 llibres	 poètics	 ixen	 a	 la	 llum d'un	 continent a	 un	altre,
amb suggestions de cinema. L'un d'ells, co- d'un punt a un altre
mentat molt breument ací, és una plaquette d'un so a un altre so
per a amics,	 L'estel errant, de Pere Puig de la bellesa	 d'un	 paisatge
t	 Quiñtana,	 la finor poètica del qual he a	 la bellesa verinosa
remarcat	 ja darrerament.	 Heus	 ací,	 a t a de les màquines,
pàgiina 39, un poema, la font del qual no de la palmera	 en el desert
es gaire difícil d'assimilar al	 film	 de Mur- a	 l'antena	 de	 ràdio,
nau, Tabú : i del nu innocent de les cahanes

al music-hall.
Paisatges J olinèsics, Plenilunis,
nits	 sagrades	 en	 els	 recers	 ombrius... La nova manera, àgil i vivaç, de P. Prat
Fantasies d'amor en la Natura Gaballt,	 és	 idònia	 per	 a	 cantar	 la	 viva

' i melodies d'ancestrals	 destins.	 I agilitat de la	 pantalla.
Déus	 implacables.	 Pureses	 primitives,	 I G. D. P.

MIRABDR

EL CINEMA
DOS^FILMS	 INTERFERENCIES

Reflexos de l'època El cinema en la poesia

Hom podría, encara, discutir la qüestió de
la qualitat artfstica del cinema en el mo-
ment preseint ; àdhuc pot .amar més enllà i
arribar fins a negar-li tota categoria d'art.
0 a l'inrevés, lloar tant les seves excellèn-
cies artístiques, que exigeixi en nom d'elles
una revisió total de l'estètica clàssica. La
disputa pot ésser interminable. En canvi,
tothom es posarà d'acord a reconèixer que
el cinema capta avui l.a fesomia de l'època
que vivim, amb una vivesa i sinceritat sor-

prenent. Fins i tot les mentides que e1 cine-.
ma propaga, són mentides uotants dins l'at-
mosfera social que respirem.

Les obres significatives del cinema actual
oferiran als historiadors de demà, preocu-
pats die moral i psicologia collectives, docu-
ments de primer ordre que el llibre escrit
serà sempre incapaç de substituir. Són loe-
vitables aquestes reflexions quan l'atzar us
convida a pendre coneixement en una sola
nit de dos films tan distints, per bé que
tots dos formidables de significació, com
són La Unia general i El carrer, que és el
que ens ocorregué a la darrera sessió de
Studios Cincos.

Algú ha dit que el cinema democratit-
zava la fantasia. Efectivament, el veiem

freu el dolor
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sempre desinteressar-se de les excepcions del
geni, de la cultura superior, per no copsar
siinó els trets comuns a la psicologia huma-
na. (Espectacle sintètic, no acull sinó las
domiinants d'una època o d'un poble. Tot

-hom enfront del film abdica •com a persona
i adquireix la voluintat de ramat.

La línia general és encara la plasmació
d'un somnipolític i ecombmie d'un poble
que sembla reviscolar-se ara sota una nova
jovencsa, carregada d'espai, de màquines i

dl; voluntat de treball. Ulna mena de gebr-
giques soviètiques sadollades de pucrilitat.
Eisenst^eim ha fet de ple uin film destinat aris
candidats a les futures cooperatives agríco-
les. IEs un film per als pagesos. Tracta
d'instruir-los' ; no vacilla a parlar un lien-
guatge d'un ergotisme pujat. Hi ha sens
dubte pna vena lírica que comunica una
poesia bàrbara i primària en aquelles imat-
ges del bestiar; dels pasturatges 1 dels
camps sinuosos de blat. Hi ha també una
vena apassionada que anima amb um dina-
misme agitat tota aquella peroració a favor
de les màquines, que esclata triomfalment
al final amb una grandiositat que recorda
quelcom del bon i ingenu cinema americá.

No ens oblidem del retard amb què La
Unja general ha estat presentada a Bar-
celona. La repetició dels motius i també
la repetició dels mitjans pot haver fatigat
l'espectador que coneixia algun film que,
com La Terra, tracta del mateix, però •amb
un to iincontestablement més elevat.

Al costat d'aquesta voluntat d'imposar a
tota costa un pla, en lloc d'una realitat,
un film com El carrer sobta tot seguit per
la voluntat no menys enèrgica que l'anima
de reproduir els fets sonsa un bri d'estilit-
zació. No sembla sinó que el contrast exis-
tent entre els dos films serveixi per a ex-
plicar-los. La línia general és l'espectacle
d'una energia que es manifesta barroera

-ment, perd amb un innegable moviment
d'expansió. Es la illusió d'un poble que en-
treveu !la llibertat al cim d'una civilització
material. Em El carrer hi ha, em canvi, una
lucidesa que no deixa ni un racó per abri-
gar una tllusió. Un sentiment de lassitud
t la consciència obscura d'un viure franca-
rnent tràgic, sense que ni tan sols la tragè-
dia aconsegueixi un toelevat, sinó que, al
contrari, tot hi circula en una toinalitat
mesquina i vulgar. Parlar ací del contingut
de T'obra fóra parlar tarot del drama d'Ei-
mee Rice com del film de King Vidor. !El
drama de Rice és prou conegut a Barcelona,
la transcripció de Vidor és prou fidel, per-
qué aixà esdevingui innecessari. Del film en
parlarem quan s'estreni en púbiio. Diguem
sols . com la immobilitat incessant de la
camera i de com el film ha estat realitzat
amb una absoluta oonscikncia del punt de
vista específic de façana de l'obra original.
Els ulls no penetren més enllà de la fa-
çana. Un moment el carrer es commourà,
el seu moviment s'interromp, però serà per
rependre tot seguit la circulació incessant
i momòtoma. King Vidor, realitzador de 1 et
món marxa, semblava admirablement ladi-
cat per a realitzar amb la màxima com

-prensió uin film com aquest.

Pierre Bafcheff
Recordeu Le chien andalou, el film de Bu-

ñuel i Dalí que MIRADOR presentà a Bar-
celona? Recordeu el protagonista? Era Pierre
Batcheff, al qual Soupault retreia, comen-
tant l'esmentat film, que era um delicte que
un actor •com aquell hagués fet fons ales-
hores papers socuindaris. Doncs bé, Pierre
Batchefff ha mort d'una manera una mica
estranya, la setmana passada, a París.

Carn molts, havia començat fent teatre,
teatre d'avantguarda, abans de fer cinema.
Després del film ja anomenat, i d'altnes
d'anteriors poc importants, havia imterpre-
tat, més recentment, Les amours de minuit,
Le rebelle i Baroud. Actualment, volia de-
dicar-se a la posta en escena, la seva veri-
table vocació, per a la qual es preparava
des de feia temps.

Ariosto, cinematogràfic
Bragaglia, un dels homes de teatre més

anomenats d'Itàlia, parla a 1a Revue inter-
ea.tionale du Cinéma éducateur, que apa-
reix a Roma, del temperament de cineasta
de 1'Ariosto i dels inexhauribles recursos
que l'Orlando furioso oferiria al postor en
escena capaç de fi!1mar-lo.

«Són nombrosos els episodis que ofereixen
tots els elements característics d'un film
popular, en el qual tot acaba bé. Em un
mot, en l'Ariosto es poden trobar tots els
films que es vulguin : films d'amor, films
d'aventures, films de gènere històric, films
fantàstics, films d'aviació.»

Troba en l'epopeia de l'Ariosto tot de
condicions que la fan emilnentment repre-
sentabiie, sense fer-ne un film literari. AJ-
huo afirma que té el compte que cal en 1a
il•luminació, en la qual és un mestre, que
sap, tan bé com nosaltres, que tot depèn
d'ella.

«Les Croix de Bois»
Aquest és el títol d'uin dels llibres de

guerra dels pocs que s'han salvat del me-
rescut oblit en qué els ha submergit tots el
pas del temps. Amb els die Duhamel i pocs
Inés, el de Roland Dorgelès, avui, prima-
vera de 1932, encara s'aguan£a.

Recentment, ha estat dut aquest llibre a
la pantalla, sota el control del propi autor.
Amb tot, segons diuen, el film és una obra
d'art independent, original i nova, que pot
viure perfectament sense el suport del llibre.

Un comentarista remarca que aquest film
és un , gran film perquè, com el llibre, no
vol ésser una obra gralndiosa, no té pre-
tensions d'epopeia.

Un nou aparell sonor
Les persones de bon gust que han anat al

Publi-Cinema recentment inaugurat al passeig
de Gràcia, s'hauran adonat de la perfecta ne

-tedat i fidelitat amb què són reproduïts els sons
del films — documentals i noticiaris — que s'hi
projecten, Sorolls de multituds, roncar de mo-
tors, crits de bèsties, parlaments de personali-
tats, etc., arriben a orelles de l'espectador sense
el més lleu vestigi que pugui fer suposar un
origen mecànic al so que es percep.

Si el públic queda satisfet de les qualitats de
l'equip sonor, es quedaria meravellat si el veiés.
Res d'aquella complicació amb què fins ara s'han
presentat els aparells sonors. Al contrari. L'a-
parell Photophone, que equipa aquell local, és
el de tamany més reduït, el més simplificat, de
tots els que es fabriquen. I aquesta simplifica-
ció, ja es veu — millor dit, ja es sent —, no per-
judica per res la qualitat de l'emissió, i es tra-
dueix en múltiples avantatges: com menys com

-plicacions, menys avaries, entre altres. Aquesta
senzillesa de mecanisme fa que, al cap de mitja
hora de començar a muntar un aparell, sigui la
possible projectar amb ell, i que en un parell
de dies, es pugui ensinistrar un operador a ma-
nipular-lo.

Com si fos un senzill aparell de ràdio, l'equip
Photophone és enxufable direçtament al corrent
elèctric, no comporta piles ni acumuladors, ni
preamplificador. Un sol altaveu, de perfil cientí-
ficament estudiat, basta per servir una sala, de
les dimensions que sigui.

Basti dir que en el concurs obert pel Ministeri
de la Guerra dels EE. UU. a fi de dotar d'apa-
rells sonors els vaixells de l'esquadra ianqui, re-
sultà guanyadora la Radio Corporation of Ame-
rica, constructora de l'aparell de què parlem, i
que les grans companyies Çunand Line, White
Star Line i Norddeutscher Lloyd han equipat
llurs transatlàntics amb aparells Photophone, que
a Barcelona són representats per la S. 1. C. E.
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En la diada del

llibre compreu

lA GUERRA

DEIS SANTS"

Interessan^issím

llibre de Josep

María Francés

L'estudi de les relaoioms entre poesia i
cinema s'ha fet gairebé sobre la base d'any.
litzar els possibles elements poètics del film.
N'hi ha, però, molts d'altres interessants
al crític que cerqui de situar les relacions
mútues entre els fenomens més típics del
nostre temps.

^La poesia influeix el cinema? Hi ha, re-
marcada ja de temps, una ünfluència que
es refereix a detalls tècnics. Aun cert ritme
accelerat; a un gust per les isaatges ins-
tantànies ; per les figures ert gros plan. De

tct ¶
'

EI primer de proyectar la darrera notícia

Bufaca : Una pesseta

Sessions contínues: tarda, de 4 a 9 i nit,
de 10 a 12

1,ef Pau i guerra.

2.° La ruta dels Vikings.

se Reportatges d'actua-

litats mundials.
EI mateix programa del Cinéac de París

AVÜ1, esfrena al

Fémina
de la supercomèdia sonora

UNIVERSAL

El Tronera
per

Roberf Armsfrong
Jean Arfhur
i Lola Lane

E1 més fantàstic vodevil que s'ha

vist fins els nostres dies

força cega d'una llei cruel.
Epopeia heroica d'unes vides
unides per la Mort de.s sola el ce!.

A un ;r(tre llibre recent, A- li P, de P. Prat
Gaball1, hi ha un llairg pol ma, intitulat
Pantalla, on el poeta anota la seva visió
vital

Tota la vida que és feta d'imatges,
surt projectada per un feix de llum,
florit de simfonies.

KURSAAL
AVUI

L'inferessanf comèdia dramàtica

per

Leo Carrillo, Noah Beery,
Mary Brian,Russell Gleason

Director: George Mallford

Superproducció Universal
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Tres moments coreogràfics d'Escudèro
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EL. TEATRE

A Lo LrMain

L'Opera Russa de París
No es pot negar que les òperes russes t{-

nen molts admiradors a Barcelona. L'afi-
cionat al teatre musical ha passat, de l'a-
doració dels cantants en bes òperes italianes
a l'admiració submisa i incondicional de
l'orquestració wagneriana, i últimament a
la degustació lleugera i entretinguda de les
estampes russes.

L'estrena d'una òpera d'áquestes consti-
tuïa o'1 plat fort de les últinïès temporades
del Liceu, i no es concebia un bon cartell

sense unes quantes obres russes. Si no
s'hagués acabat l'època de l'esplendor li

-ceística, per caure en l'actual era de mi-
sèria que va presentar els primers símp-
tomes en la temporada pelnútilma, i •el seu
franc inici en la darrera, no sabem com
s'ho haurien •arreglat les empreses per sa

-tisfer el daler del públic, un cop estrenades
les quatre o cinc òperes russes que s'ho
valen, i que el,bon fiiharmò:nic ja coneix.

El brillant esfondrament del Liceu, en
les mans de la nova empresa, ha reso•It auto-
màticament el problema : ni russos, .ni ale-
manys, Ini italians, Ini francesos; ni divos,
ni artistes; quatre debutants que ,ajudin
l'empresa a posar les obres de menys in-
terès i més rebregades del repertori.

Però si el Liceu no ha oridat els russos,
els russos ja han vingut pell seu compte.
Amb 1a diferáncia, a favor, que el Liceu
només contractava unes quantes figures priin-
cipals i ]''espectacle era completat pels ele-
ments habitua'ls del teatre ; ara a 1'Olym-
pia tenim la CompaRïyia d'Opera russa a
París, conjunt complet d'artistes, de chors,
i de ball ; de mestres i directors d'escena
amb decorat i vestuari propis. Això fa que
les representacions siguin una cosa molt
més acabada, més justa, amb unitat d'estil
en la interpretació i en la presentació. No
és pas urna cosa perfecta : els cantants no
tenen veu sorprenent Ini ïacultats . extraordi-
nàries, però 'tenen l'art de l'escena i una
expressió suggestiva que es fa seu l'audi-
tori ; els chors no estan dotats d'aquelles
veus robustes mi d'aque!lls conjunts sonors
que han fet célebres els hors russos, però
saben moure's en escena i saben jugar el
seu paper com si fossin personatges indi

-viduals; els vestits són, segurament, molt
exagerats en el sentit del tipisme per ex-
plotar l'interès exòtic, però són brillants í
variats i cada u el porta amb una certa
personalitat ; els decorats no són pas una
obra d'art pictòrica, pera enlluernen i temen
per a cada escena un clor i un estil apro-
piat a l'acció.

Dels artistes que formen aquesta com
-panyia, molts són ben coneguts del públic

die Barcelona : citem els mestres Steimann
i Labinsky ; les sopralns D^akoleif i Sado-
ven ; la contralt D^avydoff ; els temors Po-
remkovsky. Kalmin i Lauretzky ; el baríton
Dureneff, i el baix Kaydanoff. 'El mestre de
ball Wassilïeff, que es va fer notar en
temporades passades d'òpera i de ball rus,
també hi figura i es veu la seva mà en les
fornies que treuen ells incomparables dan-
sarins russos.

Fins ara han representat l'òpera d e Bo-

rodin El príncep Igor, que la gent suporta
per a poder veure les famoses «danses po-
Iovitziames» ; i el Boris Godunof f de Mus-
sorgsky, la millor obra del teatre musical
rus i la que ha portat més públic — coin-
cidint aquesta vegada el seu gust amb la
bona qualitat de l'obra — a l'espectacle.
Sempre es representava e1 Boris sense el
quadro de ila revolució ; només quan es va
estrenar al Liceu, dirigit pel mestre Ribera,
es va cantar aquesta escena, i encara re-
cordem la impressió profunda que ens va
produir l'arribada, entre les turbes revol-
tades, sobre 'la terra nevada, del sèquit del
fals Dimitri, al ritme pesant i persistent de
les timbales i ja gran caixa. f hauríem
tornat ara a reviure aquella emoció si la
cúpula de la gran sala dé l'Olympia, amb
la seva ressonància, deixés sentir bé l'or

-questra i els conts. IEstan anunciades també
5adko, de Rimsky Korsakoff, i una estre-
na a Espanya, d'aquest mateix compositor,
La núvia del Tsar, que deurà ésser tan «oro
mm» com tota 1a música de Rimsky.

E1 mestre que dirigeix l'orquestra, el mes-
tre Steimann, comunica als rcnúsics el seu
entusiasme i la fa sonar amb vida i calor
ha produït molt bona impressió.

El públic s'eincanta amb aquestes funcions
més que amb obres d'art massa pur o massa
proifuad, que són llargues, espesses i pe-
sades i que volen una concentració i una
sensibilitat molt afinada, sense la compen-
sació de les brillants escenes i de les melo-
dies sentimentals. El públic vol anar al
teatre a veure moltes decoracions : unes
grans voltes amb pintures d'uln exagerat bi-
zamtiinisme, unes cases de troncs de fusta
sobre la neu, uns avets de fira i uns homes
embriacs amb urnes barbasses cantant i ba-
llant, i uns altres mig nus briincant com
cabres, rodejats d'alades dansarines, sabre
una música melangiosa o de ritmes vius.
I creuen que aquestes coloraines són les ve-
ritables manifestacions de l'art musical i
escènic, i, en realitat, són només que una
cosa que distreu i agrada, tat fent pessi-
golles als ulls í a les orelles,

JAtrntx PAHISSA

G.B.S. 1_ElIen Terry
G. B. S. és conegut de tot el nido, al

qual entreté sovint amb boutades i para-
doxes i de tant en tant amb obres, umes
Inés distretes que altres, com Massa ve-
ritat per ésser bo, estrenada darrerament a
Boston, que comença estiil drama policíac i
acaba amb interminables discussions sobre
lx política, la moral, la teoria de la relati-
vitat, la Conferència del Desarmament i
tot el que es vulgui,

Ellen Terry, en canvi, a penes és cone-
guda fora d'Angilaterra. I això que fou, a
fi del segle passat i començos d'aquest,
tan célebre com la Sarah Bernhardt o la
Duse.

Quan Bernard Shaw i Ellen Terry es
conegueren, ella té quaranta quatre anys i
ell trenta sis. G. B. S. només és conegut
crom a orador socialista i crític musical.

A tots dos els lliga una forta amistat i
s'escriuen sovint. Ara, amb un pròleg de
Shaw, ha estat publicada aquesta tendra
eorrespondbncia, amb un pròleg del mateix
Shalw, on aquest explica els canvis que d'a-
]eshores ençà hi ha hagut ien els costums
dels artistes i en les relacions d'aquests
amb 1a sgciety britànica. Malgrat aquest
pròleg, el conegut home de teatre Gordoln
Craig, 51l d' IEllen Terry, ha protestat de la
publicació d'aquesta correspondència de sa
mare.

Ellen Terry treballa amb Irving, .al Ly-
eeum, en es representa sobretot Shakes-
peare, i això posa fora de polleguera el
recent promogut a crític de 'l'he Saturday
I?eviev, Diu a l'actriu, en diverses cartes

«Les notícies més aclaparadores circulen
sobre la próxima producció del Lyceum.,.
Juli Cèsar o algun altre rebuig passat de
moda. Irving no es deixarà convénoer per
res que la reina Anna és morta? Que és
orb o sord ?, o bé no té res d'actor i inomés
és un arqueòleg embruixat per Shakes-
peare?n

tl,Shakespeare és tan mort, des del pulnt
de vista dramàtic, com un picaportes.»

Shaw s'esforça de persuadir l'actriu que
està malgastant el talent representant Sha-
kespeare : (dEl temps passa i heu de repre-
sentar alguna cosa abans de morir.»

Potser fou en rgoo que Ellen Terry re-
presentà .alguna cosa abans de morir. En
tal data, a l'Old Strand, interpretà una
obra de Shaw, La conversió del capità Brass-
bound.

I en ocasió d'aquesta obra, Ellen Terry
es casà.

((Ei cor d'Ell en — explica Shaw — no
tenia ocupant, aleshores. Jo somiava cobrir
la vacant. Els designis de la Providència
eren uns altres. Mentre IEllen i'jo enraonà-
vem, s'obrí una porta i entrà un jove actor
americà : James Carew, que havia d'inter-
pretar el paper del capità Kearney.

)I—,Qui és aquest? — preguntà Ellen, mi-
rant-lo amb interés.

I--ES el capità americà — vaig respon-
dre.

»Sense la més petita vacillació,Ellen tra-
vessà l'habitació, es ficà Carew a la but-
xaca (si se'm permet parlar així) i s'hi va
casara»

Bernard Shaw, per la seva banda, també
es va casar amb una sènyora irlandesa molt
rica. La eorrespondéncia entre l'actriu i
l'autor, però, començada el 24 de juny de
1892, va seguir fins el 6 de maig de 1922.
A4menys són les dates més distants de les
cartes contingudes en el volum que fa poc
s'ha publicat : Ellen Terry and Bernard
Shaw, a Correspondenee (Constable and Co,
Londres).
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L'Escudero ha triomfat als Estats Units,
La nit del debut —èxit apoteòsic al Cha-
finTheatre de 'Nova York — el cable, po-
tent megàfon, va llançar la noticia a les
cinc parts del món. Tothom se'n va assa-
bentar. I .a Madrid, alguns diaris dedicaren
breus comentaris a l'excepcional esdeveni-
ment. César González-Ruano, a Informa-
ciones, en parlà en termes d'un lirisme in-
flamat. El Sol, en una nota entusiasta, re-
tragué la tradició de l'artista espanyol, que
necessita la consagració universal peer a és-

ser estimat en ila seva .pàtria. Però Cot això
no ultrapassava els límits de les aproxima-
cions dotades d'una deliciosa vaguetat.
I nosaltres, enamorats d'aquells detalls exac-
tes que afeccionava Steindhal, amics de les
informacions directives, vàrem preferir ca-
llar de momeint. I esperar la lletra de l'Es-
cudero que, suposàvem, 'no es faria pas es-
penar. Però el nostre amic no es deu haver
entès de feina allà dalt, I 'la lletra ha arri-
bat. Però no ha arribat fins ara. Dades in-
teressalnts, frases cordials i retalls de prem-
sa en abundància. Informarem doncs els
lectors de MIRADOR de la conquista d'Amè-
rica, realitzada per un gitano de Valladolid.

Però abans s'imposa un lleuger preàm-
bull. Aquests darrers temps, la vida de '1'iEs-
cudero i tots els seus concerts hain girat a
l'entorn d'un contratemps molt seriós : la
lesió a la cama que es va produir ballant
l'estiu passat. El recordem, encara, coixe-
jant pels carrers de Barcelona un dia del
mes de setembre darrer. I fent esforços inau-
dits per a dissimular el seu mal, pregant_
nos insistentment de mantenir-lo secret. La
cama era la seva preocupació única, la seva
gran obsessió. Vuit dies més tard havia de
bailar a Amsterdam. L'empresari s'havia
gastat miners de fleri:ns en propaganda. Si
no podia complir el seu contracte, aquell
ban home sofriria pèrdues considerables.
Naturalment, vàrem callar. Ni a la nostra
informació de MIRADOR, ni en privat, no
vàremesmentar per res aquell poderós han-
dicap. Però ara que, malgrat la cama, l'Es-
cudero ha triomfat rotundament a América,
ja en podem parlar lliurement.

El gran baharí se n'anà de Barcelona.
Però aviat rebérem una lletra seva datada
a Amsterdam. 'En transcrivim aquests pas

-satges' •saborosos : «Como te prometi, te
diré que di mi concierto en Amsterdam y,
pásmate, con más éxito que nunca. Yo no
comprendo cómo me he arreglado, pues he
bailado todo el concierto con un pie y nadie
ha comprendido nada. Los criticas han es-
crito que he renovado el baile español otra
vez. Yo te digo que es la renovación de un
cojo, pero no van descaminados. Te diré
que es lá primera vez que yo me doy cuenta
de lo que es la intuición y la espontanei-
dad ; para ti eso debe ser curioso.» Després
d'Amsterdam, l'Escudero va ballar a Riga.
((Te diré que de Holanda, donde di seis
conciertos, rne fui de un tirón a Biga:
échale hilo.» No es va privar de res. 1, na

-turalmdnt, l'esforç fornit havia d'ésser-li
fatal. No va poner .actuar a Berlín on havia
de ballar en un festival organitzat pels
Amics de la Pavlova, 7,000 marcs de publi-
citat perduts. 1 una anada a la capital d'Al^e -
manya. Li exigiren que un metge certifi-
qués él seu estat. I, ñnalment, sis setmanes
a París sense sortir de casa. Tot això ens
ho explicava, adolorit, en una altra lletra
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en la qual ens anunciava també la seva sor-
tida immi;ne^nt cap a Nova York. Després
res més. Fies fa .pocs dies. La carta esmen-
ada . Notícies del seu gran èxit als U. 5. A.

((Por aquí dinen las gentes y la crítica 
—ens escriu — que no se ha conocido nunca

un éxito superior al mío. Y con la pata
mala. Si la llego a tener buena, revoluciona
esto. ¡Qué lástima que no pueda yo hacer los
que quiero con esta maldita pierna lo Tot
això és veritat. Els 'retalls de premsa que
t°ns (nnvi,l ho confirmen plenament. La sala

del Chanin Theatre, la .nit del debut, segons
diuen tots els retalls de diaris de Nova York,
rivalitzava amb 'les nits més brillante de
les temporades més espbenderoses. L'Escu-
dero es va veure obligat, davant la insistén-
cia del públic, a repetir íntegrament tot el
programa. I després a ballar encara dues
vegades una mateixa daina, Ien mig de 'les
aclamacions del públic, una mica espanyat
i intrigat, però entusiasmat. , L'endemà, tot
Nova York n'anava pie. Els diaris li dedi-
coren columnes i més columnes.

Volem esmentar també que cap diari no
s'oblida d'elogiar la companya de l'Escudero,
Carmita, la petita gran ballarina que ja và-
rem veure a Barcelona, i la Carmela, que
ha substituït la seva dona : una meravellosa
ballarina de Jerez — ens diu ell — que va
descobrir d'estiu passat a Madrid.

El nostre amic acaba així la seva lletra
lA ver si no van a hablar de eso tasnpoco
en España...11 Es la seva obsessió. Que a
Espanya sàpiguen que és famós a tot el món.
Però suposem que després de veure'l retra-
tat a tetes 'les revistes .americanes, després
de veure'l en e! Noticiari Fox, després de
tot allò que el cable ha proclamat, els seus
compatriotes ja s'adonaren, com han fet final-
ment amb Picasso, que un gitano espanyol
ha sabut posar-se, corn diuen més enllà de
('Ebre, el mundo por montera,

SEBASTIÀ GASCH

NOVETATS
EN CAMISES

Jaume I, 11
Telèf.11655

PALAU MÚSICA CATALANA
ORQUESTRA
PAU CASALS
CINOUÈ I SISÈ CONCERTS

FESTIVALS HAYDN
Dijous, 21 abril, vespre. Diumenge. 24 tarda

Simfonies en re major i ni bemoll
Direcció: PAU CASALS

Audició unlce de l'oratori en 4 parts

LES ESTACIONS
amb la col'laboraoló de

L'ORFEÓ CATALÀ
solletes

ANOREUA FORNELLS. sopran
EMILI VENDRELL, tenor
RICARD FUSTER, baríton	 a:

Direcció: LLUIS MIL&T

Localitats: concert avui dijous, PALAU
Concert diumenge  U, M. E. P. de Gràcla. 54

A NOVA YORK
El triomf d'Escudero
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Viatges Marsans, s. A.
Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA

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

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^llllllllllllllllllllllllllllllllllllir

FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Unió de Fotogravadors
Casanova, 160-162 : Telèfon 77406

DOROT Ï JORDÁN
Y

^	 R08ERT MONT40MERlNe
9d-jt	 ENNoy.r	

AÑOR
(• RABIOSO
ÅLOLflFfrW1



Quan érem unes criatures, però ja picades creix un perill que ja senyalava una ve-
pel virus de la 4ectura, va ressonar un gada : el naixement d'una producció espe-
clam des de .les poques publicacions cata-	 cial, destinada a valer-se de la Diada per
lanes que llavors veien la , llum : «Llibres !	 col•locar llibres dels quals, sense ella, ningú
Llibres!» Era aleshores de la fundació de no s'adonaria a penes.
la Biblioteca de Catalunya, que en pocs	 No dubto que, en un termini més o menys
anys assolia de posar-se en primer lloc entre curt, s'aconsegueixi fer de la nostra gent
totes les altres institucions barcelonines si-	 uns adquiridors normals de llibres, que no
milars; i que de llavors ençà no ha fet sinó esperin pacientment cada 23 d'abril per
créixer i mantenir .la seva supremacia.	 comprar llibres, objecte la possessió del qual

Ara més que mai és 'hora de repetir aquell	 és indispensable. 1 dic la possessió perquè
clam, i no pas perquè demà passat sigui	 és sobre aquest punt que cal insistir. IE:n
la Diada del Llibre,	 un pafs on els veïns del tercer pis baixen

Tots, qui més qui menys, d'ençà que a demanar el diari als del segon, el dia que

aquesta festa fou instituïda, hem fet cada
any — de vegades per gust, de vegades per-
què ons el demanaven — el nostre article
estimulant el públic que ens llegís i, per
afegidura, volgués posar una mica de crèdit
en el que dèiem, a comprar llibres. Amb
un congènit escepticisme, he pensat sem-
pre, pel que fa a mi, que més eficàcia que
cap article, la tenia el descompte, enllami-
nidor per al gran públic, que en tal dia
es fa.

Sempre, però, .abrigava Q'esperança — me
la donava la meva visita, purament d'ob-
servador, a les llibreries en aquell dia 

—que l'acte de comprar a,lgum llibre en tal
diada fos per algú el primer pas que li re-
velés el món dels llibres, s'hi afieionés i,
en endavant, ja fos per •ell una mica cada
dia una diada del llibre.

Es aquest, a la meva manera de veure,
el major benefici a esperar de la festa de
demà passat : el foment d'un públic cons-
tant de llibres, que pugui .assegurar digna-
ment una producció com ha de tenir-Jla tot
país civilitzat.

Un resultat així compensaria .amb es-

Una gran venda d'art
QN..? QJAN...?

Dissabíe, dia 23, Exposició

I	 GRANS NOVETATS EN

CORBATES INARRBBABLES

Jaume 1, il
Telèf.11655

volen saber alguna cosa, i on malta gent,
quan decideix d'estalviar, comença por su-
primir tota compra de paper imprès, cal
fer una propaganda molt intensa per con-
vèncer a tothom de comprar llibres, i de
comprar-ne tot l'any.

Per això cal veure amb la millor disposició
la campanya de propagainda pro llibre cata-
da que Palestra porta a cap, sobretot perquè
una fulla que he rebut exposant-oe el pla.
precisa: «aquesta campanya té um caràcter
permanent, ja que es continuarà desp-(s
del 23 d'abri!l».

Tots hem de collaborar-hi, i .no pas per-
què, de prop o de lluny, en tot o em part,
visquem del llibre, sinó perquè és una qües-
tió de decència comptar amb una producció
bibliogràfica que resisteixi la comparació 

—amb la relativitat que calgui — amb la de
qualsevol altre pafs civilitzat.

Al capdavall, el major beneficiat amb la
lectura i possessió d'un llibre és el seu lec-
tor i amo. 'Es d'això, em penso, que cal
convèncer la gent. No saben el que es per-
den no tenint afició als llibres. •

'Tant de bo les Diades del Llibre els la
puguin fer conèixer!

I, davant la crisi injustificable que mo-
mentàniament travessa l'edició catalana,
àdhuc en les seves varietats que menys
exposades haurien d'estar a circumstàncies

(d'altra banda ben poc explicables), con-
servem la fe en l'esdevenidor. Esperem que
les generacions que ara pugen, educades i
formades en un altreesperit que el que
patírem nosaltres, donin al llibre la im-
portància que té en la vida; i sobretot al
llibre català.

Però, també, cal vigilar a quins llibres,
per catalans que siguin, es dóna impor-

1

tàincia. Massa sovint ha estat explotat aqueix
truc patriòtic de baixa mena. Ara més que

! mai, cal triar els llibres.
Jusr CABO'I'

URSS, la República de Treballadors

Notes de viatge

per

J. TERRASA

EDICIONS

MIRADOR

Dintre poc, serà
publicat en llibre
aquest reportatge,
augmentat i il lus-

trat amb gravats
inèdits

No deixeu de
comprar-loManifesfanfs ridiculi4zan4 la burgesia

Una visió directa de la Rússia d'avui

LE/ LLETREð
EL 23 D'ABRIL 1 SEMPRE

	
MARGES A UNA CONFERENCIA

	

VARIETATS

Llibres! LIîbres!Ernst Robert Curtius POSTAL DIE TOMAS GARCES. —
A quin mercat de Vic, a quina l'ira de Gi-
rona, et vaig veure per primera vegada,

0

Em	 les	 aules	 de	 ]a nostra	 Universitat, una paraula, més decents que les dees olím - G.	 Encara	 aTomàs	 arces	 du es	 el clavell
l'orella i aquell mocador de seda blau i verdl'ifustre	 professor	 deixondia,	 ontorn	 de

11H!umanisme, un ròssec d'anyorances. ((Hl
piques.

1 llavors : a què esgarrifar-se tant per una entorn del col l.	 La brusa voleiava al vent.
ha mtíltiples fenòmens de classicisme--deia fase	 est+!tica	 de	 '1a	 H umanitat,	 perduda? úittm	 mestressa .»d m^(A	 quatre,	 P	 tuerò

sempre ho ' d onav^esper dos i mig! Escolta,—al llarg de la	 Historian, gairebé oposant Escolta,
només a ell, la destrucció barbüric a. I veta-

x * *
ve

Garcés.	 Després vaig veure	 e et	 -arcs.	
r qu
	 s

qui	 que	 som	 ara	 en	 plena	 lluita	 d'una Si	 estudiem	 el problema des d'un	 altre caves amb un vestit	 primera comunió.
època,	 havent des de	 Spennler	 vorejat	 la aspecte, és evident que Lenin, potser para- Amb un braçal blanc, amb una	 ata	 unaij

hac .i una essa daurades. 'Tot a 
jota
	 unamo-nostra consciència civilitzadora,	 aquest ter-

ror d'anihilament. Curtius arrenca de Grècia
doxalment	 cimenta la ciutat futura en l
República de	 Plató. !El sentiment instintiu ronets varen venir per a enterrar el clavell,

i Roma, passa a la cort de Carlemany, al i	 el	 coneixement	 instintiu	 (maternitat	 que i la brusa i el mocador de seda. Quin pene-
segle xn, al Renaixement italia.	 Més enlló reclama	 la	 fidelitat	 conjugal)	 ino	 assolien diment! Adéu, hostal, mossa blanca, carre-
d'aquests	 focus	 lluminosos,	 diríem,	 que pas	 l'èxit	 en	 harmonitzar,	 düns	 la mostra Cera, firal i joc de xapes!	 Però tu ho duies
existeix?	 El professor alemany	 no ho ex- cultura.	 Lògicament,	 no	 ], 'obtindran	 mai, tot,	 secretament,	 al cor.	 No ho ,acabaves
plica, sols ho deixa pressentir. Són de dissimular. Ull viu: Tomàs Garcés, se-
les tenebi-es remoroses que es van 'Tomàsnyor	 important,	 Garcés!	 Vigilen

l'ortodòxia i l'enterramorts.	 1 tu,	 despistes,congriant des	 dels	 gols de	 Sibèria
fins	 a	 la	 virior tòrrida de	 la

1 tires al dret, poses un aire de marrec esmu-raça
africana,	 hipòtesis, nyedís,	 bronzejat	 de	 sol.	 Ull	 viu,	 Tomàs
ment	 ^-superior.

erior.	
Es	 àdhuc l'allibera- Garcés,	 gitanet i jurista, no facis	 trampes

ment entusiasta de milers de co:o- al	 joc,	 perquè	 el	 senyor	 RMols	 et	 mira.
nials ofegats	 per	 les normes	 euro- Estan tan contents de tu !
pees colonitzadores : dames angleses
refusant la dansa a un indi, pdbiic UNICAME^NT CELEBREN 1u nDiuda

co ntem plant	
xa- del Llibre», penso, els que durant tot l'anyment	 s	 dl

ment	 dels .negres...	 milers de rece-
a

li

l

nxa

me

-

a

són	 esquerps	 a	 la	 vida	 editorial.	 Si	 això
fos cert seria una immoralitat fer una re-osos niés per no haver estat

sos	 oil	 ((festí)),
s	

vexats

)
baixa en el preu ; ans haurien de despesar

per una perfeccióp
e
rfecc

o
ió no massa

sa 
sincera,
ssera la taxa .amb un recàrrec. Com a penrtèn-

vetllen, guaiten i aprofiten l'esquer- cia.	 Però	 potser	 caldrá que no 'extremem
dill	 proper	 des	 d'on	 1'enrunamemt e aquesta rigor.	 Déu nos en dó, encara,, de
caurà	 inexorabVe.	 Alegria	 salvatge, celebradors del	 dia	 del	 llibre.	 Perquè	 em-
brollament del cor pur de la note- cara hi ha molta gent que ni aquest dia
ra lesa. ni mai compleix el rite del creient.	 En	 la 

Pensant una mica com podríem Religió de la Cultura aquesta és urna «festa
de guardan. Perd hi ha també heterodoxos,perfilar alguna característica d'oques-

ta que tant hem
 h

i fins i tot ateus, que ignoren aquesta obli-a	
civilització  d

l
'	 tro-ar

estratificació
íem 

que

gatorietat de la festa.	 1 són molts més elsb 
aríem que una pedresres an

r heretges que els creients. Perquè desgracia-]
me

esl	
l'Humanisme	 e	 conr

eu
eu

s	
és

lament .aquesta religió encara no ha supe-

de
n

de l'individu. Recordem que é1 plu-
rat la seva hora de les catacumbes. —D. P.

ral Elojim—Déu—Israel, misteriós i
emocionant, es concreta en la Tri- Fecunditat
nitat Sagrada dins un ambient pla-
tonià.	 Israel venç a Roma en 1'a- La informació següent arribava, 	 fa pocs
fluència fecunda del corrent cristià, dies, a un gran diari parisenc. Li arribava
Si, per contra, examinem els orígens de Londres, i quasi li hauria escaigut mi-
de d'individu a Grècia (permanència I llor d'arribar dels Estats Units
en el temps i en l'espai : engendra- ((Els llorers del malaguanyat 'Edgar Walla-
dor de les estàtues marbres—món fi- ce treuen el son a miss Orsola Bloom, que
nit o paganisme—i de les estàtues ' somia	 substituir	 el	 mestre	 de	 la	 novella
idees—ciència—), anirem a cauro so- # policíaca tant quant a l'abundància com a
bre les panes tranquilles del Nil, La	 / ty 	 ,w	 Ç

la rapidesa de producció literària.	 La dar-
immortalitat platònica	 será un eco rera novella de miss Bloom, El diari de la
del Llibre dels Morts, i els misteri
pitagòrics	 fills	 naturals dels jeroglí- Ernst Robert Curtius (d' (EI Sol»)

dona d'un oficial de marina,	 ha estat es-
ct-it	 en	 quatre	 dies.	 L'autora	 diu	 que	 és

fies, capaç de produir	 15,000 paraules per dia.»
Suposem que un dia, amic lector, si així I)e la dualitat	 femenina	 la	 nostra	 societat I	Quan	 aquesta	 noia	 haurà	 treballat	 un

ho vdleu,	 á fi de provar tots els	 matisos acusava el valor mitjà : qué mer.avdlla si ara any a la velocitat que ha arribat a assolir,
recòndits del vostre amor per l'Humanisme, a	 Rússia (anticor eixença	 paterna) i a Es- escriurà	 les	 seves	 cent rovelles	 cada	 any.
pugeu a donar un tomb pel British, i que tats	 Units	 (antisentimentalitat)	 proven	 un I si viu gaires anys — no se'ns diu quants
us enllestiu per a veure les sales d'Egipte, nou estat de coses,	 acusant de la dualitat en	 té —,	 les	 seves	 obres ja	 s'hauran	 de
allà on hi ha la pedra famosa, clau de les femenina el valor finad? Millor dit : traient comptar per números de quatre xifres.
tres llengües, descoberta pel general de Na- una qualitat individual ampla — família — Si	 la	 lliura	 no	 estigués	 tan	 alta,	 ens
poleó.	 A ben segur, com us revoltareu faç per a reforçar una dèbil qualitat individual jugaríem qualsevol cosa que ni una sola de
a faç d'aquell esperit absurdament històric — la dona? — Potser sí que la lluita d'idees les	 seves novelles figurarà	 en cap futura
dels anglesos (i flor i .nata d'Europa, amb sigui massa forta i nosaltres en tínguem de història	 de la literatura.
tot!),	 com ús indignareu de veure elassifi- morir.
cat, color de gos en urna posició repugnant, Però 1 illustre professor alemany ens dava -!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!^—	
él cadàver d'una mòmia! Humanitat, el teu a l'esperança:	 en	 tot cas,	 deia,	 el	 nostre =
sentit generós vas matar-lo en una etiqueta contingent espiritual	 influirà	 modificant	 el
illustradora	 pels	 turistes.	 Aquella	 pell	 res- nou ambient. I ací tenia per ]'Espanya uns

'
_	 E

seca i bruta havia bategat d'amor i d'illu- mots profunds d'admiració :	«tots	 els ulls
sions,	 i	 l'entortolligat	 dels	 membres	 sim- d'Europa us mirenn. Saben que fórem la
bolitzava — reflex de l'infant en venir al porta per on entrà l'Orient, i que posseïm
món -. un culte d'immortalitat. 	 Passareu arcs de Bagdad i palmeres del desert. Sa- =	 =
de llarg..,	 i us atuireu sentint petit ran de ben que si creiem en Déu és perquè tenim
les esteles d'esposos fidels, i de figurines de el ccl espaiat i urna teoria ètica de confian- —	 =
nens	 estilitzades :	l'esfinx	 atura	 el	 xarbot ça, que muntem diàlegs mediterranis com
sensacional en	 una	 sòbria reserví d'infinit. uns ponts de pensament.	 Però la	 Rússia -E
De sobte,	 ja està!,	 haveu	 petjat	 les	 sales boirosa és minada de secrecies. La força que =	 C
gregues :	estàtues	 estridentment	 clares	 i els manté és la irreligió, flor del desesper,
esquifides,	 mundanes	 i	 sensuoils.	 Frenesí car les ànsies eternes de la seva terra mi- -
dels sentits, preocupació vegetativa violenta. serable no s'elevaren com .les de la nostra _	 '
Potser encara voldreu convémoer-vos d'algu- terra fèrtil, cap a mística. 1 així les figurés =
na cosa més finament vostra que el renai- místiques nostres, bé poden cimejar paral- _	 :_
xement italià,	 1 llavors àvid^am^ent resseguia leles a les del Ganges adormit. _	 •	 ;

mreu	 les	 miniatures perses.	 Adéu	 la	 delica- Cal repetir la frase una vegada,	 i mil: —
desa tonàlica d'un	 fra Angelico	 ací	 en	 la «Espanya, et miren tots els ulls d'Europa>>.

sfi rr*" `k^7••	 •Ñ
comparança	 empallidit,	 i	 l'augusta	 simpa- La monarquia esparracada ha acabat amb y^	 tir	 .	 Ç
citat de les pintures romàniques i l'aguda cls	 excessos	 d'una	 litúrgia	 garbosa ;	 tan- _ '	 Ç
intenció	 dels	 retaules	 gòtics.	 Però,	 on	 hi mateix,	 en	 els	 recòndits	 de	 les	 esglésies Ç
haurà, doncs,	 u!na raó precedent de 1'exu- fredes, queden per a guardar, perquè mans =	 Ç
beràn•ia carnal de Rubens?	 Em els Budes comunistes no les profanin, aquelles Verges
japonesos, sens dubte, menys neuròticament amb cara de nina	 i les dues Blagrimetes
somniosos que els de Xima, plens de vita- 1	 rodolant...
litat cellular• ,	 però	 amb	 els ulls closos; en i	 Ció CASANOVA Si vol	 un

bon trajo

confeccionat

sempre

Sastrerla MODELO 1
1=

Rambla Canaletas, 11
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Demà pssa4 dissab4e dia 23

DIA DEL LLIBRE
No deixeu de comprar les obres:	 E

	

Ptas.	
Celís4ia (novella barcelonina),^

J. I2oi$ i Raventós	 . . 5.—	 =
Filosofía i Cultura (Vol. II),	 =

Dr. J. Serra Hunter .	 4.—	 =
—	 Laja (novella) Salvador Espriu. 4.

El cinema aovièfic, Josep	
Palau.	 . 3.—	 Z

E La b.4a 1 la de la vida, Car-	 E

	

les Dickens . . . . . . . 1.50	 E

Llibreria Cafalònia =
3, Ronda de Sanf Pere, 3 =
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DEL

LLIBRE
Compreu llibres çatalans



AL MUSEU GUIMET

Pintures murals musulmanes
El Museu Guimet, de París, sol organit-

zar exposicions monogràfiques d'art i ar-
queologia orientals i extremoriontals, íes
quals sempre aconsegueixen molt d'èxit per
raó del •caràcter d'excepcionalitat i de no-
vetat que tenen, ultra llur vàlua arqueolò-
gica. 'E1 Museu Guimet ha anat devenint
una mena d'universitat extremorientalista
regentada pels esperits més fins i més pre-
parats de Pextremorientalisme francès. Així,
aquestes exposicions monogràfiques que hi
floreixen cada primavera vénen a ésser com
l'apoteosi de fi de curs que ha de merave-

del o de suggestió a pintors d'èpoques pos-
teriors. Però aquesta hipòtesi esta descar-
tada pel fet que el conegut viatger romà
Pietro della Valle conegué les pintures del
Maidan-i-Xah d'Ispahan a començ del se-
gle xvt[, just al moment que acabava d'és-
ser construïda aquesta gran plaça amb els
edificis que la delimiten, i en el seu llibre
on explica els seus viatges d'Orient, apa-
regut a Roma entre els anys 1650-58, titu-
lat Viaggi in Turquia, Persia, etc., parla
dels frescos de l'Ali Capu i del Cihil Sutun
i s'escandalitza del Iliberti mñatge que els ins-

PRO ECTOR
PELS SEUS FRUITS 'ELS CONEIXE-

REU ! — Però no judiqueu, Semyor, la nos-
tra República per les fervors patriòtiques
dels nostres pintors. No pas peer la samfaina
de pandereta del senyor Juli Borrell, o per
la mascarada grotesca del senyor 'Esteve
Batlle, o per les matrones sòlides dels se-
gells. Penseu que, artísticament parlant, Se-
nyor, bé podríem considerar-los a tots com
a monàrquics,

DEL DIARI DE DELACRmOIX. 
L'amour de l'art publica uns fragments in-
teressantíssims del diari del pintor Dela-
croix. Por tots aquells que s'iinteressin per
les coses del segle xix aquestes notes hau-
ran d'ésser de capital importància. Justa-
memt la curiositat pel segle xix va essent
cada dia més general. Això s'explica, ho
remarcava darrerament un collaborador nos-
tre, per l'evolució del gust que fa que es
vagin rebuttjant les modes penúltimes (pre-
cisament perquè la moda última en repre-
sonta urna reacció), i vagin adquirint una
gràcia tota inova als mostres ulls les ante-
penúltimes• [Es a dir, aquelles que passen
del moment que s'anomena démodé, al que
en podríem anomenar història. Així, certes
posicions duel fi_]e-segle tingudes per la dar-
rera corrupció del gust sGn acollides ara
com una graciosa posició estàtica que ja no
molesta; .ans diverteix ja •Gom a especta-
cle ; com a història.

No cal dir, doncs, que el segle xix, sobre-
tot la seva primera meitat, ha deixat d'és-
ser susp^ectc. Es a dir, ha deixat d'oferir
perills de contaminació per a esdevenir un
espectacle pura.meat objectiu.

Arquitectura moderna
i «agonia de la pintura»

Fa una temporada que diversos crítics i
comentaristas d'art de casa nostra s'ocupen,
fent-se ressò d'opinions d'altres comenta-
ristes i crítics internaoioinals ; del tema in-
teressantíssim de l'eagonia de la pintura)).

A MuzalloR duel rq deil març .passat, Z. es-
criu :

«Potser hi ha també uma, raó per ajudar
a no vendre quadros : 1''amob1àment modern,
l'arquitectura moderna no hi sán gaire

ments magnífics i millor illuminats que
abans.
. Una téla penjada és sempre un forat en
un mur. Per aquesta obertura la vista cdtt-

templa urna obra d'art. Paisatge, figura o
bodegó, acaben als mostres ulls on hi ha el
marc. Un Rembrandt o una tela moderna
són bons per ells i no per la decoració qde
els volti.

Potser si que l'arquitectura moderna ten-

Rixa Abbasi? — Parella abraçada (/lli Capu)

llar	 tothom,	 les	 multituds	 i	 els	 especialis- pira, ço queencara	 avui es troba d'acord
tes : les exposicions del Museu Guimet són, amb les descripcions del viatger italià, si bé
doncs,	 grams	 esdeveniments	 .artístics	 pari-	 ! no amb tarot d'escàndol com el que demos-
sencs, però que transcendeixen a tat el món, tra el pudorós della Valle.
que omplen el museu de parigots badocs i Una de les característiques més estima-
que hiatreuen viatgers coneixedors, carrete- bles	 dels	 frescos en	 qüestió	 és	 llur	 color,
jats des de	 tots	 els	 països	 d'Europa -- i eles fines i atrevides harmonies de color, sor-
d'Ultramar i tot, lEnguany l'exposició mo- prenents avui dia i en ple París, on tant,
nografi • a del Museu Guimet no fou dedi- tan bé i tan ardidament s'ha especulat so-
cada a una matèria d'alta antiguitat artís- bre el color. La novetat i l'exquisidesa d'a-
tica, sinó a materia d'art relativament mo- questes	 composicions	 • olorístiques	 sorprèn
dern, perú no per això menys important; particularment per raó de la inconnexió que
els frescos de l'Ali Capu i del Cihil Sutun, tenen amb e1 colorisme prou conegut, i tan
a . Ispahan. 1 refinat també, de les diverses èpoques die la

L'Ali Capu i el Cihi2 Sutun s&n dos edi- = miniatura persa i hindo-persa; .amb el eolo-
ficis d'entremig dels nombrosos que envol- risme de la catiferia de la Pèrsia i d'altres
ten la gran plaça, un temps monumental, pobles orientals. 	 La novetat del colorisme
d'Ispahan, i que és coneguda amb el nom de les pintures murals d'Ispahan pot per-
de Maidan-i-Xah. A començaments del se- venir del fet que havien d'ésser harmonit-
gle xvii o a les acaballes del xvr e1 gram xa nades amb or, i aquest or sembla que hi
sefèvida Abbàs I féu construir aquesta pla- era molt abundant, tant, que justament la
ça de 386 per iqo metres, la qual, a la ma- cupidesa desvetllada	 per aquesta	 quantitat
nora de 1'Augusteon bizantí, reunia la pista de tènue pellícula àurea fou la causa de la
per allsesports de volada i els millors edi- mutilació quan 'no de la destrucció de les
ficis religiosos i de caràcter oficial, pintures murals ispahàniques. Aquest or tan

Aquests edificis foren profusament deco- abundant,	 element colorístic altament per-
rats	 en llur interior	 amb	 pintures murals torbador	 i	 absorbent,	 obligaria	 doncs	 eJs
executades per un procediment semblant al pintors que decoraren els edificis del Mai-
frese,	 damunt d'un	 arrebossat de guix o dan-i-Xah, a unes composicions de color la-

• stuc.	 Moltes d'aquestes pintures han des- sospitades, ja que les miniatures :perses no
aparegut perquè els edificis també desapa- tenen or, o si per .atzar en tenen és escàs,
regueremn ; d'altres es perderen diintre d'edi- i la catiferia tampoc no en té, o quan en
ficis	 avui	 dia	 subsistents ;	d'altres	 encara té és també escàs.
foren tan mutilades que han devingut difí- Com la miniatura	 sefèvida,	 les	 pintures
cilment llegibles ;	 per fi, les menys ruïna murals d''Ispahan revelen	 la	 influència	 de
ses sembla que són les que es coinserven l'art europeu :	l'època	 sefèvida és ja la de
en	 els	 edificis	 susdits :	 el	 Cihi'l	 Sutun	 i la decadència de la pintura musulmana pér-
l'AIi Capu. Un artista persa modern, excep- sica. Però com que la miniatura persa de
cionalment dotat per a la intelligència i con- períodes amteriors és tan exquisida, la que
reu de d'art pèrsic musulmà, un tal Catxa- es	 perllonga	 en	 la	 decadència,	 a	 desgrat
durian,	 ha copiat	 i, fins	 a un cert punt dels	 contagis	 de	 'l'exterior,	 segueix	 essent
admiss i ble, ha restituït aquests frescos i ha força	 deliciosa;	 talment,	 que	 algunes	 de
exhibit les còpies en e1 Museu Guimet amb les composicions de l'Ali Capu es dubta si
qn èxit molt .gran i .no menys justificat. no serien, més que còpia, més que pintura

Aquest èxit és degut en primer lloc .a la influïda de la miniatura,	 obra dels propis
vàlua artística de les pintures,	 i en segon miniaturistes, àdhuc d'algun mestre min a-
lloc	 a	 llur	 condició	 raríssima	 de	 pintures turista	 de	 l'escola	 sefèvida,	 obra	 del	 gran
murals musulmanes de gènere figuratiu. La Riza Abbasi. Així, .per exemple, el grup dels
data de les pintures, fins ara inèdites, del dos amants que reproduïm.
Cihil	 Sutun	 i	 de l'Ali	 Capu d'Ispahan yes En les	 pintures murals de l'Ali	 Capu	 i
pot donar com contemporània de la cons- del Cihi'l Sutun hi ha diverses mans de mè-
trucció del Maida mn-i-Xah.	 Ho corrobora la nit desigual. Els	 mestres hi escriviren me-
indumentár.ia ; però com	 podria molt ben ravelles.	 I diem escriviren, en 'lloc de tinta-
donar-se el cas que el pintor o els pintors ren,	 perquè	 la gràcia	 cursiva,	 aquella en-
haguessin reproduït en tal .avinentesa minia- grescadora	 pinzellada	 ea •ligràfica, que	 són
tures o s'hi haguessin inspirat, com sol pas- les marques més colpidores de l'esperit de-
sar en 1a pintura mural de 1 "edat mitjana carativista	 de	 la	 pintura	 oriental,	 excellei-
europea; i com realment sembla constatar- xen en aquests quasi frescos d'Ispahan amb
se en els frescos en qüestió, podria també la traça olímpica dels millors moments de
haver succeït que miniatures del comença- la miniatura oriental i de 1a pintura xinesa.
ment del segle xvn haguessiro servit de mo- JOAN SACS
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•	 "	 ^ 	 ^	 sr^  aj ESTETI^CA DE LA CIUTAT. — En un
,  : 

	 j	 _raa curt assaig, James 011ivain, a la Revue Tech-
pique de l'art moderne (Liège, març), s'ocupa
extensament dels problemes que planteja—

Una casa d'Erich Mendelsohn estèticameint—el panorama de la ciutat. L'as-
saig és molt extens. 	 Arriba des de la dis-
posició dels gratacels i les xemeneies de les

compatibles.	 Imaginen	 un	 Rembrandt—no deix a considerar una casa com una eseul- fàbriques, al color que deuen tenir els auto-
citem un pintor modern per no comprome- tura per dins i per fora ; perú si una casa mòbils.	 !Els	 capítols d'aquest	 assaig	 estan
tne'ns — en un interior de metall i vidre.» comporta parets i	sostres i portes,	 mobiles referits doncs	 a cada	 uin dels temes	 que

Sebastià Gasch diu a	 La	 Publicitat del i	 vidrieres,	 no	 acceptaria unes bones	 teles poden interessar qualsevol urbanista. El pri-
30 del mateix mes : a les .parets? mer ,capítol parla de l'emplaçament de 1a

)uCondicioms d'interiors moderns? Això ja Si 'la pintura és d'um artista modern po- ciutat,	 en	 relació	 a	 les	 muntanyes	 i	els
és una raó de pes. En una paret immacu- dem	 afogir, en general, que peer 6a quali- rius. Aquest capítdl ateny més la topogra-
lada d'wna casà de Le Corbuster, un quadro tat,	 el color,	 la factura	 i	 la	 concepció,	 lli- fia que l'estètica.	 El segon, està dedicat a
faria la mateixa nosa que una taca de tinta Barà perfeetament amb la casa per metall la	 disposició dels carrers ;	 a l'exposició de
on uns pantalons blancs.» i	vidre que	 hi	 hagi,	 ja	 que 'l'arquitectura les tendències més recents.	 James 011ivan

I	 a	 L'0¢inib	 del	 6	 d'abril	 comanta s'ha anat posant al to de la vida .actual. s'ocupa llargament de la	 posició que han
Camps-Ribera : No creiem fàcil que un colleccionista que d'ocupar en la ciutat els massissos d'arbres.

«Pueriil	 doncs,	 ami	 nostre	 entendre,	 que es	 pugui	 permetre e]	 luxe de	 posseir	 un E1 tercer, fa referència á1 que James 011i-
l'arquïtectura pugui matar l'art per simple R•mbr.andt tingui l'ardidesa ele fer-se cons- van	 anomena	 vàlvules	 respiratòries	 de	 la
que	 'l'estil	 sigui.» truir urna casa de eles que anem anomenant ciutat.	 S'assenyala	 ací	 la 'necessitat d'esta-

Té	 raó,	 al	 nostre	 entendre,	 Camps-Ri- nde metall	 i	vidre»,	 però	 si	 fos •capaç	 de blir comunicacions	 molt	 ràpides	 entre	 els
beca, tenir-la	 i de viure -hi	 i de	 seguir	 colleccio- balmnearis, platges, camps d'esport, etc., amb

Els	 que sonyalen l'arquitectura moderna nant teles antigues, és de suposar que dis- el centre de la ciutat. 'En	 el quart capítol
com	 una de bes causes de l'agonia de 'la posaria	 dels	 cabals	 suficients	 per	 a	 tenir _ ja	 plenament	 dimns • de	 l'estètica — hom
pintura i parlen d'ilnteriors de metall	 i vi- una lana galeria de pintura por installar-hi s'ocupa dels colors de les façanes, estudiant
dre, ens deuen voler donar a entendre que les teles meravelloses dels passats, i si l'ar- les	 possibilitats	 d'harmonia	 entre	 aquests
els interiors de les cambres	 són com	 una ,quitecte al qual s'hagi confiat l'obra té bon colors i el de l'asfalt del carrer.	 En el cin-
mena de .peixera, sentit — i cal desitjar que no li manqui — què apartat,	 James 011ivan arriba a estu-

L'arquitoctura	 actual tendeix a usar dei crearà una obra d'arquitectura moderna per diar la proporció de colors de portes i fines-
metall i cl vidre .amb tma majar abundor a	 installar-hi una colleeció de	 pintura	 an- tres en relació amb la coloració general de
que abans,	 perquè els paraments	 exteriors tiga	 amb la dignitat que li pertoca, la façana i de la ciutat. Hi ha un paràgraf
dels edificis	 amb	 estructures	 resistents de '.j 1'aficianat a la	 ho és de deba, dedicat a	 la	 funció	 de	 1a	 roba •estesa	 a
metall	 i	grams àmbits vitrats,	 requereixen l'arquit • ctura	 nova	 no	 ell	 privarà	 pas	 de fiinestres i terrats, com a element colorístic.
l'ús	 d'aquells	 dos	 elements	 en	 més	 gran seguir la seva colleació,	 al contrari, creiem En el sisè capítol s'estudien els calors més
escala,	 'però	 els	 murs interiors	 comtúnuen que Fajudarà a escollir millor 'les obres i, escaients per als automòbils.	 Creu que eal-
intransparents,	 i per tant en iguals	 candi- com abans, es podrà proporcionar 'la com- deia	 donar-los uns colors apagats — beige,
cions que els de les altres arquitectures per panyia que li plagui. verd	 terra,	 etc. —,	 si	 de	 cas	 llistats	 amb
a penjar-hi un quadro. Amb condicians mi- La pintura sofreix actualment una ago- una franja groga o vermella per a fer-los
llors que	 al)ans,	 perquè	 una	 finestra que nia,	 potser	 si,	 perú	 busqueu-ne	 la	 causa, visibles als mpeatons. (En això estaria d'acord
ocupi tot un pany de paret suprimeix els com diu	 Camps-Ribera,	 en els	 productors amb els antics taxis de Barcelona.) En can-
recans	 foscos	 t	 i•lumina	 millor	 els	 altres i	 en	 el	 públic,	 perú	 no	 en	 l'arquitectura. vi, troba de molt mal gust el vestit vermell
murs de la cambra. Les pintures situades D'. dxd a la nostra terra en diem voler car- dels nostres guàrdies municipals. Bastem els
em aquests murs d'interiors moderns gua- rogar el mort a uin altre. guants blancs per a fer-se visible,	 que,	 de
nyem	 llum	 i	 per	 tant	 milloren	 de colara- ANroxr PUIG GAIRALT nit,	 esdevimdram lluminosos.
ció, perquè en les cases de fins ara, quasi
sempre, fins en ple dia, s'han de mirar les -	 ---
pintures amb Ilnm artrfie al,	 Sovint insnr- El present artiatic reflexa la personalitat del donadorcient i que altera els calors ds les teles.

Els corredors	 inútils	 i	 inacabables	 i	 els
patis	 ud'illuminació» d'habitacions	 interiors
que amb prou feinesserveixen per a ven-
tilar,	 s'han	 suprimit.

Tenim l'absolut convenciment que si en
un interior	 modern	 no	 hi ha	 pintura	 és

iperquè al propietari no li interessa tenir-ne,
O))	 perquè l'arquitectura la refusi.

Sovint	 les	 i•lustracions	 de	 revistes	 i	 de
ilihres	 especialitzats	 ens	 mostrem	 imatges
d'interiors moderns	 sense quadros	 penjats
a les parets.	 Són de •cases que encara no
SÓ!!	 habitades,	 o	 bé	 d'edifiéis	 indus trials,
clíniques,	 teatres,	 estacions,	 gimn )si s,	 esta-
dis,	 piscines,	 escales,	 laboratoris,	 cinemes,
etcètera	 (edificis	 en	 els	 quals,	 quan	 són
construïts	 seguint els motllas	 de les .altres
arquitectures,	 tampoc ino	 acostuma a	 ha-
ver-n'hi), o bé cases per a obrers .

Els	 interiors	 actuals	 són	 (o	 bé	 haurien
d'ésser) més amables que els d'abans, am ^ -
el,, paraments llisos per a separar unes Can)-
tris de les altres, sense decoracions emgan- ^r
'Odes,	 car	 s'ha	 aoanseguit	 suprimir	 tot r ^^i
aquell farciment de requadrats o plafana ts
amb motllures simulades o en relleu que ^^G	 ^an^ • 	ti
obligaven a una collacació fixa d'una tela
i sovint a un tamany determinat porqué 'no
trenqués	 els	 espais	 fixats	 per ila	 decoració i
i fins obligant a un tipus de marc parqué
mo desentonés de l'estil de la cambra,

Ara ien d'interior modern la paret és sols
na teini	 rnachocar u	 tela o

escuiIuraU!),!	 untat que s! l'obraamb 	 s
tcg

és bona lluirà	 amb	 absoluta llibertat,	 per-
què no hi haurà res en el mur que trenqui
el	 seu	 ritme o	 que distregui la	 seva con-
temptació.	 L'obra	 d'art	 atraurà	 directa-
ment tot 1'interés. La imatge de la taca de r
tinta	 a qué allud'eix d'amic Gasch és justa F	 ^^V^	 q	 ^^ris

si es refereix a una pintura dolenta. Si és
bona,	 serà	 urna joia damunt de	 la	 nuesa t ^t
immaculada del mur. SA

Si es fa urna moda de deixar	 lees parets '	 '
nues,	 no	 és	 culpa	 de	 l'arquitectura,	 que
com ja hem dit ens proporciona uns para-

. r^	 ^y,	 h

Una gran venda d'art —

ON...?	 Q1L4N•,•? Passeig de Gràcia, 68 (xamfrà València)
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iorrna	 aquest extrem.	 ris aniries	 14 t	 ts ció prorrogant ^a.quest termini fins el 3o de
de la Constitució de 1a :República no impe- maig vi^ne^nt. Es de notar que la publicació
deixen aquesta aspiració de Catalunya. Ein- d'aquest ajornament Ino fou feta a l'edició
cara que no estigui per això ben clara la de	 la	 Gaceta.	 l'endemà	 de	 publicar	 1'<altredeli^milació de	 ]'autoritat de la	 Generalitat
e^n quant a radiodifusió, la redacció de •1'ar- decret de convocatdna,	 sinó l'ordenà pre

ticle 9	 del	 títol	 segon,	 apartat	 r3,	 indica cisament de cursar l Associació Nacional de
que correspon	 a l'IEstat	 espanyol	 la legis- Radiodifusió la seva protesta als Ministres
lació	 i	 a	 ela	 Generalitat	 l'execució	 de	 des de la República.
funcions	 següents,	 1	 entre altres,	 l'apartat Cal que Catalunya tingui la seva 'ems^s-
tretze	 indica :	 «de	 l'organització	 dels	 ser- sgra. Cal que La Generalitat disposi d'aquest
veis d'aviació civil i radiodifusió a Catalu- element vaiuosíssim per contribuir	 al des-
nyan.	 Després d'això, és veritat que ano es vetllament	 cultural,	 artístic	 i	 patrciótic	 dol
pot	 comcrctar	 qui	 organitzarà	 la	 ràdio	 a nostre poble. !El contrari	 seria sotmetre'nsCatalunya, pero si es pot .afirmar que con-

base	 1 adjudicatari
, aun	 servei de radiodifusió	 foraster	 res-,	 pvocar un concurs a	 que

adquireixi	 uns drets,	 és	 prejutjar' 1a qües- ci^ndint de la	 voluntat del poble de	 Cata-
tió	 i	 fer	 irrealitzable	 (l'obra	 posterior	 per lu^nya	 manifestada	 en	 votar 1 "Estatut.
part de la Generalitat. — J. G. I	 J.	 1).
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NOTES INFORMATIVES
Selecció de "L'àliga roja"	 formidable de zoo kw, que treballarà amb

l'onda de 349 metres i que, naturalment, es
Ed dimarts prop-passat, a les nou del ves- deixarà sentir a bastament arreu d'Europa,

pro, tinguérem ocasió d'escoltar la radiació perjudicant la recepció d'altres emissores,
dels fragments més interessants de l'obra especialment les die Londres, Estrasburg,
lírica catalana de Víctor Mora i el mestre	 G^ratz i alguna alltra.
Martínez Vallls L'àliga roja, des de l'estudi Serà, de fet, aquesta emissora, la més po-
de Radio Associació, interpretada pel tenor tant del món. Això és Lina prova que els
Rosich i els altres iintèrpr'ets de la Compa- 1 Soviets s'han adonat perfectament que la
^nyia lírica d"En Josep Llimona, del teatre	 ràdio és un mitjà im^presci^ndible ien la vida
Apolo de la •nostra ciutat. 	 (1( les nacions.

Fou de remarcar la puresa de l'esmen-
tada radirnció i sabem que a tot Catalunya La nova estació Luxemburg
e'eseoltá utnh goig. Una nova estació va a inaugurar-se molt

aviat, Es tracta de Ràdio-Luxenburg, amb
L'emissora de Leningrad	 una potencia de um kw. i 1,250 metres

d'anda, que segurament s'iinaugurarà el pri-
l'"ins ara funcionava a Leningrad una es-	 mer die juny proper en proves oficials.

tació de radio que treballava a una potèn-	 Aquesta nova estació perjudicara en gran
cia de loo kw. sobre una onda de I,000 me- manera a l'emissora russa de Moscú de
res.	 Too kw., ja que les dues seran interferides

E1 Govern dels Soviets acaba de cons- I per trobar-se a menys de 9 kilocicles fuma
truir ulla nova emissora amb una potència ! de l'altra.

Sols cal apretar un botó per a que

l'alegria entri a casa

E3 tracta d'un ATWATER KENT, amb això esta dit tot

vc©
roel e.
H-0

g4	 so

L'òptic, al hoxador.—No cal que porti
sempre , les ulleres. Posi-se-les només per
treballar.

(College Humor, Chicago)

&i 'l`,

-Correu, dissequeu -lo !
(Judge, Nova York)
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L'HORA RADIADA
Sense temps j er a donar delalls de la

inauguració de la nostra Hora radiada,
avençàvem en ei darrer número de MIRn-
DoR el falaguer resultat obtingut jer la ini-
ciativa. El parlament de Ventura Gassol da-
vant el nostre rnicrofon és un dels millors
discursos polítics que recordem del Conse-
ller de Cultura de la Generalilaf. Càlid de
1ana^ula, però al mateix temps molt segur
de la intenció de cada mot, Ventura Gassol

' evocà emocionadament el seu [4 d'abril
de a93r. la febre de la nit abans, l'expee-
tació tivant del matí, la migdiada històrica,
en què travessant la ¢láçe de la República.
es dirigia arnb el President de la Genera-
litat de Catalunya. des de l'Ajuntament on
Lluís Companys acabava de proclamar la
República fins a la Generalitat on aquesta
f roclamació havia de tenir una transcen-
dència nacional. 1 les primeres hores del
redreçament, on entre la febre del moment
es dictaven les primeres ordres del règim
nou nat. 1 la victòria final, definitiva,

El parláment de Ventura Gassol desvetllà
un entusiasme unànime. MmAuou fa pú-
blica, una vegada més, la seva gratitud fer
la brillant inauguració que el Conseller de
Cultura de la Generalitat féu de la seva
hora setmanall radiada, que tant ha de con-
tribulr a l'expansió de la nostra cultura per
les terres de Catalunya.

Ahir, dimecres, inicià Josep Palau el cicle
de conferències que, dins d'un ordre pura-
ment cultural, educ&iu, aniran donant els
homes de MIRADOR tots 'els dimecres a dos
quarts de deu del vespre. Després d'un breu
DISC PARLAT, dictat per Guillem Díaz Pba^ja,
i de l'exposició comentada del sumari d'a-
quest número de MIRAn0R, Josep Palau des-
cabdellà, amb la perícirt a què ja ens té
acostumats, la seva. conferència sobre « a
música en dl cinema» que fou molt interes-
sant. Com a exemple, foren radiats uns
quants discos de films sonors. Es donà comp-
te de l'organització de sessions de cinema,
conferències, exposicions, etc., que MIRADOR
proyecta portar a, les comarques.

Dimecres que ve, Possend Llates parlarà
de «ÏVlúsica dissonant»• f.á conferència tin-
drà lloc, com sempre, el dimecres, a les 9'45,
i anirà illustrada amb discos,

Preu; 400 pessetes

RAMON CLIMENT
Consell de Cent, núm. 266

Telèfon 28058

la reglamentació
de la. Ràdio

Des d'abans de la darrera disposició del
Ministeri de la Governació convocaint un
concurs per a l'adjudicació dels serveis de
radiodifusió en tot el territori de 'la Repú-
I^liça es ve fent una intensa campanya per
acc nseguir que en el possible .aquesta oc-
denació sigui feta per la Generalitat pe]
que es refereix a Catalumva. Efectivament,
mo és •oportú que essent propera la data en
què 1 "Estatut regeixi, PEstat procuri la
creació d'uns interessos en forma similar
al que esdevé en la qüestió de Telèfons.

Més que um estat de dret hi ha en tota
la República um estat de fet en aquesta
matèria. La legislació, demés d'ésser en
moltes ocasions contradictòria, és pu^ra-
ment negativa, és a dir, es limita a pro-
úrar que les emissions no es pertorbin i

dintre d'això hi h,a l''anarquia més espan-
tosa, limitada únicament per la prèvia coin-
cessió administrativa.

Com dèiem dies passats, però, aquesta
91i^bertat ano hi és, puix que és una en-
titat comercial la que disposa de la quasi
totalitat de Ves emissores, .ajudada per di-
verses causes, entre les quals i com a més
importants hi h^a la passivitat de l'Estat
i la paciència dels que escolten.

Cal recordar que amb ben pocs estímuls
l'entitat que orgalnitzava les emissions a
Barcelona comptava més de deu mil abo-
nats, xifra només superada per les asso-
ciacio^ns esportives que faciliten l'entrada
gratuita a espectacles de públic inombrós.

(Encara que a tota la República i'ilnvent
també ha arrelat, no és en la forma que
a Catalunya, N^o sols 'l'afició, sinó també
l'organització comercial de la venda d'a-
pareills i material de radio és a Barcelona
on més està desenrotllada i on radiquen
la gairebé totalitat d'importadors d'aparells
i l'escassa .producció duel país.

Per aquestes circumstàncies ja s'imposa
ací una organització particular de 'l'emissió
que depengui directament de Catalunya.
El més inoportú d'aquest concurs és, com
dèiem, la proximitat de la vigència de l'Es-
tatut; precisament el projecte presentat per
quant a radïodifusió, la redacció de l'ar-
lloos intenta disminuir les atribucions fu-
tures de ]a Generalitat, deixa en igual

Un moment de perill

L,a Gaceta del dia iS publicava les bases
d'un comcurs que s'obria per concedir el
servei de radiodifusió a tot IEspainya a un
monopoli, amb la colndició d'installar tres
emissores a Madrid (una de lao kw,, una
de ao klw, i una altra de lo kw.) i unes
altres de zo kw, a Barcelona, Sevilla, Va-
léncia, La Corunya, i finalment una altra
de lo kw, a Bilbao.

Com que el decret convocant aquest con-
eurs donava ú^nica^me^nt un germini de quin-
ze dies per presentar les proposicions, cosa
inadmissible per fer uns estudis profunds
d'aquest servei nacional de radiodifusió, i
a més es prejutjava l'Estatut de Catalunya,
tractant d'i.mposar a Barcelona una emis-
sora igual a la de les deferents «províncies»
espanyoles, però d'una potència molt iinfe-
rior a la de Madrid, l'Associació Nacional
de Radiodi^^fusió protestà immediatament
d'aquest intont de monopolitzar la ràdio a
Catalunya, i adreçà dissabte passat dife-
rents telegrames de protesta respectuosa al
President dei Consell de Miimistres, al Mi-
nistre de la Governació, al Director de Co-
municacions, i als ministres catalans, se-
nyors Canner i Domingo.

Així mateix l'Associació Nacionall de Ra-
diodifusió, entitat de radioients que en
aquest moment, igual que en totes les oca-
sions, representa la voluntat dels catalans
radioients, •está portant a terme una sèrie
de gestions d'importància prop dels repre-
senta;^nts nostres a les Corts Constituents i
prop del Govern de la Generalitat, per evi-
tar que Catalunya sigui inolosa en aquest
monopoli i per tant se li inegui el dret de
poder organitzar el seu servei propi de e-a-
diodi•fusió, tal com hom demana a l'Estatut
que es va a discutir molt aviat a les Corts
Constituents espanyoles.

De moment ha estat rebut un telegrama
de la Direcció de Comunicacions, informant
que per un error s'havia dit que el termini
per presentar projectes per Q'esmentat con-
curs era el dia 3o d'aquest mes, quan ja
s'ha publicat a la Gaceta una altra disposi-

--Que si el deixaré ben polit? A l'altra
casa on vaig encerar el parquet, el mateix
dia s'hi trencaven la cama te-es persones.

(Lustige Bldtter, Berlín)

Societat Espanyola de Carburs Metàl'lics

Correusi Apartat I90	 BARCELONA
Tsleg. l "Carburos"	 Mallorca, 334 Tetéfon 73016

CARBUR DL CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °/ e Dh PURESA, Fàbríyues a
Barcelona, València i Còrdova :: ACFTILEN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FE12R0 MAN-
GANFS i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de
fila i peces seda, cotó i altres teixits :: CÀLEFACCIÓ INDÜS-
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BÜ-
FADORS, MANOMETRF,S, materials d'aportació per la

SOLDADURA ALITOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS
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Capsa de 200 agulles 2'50 ptes. _
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A. GUARRO
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¿Le serla a Vd. agradable
poder tomar un purgante de
aceite de Ricino, si éste tu-
viera el gusto de un buen ja-
rabe de nararja?

Pues éste es el aceite de
Ricino GOLOSO, que enva-
sado en un lindo vasito de
cristal se vende ea todas las
farmacias.

—Quan se'n va adonar que desvariejava?
Ahir, quan va pagar-me el compte.

(The Passing Show, Londres)

Sus^r^vru-vos a l LIRADOR
Pelai, 62. = BARCELONA
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