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A l'actitud d'atac contra l'Estatut, els par-
lamentaris catalans oposaren, de primer, una
resistència passiva. Però, darrerament, ha
canviat la situació i la minoria catalana
empra l'ofensiva com a tàctica. Duta dintre
els 'límits del seny i de la intelligéncia, és
la defensa més eficaç. Era perillós que a la
Cambra s'enrobustissin conceptes sofístics
certament, però hi havia risc que arrelessin
— àdhuc a l'ànim de gent de bona fe —,
pel doble motiu de llur repetici6 no contra-
dita i per ]'afalac que representaven envers
.sentiments irreflexius que, per llei d'inèrcia,
perpetuen en plena República la correntia
mental del monarquisme. Tampoc no es po-
dia admetre que Catalunya, per la veu dels
seus representants, no reivindiqués els seus
drets i no col1aborés a l'aclariment d'idees,
que és d'i •terès general de tot l'Estat que
.siguin ben gravades a tots elis cervells i a
tots els cors.

IEIs discursos d'Antoni Xirau i de Lluís Ni-
colau d'Olwer iniciaren oportunament aques-
ta nova actitud. La paraula ddl primar fou
concisa : tocà només les qüestions essencials i
restablí les coses dins la seva veritat, alte-
rada per les elucubracions histórico-metafísi-
ques d'un savi catedràtic, molt fort en el fet
de bastir enginyoses hipòtesis. Nicolau d''Ol-
tver, detalladament, va rebatre les imputa-
£ions de Sánchez Roman i Ortega y Gasset
i, dins l'atmosfera enrarida dels doctes ver-
balismes, injectà l'aire fresc de les realitats.

Amadeu Hurtado, seguint a progressió
creixent de les intervencions catalanes, ha
passat, francament, a l'ofensiva. Amb la
mateixa precisió que un feix de llum talla
com una espasa la tenebra, tot el seu dis-
curs, successivament, atuïa sota el pes de
la ólaror les •confusions que s'agitaven dins
]'ombra . Parau.Ies d'una passió posada al
servei de la intelligència, guanyaren l'aten-
ció de la part més adversa de l'auditori i
l'obligarem a escoltar amb respecte les veri-
tats que hom els cantava. Paraules de veri-
table republicà. El mèrit principal de l'ora-
ció és d'ésser ]'apologia republicana de l'Es-
tatut de Cata'lwnya.

Catalunya lluiti contra el monarca. Les
veus que se li alcen en contra parlen en
nom d'una sobirania. Sobirania de què?
D'un 'Estat amb drets anteriors i superiors
als de la nació, considerada com um cos
vivent, compost igualment de persones indi

-viduais i de persones collectives. Com si
aquest iEstat, una mena de dèspota en abs-
tracte, no fos sinó un signe algebraic per
substituir en tots els casos la monarquia
foragitada pel valer unànime del país.

Catalunya ara lliura 1a seva segona batalla
contra la monarquia. Si els pobles tenen o
s'assignen missions, la de Catalunya dins
Espanya és aquesta : collaborar amb tot el
seu esforç a la destrucció de la política mo-
nàrquica. I aquesta política monárquica, per
desgràcia, encara viu dins el pansameint i
e1 sentiment de moltes persones, les quals,
enganyades per l'oli que han sentit a la
persona dels darrers Borbons, no veuen dins
la República més que això : l`expulsió d'un
rei i de la seva família, i no saben sortir-se
d'aquesta concepció primària. Desaparegut
el rei, els cal alguna cosa que faci de sobirà
absolut ; és a dir, que esborri el ciutadà i
anulli tot allò que dins ell hi hagi de viu i
de ,peculiar, per tant, de lliure; car l'anàlisi
de' concepte llibertat demostra que, dintre
la reáiitat de l'existència dels homes i dels
pobles, és sinònim d'espontaneïtat i de vida.
I, a la inversa, l'espontaneïtat i fila biologia
:són els enemics mortals dels que senten re-
pugnància envers la llibertat ; els quals, per
tal de combatre-1a, neoessiten alguna cosa
morta i forçada ; la monarquia absoluta, o
bé, en substitució, l'Estat, amb drets ante-
riors i superiors a la realitat de la Nació.

Els devots d'aquesta mena de Constitució
política són monàrquics sense monarquia.
I, a Espanya no catalana, encara abunden.

Però el dogma essencial de la República
és el del ;poder del poble i, aleshores, 1a
sobirania de l'IEstat és una integració de
sobiranies que es van delegant més o menys
parcialment, a partir de l'individu fins al cos
social més complex, 'l'individu col•ectiu, i
així, per diverses jerarquies, fins al super-
individu, ]'!Estat. De manera que, en realitat,
la quantitat de sobirania de 11Estat és el
mínimum de la que cal delegar-li per
tal que pugui cumplir les seves funcions
estatals. Donar-li'n més conduiria vers un
sacrifici inútil de llibertat dels diversos com

-ponents d'una nació, des de l'individu sin-
gular als plurals.

Resumint : l'Estat és sobirà, i aleshores
no pot delegar cap funció sobirania : camí
del despotisme feixista. 0 bé, el poble és
sobirà i aleshores l'Estat no té més que
aquella delegació de sobirania que necessita
per funcionar. Unic sistema compatible amh
la justícia. Sistema veritablement republicà.

No té, doncs, raó Mauna quan diu que
hom no pot dubtar del seu republicanisme.
Ningú no dubta que ell és republicà ; però,
de quina mena de republicanisme?

la imaginació, sinó que neix de realitats vi-
vents. Si no, pl4jot per la Constitució.

Així veiem que, durant la confecció de la
present, ham tingué compte d'evitar que
barrés la parta a l'Estatut de Catalunya
és a dir, si ens situem a Pestadi anterior a
la llei escrita, a la realitat esperant ésser le-
gislada, és a dir, reconeguda i mesurada
qué hi veiem sinó un pacte, una convenció
de ducs voluntats? ; una mútua seguretat,
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Amadeu Hurtado

basada en una doble confiança real i urna
doble desconfiança metódica ; car, sense
aquesta darrera, les lleis i els convenis entre
els homes mai no assolirien una forma pre-
cisa, i el món seria com una immonsa he-
rència de confiança.

I aquest .pacte, qui pot alterar-lo? Doncs,
qui l'ha creat; i, qui l'ha creat? La realitat
profunda del país. Llavors, mai que aquesta
mudi, mudará el pacte ; i això, tant si es
preveu carn no a la llei escrita. Es ociosa,
per consegüent, tota la gran qüestió de les
garanties que Sánchez Roman reclama. Car,
o 1 °Estatut es basa dins la realitat, i, ales-
hores, fatalment, com digué Hurtado, caldrà
que tard o aviat s'imposi ; o bé no s'hi
basa, i llavors ja ni s'hauria pogut presentar,
: el pacte de San Sebastián hauria constituït
una pobra oomédia.

***

La discussió de la totalitat de l'Estatut
ara té ja el punt de maduresa que cal :per
donar peu a la intervenció del President del
Consell de Ministres, Azaña ; calia transposar
tota la qüestió catalana en una qüestió re-
publicama, convertir e1 nostre plet en un
p'et nacional i desmentir així els que, a
tort, ens titllen de particularistes.

Manuel Azana parlarà ; Catalunya, amb
un daler ple de confiança, espera la veu del
més republicà dels mostres polítics, que és
també el més polftic dels nostres republicans.

De Dijous -
- aDijous

L'endemà de 1'Esfafuf
L'endemà de l'Estatut haurà de, signifi-

car per a Catalunya el moment inicial d'un
gran esforç co•leçtiu per elevar el nivell del
país i acostar-lo a la categoria d'aquells po-
bles que tantes vegades hem envejat, per la
seva cultura, esperit cliric, progrés mate-
rial i prestigi de les seves institucions.

Cada règim há de fer la seva obra, que
reflectint l'esperit de la pròpia instauració
i portant l'empremta dels que l'han engen-
drat, sigui alhora el monument més viu que
el perpetuï a través de la història. La Re-
pública, encari, que no hi estiguin d'acord
una pila d'impacients, d'iUusos, de des pi_
tats o d'afticionats a l'aventura política,
amb algunes, poques; marrades, va fent el
seu camí.

L'autonomia ens posarà aviat als catalans
en la situació de demostrar per què fa més
de trenta anys,.`qú' l'hem anat demanant.
L'autonomia h.a{ur'à de tenir també la seva
obra. L'obra difícil i compromesa de fer no
sols que el nostre poble retrobi la seva per-
sonabiitat, sinó..que sigui un poble millor.
L'autonomia na és un fi, sinó un mitjà ; un
instrument, que així. que el tinguem no serà
pas perquè el conternplem, sinó perquè el
fem servir.

Seria pueril que ergs deixéssim enlluernar
massa per les trans*autaoions externes. Per
les banderes, pels h ornes i per les danses.
Perquè el gremi de ercers aconselli que es
posin rètols en català o perquè, com Ii ha
passat a un amic nostre, hom pugui sentir
d'un bon home de l?onda o de Motril, que
li deia: «Ja em perdonarà que parli en ca-
talà amb accent andalús,.

Amb l'Estaut, ¢l catalanisme que haurà
arribat a la inajór edat carregat d'obliga-
cions i de gravetat, es trobarà en el cas de
deixar de banda moltes inclinacions jovení-
vole r. Amb aquell catalanisme sentimental,
recreatiu, efusiu, primaveral i fàcil, sobre-
tot fàcil, de la bona època, hem de reconèi-
xer que no aniriern pas enlloc. Aquella ale-
gre afició a demanar, perquè ens havíem de
gendre tot el que no ens donessin. Aquelles
feréstegues amenaces que proferien els poe-
tes sense temor d'espantar la més tendra
de les reines. de Festa, no ens servirien
pas per arraniarra*r4r 4Jèoses del país.

Et - cauUantsl`	 a vo . óiu rrres pruaaie,
més polític i més compromès.

L'endemà de l'Estatut serà pels homes
constructius. Es clar que els homes de la
Lliga reclamaran per ells aquest honor. Se-
gons diuen, ells tenen el secret de la políti-
ca constructiva i els altres, els que han con-
tribúit a bastir una República que possibi-
lita, com mai, l'adveniment de l'autonomia,
són uns ineptes i uns confusionaris.

Per altra part, preparem-nos a descobrir
les creacions genials dels que voldran fer de
Catalunya un país incomparable i original,
sobretot original. A la Generalitat han re-
but ja a hores d'ara un gran nombre de
projectes de concepció vastíssima per a fer
la nostra felicitat. No mancaran inventors
extraordinaris què creuran que ha arribat
la seva hora, i que donaran fórmu'es per a
resoldre el problema social, .el de l'eugenè-
sia i el moviment continu, a base d'organit-
zacions racionalitzades i plans quinquennals.

L'endemà de l'Estatut, nosaltres, més mo-
destos, ja ens acontentaríem que a árt d'al-
tres serveis indispensables, amb què haurem

l
de suplir els de l'administració central de
la República, ens asseguréssim de resoldre,
els problemes elementals que avui ens plan-
tegen els infants que no -caben a les escoles
i els malalts que no caben als hospitals.

Pel futur govern de Catalunya aquesta
obra no és, cal reconèixer-ho, molt original,
però és una obra de dignitat. —T. T.

Déu els cria...	 Llanas procedeix dels rengles niés reca 1 ci-
trants de la Dictadura i té una gran erudició

,Aquell Sierra Valverde, tan amic del Mi-	 històrica, que el mateix li .permet parlar del
]afins del Bosch, que no pogué fer-se ni tris-
tament célebre fent d'advocat de l'ex-célebre
ex-poeta Viura en un procés grotesc contra
el nostre company Llates, i que després
provà de fer de republicà, collabora a El
Imparcial.

Les coses es decanten sempre pel cantó
que més pesen.

Una in4erferència
L'actual .president de l'Associació de Pe-

riodistes de Barcelona, Joan Costa i Déu,
per raó de les seves tasques professionals,
està molt en contacte amb el Palau Episco-
pal i amb 1'Assooiació d'Eclesiàstics. Aquest
contacte explica la següent i verídica anèc-
dota.

En Costa i Déu es fica a una important
impremta de Sabadell i tracta amb l'amo de
la confecció d'uns besa les mans que neces-
sita a l'Associació de Periodistes. Fet el
tracte, d'home s'asseu- parsimoniosament,
pensa una estona i en fa el redactat.

—Tal com pinta ! — diu a l'amo, Iliuraint-
li la quartilla manuscrita —. Adéu-siau !

Quan 'En Costa és fora, l'impressor co-
mença a llegir amb una estranya emoció
«El president de 1'Associaoió d'Eclesiàstics...
B. L. M.,. Joan Costa i Déu aprofita Poca-
si6...»

Pseudònim?
En Rafael Moragas confon 1a persona de

l'advocat Armengou, de la Cambra d'Hote-
1ers, amb la de l'escriptor Joam Alavedra,
secretari del senyor Macià.

-iHola, Alavedra ! — diu amb un gran
crit joiós sempre que troba l'Armengou.

I li dóna records ,per En Macià, i li ex-
pIlca projectes perquè la Generalitat se'ls
faci seus, i Ii tusta l'espatlla amb copets
suaus i afectuosos.
L'Armengou, per la seva banda, aguanta

les escomeses amb indecisió creixent, i cada
dia es veu menys amb cor per a desfer l'e-
quívoc cara a cara i restituir la veritat de
la seva persona i el seu nom.

Sembla, però, que darrerament les coses
estigueren a punt d'aclarir-se. En Moragas
i "Armengou es trobaren en un grup d'a-
mïcs. ""C7n d'aquests cridà 1'Armengou peí
seu nom.

En Moragas, en veu baixa, li preguntà
tot seguit
—Ara gastes pseudònim, Alavedra?
L'Armengou somrigué sense coratge, dei-

xant-ho tat igual.

Una mica mès i sortirà bé
La Humanitat publica un entrefilet dedi-

cat als seus .amics, en el qual, entre altres
coses, els demana que els comuniquin les
deficiències que observin en ell diari.

A La Publicitat van publicar un «Eco,
comentant aquell entrefi'let, dient que «de
momento a l'esmentat entrefilet trobaven sis
deficiències, referint -se a l'esticl i ortografia
amb què estava redactat.

D'aquell dia ençà, va desaparèixer l'entre-
filet de La Humanitat. Ara, al cap d'uns
quants dies, ha tornat a sortir... amb re-
formes.

Els dies d'estudi, però, no han donat en-
cara .prou resultat. Ara, nosaltres encara
n'hi trobem tres.

Un oradoràs
Entre els oradors actuals del Partit Tra-

dicionalista hi ha un tal René Llamas, que
pa71a, naturalment, en castellà i que vdl
ésser grandiloqüent i florit. Aquest René

Piquiponiana

Quan es tractà de cercar un pis al Pas-
seig de Gràcia per estatjar el flamant «Club
Republicano», el senyor Pich i Pon, que
encarregà l'afer a un amic seu, va reco-
manar-li:

—Pensa que hi ha d'haver un saló per
a reunions i conferències. Perd, sobretot,
vigila que el saló tingui condicions aquà-
tiques,.;

Excessos de la claredat
EI Temps de Valls, és un setmanari d'in-

experts, bon xic• confusionari. IEl seu derro-
tisme i la seva constant confusió són la
d'aquells catòlics que volem semblar més libe-
rals del que realment són. No és estrany,
perquè és compost de jovenets carlins con-
vertits ja al liberalisme, vestit que es veu
d'una hora lluny que els ve gran. Pel que
fa referència al confusionisme es veu que
se'ls ha filtrat fins a l'estil. Vegeu sinó com
inviten els vallencs a inscriure's al cens
electoral: «No oblidin els vallencs de pro-
curar siguin inscrits en el inou cens. Cal
que les dones se'n preocupin també, o més...
La solució la setmana' entrant.

L'estil és l'home
«Las antiguas religiones de misterios ell'

supieron dar con este misterio... Ni en Samo-
tracia, ni en 'Eleusis, ni en Egipto, ni en la
India remota acertaron a simbolizar el enig-
ma de la naturaleza humana...»

Es un fragment d'una d'aquelles oracions
que es reben per correspondència, amb en-
càrrec de treure'n i fer-te córrer quatre cò-
pies?

No ; un passatge d'un article del canonge
Joaquim Sendra, tot el! tan ben escrit com
això — naturalment, a El Correo Catalán.

LA BATALLA DE L'ESTATUT

La tercera semana

Hurtado insistí molt en el caràcter de
pacte entre Catalunya i ]'Estat que té !'Es-
tatut català. Quan feia aquesta afirmació,
anés que en advocat, parlava en polític;
perú és que a1 Parlament ham hi va per
fer política.

Fa riure pensar que ningú que tingui
sentit històric pugui dubtar un sol moment
que, en concret, la tramitació de l'Estatut
és un concert dé dues voluntats; i, allà om
hi ha dues voluntats, hi' ha pacte. lEn dret
polític, aixa es soluciona mitjançant la inter-
pretació dels textos constitucionals, els quals
fonamenten, en la lletra, el pacte.

^Però, cal fixar-s'hi bé : què són les lleis
constitucionals situó articulacions de fets po-
lítics? Una Constitució no és un invent de

rapte de les cent donzelles que dels comptes
del Gran Capità.

L'altre dia dona una conferència a la
Sala Mozart que suscità els més divtrsos
comentaris.

,Fóra un oradoràs — deia algú — si no
fossin les catalanades que etziba cada dos
per tres.
Però un segon cuità a rectificar
—Es un oradorás, a desgrat de les ca-

to anades.
La rectificació restà clara amb el gest

amb què ]'.acompanyà el que la feia. El
senyor René Llanas .pesa 2S7 quilos llargs.

Si algú ha aconseguit retenir intactes els
millors dinars i sopars de la Dictadura,
aquest és el senyor René Llanas.

El perill
—Aquest René Llanas farà carrera — ex-

clamava sortint de la conferència e' repórter
d'un diariindependent.

—Si no cau, si no cau.,. — observava
amatent un altre periodista.

No deixa d'ésser un enorme perill.., per
al que arrcplegui a sota.

Plany d'un humorista
Amb motiu dels deu anys de publicació

del setmanari d'humor esportiu Xut!, el seu
director, 'En Vadenti Castanys, s'ha vist obli-
gat a acceptar l'homenatge que una collo
d'amics i seguidors de la seva tasca fecun-
díssima i admirable s'han proposat dedicar-li.

El nostre amic, diumenge passat a PAte-
neu se'm planyia davant d'un grup que l'in-
terrogaven sobre él particular

—1 que se n'han de fer de papers per
protegir la indústria hotelera!..,

Sense preàmbuls
El professor Rossell i Vilà té fama — molt

ben guanyada — d'home sumament breu i
lacònic en 1'explicaeió de les seves decisions
més transcendentals.

Un dia, per citar um dels més eloqüents
exemples, en finalitzar la seva classe de
(.'Escola d'Agricultura, va preguntar, amb
la mes perfecta de les aaturaiitats, ais seus

—Que vo1c 'i ir? 
—On va? — Ii demànái +' '	 s'd'ci. vh

dits .
La resposta superà els millors pronòstics
—Mireu, vaig a casar-me.

D'això se'n diu escriure
L'arno del Dia i la Noche, ha tramés

aquest telegrama a Lerroux
o...iEn nombre propio y en el de muchas

personas que, para su fortuna, saben, como
yo, interpretar al mismo tiempo los latidos
de su corazón generoso y las ideas de su
inteligencia...,,

Trobem que En Pérez de Rozas ha fet
gran progressos.

En Pich i 1'efernifaf laica
En una visita a Un Ateneu Radical, Joan

Pich i Pon va fer un discurs. La Noche el
refereix, eseatat de monstres prosódics, però
no exempt d'alguna aberració de gust ; par-
ticularment, ens en plau un fragment

«La vida es cosa tan breve comparada con
la eternidad, que los hermanos debemos, .por
altos que sean dos puestos que la suerte
nos depare, ser humildes y modestos... y
que, •al cerrar los ojos, e1 comentario que
se haga coma balance de nuestra existencia
sea este : fué un hombre trabajador que pro-
curó portarse bien con todo el mundo...,,
No dubtem que Joan Pich i Pon s'ha por-

tat bé amb tothom, des de Primo fins a
Lerroux, entrant i sortint per Alfons XIII.



fil balli de la Universitat

La biblioteca de la Facultat de Filosofes, Lletres i Història

Barcelona — i que ploriqueja urna mica quan Una pausa, i continuà:
es presenta alguna revolta, vaga,	 revolució --Miri,	 d'estudiants	 ien	 general	 in''hi	 ha
o com	 vulguin	 dir-li.	 Quan amb aquests massa. Però, què diria vostè si li digués que
motius s'estaciona la policia davant la porta, si de cada cent alumnes masculins, vint -i-
aquestes noies representen un drama. cinc són sobrers per inadequada capacitat o

Tercer sector :	 contrasta	 amb l'anterior ; manca total d'ella, de cada centenar de fe-
aquest dedica les seves activitats a fer en- menins són setanta cinc les que sobren?
rojolar algun tímid xicot que estudiant uns —Vol dir?
apunts es passeja amunt i avall dels claus- --No, nio, ja ho he dit. Que hi hagi una
tres. Aquest exemplar, que abunda dls pri- o dues noies a cada curs, passi, però tam-
rrers	 anys,	 és descobert	 per	 elles en	 um tes,	 tantes,	 s'ha d'acabar,	 s'ha	 d'acabar...
girant d'ulls i caçat amb la mateixa prestesa — i dit això, s'escapà furient.
t	 sagacitat que l'aguilot el llorigó. La noia del prudencial make-up sent una

Quart sector : Com el més disciplinat equip gran admiració envers Anglaterra. ]Ens diu
de giris, assegudes al llarg d'un primer banc que allí la dona compta amb un cos electo-
de qualsevol aula, cinc, vuit o dotze alum- ral més poderós que el dels homes. [Es su-
mes del	 sexe femení,	 van fent moviments perior en un milió. Allí la dona pot assolir
amb el cap, acompassadament, rítmicament ; gairebé tots els càrrecs de l'Estat menys el
moviments que expressen la més ferma ne- de	 bisbe	 ang'licá.	 Continuà	 dient	 que	 a
gavió o 'la més decisiva .afirmació,	 segons Anglaterra hi ha	 lo,000 noies estudiantes.
quúns siguin cels conceptes i les paraules que A la Universitat de GQasgow hi ha mil cinc
el professor descabdella. De vegades, aques- centes matriculades. 	 De professores i mes-
tes alumnes coneixen per endavant el tema trosses m'hi ha 187,000 ; de doctores en me-
que	 se'ls	 vol	 explicar.	 Ah!,	 aleshores,	 el dicina,	 3,000;	 enginyers	 i	 farmacèutiques,
professor ja cal que plegui.	 Una collecció aoo ; veterinàries,	 izo, etc.
de mans s'aixequen en l'aire per tal de re- —Ara bé — afegeix —; si Anglaterra té

h clamar l'ús de la paraula	 i poder-se lluir. 45 milions d'habitants i Espamva 2 1, cerqueu
El pitjor és que massa sovint aixequen nio 1a proporció i tindreu el nombre exacte que
solament les mans, sinó les veus i els xiu- a	 Espanya serem les universitàries, pesi a
xiueigs. El professor ha d'usar l'imperatiu qui pesi.
de qualsevol verb per tal de fer-les callar, a .*

Si és preguintat un altre i aquest s'equi-
voca, unes fresques i mofetes rialles es dei- Com	 que	 a	 nosaltres	 no	 ens conveinen
xen sentir. A cada disbarat una testa s'en- disgustos, ens inhibim de la lluita que fatal-
cara amb el professor i li adreça una ria- ment esolatarà entre e1 professor hirsut i la
lleta	 de	 commisoració, 	 naturalment,	 desti- deixeble del sexe feble.
nada al preguntat. Quasi	 asseguraríem	 que	 lluitaran	 a!nb

Com sol dir-se, aquests teams acostumem igualtat de	 condicions ;	 si	 el	 professor	 té
a	 anar	 força	 empollats.	 Evidentment que moltes	 armes,	 la deixeble femenina en té
fam el que fan sense malícia; per això no també d'inm^egables, de potentíssimes.
estem conformes que, com algú fa, les mo- La superioritat professoral només en un
te i de pedants.	 I ara! moment de la lluita es farà, fatalment, pa-

t inquè grup : Aquest serà el més nombrós. lesa :	 serà	 en	 l'instant de	 signar	 la	 quali-

El definiríem negativament si no fos la por fieació a la papereta d'examen.
d'ésser incorrectes des del punt de vista de CARLES SENTIS
1 '	 1À a,' 	 Senri'llament	 és el que comprèn

EN AQUEST FI DE CURS

La invasió femenina a la Universitat

La fragMia erófica
La tragèdia de les mils i mils inoies que

passen anys i es queden soltenes, no deixa
d'ésser molt trista, .perquè s'han de resig-
nar a morir sense conèixer les sensacions
més íntimes de d'amor. Avui que la des-
preocupació i la llihertat ho comença a per-
metre, moltes de les que es troben en aquest
cas en protesten •amb raó, desesperades.

La por de concebre, malgrat l'ús de de-
termiinats procediments, les reté de llen-
çar-se als plaers que els estan prohibits.

– iSi no fos aquesta por, no sé pas el que
faria. No em resignaria pas a morir sense
haver conegut tot el que es pot conèixer

—deia una senyoreta que s'acostava a aque-
Ila edat en què disminueixen 'les probabi-
litats de concebre.

—Esperi um parell o tres d'anys—li deia
En Framoesc Pujdls, per assegurar-li la ïm-
mumitat i la impunitat.

Ella, veientJho encara tan lluny, li va dir
que era llàstima haver d'esperar tant.

— Comenci a fer algun petó...—li va dir
En Pujols per animar-la.

Confíete hagiogràfic
El remi de flequers de Barcelona va ce-

lebrar gla festa del seu patró el i6 del corrent.
Abans la celebraven el dia i6 de gener. Tots
dos dies són dedicats a un sant H-onorat. El
de gener és Honorat de Forli, el de maig
és Honorat de Lerins, bisbe d'Arles.

La tria d'aquest patronatge va portar dis-
cussioms importants al gremi. Al capdavall,
optaren per triar el de maig, perquè fa més
bon temps, per bé que sembla que el patró
veritable és l'altre.

No obstant, els flequers guardem uqa re-
líquia. IEs e1 crani aautònticn de Sant Ho-
norat. IEl que no és segur és a quien dels
dos sants pertany. De totes maneres, de
l'autenticitat de ''1a relíquia n'estan plena-
ment convençuts.

c. S.
Pocs diaris podran mostrar un equip d'es-

eriptors tan carregat de Carles com La. Pu-
blicitat. Fixeu-vos : Carles Capdevila, Car

-les Soldevila, Carles Rahola, Carles Sentís,
Carles Siindreu, Carlota Sineu i de poc s'hi
troba la signatura de Carles Salvador, poe-
ta valencià. Això, però, no és el mes no-
table ; ho és la signatura C. S., que apareix
sempre que dins la mateixa edició sigma
Carles Soldevila el seu habitual Juli de
dietari.

C. S. és tota una troballa, perquè si bé
e's lectors de La Publicitat estan en e' pen-
samant que C. S. és el senyor Myself, cada
vegada que el diari publica un article sig-
nat C. S. pot ésser atribuït ais senyors
Sentís, Sineu i Salvador i fins al senyor
Soldevila, tots ells molt Carles.

La signatura C. S. ano és nova en terres
de llengua catalana. Amb aquestes matei-
xes inicials signava articles em castellà, na-
turaiiment, el que més tard havia d'ésser
ministre de la Dictadura, senyor Calvo Sa
tela (vegi's el Diario de Valencia d'alesho-
res).

Qui és el periodista que hi ha darrera les
lletres C. S.? No asseguraríem que fos
aquest escriptor o aquell altre, puix ens po-
dria sortir um altre que es complau signant

.,L • -i...,c u,L _l'C 'a la ir	 na tic.., My-
self o .a la manera de Carles Soldevila.

El millor que pot fer el senyor C. S. és
no retirar lesvniciáls del peu dels seus ar-
ticies. Cada vegada que apareixen fa el
miracle de poder ésser atribuït el seu tre-
ball a cims escriptors alhora. I això compor-
ta felicitacions quintuplicarles i és un rè-
cord periodístic.

Neologismes gàliícs al Romea
Els espectadors d'Angèlica Grelot, a més

de passar una bona estoma amb ells acudits
i situacions de la comèdia, tonen bona oca-
sió d'apendre un nou verb francès que nio
havien sentit mai.

Un dels actors ens explica que en aca-
bar d'encendre un cigar li va dir una xicota
francesa, referint-se al llumí que amava a
llençar ;

-=!'re l'appiayez pas, Monsieur 1
Hom diu que l'autor ho ha posat expres-

sament així per donar a entendre que el
personatge no sap francès, i que comptava
que farcia d'allò més gracia en el públic.

Ed cert és que no riu ningú, car segura-
ment tothom està ben convençut que és una
frase totalment correcta. Hi ha una mema
de bromes que no es .poden fer, i són aques-
tes que es refien massa de la ,cultura del
que les sent o les veu.

e Le seria a Vd. agradable
poder tomar un purgante de
aceite de Ricino, si éste tu-
viera el gusto de un buen ja-
rabe de naralija?

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

VESTITS DE BANY
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LA MILLOR COL LECCIÓ
ELS MILLORS PREUS

LES MILLORS LLANES

F. Vehils Vidal
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7, Plaça Üniversiíatr, 7

VESTITS DE LLANA
BANY, A 6`75 PTES.

a(Ef la Universidad, las estudiaintas seran
las que alegrarán las horas de trabajo a sus
compañeros del sexo opuesto. (Estos últimos,
al levantar sus cansados ojos del libro de
texto, se encontrarán com una linda cabecita
de muchacha que verterá unas gotas de
poesia en las siempre prosaicas horas de
estudio.a

Aquest fragment d'article, que porta sig-
natura femenina i, que fa tan bonic, ens

proporciona una cosa que cercàvem sense
profit : cas ve clavat per utilitzar-lo de punt
de partida de 1a nostra exposició de fets.

I consti per endavant que tot el que se-
guirà ho direm amb la més absoluta bona
fe i posant-nos en tot moment la ma es-
querra damunt el cor (la dreta la necessitem
per escriure).

Tornem ail primer paràgraf. Sincerament
creiem que la senyoreta autora d'aquest ar-
ticle de fantasia — una mena de collaret,
mercaderia de xinès amb maletí — exagera
una mica. Sí, exagera — només — quan diu
que els ulls dels estudiants toparan amb
una testa femenina. El cert és que a l'es-
tudiant (com l'orador que no pot destriar
una persona d'entre el públic .amb el qual
està enfontrat) que aixequi els ulls del llibre,
li será impossible veure una sola «cabecitau.
N'hi haurà tantes davant dels seus ulls!

Actualment la Universitat está material-
ment envaïda per 1':element femení. Segons
notícies fidedignes, el curs que ve encara ho
estará més. El primer dia del curs que
s'acaba en aquests instants, entré a la Uni-
versitat un equip nodridíssim. Després, cada

c, r ,riu d^ icv.,lida de- Batxillerat ha
estat seguida de l'entrada a la Universitat
d'un flamant escamot femení. Això sense
comptar les que han ingressat d'una ma-
nera esporàdica.

Constitueix això un problema?
Home... potser sí. Almonys ho estimen

amb aquest caràcter, sens dubte desmesurat,
mdlts advocats, metges, catedràtics, farma-
cèutics, que, ací i gairebé a tot .arreu del
món, es pregunten astorats si s'han equivo-
cat i han :estad víctimes d'una tradicional i
enorme ensarronada que els ha fet creure,
des de petits, que això que se'n diuen les
professions liberals són feina d'home. 'Jis
ve aquest dubte per la sola sospita que les
coses ara tornin al seu curs natural passant
totes aquestes feines a mans femenines.

Doncs bé; ja que hi ha qui •creu que
això és un problema, facilitarem les dades
per tal que cadascú se'l resolgui pel seu
compte. I s'ailarmi o deixi de fer-ho segons
e1 seu taraniná o, qui sap, segons la carrera
que exerceixi.

Farem wn esforç per concretar comptant
amb l'agraïment de tots vostès.

Així no caldrà que ens remuntem a Grè-
cia o a Roma, com sol fer-se quan es tracta
seriosament, com ara nosaltres, qualsevol
qüestió d'interès públic.

D'altra .banda, posseïm una informació es-
tadística impressionant. No s'espaintiin, en
farem un ús limitat.

Ara mateix, davant nostre tenim un pa-
peret tat ple de columnes amh xifres encap-
çalades sota dos noms : Varones, Hembras.

Comparant e1 nombre d'hembraa d'en-
guamy només que amb el de mou anys en-
rera, veurem que ha augmentat en cosa de
dues centes unitats.

La Facultat de Filosofia, Lletres i Histò-
ria és la que actualment mostra més infla-
ció — això no vol pas dir que sigui la que
tingui més alumnes femenins —. De 88
alumnes de matrícula oficial, és a dir, que
cada dia han d'assistir a classe, 36 són
hembras. Al primer curs, comú a les tres
rames de la Facultat, hi ha moltes més
noies que nois : són 23. IEl curs 1922-1923,
mou anys enrera, en totes bes seccions de
lla Facultat només s'hi havia, entre lliures
i oficials, 17.

Es més, des de l'any _1913 fins al 1928
passà per la secció de Eilosofia una sola
noia.

^La Facultat de Farmàcia és la que més
aviat atragué l'element femení. L'any 1923
ja m'hi havia 34; set anys més tard, el
nombre havia pujat fins a 114. Actualment,
com és natural, és molt més crescut.

A la Facultat de Dret, fa vuit anys tan
sols m'hi havia una ; L'any darrer se'n po-
dien comptar mou i al primer curs d'enguany
j a han estat quatre de matrícula oficial.

El que ens estranya més és aquesta ten-
dència que es nota cap a la Facultat de Fi-
losofia i Lletres. A la classe de Filosofia
del primer any, comuna a les tres seccions
de la Facultat, comptàvem fins a vint-i-vuit
noies per només quinze nois. De totes ma-
menes, aquestes van anés ;a les ;seccions
d'Història i Literatura que no pas a la de
Filosofia, on s'exigeix una tasca dura, una
rígida disciplina de pensament, que, fran-
cament, sembla que nio hagi d'atraure l'in-
quiet esperit femení.

La idiosincràsia, el caràcter d'aquestes
iñoies?

Es tan heterogeni, tan divers! El judici
sobre la manera d'ésser d'elles no es podria
emetre sinó després de l'examen detingut de
cadascuna.

Per això nosaltres només ens fixarem, tot
sintetitzant, en algunes manifestacions que
seran l'exponent de sectors més o menys
nombrosos.

Un grup poc nombrós : les que van a la
Uiniversitat a festejar. De les mou del mati

que surten de casa seva fins a la una que
hi ham de tornar, van quatre hores, quatre
hores que es podem destinar a moltes coses.
Una d'elles: a prendre e9 sol amb el .promès.
A'tres, a la Universitat, van a casar-s'hi
sense sospitar-ho ; per sorpresa pertanyen a
aquest grup. Com que no cal, no esmentarem
capcap cas do casaments de professors i dei-
xebles o simplement entre deixebles.

Un altre grup : les que entre classe i
classe, assegudes al banc d'un pati, fam
ganxet i s'alliçonen les unes a les altres en
el maneig de les agulles. Aquest sector com-
prèn la que de tant em tant s'enyora 

—oh4idavem de dir que moltes no són de

d'existir en cap medi femeroí de casa nostra.
Mirarem de fixaranos uns moments en

l'actitud del professor davant de 'l'alumne
de sexe femení.

Durant uns quants anys hi ha hagut per
part del professorat, en termes generals, un
moviment sentimental d'allò més favorable

1 a eles noies.
Ben cert, cada professor reaccionava de

manera diferent, i àdhuc oposada, davant
del fet, Des 'd'aquell pel qual la condició
femenina constituïa, d'una manera automá-
tica, un desmillorament per a la qualifica

-ció, fins aquell altre que, ben al contrari,
considerava aquesta sola condició suficient
per a l'aprovació al final de curs, troba-
ríem urna extensa gama de matisacions.
També és veritat que en trobaríem més
que han matisat més segons la segona fór-
mula que no pas d'acord amb la primera.

Concretant : abans les noies eren, quasi
sempre, supervalorades. Al catedràtic li feia
una certa gracia l'entrada a la seva aula
d'una petita representació de l'element fe-
mení.

Em unes oposicions -per - proveir càtedres.
d'Imstituts Femenins, celebrades en temps de
la Dictadura, N'opositora que tenia, per
exemple, tres punts, era preferida sempre
a ]'opositor que en tenia quatre. IEs clar..,
es tractava de proveir càtedres d'Instituts
Femenins, però després, urna vegada ingres-
sades, les guanyadores podien traspassar -se
als masculins.

Ha vingut 1'^estat de cosesactual, en què
es nota per part del professorat urna reac-
ció d'habituació. Ara, .per regla general,
pertànyer a un sexe o a l'altre té el mateix
valor, o, millor, no té cap valor.

Els professors potser s'han esverat urna
mica per la part que els corresponia.,

r•^^

Dues respostes : la primera, d'un catedrà-
tic de llargs mostatxos i barbasses ; l'altra,
d'una simpàtica minyona amb un p,ruden-
cial malee-up a la cara. Senyalen dues çom-
oepcions que .no podem dir oposades porqué
parteixen d'un punt de vista diferent.

El professor hirsut travessava un pati amb
Lina serviette sota l'aixella. De sobte, com
un gerro d'aigua freda, hagué d'escoltar la
nostra pregunta sobre els seus alumines fe-
menins. No li agradà gaire i fins estigué a
punit de prosseguir el seu camí sense con-
testar,

—Gent fluixa, gent fluixa — digué repen-
se at-s'hi.

i'i: lITIV
Amadeu Hurtado. — Hurtado és una de

dies persones més originals d'aquest país.
Pcr una gràcia de la naturalesa ha arribat
a posseir urna figura física i moral com no
en trobaríem cap més que s'hi assemblés
en el nostre clima. Algú que el conegui per-
sanalment i • estigui assabentat de la seva
obra, algú com aquell famós ángel de Wells
que arriba a la terra i inomés judica la gent
per la seva sensibilitat, es pensará que Hur-
tado és un tipus d'intellectual-polític de se-
lecció, d'aquells que, per exemple, es trobem
a França ; producte si es vol d'una demo-
cracia, .però amb urna disciplina i una tra-
dició que pesen en el cervell Dirà d'Hur-
tado que és l'home que ha .arribat a la polí

-tica després d'una burocracia colonial, havent
passat abans per una febreliterària, i abans
encara per urna disciplina escolar en la qual
no s'estalvia l'humanisme. I després de to-
tes aquestes experiències en surt un home
de món, amb una gran personalitat, amb
un físie i urna roba especials, um causeur
entre dialèctic i fantasista que no deixa
mai de tocar de peus a terra. Fa pensar en
aquests polítics que tenen un .peu a la tribu-
ma pública, un peu a l'arxiu o a l'acadèmia,
la mà per tenir-la sobre el cor, el nas per
odorar les coses, i els ulls per compendre
escèpticament i delicadament la vida, sense
defugir el patètic i sense defugir la sinceritat.

Però Hurtado no és cap polític francès,
doblat d'hellenista o de matemàtic, ni ha
perdut hores pels salons ni pels temples
annamites. !Es un senyor de Vilanova, i un
barceloní com una casa. Hurtado és absolu-
tament català, i el seu catalanisme potser
és la cosa que dóna més moble agressivitat
a's seus cabells blancs i a les seves faccions .

Hurtado és un gran advocat, que té un
concepte elegant i científic de la seva pro-
fessió. Si en les hores joveni'ls es dedicà a
la política inflamada, es retirà després per
convertir-se més que res en un home de
despatx aficionat a la política i al comentari
polític, alternant aquestes aficions amb la
literatura i el periodisme. El periodisme
d'Hurtado, jo considero que és deis més sò-
lids i dels més respectables que s'han fet a
Barcelona. Els seus articlles sempre tenen
un estil. Utilitza unaprosa clara i neta
aparentment freda, però .amb una passió
continguda i correcta. Hurtado ordena els
períodes de la seva prosa en actitud estra-
tègica, els fa avançar en un ritme àgil cap
a uin punt determinat, i els vesteix d'argu-
ments inexpugnables. I és que Hurtado, a
més a més d'ésser un prosista de gust, quan
ha escrit un article, ha tingut sempre una
cosa per dir, i un bagatge de cultura i d'ex-
poriéncia per donar-li gruix.

Hurtado, entre la seva complexitat de
valors, té el de posseir una oratòria perso-
nal de la millor ualitat, única també entre
les oratòries de l nostre país. Per moltes
persones que no 'el coneixen, Hurtado passa
com u^n home fred. Jo no conec ningú que
en un discurs ,administri la nota de l'emo-
ció i de la passió d'una manera tan selecta
i tan graciosa com Amadeu Hurtado, Jo no
conec cap dels nostres millors oradors que
sàpiga distribuir la mateixa oratòria com
el!, que mesuri els efectes, que sàpiga re-
sumir i condensar una sèrie de fets escam-
pats i d'idees escampades dintre una arqui-
tectònica meravella de paraules més cenyida
que Amadeu Hurtado.

Totes les vegades que l'he sentit — que no
són moltes, perquè és un orador que es
prodiga molt poc —, el discurs d'Hurtado
m'ha fet .aquest efecte.

Ara jo no sabria dir la satisfacció enorme
que he tingut en llegir la reproducció taqui-
gràfica de la seva intervenció al Parlament.
Hurtado, des de 'la República, com sap tot-
hom, ha tornat de ple a la lluita política i
s'ha lliurat en cos i ànima al servei de
Catalunya. Des d'aquesta nova etapa polí

-tica d'Amadeu Hurtado no s'havia potser
encara presentat l'ocasió porqué es produís,
en tot el seu valor, la figura d'aquest home
original. Ultimameint, els diputats de des
Constituents se n'han pogut fer càrrec.

Després deis discursos de Sánchez Román
i d'Ortega y Gasset, molts senyors es varen
quedar amb la boca badada. Els semblava
que aquelles filigranes de rossinyol metafí-
sic, amb tota la cuina le:.ografiea de literat
de gran altura, havien anorreat les reserves
espirituals del Parlament. Ortega y Gasset
és un virtuós imponderable de 1'oratòri^a,
alguna cosa Cxcepcional i mágica ; és un
professar i un literat de primer ordre, però
jo nio crec que el senyor Ortega y Gasset
sigui un polític formidable. Suposant als
senyors Ortega y Gasset i Sánchez Román
una antipatia declarada per tot el que re-
presenti personalitat política mostra i lliber-
tat nostra, estic convençut que els arguments
que els pugui inspirar aquesta antipatia,
diluïts en el malabarisme d'un brillant dis-
curs al Parlament, no estam a L'alçada, ni
el discurs ni els arguments, del valor que
tenen aquests senyors com a literats i com
a homes de ciéncia. I ,això ho crec per la
senzilla raó que els senyors Ortega i Sán-
chez Román em £aun l'efecte d'uns polítics
improvisats, que es pensen que .amb meta-
física i literatura, encara que sigui litera-
tura jurídica, en tenen prou per commoure
un Parlament.

Amadeu Hurtado els ha demostrat que nio
es commovia i que contra 1a literatura d'ells
tenia una literatura tant o més eficaç...

Amadeu Hurtado, per mi, ha fet el dis-
curs més difícil, més brillant, més agressiu,
més moble i més i^ntelligent de tots els dis-
cursos que s'han fet a les Corts. I aquest
discurs ha tingut també la seva punta d'hu-
mor, com una mena de nervi finíssim din-
tre la poderosa musculatura jurídica.

Hartado, tingut equivocadament per ho-
me fred i escèptic, ha donat la nota intel-
ligent, sense dissimular gens, sense voler-la
dissimular, una flexible cabellera de flames
apassionades. Em aquesta batalla de l'Es-
tatut, Hurtado no sols s'haproduït com un
gram patriota, s'ha produït a més a més com
un gran advocat i com un gran .artista.

Josa MARIA ne SAGARRA
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rotesaquelles que no s'imolouan en els grups
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Desproveïdes de defectes, ens allargaríem	 ._
indefinidament lloant les seves qualitats. DEP A FOTOGRAVATS, LA CASA

Hauríem de fer constar tan sols que a la 1 
=

Universitat, tret d'alguna estrangera que de j =
tant ren tarot hi	 acte de _ s de 

la 
nio E /\(3 1 Nl ^ P E 1	 Màxlma rapidesa

s'hi troba, en absolut, en tipus die la sufra-	 Màxlma qualltot
gista anglesa, de la seguidora activa de miss
Pan khurst.	 1 =	 ARCS, 7 ; TELEFON 18664 . BARCELONA

Es, òbvia aquesta . aclaració, ja que tothom
sap prou bé que aquest tipus no acaba 1 ;Illlllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh'



NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENGIAIS DEL DRr SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

Neurastenia Impotencia len totes les seves manifestaclons),
f mal de cap, cansament mental, perdua de

memòria, vertígens, fadiga corporal, tremolors, dispepsia nerviosa,
palpitacions, histerisme i trastorns nerviosos en general de les dones i
tots els trastorns orgànics que tinguin per causa o origen esgotament
nerviós.

Les Cragees potencíals del Dr. Soívré,
més que un medicament són un element essencial del cervell, medul'laítot elsisiema nerviós, regenerant
el vigor sexual propi de l'edat conservant la salut 1 prolongant la vida; Indicades especialment als
esgotats en la seva Joventut per tota mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant físics
com morals o Intel'leetuals, esportistes, homes de ciència, financiers, artistes, comerciants, Industrials,
pensadors, etc., aconseguint sempre, amb les Gravees potencials del Dr. Soívré, tots eia esf ourços o
exeercicis fàcilment i disposant l'organisme per rependre'Is sovínt i amb el màxim resultat, arribant a l'ex-
trema vellesa 1 sense violentar l'organisme, amb energies pròpies de la Joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer-se'n

Venda a 5`50 ptas. flascó, ea totes las principals farmácies d'Espanya, Portugal 1 Amèrica

NOTA. –Dirlglnt -se 1 trametento'se ptes. en segells de correu per al/ranquelg a Oficines Laboratorio
Sòkatarg, carrer del Ter 16, Barcelona, rebreu gratis un llibre explicatiu sobre l'origen, desenrotllamenl
1 tractament d'aquestes malalties.

els últims
models
en rellot-
geria de
les millors
marques
i qualitats,

joier
rambla centre, 33

passatge bacardí, 2

L ESTATUT AL PARLAMENT

La reacció liberal catalana
Després dels discursos dels senyors Sán-

chez Román i Ortega y Gasset, gravitava
damumt la Cambra el pes d'una tesi que ja
havia estat insinuada altres vegades, però
que mai no havia causat una impressió tan
pertorbadora dintre del Parlament de la Re-
pública. IEl senyor Ortega y Gasset resumia
la seva tesi amb aquests termes : «Sobirania

^fy

Nicolau d'Olwer

és la facultat de les últimes decisions, el
poder de crear i anullar tots els ,altres po-
ders, qualsevulla que siguin», facultat que
era, naturalment, reservada a l'Estat .

Aquesta teoria, mantinguda principalment
pels tractadistes germànics de dret polític,
ha servit, més o menys deformada en les
seves aplicacions, de base doctrinad al fei-
xisme i ha estat invocada en tots els assaigs
de substitució de l'Estat liberal i democràtic
per un (Estat autoritari.

Es possible que ni el senyor Ortega y
Gasset ni el senyor Sánchez Román pre-
tenguin portar aquesta tesi fins a les seves
últimes conseqüències, però és segur que ni
l'un ni l'altre podrien garantir-nos que un
cop adoptada i elevada a la categoria de
principi orientador del mou !Estat, les seves
derivacions polítiques no ultrapassessin els
límits que devien assignar-li. Arrisquem
aquesta suposició perquè no podem creure
que el senyar Ortega y Gasset i el senyor
Sánchez Román vulguin tergiversar el sen-
tit liberal i democràtic del moviment d'opi-
nió que esclatà el 14 d'abril, consubstancial
amb l'existència inormail d'una República
parlamentària. Si la concepció que els se-
nyors Ortega y Gasset i Sánchez Román
tenen de l'Estatut i de la sobirania és la
que han exposat en els seus discursos, hau-
rem de pensar, ben a desgrat, deixant de
banda el valor filosòfic de la doctrina i el
dret indiscutible que tenen a exposar -la, que
no han sabut triar l'ocasió d'incorporar-la
a la realitat. La història dels darrers anys
els ha posat davant de situacions magnífi-
ques que han desaprofitat, de situacions que
si haguessin comptat amb el concurs i el
consell d'homes de llur elevació intellectual
i de llur solvència moral, .podien haver in-
-fluït d'una manera diferent en el curs de Sa
història d'Espanya.

El mèrit cabdal de la representació cata-
lana, i en particular dels oradors que ham
intervingut en el debat, senyors Campalans,
Abadal, Antoni Xirau, Nicolau d'Olwer i
Amadeu Hurtado, i amb ells del diputat
federal senyor Franchy Roca, ha estat d'o-
posar a la doctrina de l'Estat autoritari i
de la sobirania indivisible, la idea de d'Estat
liberal "modern compatible amb el concepte
de sobirania que podríem qualificar de frag-
mentada, porque s'estén a les persones col-

Tranvías de Barcelona a
San Andrés y Extensiones,

Sociedad Anónima
.Es posa en coneixement dels se-

nyors posseïdors d'Accions d'aquesta
Societat, que a partir del dia i de
juny pròxim es pagarà el cupó nú-
mero 33 corresponent a l'exercici
1931, en el domicili social, Ronda de
Sant Pau, 43, de io a lz, essent el
seu import net de z pessetes.

BaXcelona, zo de maig de 1932•

El Director,

ALFRED ARRUGA

lectives o a les corporacions, dintre dels
límits de les funcions que els són pròpies.

Aquesta doctrina, definida i explicada per
Léon Duguit, que ha renovat el libera;lisme
clàssic, 'l'hem vista, sobretot, exposada d'una
manera clara i explícita en el discurs de
senyor Antoni Xirau, En el seu discurs, con-
cís 1 dens, el senyor Xirau ha tingut en-
cara l'encert de contraposar la imatge real
d'una Catalunya oberta a totes les inquie-
tuds universals a la imatge depriment que
el senyor Ortega i Gasset havia intentat
projectar de liesperit català.

El discurs del senyor Hurtado ha tingut
un ressò extraordinari a la Cambra, i el
tindrà segurament fora d'ella. La seva in-
tervenció és la reacció més enérgica que-
s'ha ,produït en aquest Parlament contra
l'estatisme de tendència feixista. E.1 senyor
Hurtado ha sabut, en una qüestió com la
que planteja l'Estatut de Catalunya, davant
la qual ha vàcillat el sentiment liberaQ d'ho-
mes que ho són per tradició, de remoure la
Cambra i de fer-la reaccionar d'acord amb la
logica d'aquest sentiment .

Un dels moments mís afortunats dei se-
nyor Nicolau d'Olwer ha estat quan ha
recordat que 'la Constitució — acceptada ua
priori» pel poble de Catalunya perquè en
votar Il'iEstatut aprovà la declaració que el
poder de la Generalitat s'exerciria d'acord
amb l'Estatut i la Constitució — dóna a Ca-
talunya el dret d'obtenir totes les facultats
que la Constitució li permet.

Si les intervencions dels repnesentants de
Catalunya en aquest debat tenen un sant it,
és el de significar una clara reacció cata-
lana i liberaIl. En moments d'aquesta trans-
cendéncia, 1'instint nacional descobreix la
ruta més adient al seu geni polític i més
conforme a .les seves necessitats.

Els debats d'aquests dies no donarien tot
el seurendiment si no revelaven al nostre
pòble que el seu liberalisme tradicional no
és soilamen1 un ideal polític que l'ennobleix,
sinó un ideal necessari, íntimament 'lligat

rsvy j	 d ts
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'	 Lerroux

a la viabilitat històrica de les seves aspi
-racions, la política natural del catalanisme.

E1 reconeixement més o menys ampli dels
seus drets que obtindrà Catalunya es deurà
a la .situació i a les exigències liberals de
la situació creada amb l'adveniment de la
República. La consolidació d'aquests drets i
bes possibilitats històriques de completar-los
dependran de l'orientació liberal de la Re-
pública i de l'orientació liberal de la política
europea.

La importància d'aquesta experiència que
sobresurt d'una manera tan espontània dels
darrers debats, ens priva de comentar exten-
sament 'el discurs del senyor Lerroux. Tan
sols anticiparem que, dintre de la seva po-
sició, no ha estat desfavorable a Catalunya.
S'ha produït amb elevació, tacte polític més
de lloar pel fet que contrariava un nuoli
de correligionaris numèricament gens negli-
gible.

J. O.
Madrid, za de maig de 132

1	 raspalls per a tots els usos

articles de neteja — objectes per a presents

Í	 rambla de Catalunya, 90

Miran
a ora

Ludwig a Moscú
Emil Ludwing ha fet un viatge a Moscú

i há resumit les seves impressions en un
article, del qual extraiem el tres fragments
següents:

«Com que no tenen termes de compara-
ció, no els fa gens d'horror dormir vint-i-
dos en sis habitacions, com jo mateix he
vist ; no els és una sorpresa que, mancats
d'allotjaments disponibles, uns divorciats
segueixin vivint a la mateixa cambra, pro-
vant de partir-la, d'una manera que voreja
el tràgic, amb armaris. Aquestes condicions
de vida, que no han millorat en sis anys,
destrueixen la vida de familia força més
radicalment que la teoria i la pràctica del
marxisme, perquè posen en perill els senti

-ments més íntims. No fa gaire, de dos
amics que habitaven la mateixa cambra,
fou detingut un; quan tornà després de
tres setmanes de , detenció, acusà l'altre

»—Només tu podies saber el que ha des-
vetllat malfiança; no ho ha pogut revelar
ningú rnés.

—aSí, sóc jo qui t'ha denunciat. Sabia
que no et passaria res z que en sortiries in-
demne. Però volia, per una vegada, quedar
sol quinze dies: vetaqul per què t'he denun-
ciat.>r

r ai •x

nLa por revesteix tres formes a Rússia.
Els dirigents tenen por d'una intervenció
estrangera, a l'interior tenen por dels es-
pecialistes, i, per , últim, tothom té por dels
dirigents.))
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llna subsfitució
El cèlebre director d'orquestra holandès,

Wlilhelm Mengelberg, actualment de tour-
née a França, és un home d'una memòria
prodigiosa, que dirigeix sempre sense parti-
tura.

Una vegada que un crític el felicitava per
aquesta ca.ractesística, el director explicà

—La primera vegada que vaig dirigir a
l'Albert Hall de Londres, fa bastants anys,
em vaig adonar d'una certa fredor del pú-
blic. A l'intermedi, l'empresari va dir-me
<Per l'amor de Déu, poseu una partitura al
faristol; el públic d'aquí no ha vist mai
dirigir de memòria i està molt estranyat. ))
Vaig seguir el seu consell, i, tot dirigint
l'Heroica, girava da tant en tant un full.
Gran èxit. Tothom se m'acosta a felicitar-
me. Tot d'una, una jove miss fa una excla-
mació. Per quin desgraciat atzar m'havien
posat al faristol, en comptes de la partitura
de Beethoven, la de La vídua alegre?

Cent per cent
L'actual president del Consell de la Banca

Internacional de Pagaments, ex_p rgsid'ent
del Reserve Federal Banh de Nova York,
Mac Garrah, té prop de setanta anys i es
p) t dir que els ha passat tots pels bancs.

Quan algú li fa un interviu, no oblida de
fer constar que nasqué a Monroe, lloc de
naixença que fá d'ell un americà cent per
cent.

—Gent per cent — diu Mac Garrah —,
el meu naixement és el negoci rnés bonic de
tota la meva vida.

La veritat
David Lloyd George acaba de publicar un

llibre retolat La veritat. Es tracta de la ve-
ritat sobre els deutes de guerra i les repara-
cions.
—Per una vegada que la diu — han dit

els seus enemics —, la posa en lletres gros-
ses i en un títol !,,.

UN ANIVERSARI

"Un llibre i un fusell"
Fa quinze dies, 'la plaça Venècia, de

Roma, plena de G. U. F. (grups universi-
taris feixistes), en ocasió del repartiment
de premis als guanyadors dels Jocs Licto-
rials. Després d'uns discursos, tota aquesta
jovenaúla crida: «Duce! Duce !», fins que
apareix al bàlcó del Palau Venècia la seva
«mascle figura» (ho diu així mateix un diari
italià), flanquejada de des del secretari del

fi ni compte, i encara en tindrà menys la
retòrica inflamada que abrusarà les pàgi-
nes dels diaris italians. Seram quinze dies
de manifestacions, d'alalàs, de voleiar de
banderes, de roncar d'avions, de festes gim-
nàstiques a càrrec d'aquests xicots als quals
dl Duce dóna el mot d'ordre : «Libro e
moschetton.

Qtic no es vulgui atenuar això parlant
del tarannà italià, retòric i
exagerat. Cap .país dels que
es vam trobar ficats en 'la guer-
ra europea és capaç de com-
memorar el fet d'una manera
espectacular. No cal ésser un
pacifista a la manera somia-
truites por adonar-se de què
vol dir el manteniment d'un
esperit així. I encara hi ha
una altra commemoració més
simptomàtica d'aquella data
la publicació, abans d'ahir,
Besé aniversari de l'entrada
d'Itàlia en la guerra, per la
revista Gioventú fascista 
òrgans deis feixos de combat
i de les tropes universitàries,
dirigit per Starace, secretari
general del .partit feixista —,
d'una obra documental enea-
minada a demostrar el molt
que féu Itàlia per la victòria
dels Aliats, les promeses d'a-
quests en paga de la seva in-
tervenció, i el poc que n'ha
obtingut.

-	 La tal publicació, que sense
exagerar pot ésser qualificada
d'oficial, .pot posar-se al cos-
tat d'altres fets, no relacio-
nar els quals fóra difícil.

Un d'aquests fets és el dis-
curs de Grandi, pronunciat el
dia q del mes que som, reivin-
dicant el reconeixement de les

El Duce «gesticulant)) el mot d'ordre necessitats colonials italianes,
de la missió que pertoca a

Itàlia «per l'exuberància demogràfica, des
aptituds colonitzadores i organitzadores, les
tradicionspròximes i remotes». El minis-
tre de l'IExterior concretava més, més en-
davant.

Un altre, la resolució presa el mes pas-
sat pel Gran Consell Feixista d'examinar,
en la seva reunió d'octubre, la g posició d'Ità-
lia davant la Societat de les Nacions, re-
unió de la qual no sabem què en sortirà,
però es pot preveure només tenint en compte
l'actitud de la premsa italiana, i sobretot
de la revista que porta el significatiu títol
d'Antieuropa, antiliberal i feixista fins a!!
moll de l'os.

Citem de ;passada, però sense oblidar.los,
els discursos al Senat del general Gazzera,
del general Balbo i de l'a'lmirall Sirianni
sobre els pressupostos de les foroes de terra,
de l'aire i del mar, respectivament, i i'en-
tusiàstica unanimitat amb què foren aco-
llits, com si no es tractés d'una feixuga
càrrega que esclafa un país més aviat po-
bro

Quan els diaris italians diuen que cal no
fer un mito de 1'equi!libri europeu, 1 parlen de
la posició italiana davant els (Estats danu-
bians i ]'Asia menor, o de les possibilitats
civilitzadores d'Itàlia a l'Africa, és impos-
sible no •associar-ho amb aquest fusell que
Mussdlini alçava amb el braç dret mentre
amb 1'esquerne alçava un (llibre, segurament
un ]libre ple de dades històriques, senti-
mentals i pràctiques sobre la missió histò-
rica d'Itàlia en el passat i la més gran
encara que Ii pertoca per obra de la revo-
lució inaugurada deu anys enrera.

w.

GRANS NOVETATS EN

CORBATES IRARRUBABIES

'	 Jawne 1, 11

Telèf.11655

a—Què feu — vaig preguntar — quan
voleu oblidar tot aquest rebombori fet so-	 ^,tit i dol ministre de ]'Educació. Alesho-bre l'Estat, l'economia, la collectivitat?	

Pes el cria repetit redeEacompanya d'un voleiarn—Ens sa anem a dormir perquè sempre 
de barrets, de mocadors, e allardets. Totestem cansats.»	
s'atura .a un gest del Duce, que va a par-

Al ^oj	 lar, Contra tota tradició feixista, és curt.
Només diu

«Camarades goliards ! L'any garibaldí hamEl general Nobile, que després del seu vol	 coméihçat els Lictorials de 1a joventut ita-
polar en el dirigible Italia, passà d'heroi a	 liamá, per tal de millor trempar sempre elfracassat, és a Rússia, des d'on prepara una nostre esperit i els nostres músculs. En elnova expedició al Pol,	 desenni de la ,Revolució Feixista, més queNo es fa pas massa illusions de rebre el mai el mot d'ordre és aquest!» 1 en pro-p erdo dels seus compatriotes. 	 nunciar aquestes últimes paraules, alça ds
f

—Italia — ha dit — no m'ha perdonat el braços : al dret un fusell, a l`esqüerre unracàs, i m'ha obligat a posar-me al servei llibre, moment que s'han afanyat a repro-
de Rússia. Des d'ara, encara ena perdonarà duir gràficament tots els diaris italians,
menys els èxits. 	 acompanyant les retòriques ressenyes de

l	 grans titulars en què destacava la frase
Zlel seca	 (Libro e moschettou.

La frase no és nova. Algunes vegades
El gran novellista nordamericà Sinclair hem vist números d'una revista, Cultura

Lewiis, de pas a París, fou invitat a casa fascista, d'emblema de la qual és un ca-
d'André Maurois. La conversa rodava sobre misa negra dret, repenjat en un fusell, lle-
da	 ohióticáó 4-u5e :ecus - w,wla. , .	 gint m liibrc oobrc un piló ¡ cl d)bui+. po.-tw

—El pitjor — digué Lewis — és que quan aquesta llegenda : «Libro e moschetto, fas-
la prohibició sigui suprimida, encara caldrà	 cista perf etto .
esperar ben bé deu anys perquè els amera-	 Per segons quines mentalitats, sembla
cans es desvesin de beure !	 que aquests objectes, un llibre i un fusell,

hagin d'ésser incompatibles. No pas a Ità-
«GanPsters„	 nia, ni, en general, sota cap règim de dic-

tadura, on no es publica el que es vol, sinó
També a casa d'André Maurois, algú ex- el que convé al règim. Itàlia viu, de 1922

plicava a Lewis que a Albània hi ha la ençà, ien una embriaguesa patriòtica, d'exal-
tradició, respectada per tothom, de no as- táció de la pròpia força, d'apologia conti -
sassinar mai cap home que vagi acompanyat nuada de la violència. Tot és parlar del
d'una dona.	 passat de Roma, dels guanys de la nevo-

-Es veu ben bé — digué el novellista .lució feixista i del futur a què té dret Ità-
americà — que els Estats Units som un po- nia. I parlar-ne en l'estil grandiloqüent en
ble sense tradicions!	 què ara s'escriu tot a Itàlia, àdhuc les ga-

setilles,

Especiallfzoció	 Aquest mes de maig, l'embriaguesa hau-
rà .arribat al punt més .alt. A Itàlia s'han

L'Aga Khan ven la seva, famosa quadra de commemorar aquests dies, com qui ino
de cavalls de curses que tenia a París. Es	 diu res, els aniversaris de l'entrada d'Itàlia
diu, però, que seguirà mantenint la quadra, en la guerra europea, de la Marxa sobre

més important, que té a Anglaterra. Com Roma, de la mort de Garibaldi. Per cele
algú li preguntés si la seva decisió obeïa a brar d'urna manera digna aquests esdevenir
la crisi general, va respondre : ments, l'exhibicionisme de força no tindrà

—No, no és pas això. Es que no vull fer
fer res a ningú que no sigui de la seva_ es-
pecialitat : per això m'he casat amb una
francesa, faig córrer cavalls anglesos i im-
poso tributs als indis.	

Id	 ^ ^'..,,	 ..	 j3 	 ,	 134 )11
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Douglas i Bebe Daniels en «Per aconseguir la lluna»

ter en el personatge central que encarna
Ricardo Cortez. Un tipus ple de fatxende-
ria i d'egocentrisme ridícul. Un iilm molt
mogut, molt treballat, però que no creiem
que s'hagi de pendre seriosament. Portant
a ultrança els seus tòpics habituals, el film
do gavgsto c podia dcsaparóixer i conéixer
com si diguéssim una mort per impru-
dència.

La Fox ha presentat dos films sense im-
portància, Rendiu-vos i Intrigues periodís-
tiques. Mal .per mal, preferim aquest dar-
rer. No és aquest el primer tilm on pene-
trem en gal món pintoresc del periodisme
ianqui. Fils repòrters a la caça d'informes
i notícies, les rivalitats professionals exis-
tents entre ells, que els obliguen a desple-
gar un gran enginy, heus ací el teló de
fons d'aquest film que presenta una histò-
ria - d'amor, plena d'embolics, però sense
consistència.

No creiem que sigui aquí el lloc oportú
per insistir sobre Jean de la Lune. No es
tracta d'una estrena, per bé que divendres
passat en la nostra sessió i davant del pú-
blic que hi assistí, aquella projecció en te-
alia tot el caràcter. Jean Choux desplega
en aquesta cinta un talent ben remarca-
Me, com a cineasta i com a compositor
suhtil i penetrant d'una història plena d'e-
moció i de pintoresc. I, cosa doblement re-
marcable tractant-se d'un film europeu, una
interpretació absolutament perfecta.

J. PALAU

•ñ	 A
Passelg de Gràcia, 57.• Telèfon 79681
Sessions contínues: tarda, de 4 a 9 i nit, de 10 a tz

Entrada, una pesse4a
NOTICIARIS - REPORTATGES

Estrena del film documental

UN DIA INCREÍBLE

(Catifa Màgica Mouietone)
Nota.— Aquest local està ventilat per on modern

Sistema, muntat per ]'Anglo- espanyola
d'Elect,icitet.

ESPECIALITAT

'	 EN LA MIDA

Jaume I, 11
Telèl. 11655

MOBILIARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre ebenista 1 tapis-
la. Objectes d'art i de fantasía per

a obsequis. Sales d'Ex-
posicíons de Belles Arts.

^a

Papat/ M Iiràcla, !o. Telèfsa 1o3M
bARCBLONA

la significació del "gangster"
Fa poques setm tnes, • remarcàvem, •en co- re el , darrer fi:m de Char:es Rogers, Aris-

mentar el darrer film soviètic presentat a tòcrates del crim, amb Ricardo Cortez i
casa nostra, • El camí de la vida, la presèn- Helen Twelvetrees, que presenta, amb for-
cia de desvagats i orimiinals com un retorn ça encert, un tema anàleg.
a la clàssica picaresca de les novelles espa-	 *. *
nyo r es. El mot és ample, i els crítics no
han arribat pas oposar-se d'acord sobre el	 I bé. Quina significació té e1 bandit, o,
seu abast. De fet, exerceix la .picaresca tot	 per dir-ho amb el neologisme acceptat, el
aquell que guanya el seu viure d'una ma_ gangster, en la vida contemporània? Re-
mera tèrbola o clandestina. Els trinxeraires	 centment he vist un article, més brillant
de Nicdlai Ekk s'acosten molt, realment, que exacte, on es procurava contraposar la

La casa de
TOTS ELS DIES
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EL. CINEMA
L'ACTUALITAT CINEMATOGRAFICA

EIs
Douglas Fairbanks ha fet amb el seu • comparable a canviar de projecte i escalar

film Per aconseguir la Lluna una cinta cò- el pic Jousong. La camera cinematografica
mica, lleugera; que diverteix una bona es- treballa a 6,150 metres d'altitud. !Es un rè-
tona. Fairbanks resta sempre idèntic a ell cord ! Cal tenir-ho en compte en admirar
mateix, remarca que no vol pas ésser un aquest film d'una valor documental extra-
retret, perquè al cap i a la fi tot veritable	 ordinària,
artista em el fons .no fa situó repetir-se, Du-	 Em un altre lloc	 qd a uesta ,pàgina es par-
Blas, film darrera film, no fa doncs sinó la del film Aristòcrates del crim. Millor
oferir-nos, seinse fatigar-nos, les variacions	 fóra dir Males companyies, d'acord amb el
innombrables d'un motiu fonamental, 	 tftol original. Diguem ací només que el

Aquest motiu, ja ho sabeu, és optimis- film presenta una curiosa figura de gangs-
me, confiança cega en la vo-
luntat, esperança que la Lena-
citat venç a la llarga tots els
obstacles. Douglas és aquí un
home de inegocis que no té
ni un miinut per dedicar a
les dones, encara que entre
aquestes hi hagi una Bebe
Daniels. Però quan s'haurà

.fixat em aquesta noia, posarà
en la seva passió per acon-
seguir^la la mateixa fuga, la
mateixa voluntat indomable
que fins aleshores l'havia ami-
mat en els seus grans triomfs
fim.anciers. Aquesta aventura
què transcorre a dalt d.un
gram transatlàntic és menada
pels seus herois amb aquell
bon humor i dinamisme pe-
culiars ddls films de l)ouglas.

Edmond Gulding, cèlebre en
la confecció de scenarios, ha
dirigit aquesta cinta que ino
sobrepassa els límits d'una
amable discreció. 'Els decorats
són d'un gust inacceptable,
d'un modernisme excéntric gtie
a tota hora queda malament.
En canvi serem ben indul-
gents davant de l'arbitrarietat
de l'escena de màxima comi-
citat, comicitat que resulta
dels efectes d'unabeguda dia-
bòlica que fa perdre els es-
treps a tothom que la tasta.
Un truc que permet a Dou-
gias (luir les seves habilitats
acrobàtiques. Bebe Daniels,
especialista en films esportius,
contribueix no poc a l'ameni-
tat i simpatia d'aquest film.
Acabem dient que, a la fi,
l'home de negocis que és Dou-
glas, de genolls davant de la dama que és.
Bebe Daniels, reprodueix, d'acord amb el
que dèiem en començar, el proto-tipus de
]'heroi romàntic i cavalleresc que sempre
retrobem més o menys velat en totes les
cintes de Fairbanks.

i1 .-9 c -eaego quo arr b ol títol ¿'El ^^ ,.-
ple dels déus es projecta al Tívoli es refe-
reix a l'expedició internacional de l'any 1930,
organitzada amb mires a escalar el Katxep-
junga. El film ens fa visibles les dificultats
invencibles que s'oposen a l'empresa, cosa
que decideix els heroic d'aquesta gesta in-
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Cinema amateur
Acabat el concurs organitzat pel Centre

Excursionista de Catalunya de cinema ama-
teur, aquesta associació ha organitzat una
projecció pública de les millors cintes se-
leccionades entre les premiades en aquell
concurs. Aquestes projeccions tindran lloc
al Lido Cinema, demà divendres i dilluns
cija 30, a les deu en pumt de la nit.

Cali tenir en compte que les cintes que
es projectaran són fruit modest de l'esforç
absolutament desinteressat dels mostres afi-
cionats, que aportaren llurs cintes al con-
curs sense pensar que poguessin ésser exhi-
bides públicament. De totes maneres, e1
Centre ha cregut oportú i convenient pre-
sentar aquests resultats davant del públic,
a fi d'interessar a tothom en aquesta tasca
de divulgació cinematogràfica.

Es projectaran, en conjunt, onze pellico-
les. Sis en la sessió de divendres i cinc en
la del dilluns.

Darrera sessió Palesfra
Palestra anuncia per a la seva darrera

sessió de cinema retolat en català e'1 film
de Sternberg : Els dots de Nova York. Cre-
iem innecessari valorar les excellències d'a-
quest film davant dels nostres lectors, els
quals estan tan convençuts com nosaltres
que es tracta d'una de les millors obres del
cèlebre director.

La projecció tindrà lloc 'al Fémina, di-
mecres vinent, a des deu de la nit.

Una Fíra Infernacional de la
Cínemafografia

No ha estat comentat antre nosaltres un ••	 r	 '"°" t
esdeveniment cinematogràfic dell més alt in- •	 t	 '^ ;^l
terès. Aquest esdeveniment ha tingut lloca '
Praga, com a integrant de l'Exposició Ge- ,.	 a
nero] que s'hi acaba de celebrar. wi 	 •^	 u tu,_rrPer bé que l'e posició ha tingut, princi- ,

palment, un aspecte tècnic, aquesta exhibi- El casament del «gangster» en ((Aristòcrates del crim»ció, organitzada sota el patronat del govenn
txeooeslovae i amb assistència dels millors
cineastas	 del	 país,	 té	 una	 transcendència a la fisionomia i àdhuc a la patologia del popularitat — lamentable, però evident — del
que no podem estar-mos de remarcar. N'hi Lazarillo o del	 Buscón.	 Però hi	 ha	 una gangster	 d'avui,	 amb	 Il'èxit	 dels	 detectius
ha prou de dir que els ,pavellons que •es de- i mena de picaresca d'altura, una mena de (del Sherlock Holmes, per exemple) d'ahir.
liquen a aquesta exhibició ocupen 1,5oo me- picaresca per	 a	 ciutats — així	 com	 l'altra «Sherlock Holmes — deja el publicista — és
tres quadrats. seria una mena de picaresca de camí-ral -- un pseudo-heroi conservador. Ha estat creat

L'aspecte tècnic,	 prefereren•tment cultivat que trobem situada — i exportada amb urna per d'època victoriana. Es inhumà, •en quant
ací, ha tingut, però, una secció, molt finte- publicitat	 estúpida — a	 Nordamèrica.	 Re- els conceptes •conservadors de l'època eren
ressant, de tècnica retrospectiva, amb expo centment, Rossend Llates comentava a La inhumans...	 Ha estat creada la figura de
sició de les primeres màquines de projectar, { Publicitat la podrida escenografia que en la Sherlock Holmes sota els signes d'un matu-
del que a Txecoeslovàquia encara en diuen vida ianqui ha deixat en descobert 1'assas- ralisme determinista i un utilitarisme ètic.»
biògrafs. sinat del fill	 de Carles Liindbergh. IEl co- Segons l'articulista, Sherlock Holmes no té

Aquesta exhibició ha servit altrament per mentari tenia un patetisme pujat.	 Retreia res a veure amb la moral. Li interessa 
a fer que el públic de tot el mómn fixi la alls nordamericans els resultats d'una con- en urna competbncia purament professional,
seva atenció en ,aquest.,eestámen, sobre el cepció	 exolusivament	 materialista	 de	 la no ideològica — vèncer la	 policia de	 Scot-
cimema	 indígena	 que	 es	 desonrotlla	 sota vida ; la desmoralització que aquesta con- land Yard. Però en el fons la moralitat de
]'empenta de la Filmovà liga Ceskoslovenska cepció portava a bes esferes públiques i de la seva gesta no la coneix ni li	 interessa.
(Lliga cinematogràfica txecoeslovaca). la vida privada (corrupció i inutilitat de fa Això és veritat.	 Però seria realment difí-

Al mateix temps, els txecs reivindiquen per policia ;	consideració	 social	 per	 a	 tothom ci]	 cercar	 el	 pol	 oposat — quant	 a	 sentit
al seu prestigi cinematogràfic una sèrie de que s'hagi enriquit — sigui com sigui) ; im- moral — en els gangsters. No. Et gangster
films que roden pel mún amb marca ale- portàmcia — per dictadura	 de	 terror — del no és un home que cerqui una moralitat
manya.	 Per	 exemple,	 els principals	 films bandit, en la vida política i social. 	 Aquest integral	 que	 l'Estat	 omnipotent	 fa	 difícil.
d'Amny	 Ondra,	 veritable filla de	 Praga,	 i és el panorama lamentable. No pot pas dir-se, com insinua :l'article que
de l'inesgotable actor còmic Vlasta Burian. Realment no sembla que els riordameri- oom'entem, que e1 gangster sigui una mena
Un film txec que també ha tingut gran cans tinguin un interès excessiu a' amagar de	 bandido	 generoso,	 popular,	 liberal,	 re-
èxit ha estat obra dels régisseurs Lamac i aquesta macula. Els films de 'bandits i de partidor als pobres dels diners del ric, des-
Machaty. S'anomena Erotikon, film magní- contrabandistes són freqüentIssims. Amb un viador d'injustícies. Aleshores aquests films

•fic, que s'ba mantingut llargament als pro- film d'aquesta mena — Els	 carrers de	 la tindrien, a la llarga, una moralitat que avui
grames dels països on la censura té menys ciutat (Gary Cooper, Sylvia Sydney) — ad- — ultra el desprestigi de què volten el poble
rigidesa que la nostra,	 Finalment,	 Txeco- quirí	 una	 reputació	 brillantíssima	 Ruben que els tolera i els tem — no poden tenir..
eslovàquia,	 com tants de països europeus, Mamulian. Ara, hem tingut ocasió de veu- I	 G.	 D.	 P.
ha	 donat	 a	 Hollywood	 directors,	 actors,
músics, pintors, tècnics.

P'eró la gran industria cmematográfiica
s'inicia i .ara ha de peindre gram volada amb
el cinema sonor, que afavoreix les produc-
cione nacionals i ha de produir un gran
avenç en la cinematografia txecoeslovaca.

«L'Atlànfida », film
L'Atlántida, però no pas el poema de

Verdaguer, certament molt difícil de portar
al cinema, sinó L'Atlàntida, novella de
Pierre Benoit. IEs el realitzador d'aquesta
gesta G. W. Pabst, l'autor de La rue sans
joie, de Quatre d'infanteria, i de l'Opéra
de Quat'sous (inèdita ací, encara). Pabst
s'ha traslladat .per a la realització d'aquest
film al Sud d'Algèria on ha pogut trobar

tots els elements de color que la novella
podia exigir-li. Esperem aquesta obra amb
una viva expectació.

EL CARRER
AVUI AL

FEMIN.A.
DOUGLAS PAIRBANKS

i BEBE DANIELS en

Para alcanzar
la Luna

Comèdia humorística d'ambient modern

Film dels ARTISTES ASSOCIATS

La collecció completa de
MIRADOR pot consultar-se
a l'Arxiu Històric de la Ciu-
tat, plaça de la Catedral i
carrer de Santa Llúcia, 1,
"Casa de l'Ardiaca", tots els
dies feiners de 9'30 a 1'30.
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'd Sîmfon^ca de Madri

Els processos ea(ra1s

enri-Robert publica a Les AnruAles un	
L'Associació de Música nda Camera» ha de Strawninski, una fantasia dels més va-

Hdi en arobe sabre Les p es de les n 
tancat el curs amb dos concerts de 1 "Orques- riats co:ors, carn muntanyes de vidre Fos i

Sobre ]es vegades, per exemple, en què s'ha	 Aquesta
 Simfònica de Madrid.	 pintat ; música més orquestral que sámfdni;

processat una artista per evasió. «Les grans	 Aquestarquestra fa trenta anys que és ca, més de color que de dibuix.
fundada quan els músics de Barcelona ana- 	 I com a novetat varen tocar dues obresartistes, em efecte, no tenen sempre la força ven a l'assaig amb gorra i espad,enyes, ja	 una d'un jove rus, l'altra d'un jove espa-que cal per a resistir una força secreta	 els professors de l'orquestra de Madrid sem- nyol ; les dues fa poc estrenades : l'una aque les empeny a la fuga.» Reconta aquel] blaven senyors, i ho eren pel seu aspecte Moscú, l'altra a Madrid.

cas de Sarah Bernhardt, enemistada amb i per la seva carrera. Aquella dignitat pro	 Tenen de comú voler ésser modernes i noEmile Perrin, administrador general de la fessional, particular, en reunir-se, va donar ésser de música ,pura. Però s'inspiren enComédie Francaise, que cercà un pretext — per resultat una orquestra magnifica. I cada dos ideas de direcció oposada : el rus mira
banal --,por a fugir-li a Nordamèrica. La vegada que ha vingut a Barcelona — moltes endavant, el castellà mira endarrera ; el
C'omédie portà Sarah als tribunals, on fou	 vegades — ha produït una forta impressió.	 soviètic canta la música de les màquines en
defensada pa l'advocat Barboux•

Barboux intentà entendrir els jutges, Ales-
hores Sarah estava delicadíssima de salut. 	 t 	 ^^	 r ^tr ^	 ^	 sia
Barboux adoptava un to patètic a la veu i	

¡jium gest teatral :	 ^ ii.,
– Deixeu-li descabdellar cacera el fràgil ^i	 ', i 	 , fitfil de seda de OEa seva vida.
El célebre advocat, comenta Henri-Robert, 

arca massa pessi^mista. Sarah Bernhardt va 	 ^;	 -,
viure encara més de quarcanta anys.	 ^^^^	 ^^f''^ ' - i

El mestre Arbós i la seva muller

1 més perquè nosaltres ano tenim una veri-
tab1e orquestra, i també perquè •té unes qua-
litats especials diferents de les nostres.

L'orquestra de Madnïd és més orquestra
que les que organitzem aquí. Els músics de
la Simfònica toquen, en conjunt, més, amb
més ,perfecció, amb més domini, es senten
més que dls de les nostres orquestres ; però
e's músics d'aquí toquen amb un sentit més
musical, amb una sensibilitat més humana,
que arrenca més de Iles en ganyes que dels
dits o del llavi.

IEIs músics de Madrid toquen amb 1a fo-
nètica castellana : contundent, sonora de
campaina però duna, amb soles cinc vocals
pelades. Les mostres onquestres toquen amb
fonètica catalana : més suau, amb so més
tou, amb més matisos i amb moltes vocals
tonjques a aromes, 1 amp caaencres ee pe-
ríodes.

La Simfònica de Madrid porta un director
que és un veritable director d'ofici : té do-
mini absolut de 'les obres, té la seguretat i
l'estil de moviments que duna la práctica i
el coneixement de l'art que es professa, té
d'energia incansable que exigeix aquesta fei-
na. Però el mestre Arbós — que és el di-
rector — ,poeta una barba, cargolada amunt,
espanyola i quasi monàrquica, que és signe
de la incomprensió sensible de 1a música.
b els professors que toquen sota la seva
batuta mantenen els seus rostres immutables
a través de totes les notes que amb la major
perfecció executen, violentes o cailmades, im-
pàvids, perquè la música no els crema per
düns.

Mestre i músics dominen totes les regles
i tota la tècnica de la interpretació, conei-
xen totes les lleis de la música i marxen a
l'hora del moviment musical del món. Tat
ho saben ; no els podem ensenyar res, per-
qué el que nosaltres tenim no s'ensenya.

En els programes no hi ha faltat la sim-
foni,a de Beethoven, ni l'obertura de Wag-
ner, ni el poema de Strauss, que són els Ilocs
com .ns dels concerts ; però hi havia també
l'obra. soviètica, 1a francesa, la castellana i
fins la catalana i tot.

Varen tocar la Vuitena simfonia de Beet-
hoven, amb aquell Allegretto scherzando pie
de dinamisme, forts i pianos sobtats, molt
beethovenians ; efectes innocents i puearils
com d'un noi que ens vol fer por. La Sim-
fònica el va tocar una mica a la zarzuela.

EI bellíssim minuet, En Casals el fa inter-
pretar .amb més emoció.

La Iberia de Debussy és una música que
es destenyeix de pressa ; també era al pro-
grama.

Per no ésser menys que En Casals, ens
varen fer empassar una Simfonia de Brahms.

Varen tocar també El cant del Rossinyol

Agència exclusiva per a la venda de

MIRADOR
Societat General Espanyola de llibreria
$arbarà,16	 -	 Telèfon 17218

una foneria d'acer — encara que a •les fo-
menes d'acer no hi hagi soroll de màquines
— amb un llenguatge atrevit, inou i despreo-
eupadament descriptiu ; l'iber posa música a
un romanç antic d'una romeria de cornuts
a una ermita, i busca per expressar-se les
cadències del cant primitiu d'una raça. E1
rus Mossolow valdria fer la música de l'ho-
me de demà ; d'espanyol Pitta^luga sembla
enyorar l'art deis troglodites.

Entremig d"aquests dos, el català Zama-
cois pinta el quadro camperol de La sega
— que varen tocar molt b .el$ músics de
Madrid — amb notes ni massa modennes ni
massa passades.

Això no vol dir que la música de l'un
vagi per més bon camí, ni sigui millar que
la de l'altre.. Perú demostra unes temdéncies
indicadores de ttt mañera'd "ésser i de d'ideal
de cada poble o de cada societat.

El fet que a Madrid tinguin una bona
orquestra és una prova de c vilització. L'or

-ganitzaciú d'una societat civilitzada compor-
ta totes les manifestacions de la cultura, i
l'orquestra n'és una de les més determina-
des. Uin poble completament civilitzat tindrà
una bona orquestra encara que no sigui un
poble íntimament musical.

En aquest sentit, a Madrid són més ci-
vilitzats que nosaltres, perquè ells tenen les
manifestacions urbanes de la música, que
són les orquestres ; mentre que nosaltres ens
hem quedat amb les manifestacions rurals
els chors, els orfeons i les cobles de festa
major.

JAUME PAHISSA

Cada dia és major el
nombre dels que es diver-
teixen com mai, Vegeu

i fins n'hi ha molts que
es «reenganxen» i la
veuen més d'un cop, al

1 I ^,

Catalunya-
Aquesta és la novena

setmana que es repre-
senta a Madrid

r) L

EL. TEATRE
LES E5TjiE1IE3

Francesc Presas, Angèlica Grelot (Teatre Romea)
Ens ha estat dit que la producció teatral que no pas per ella mateixa, ara, en canvi,de Francesc Presas no queda reduïda sola- sembla que ha tingut força més bona aco-

ment a les dues comèdies que ens ha ofert Ilida.
signades amb el seu nom, d'una, aquella
divertida raó social Baliga Bolaga &	 C°,

No és pas que siguem massa propensos
á fer-nos illusions •	 Però, de moment	 l'èxit

estrenada l'any	 igzg al Novetats (que,	 en que ha obtingut Angèlica Grelot ens fa es-
generail, la crítica acollí força agressivament perançar que un dia o altre el nostre pú-
amb	 gran	 satisfácció	 dels	 metafisicistes bHc es fastiguejarà del teatre analfabet. Ara
transcendentals), i aquesta faceciosa Angè- per ara, Presas ja li ha demostrat que es
Tica	 Grelot,	 estrella de moda, que ens ha pot divertir, pot passar una	 llarga estona
donat fa poc la companyia del vel] teatre del de franca rialla i de bon humor sense me-
carTer de l'Hospita9•

Ens han dit que Presas, de molt de temps
ençà,	 ja	 d'abans	 d'aquella	 seva	 comèdia
que hem esmentat primer, treballa per al
teatre d'una manera regular i continuada,
bé amb traduccions,..bé amb adaptacions
en	 uin	 i	 altre	 cas	 treient	 partit,	 preferent-
ment,	 de	 la	 producció	 vodevilesca	 france-
sa —, bé amb alguna peça original.	 Però, .'
sigui perquè aquelles obres no l'hagin dei-
xat plenament satisfet per una o altra cau-
Sa,	 com	 a traductor,	 adaptador o	 autor,
sigui	 per	 qualsevol	 diferent	 consideració,
Presas les ha lliurat al públic sota un nom
suposat,	 com	 rebutjant	 llur	 padrinatge	 o
Vlur paternitat per altra casa que no fos la
corresponent	 liquidació.

Si	 és efectivament	 així, ens queda :per-
fectament explicat el formidable domini de
la tècnica teatral que demostra posseir l'au-
tor d'Angèlica Grelot. Com que no creiem
gens — i en teatre menys que en cap altra
art — amb el geni que neix armat de totes
armes i vencent en totes les batalles sense
saber res de res j encertant-ho tot només
per pura intuïció, ens ve molt bé per re-
penjar aquest judici la suposició que Pee-
sas, amb tot i ésser només dues les comè-
dies que d'ell coneixem, porta una Ilarguís- -
sima experiáncia de labor teatral i que ni Francesc Presas
en aquella de igzg ni en 1a d'ara es tracta
d'un talent improvisat que tot ho deu a si
mateix — pretensió que no per ésser absur- cessitat	 de xipollejar	 em	 1a	 bajanada	 i	 la
da i	 inacceptable podem	 evitar que sigui ba-rooria ;	 que escrivint	 correctament,	 un
la característica d'un grapat de genis que <<utor el pot delectar tant o més que e9 que
ens	 ofereixen	 els	 preciosos	 fruits	 de	 llur '"-	sap escriure, i que també pot ésser imte-
mag í , ressant un argument ben descabdellat i 

Es alar que amb això no volem dir que dintre el seu gènere — d'una perfecta ver-
creguem que ja n'hi ha prou amb el conei- semblança.
xement de tots els mecanismes de la tra- I	

De les seves incursions pels terrenys del
mola	 per	 produir una bona	 peça teatral. vodevil	 francès,	 Presas n'ha sabut treure,
Es	 evident que tota la	 imform:ació	 i	 tota entre d'altres virtuts, la d'un ban tacte per
l'experiència d'un autor no el dotaran mai enfocar els temes més delicats sense genis
d'aquell	 instint que	 és	 l'ànima del	 teatre, m	 mica de	 llordor.	 La	 tònica d'aquesta
que li fa donar vida als seus persanatges, obra	 és . completament	 vodevilesca,	 però
a l'ambient en què es mouen, i amarar d'una categoria que estem ben poc acostu-
d'ella	 tota	 l'a •ció,	 aquell	 instint	 sense	 el mats a trobar en les produccions corrents
qual les obres construïdes amb més recur- d'aquest gènere.
sos i més traça són, t7 atralment, mancades Els	 tipus que ens	 presenta	 Presas	 són
de	 tota	 qualitat,	 però	 també	 ho	 és	 que ben vistos	 i tenen un caràcter de realitat
aquell mateix 'instint en serà ajudat i amb que els acosta més a la comedia de costums
elles, i només amb elles, és que podrà donar que no al pur vodevil. L'autor ens paUesa

amb ells que posseeix unes condicions d'ob-tot el seu rendiment.
Aquell instint, Presas el té.	 I té, a més, servació ben poc comunes. Hem de remar-

tot el que fa fa'ta perquè no falli.	 En la car, especialment, el personatge del fondis-

complicada i accidentada peripècia d'aques- ta — que tantes vegades hem trobat per
' la nostra terra —, taüt	 i	ben peixat,	 i elta	 Angèlica	 Grelot	 s'hi	 veu	 ben	 clara	 la

mà de l'home acostumat a fer moure la de l'estiuejant de colònia que forma part

seva	 gent,	 multiplicar-la, 	 embolicar-la	 en de totes les comissions i que es torna boig

situacions enrevessades, fer-la entrar i sor- per poder alternar.
1	 Si	 recercar	 defectes	 entir, anar i venir amb oportunitat i encert, ens ,poséssim	 a

l ngèlica	 Grelot,	 bé prou	 que	 n'hi	 troba-encadenant les escenes sense cap violén•cia
dann.int una trama en la qual no llangueixi riem.	 Però	 aquests	 sóin,	 certament,	 poca

mai l''ïnterés,	 i	 aconseguint tots els efectes cosa al costat de les seves bones qualitats.

recercats. 1 Per altra banda, acostumem sempre a na

Essent aquestes qualitats molt estimables voler trobar-hi allò que és ben clar que era

en l'obra de Presas, no són pas les millors. ben ]luay de les intencions de l'autor en es-

La virtut principal d'aquesta comèdia és el eriure la seva obra.
La companyia del	 Romea,	 que actual-

seu to. Presas ja va intentar amb el BaUga
Balaga d'incorporar al nostre teatre còmic ; meint és d'un conjunt esplèndid, porta d obra

alguna cosa que fos més fi i més delicat 'amb completa identificació i unitat. De ve-
lar anomenar qualsevol dels imcèrprets pel

que la rialla grassa i descordada que pro-
voca	 la	 grolleria	 i	l'acudit	 die	 mal seu	 bon	 treball,	 els	 hauríem	 d'anornenarpura
gust. Si llavors no va reeixir, més per culpa tot,•

de l'ambient en què va caure la seva obra 1	 JovN Co RTES
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Una visió directa de la Rússia d'avui



Els darrers moments de Goethe, per Fritz F'eischer

LES LLETRE/

Tots els momonts històrics de transició
ofereixin interessants exemples de genis de
doble vessant, Janus culturals que sinte-
titzen e1s fruits del .passat i de la llavor
nava, crepuscles entre dos ordres de valors
l'aintinàmia dels quals resolem dins d'una
poderosa personalitat. Així, per exemple, el
Dant visqué entre el ple gòtic del segle xm
i l'humanisme clàssic de la següent gene-
ració florentina — de Petrarca i Bocaccio —

sintetitzant la inquietud d'ultratomba del
medievalisme i la filosofia de l'amor del
platonisme renovat. La nova modalitat fe-
menina — humana — ofereix la seva Bea-
triu en el Cel, que és el pas de la Verge
románico-gòtica a la doma de carn i ossos
que .per mitjà de l'intellectualisme abstracte
de Laura arribarà a la Fiametta i, fins i
tot, a Mélibea. Cervantes viu entre 11Es-
panya de Lepamto, triomfant, i el desastre
de la lnvencible; entre serenitat de renai-
xement espanyol i ímpetu barroc ; entre
l'Escorial i Churriguera. Por aixà el Qui-
xot ofereix el doble aspecte del cavalleresc
i la caricatura, i de l'alegria del renaixe-
ment amagant urna dramàtica posició {in-
tima de descoratjament i de desfeta. Ama-
dís estàmés amb Dom Quixot que Cer-
vantes amb Orlando Furioso, precisament
parqué l'heroi de Cervantes és lla seva ma-
teixa figura plena del dolor de la desfeta.
La fre intima de Cervantes en Don Quixot
és tan desesperada i nostàlgica com la d'Er-
nest Remara en la divinitat de Jesús.

Goethe viu en un encreuament de segles
també. Meravellosa albada en la qual el
seu geni literari — en el gran panorama
de la cultura de l'època que presideix Ale-
manya, té els genis fraterns de Beethovem
en l'oceà de la música i de Kant en la
planúria de la filosofia. Tot problema entre
sentiment romàntic i cànon clàssic de l'obra
de Goethe està condicionat per la crono-
logia. 'En les fronteres del segle xvm i
del xtx cal tenir ('idead en Hellena aneara
que al cap i a la fi sigui Margarida la
salvadora de l'intellectual. Una mica de mel
sentimental entre la duresa de les regles
greco-llatines. Volar en el cavall de Goetz
die Berlichinge:n i sentir palpitar sota el
pep'us la cann d'estàtua d'Ifigènia. Brodar
èglogues divuitesques i poder suïcidar-se
per amor com fa Werther. Es clar que
Goethe es troba per damunt d'aquesta pas

-sió desesperada, i deixarà sota el coixí la
pistola fatal que Larra, sagnant d'inquie-
tuds, acostarà a la seva templa. Goethe viu
entre jardí versallesc i música immensa,
decimonónica. Com Beethoven composa en-
tremig la trama precisa de les sonates i
les simfoinies amb una emoció transcen-
dental d'esperit romàntic. Com el Kamt crí-
tic de la Raó Pura reconstrueix e1 temple
teològic destruït en les raons sentimentals
de la Raó Pràctica.

Tot el ritme directe del segle xix havia
d'ésser el de l'art musical. La poesia del
moment de transició havia de derivar ne

-cessàriament vers el món dels sons, vers
el regne d'una literatura orquestrada. El
Faust, obra capital de l'encreuament de dos
mons, ino podia deixar de portar aquest
segell d'harmonia. Un dels aspectes d'a-
questa creació poètica és 'la de sustentar-se
necessàriament en una composició pre-mu-
sical. Aquest és un dels aspectes dél ]Faust,

obra tan extraordinlriament suggestiva per
a rebre diverses interpretacions. 'En ideo-
logia la més interessant avui és la de servir
de motllo arquetípic, ideal de l'home mo-
denn, de la civilització que Spengler amo-
monava f àustica per .antonomàsia.

Em refereixo a la possibilitat superficial
d'ésser el Faust susceptible de transformar-
se . en òpera, tasca portada a terme ben
mediocrement — més o n nys sacrílega-

ment — pel pueril Gounod, e1 desigual i
àcront Berlioz i el brillant i banal Boito.
Una altra més intima musicalitat enclou el
poema dramàtic de Goethe. Ja en les ba-
lades líriques, Schubert, Schumann, ende-
vinaren la musicalitat latent en l'obra goe-
thiana, que actualment pogué suggerir l'en-
gin yós, per bé que excessivament literari,
Aprenent de bruixot de Dukas. Però, dei-
xant de banda la capacitat musical de 'les
altres obres, és em el Faust on culmina
aquesta possibilitat. En la representació 

—justa, ben afinada — de diverses escenes de
la primera part a l'Orfeó Gracienc, orga-
nitzada pci Kothurn, vaig poder observar el
sentit meravellosament teatral — dramàtica
és teatre — del poema que solament sol és-
ser judicat en funció de la seva lectura.
Fins en la part més externa hom adverteix
com tota representació del Faust cal recol-
zar-la sobre la música. Sense els cants de
la taverna d'Auerbach l'escena perd •tot el
seu íntim sentit. Sense la melodia de l'or-
gue en l'escena de Margarida, en l'esglé-
sia, & contrast patriòtic es perdria. Pensem,
a més a més, en els chors de deixebles i
d'àngels que Faust sent en el seu labora-
tori — part aquesta bastant ben interpre-
tada per Berlioz—, en els chors angèlics de
l'escena final. Solament mitjançant la mú-
sica pot destacar-se tanta de beutat poètica.
La mateixa versificació de Goethe s'em-
motlla a aquesta possibiilitat de cant en
determinats parlaments. Per& no solament
en determinats motius, sinó en tota 1a seva
obra presideix un ritme musical. iEs troba
igualment en el doble duo del jardí de
Marta, que en el xivarri violent de la nit
de Walpurgis, que en l'harmonia clàssica
de l'episodi d'Hellema. Des de les cantades
dels àngels dol començament fins al magne
chor apoteòsic final — Pater ¢rofundus o
el Doctor Marianus —. No estem pressen-
tint ja el duo de Tristany o els chors dels
peregims del Tannhduser? En el relat del
canceller Muller de la mort de Goethe, que
delicadament ha comentat Benjamín Jar-
nés, apareix e1 poeta a ]'agonia, eserivimt
signes en l'aire, com si escrivís. Aquestes
paraules aèries no són la música suprema,
dl ritme de les esferes com en el .Pericias
de Shakespeare? També dugué la fina mà
damunt el coixí que hi havia als seus peus.
Seda i aire ; el jardí de Versailles i la
música de la selva. E's assistents a aquest
commovedor poema de comiat no saberen
el que el poeta escrivia, com tampoc els
deixebles del Crist no entengueren els sig-
nos en l'arena del Perdonador de l'Adúl-
tera. Però sí veïeren que Goethe dibuixava
una W. Quina era la paraula que escriví
el poeta dels segles en deixar oberta, so-
lemnement, la selva del xtx? Deixem pas
a l'esperit de divinació i de profecia... Goc-
the havia escrit un nom : Wagner.

Axcrc VALBUENA r PRAT

VARIETATS
Els sís més grans escriptors

anglesos
Per Hugh Walpole, segons explica en el

suplement literari de The New-York He-
rald Tribune, els sis escriptors anglesos de
Inés anomenada són : W. B. Yeats, G. B.
Shaw, H. G. Wells, Rudyard Kipling, John
Galsworthy i George Moore.

((Cap d'aquests escriptors — diu — no es-
capa a {a critica i tots han estat criticats
sovint. En .aquest moment, dos d'ells so-
bretot, Kip'limg i Gailsworthy, semblen sus-
pectes. Kip'ling ha assolit urna tal glòria en
la seva joventut, que durant llargs anys
fou fàcil de dir que ja no era el mateix. Per
afegidura, ja és mort el món en el qual
sempre ha cregut.

»Galsworthy sembla suspecte en aquest
moment a causa de les seves idees huma-
nitàries, que ja no són de moda.

»Yeats és estranyament desconegut pel
gran públic. Les seves darreres obres ham
estat mal interpretades i no cls ha pertocat
dl lloc al qual tenien dret. Fins han passat
generalment en silenci, mentre que 1a glò-
ria del seu autor patia de la constant repe-
tició d'alguns poemes de joventut ien ininom-
brables antologies.

((George Moore, el vuitantè aniversari del
qual acaba de festejar-se, fuig de la popu-
laritat com del diable. 'El reclús d'Ebury
Street s'a• ontenta fent de tant en tant una
comarca càustica sobre el món en qué viu
i fora d'aixà na diu res a ningú. Només
s'ocupa de la seva obra, i es diverteix revi-
sant-la constantment.

»Shaw, no cal dir, segueix un camí exac-
tament oposat. 'E1 públic se n'ocupa tan só

-vint, que és fàcil als seus crítics de dir
que la seva mort corporal serà també 1a
de les seves obres. Ningú no sap què és
permanent en les seves obres i qué no ho
és. Ha treba'llat tota la seva vida en un
domini més efímer que cap altre. A Angla-
terra, des de Shak^espeare no hi ha hagut
mitja dotzena d'obres que s'hagin mantin-
gut a l'escena. La intelligéncia de Shaw
s'ha exercit sovint sobre temes que ja no
tonem cap importància. Potser hom es re-
cordarà d'oli a causa dels seus prefacis so-
bretot, però de totes maneres hom se'n re-
cordarà.

»El més actiu, dl més viu, el més sor-
prenent de tots aquests escriptors és H. G.
Wells. La seva reputació, l'ha refeta unes
quantes vegades, desfent-se'n, reeonquista^nt-
la amb nous mitjans. Ha corregut tots els
riscos d'una activitat incessant i variada.
Estaria perdut si només pensés en ell ; però
amb els anys es va trobar atret per mons
infiinitament més vastos que la seva expe-
riència personal. Se'l veia amb admiració
com creixia en noblesa, en paeiència, en

amplada de vistes. IEl seu nou llibre, El tre-
ball, la ri'quesá i la felicitat de la humani-
tat, és potser el més important que ha es-
crit. Quan aparegué, molta gent es pensa-
ren que es tractava una altra vegada d'un
dels seus enderiaments sociològics, però de
pressa s'adonarem que el llibre unia el sen-
tit del drama al de l'humor i que és d'una
suprema riquesa imaginativa. E.1 seu autor
és un home del qual Anglaterra pot estar
orgullosa.»

Una Acadèmia Irlandesa
W. B. Yeats, el poeta irlandès. de llengua

anglesa, en el discurs de l'àpat que Ili fou
ofert a Londres per la Societat Literària
Iriandesa, ha proposat la creació d'una Aca-
dèmia Irlandesa de Belles Lletres, que tin-
dria la finalitat d'encoratjar la literatura
irlandesa i defensar la seva indepeidéncia.

Un grup d'escriptors universalment co-
neguts elegiria els altres membres de il'Aoa-
dèmia, el nombre dels quals fóra limitat a
vint persones escollides indistintament entre
els autors de llengua irlandesa i els de llen-
gua anglesa.

Yeats ha deixat anar, com a noms que
s'imposen, els de G. B. Shaw, George Rus-
sell (més conegut Opel seu pseudònim A. E.),
James Joyce, James Stephens, Liam OTla-
herty, Sean O'Casey i lady Gregory. IEs
probable que el mateix Yeats sigui elegit
president d'aquesta Académia.
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Grau Sala — Retrat de família

programa de tot aquell que s'acarava amb
gel públic, escrivint o pintant.

Llavors era corrent creure que la since-
ritat no podia eixir més que del fans pur
del primitivisme. Tota fórmula civilitzada
era decadent i sofisticada per l'habilitat. Ja
totestava dit i redit. L'ordre i l'equilibri
tradicionals havien mort 'l'any 1914. Hom
tenia un empatx de perfecció. Els perio-
distes, per dir que um gos havia mossegat
un passant, ho feien amb una prosa mu-
sical i impecable. Calia reaccionar contra
aquesta perfecció. La (bellesa necessitava
camins nous. Al fons de tota la revolta con-
tra el «perfecto» hi havia un sentit de sa-
lut, d'incontamiinació amb res que fos pre-
ceptuat, de puresa, de salvatgeria. 'En les
enquestes fetes a les promoeioms llavors
recents, sobre quins llibres havien deixat
una traça més profunda en llur formació,
era freqüent de veure-hi consignat que cap,
que la màxima puresa venia de la màxima
ignorància dels mitjans que informaven la
civilització d'aquell instant.

IEn aquells moments, a Catalunya, hom
publicava fulls grocs.

Malgrat tot, alguna veu 'filtrava de tant
en tant la xarxa d'aquella escomesa advo-
cant per la novella d'extensió. Eren veus
tímides, pecà, i no responien a cap cohesió
de grup, sinó a una opinió esparsa que no
trobava ,peu per aparèixer com urna consig-
na en la lluita desfermada per Ta subver-
sió i per la recerca.

Con en tots els balbuoeigs, les creacions
característiques d'aquells moments eren
d'alenada curta, de proporcions reduïdes.
Tot l'esforç que havia de consumir l'exten-
sió, la prolixitat, el consumia el càstig,
l'esporgament, la imatge .precisa i com

-pacta.
Per altra part, amo la comprensió defi-

nitiva de Baudelaire, el simbolisme actuava
de Ile."at en el fosos de tota creació. Uin sen-
tit de misteri, d'evasió i d'exaltació ínti-
ma del «jo):, pujava com un incens de la
concepció de les promocions joves. Freud i
gels sobrerealistes aguditzaven aquests as-
pectes. Subjectivisme rabiós. Al front, hi
havia tot l'edifici minuciós, sentimental i
fàoiil dels darrers anys di romanticisme.

La gent no acostumada a penetrar en la
medulla de les coses, sinó a esguardar-les
des de fora, entenia més bé la manera aex-

phcativan dels escriptors i dels artistes tra-
dicionals, que les temptatives i les aseen-
sions «tancades» dels innovadors.

Un aspecte de la polémica — i no el
menys important — era la prodigalitat de
dimensions i de volum de les obres tradi-
cionals enfront de la limitació, la curte-
dat d'alè, de les que venien informades per
les noves tendències.

Quant a la qualitat, la polèmica no aga-
fava posicions clares, car la concentració
que exigien les noves directives sollicitava,
per ésser descoberta, uso estat d'evolució
de sensibilitat al qual no era' fàcil que la
gran majoria hagués arribat .

I era en mig del triomf de les noves ten-
(l:incies, en plena trencadissa de velles va-
lors i d'irrupció sobtada de les noveles, en
quella hora d'aiguabarreig general i pro-

fund, que ja sentírem parlar de retorn ; i
die retorn a l'extensió.

Hom alludia Balzac. Reacció natural.
Balzac era el mal on, el constructor minu-
ciós..Aixà no arribà a cristallitzar, però es
mantingué i progressà en un estat difús.
Quan es manifestà, ho féu amb una petita
desviació. L'impuls d'aquesta desviació el
portà l'entrada esclatant de 'la nova litera-
tura russa. Em els països sense precedents,
em el joc quotidià de les oscillacions die l'es-
perit era mancat d'intensitat, s'acceptà
aviat el mot de «literatura proletària )) ,
d'«art proletari((. A França, més sacsejats
Por les anades i vingudes de la sensibilitat,
més lligats també a la seva personalitat,
malgrat l'acaranrnent diari .amb totes les
contrastacions, prengué el nom de popu-
lisme.

Els francesos no se'n saben anar mai de

Es curiós que totes les mo-
dalitats de la vida convergei-
xen i uniformen dls períodes
amb tm regust i amb un color!

Ara, el cinema ressuscita
Viena, els bicicles, cTs ITums de
gas i les operetes alegres i en-
sucrades. Els discos ens tornen
el vals. EIs herois i les heroï-
nes de mantes novelles d'avui
són aquells nois i noies de barri,
ambientats amb aquell regust
de cases ventrudos i cansades,
de carrers de transició a la urbs,
de botigues observadores, de
conflictes sentimentals' silencio-
sos, de pessigolla remorosa
d'una civilització que hom té la
sensació d'haver depassat, sen-
se que, però, hagi estat encara
ben bé fixada i classificada.
Les dones es complauen a re-
produir en llurs vestits penjare-
lles molt de gust de comença-
monts de segle, inicis estrafets
de mànegues de pernil, longi-
tuds de revistes de modes llu-
nyanes.

Això no té una significació
isolada. Fa pocs dies, Paul Mo-
rand exaltava Lorrain, escrip-

tor típic del 900. A Catalunya, Grau-Sala
reviu la finesa dels cossos prims de dona,
el recer dels interiors bigarrats, els marcs
fldrits de les cornucòpies.

Entre els escriptors alemanys d'avui hi
ha una atenció embalada pels problemes se-
xuals de l'adolescència, exactament igual
que a començaments de segle.

Tot .aixà és una vasta anada difusa de
regressió al 900, a aquest periodo tan blas-
mat .per tota aquesta época pròxima, vio-
lenta i trasbalsadora.

Quan el carrer fa seus els principis que
commouen el pensament deis nuclis de se-
lecció, les tondbncies duren i perduren. Cal
creure, domes, en aquest retorn al 9oo os-
bossat en alguns nudlis sensibles i transpa-
rentat gairebé simultàniament al carrer?

On pararà llavors tot aquest magnífic
sentit de la higiene portat per la nova ar-
quitectura, la pintura de colors nets, la geo-
metria elemental dels mobles, la desincrus-
tació dels interiors, la simplicitat de la roba,
el sortós avenç de lla platja, el saludable
rigor antiretàric de les lletres, tota aquesta
netedat, en fi, antiploranera i antihipàorita
que semblava el guany d'aquest període tras-
balsador?
No serà, més que un retorn durador, una

ullada retrospectiva per fixar gels guanys as-
solits, per reposar aquelles troucadisses que
la passió del moment portà a cap, potser
d'una manera injusta?

EI món és un joc d'accions i reaccions.
Els escriptors, gels músics, els pintors, satu-
rats de realisme, de reproducció exacta, de
perfecció, elevaren el ((jo)) romàntic — ro-
manticisme al fons no es altra cosa que
inconformisme — vers la representació men-
tal de les coses. -La deformació de totes
les realitats en benefici d'una emoció per-
sonal i íntima que és la que ha informat
tota aquesta darrera época, té la seva raó
dinàmica en aquest principi.

Un retorn a la concreció de la forma en
pintura i a l'extensió en literatura no vo-
len, no poden de cap manera dir una abdi-
cació de tota la lluita acarnissadament sos

-tinguda per 1a renovació de lees realitats es-
tancades i .per la neteja dels vicis i dels
adotzenaments que d'una manera fatal es
pengon en les tendànéies llargament man-
tingudes.

Una regressió que no anés informada per
aquest esperit de situar, de reivindicar, de

fixar i després d'avançar sense perdre temps,
seria un atemptat a l'originalitat de l'època.
1 nosaltres no podem creure en la manca
d'originalitat del mostee temps.

RAMON XURIGUEK.A

MEDITACIÓ DEL CENTENARI

Goethe i el món de la música
CORRENTS DEL MÓN

Retorn al 900?

Societat Espanyola de Carburs Metàl'Iics
Correus, Apartat 190	 BARCELONA
Teleg.r "Carburos"	 Mallorca, 232	

Telèfon 73oti

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °(e DE PETRESA, Fàbriques a
Barcelona, València í Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de
ñls i peces seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

En ple domini de les excentricitats sobre-
realistes i quan era considerat d'un màxim
to respondre amb la inventiva •on4ra tot
el que hi h.ávia dit en literatura i fet en
pintura, ja es parlava d'un retorn a la no-
vella d'extensió, d'un retorn a la concreció
(le la forma.

L'any 1928 encara era temeritat sostenir
aquest criteri. La violencia entrava en el

llur tradició. Gravita sobre ells un sentit
de mesura que fa dels seus daltabaixos una
funció nacional i de les importacions—per
revolucionàries que siguin — una transfor-
mació en funció nacional també.

La sort que hagi pogut tenir el popu'ismè
no ens interessa .per a la fimalita£ d'aquest
article. IEns interessa només el fet de la
seva promoció com una fita que, si no i'ha

preparat, almenys explica aquest
retorn al 9oo que ara sembla
que es deixa sentir en el cen-
tre i més enllà dels medis intel-
lectuals.

NOVETATS

'

4:
EN CAMISES

Jaume I, 11
Telèf.11655
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Un llibre interessan4 E

MANUAL DE '

Pisicologia Jurídica
pel Dr. E. Mira Lòpez

Un volum il'lustrat amb 18 gravats E

—	 PREU: 17 PESSETES =

Demaneu-lo a:	 E

Llibreria Cafalònia
3, Ronda de Sano Pere, 3
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d'aquest Saló amb el de les exposicions deis
passats concursos de Barcelona i Montser-
rat vistos pe1s seus artistes, en els quals,
tot i concórrer-hi les nostres millors signa-
tures, assolien un nivell rnnitjà molt inferior
a factual Exposició de Primavera. Les pa-
nets del Palau Nacional no poden estar a la
disposició de qualsevol aprenent d'.artista.
Massa que en sofrim, durant l'any, d'aques-
ta mena d'obres insulses en les galeries es-

Feliu Elias. — Pintura

peci.alitzades. 1 en aquest sentit hem de
censurar els seleccionadors, excessivament
benignes, del Saló de Barceloña. Amb tot i
que — segons diuen —ien aquest Saló s'han
refusat unes dues centes obres, encara en
sobren, almenys, un altre centenar. Perqué
cal no confondre d'art dit .tradicional amb
el paisatget sense suc ni bruc. I cal, sobre-
tot, considerar l'iExposioió de Primavera
com una selecció anual de la mostra produc-
ció artística.

Tot .amb tot, malgrat lamentables absèn-
cies i el curt temps preparatori de què han
disposat aquest any els artistes, l'Exposició
presenta un conjunt imolt satisfactori. Amb
l'equip d'artistes que tenim, podem celebrar
exposicions collectives d'una categoria sem-
blant a la de les principals ciutats europees.

La represa del Saló ha estat un èxit. Ara
cal continuar amb entusiasme i anar corre-
gint les inevitables deficiències de tot co-
mençament. L'Exposició està confiada a ar-
tistes imtelligents i, per tant, creiem i^nme-
oessari suggerir iniciatives i consells. Ells,
millor que ningú, saben el que han de fer,
i el nostre Ajuntament ja els dirà el que
((podem) fer.

1 un altre dia comentarem, degudament
i amb la importància que es mereixen, fes
obres més dignes de retenir l'atenció pre-
sentades a 1'Ex, posició de Primavera, inau-
gurada diumenge al Palau Nacional de
Montj uic.

MÀRius GIFREDA

LAQUES

SAKUPA
EXHIBEIX

UNA ESCULTURA INEDITA
d'ANGEL FERRANT

i una aura de

JOSEP GRANVER
en el Saló de Monfjuïc de la
1 posició de Primavera

ORAN [XCURSIÚ EH
AUTOCAR A SUISSA

u
ITINERARI

Barcelona, Narbona, Valen•
ce, Lyon, Ginebra, Lausan=
ne, Berna, Inferlaken
(Jungfrau, faculfafiva),
Monfreaux, Casfell de Chi=
llon, Vevey, Evian•les=
Bains, Aix=les•Bains, Gre•
noble, Avignon, Barcelona

Hofels de primer ordre
Luxós autocar Pullman

Preu del viatge 4o4 comprès
430 PESSETES per persona

VIATGES BAIXAS
Rambla del Centre, 33, en=
Orada pel Passatge Bacardí,1

Telèfon 12492.
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1 Vîatges
Rambla Canaletes,. 2 i 4 - BARCELONA

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

panyades - Peregrinacions, etc,
w

-	 INFORMES
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LES ARTS I ELS ARTISTES

L'Exposició de Primavera Els espais lliures Arquífecfura
més nova

.LJa	 0	 arC•	 • J J J La setmana passada aparegueren damumt
,	 ‚ ,

mefres quadrats d arbraf a desapareixer
1a	 Publicitat,	 dos	 articles	 titulats --- tots
dos — L'arquitectura nava. Dos crítics, els
senyors	 Sacs	 (Joam)	 i	 Cassamyes	 (M.	 A.)

Continuant a] sistema d'anar urbanitzant per la seva situació, es de molt fácil accés. els signaven, i el propbsit que guiava aques-
parcialment la ciutat, sense cap criteri	 de En la part baixa (actualment camp d'En ta doble publicació no podrá ésser més roo-
conjunt,	 s'ha	 exposat .aquests	 dies	 al	 pú- Galvany), desproveïda completament de vege- hable. En efecte ; es tractava d'examinar el
1 die, 'en l'Ajuntament de Barcelona, un pro- tació, s'obtindria .una bona densitat de po- cas de ParquiLectura contemporània simul-
jecte d'edificació de la zona del Turó Parc, blació amb al tipus de rascaeels que propo- tàniamont	 des	 de dos	 punts	 de	 vista,	 i

Més d'u'na vegada hem cridat l'atenció en sàvem en	 el nostre projecte d'urbanització aquesta estereoscòpia em sembla moltíssim
conbra	 d'aquest	 funest	 sistema plausible	 en tota	 crítica,	 i	 particularment
d'urbanitzacions parcials,	 no so- ^ -

.^
m'ho sembla a mi, en crítica de l'. rquitec-

l unent perquè vónen guiades pels Lira,	 ja que	 vaig	 ésser	 jo mateix	 l'autor
interessos	 particulars	 en	 contra d'una	 controversia	 em	 forma de	 comèdia
dels	 generals	 de 'la	 ciutat,	 ans f^	 .. que	 Conferentia	 Club	 representà	 i	ien	 la
encara perqué es fa impossible la ( qual	 tres	 professors	 de	 crítica	 arquitectó-
unió lògica i racional d'aquestes ) hico	 enfrontaven	 llurs	 respectives	 concep-
urbanitzacians parcials, tions. I1:n el duo que ara comentem no hi

E1 projecte a què ens referim ha res de comedia ini de riure., El senyor
— en el qual es disposa gaireb saos dóna el .punt de vista ,acadèmic com
la total destrucció d'un dels pocs — si	 digúéssim	 kle	 «pre-Arquitectura	 mona>>,
r spais	 lliures	 amb	 arbrat	 exis- amb justesa, amb agudesa i anrb tina rara
tents a la mostra ciutat —, és un qualitat	 de	 gust liberal ;	 cel	 senyor	 C'assa-
exem 4e	 concret d''a uest	 roce-P	 9	 P'  ^.,	 "'°	 i n es	 e1	 seu	 costat	 resenta e1	 unt	 deY,	 P	 P	 P	 '^
diment que de temps venim can- vista exst-arquitectura novas amb una agi-
batent. - litat que fa respirar de sátisfacció, 	 sobretot

Barcelona és	 una de les po-
r

a' ml,	 que	 sanse	 desestimar	 l'arquitectura
ques ciutats europeeS que no ha „	 '' vella no em confornio amb la «nova», sinó
seguit una política encertada en s ' qui vull treha'llar per la amés inovan.
1.a	 comservaci6	 dels	 seus	 espais Permeteu-me que citi,	 em	 l'idioma	 origi-1liures.

despertarA l'objecte de despertar 1'i^nte- sal, urnes paraules de 1'arquitocte-u rbamista
angles,	 Dr.	 R

ai
	 Unvim u'Ihe	 .cape

rés	 públic envers	 qües- — from	 excessive'	 mechantsatiort	 wnll	 sot	 be
tió	 tan	 important,	 da	 Comissió
d'espais	 lliures	 de dlAju^ntament	 _ found by retro C1iñg our stepsu. Crec que té

d ' Barcelona recolzada en gla Di- s raó :	 no sortirem de l'arquitectura maqui -

decció ce
es

Parcs i Jardins, pobli-	 r ¡-
°'"	 ..	 Iy

vista	 fent marxa	 enrera.	 Ens	 caldrà	 fer
marxa endavant. Unim és un esperit se-

un	 llibret titulat
i>	

un
	 bi

nava Iran	 z
E1	 roanv

li-t>i molt escoltat — no sdlament por mi
de	 ^ ocios	 li^ r; que padri a ésser acusat d'entendriment per

bres,	 en el qual, després (l	 la- camp	ci e	 ' un mestre en	 Regiona'1	 Planning i	 espais
mentar	 la	 desaparició	 dels	 jar- lliures que	 són	 també	 activitats	 noves—,
dins interiors de les illes de 1'Ei- si:nG també pel G. A. T. C. P. A. C., que
xample previstàs em el pla	 (i(.1, - fa	 poc retreia, aqu( mateix,	 les ciutats -sa-
)_s sosté la necessitat de canviar
ra dicalme nt >•ll criteri seguit fins	 avi

3traa

tvints de Lomlié;	 en gram part filles d'Un -
wün,	 Dones bé ;	 si és	 escoltat,	 escoltem-lo

adeshores.	 Per	 aixb s'enumerem
t4	 ®

també mosalbres. No vulguem barrar el pas
detalladam^e^nt	 tots	 els	 espais ^ a vnq	 ^ del tot a la Construcció maquinista ; tractem
verds encara existents (cutre ells \ 	 I d'endegar el seu corrent i de ïacilitar-li una
el	 'Curó	 Parc)	 dedlarant-los	 in-

-
` sortida	 endavant,	 de	 nma ni> ra cómoda, 	 Al

substituïbles	 i	 que	 com . a	 tols fans, 'el moviment funcionalista és un mo-
cad conservar a tata casta. Climent	 pueril:	 un ta	 grandira».	 Gnec	 que

Del dit .11i1 mc	són els següents	 0	 60 100	 2D0	 VA aml	 habilitat	 se'l pot ^inelinar	 des d'ara
parágrafs,	 l'esperit	 dels	 quals —	

.- cap a un costat, de forma que no ocupi
subscriuríem de liosa gama : ,-_ ^ 1 tota 1'amplada de la carretera, eam aquests

»Amb	 el	 ¢la	 Cerdà	 hauríem camions feixucs que impedeixen que cotxes
pogut — i	degut — construir	 un	 projecte d'urbanitaació del Turó Parc, de la Direcció de més	 lleugers	 els	 passin.	 li	 cop	 s'hagin
eixample suftcientmest ric en es-	 parcs i fardins, —La part ratllada	 forta	 són	 les	 illes un xic els aeontempora^nise, els de, apartat
patis	 lliures,	 car	 així	 ho	 dispo-	 d'edificació projectada. — La part puntejada són jardins. > ademán podrem embalar i .passar — tenim
saviael projecte aprovat, però la	 La part ratllada fina és l'actual Turó	 Parc. ba directa més llarga. El qu>	 no hem de
tradició	 urbana	 no	 esta	 jva	 el fer és estirar-los •cap endarrera, pesqué d'ai-
despilfarron de terrenys. xó sf que ei on sortiríem ni ens convindria

nAmb	 l'edifiració fehril de l'Eixample es ' de la	 Diagonal	 (vegi's	 revista	 A.	 C.,	 nú- de sorty-nos_em. Ini in em vull ésser.
rejvr ta encara	 ,rsés	 1'1>01>it	 le	 aúrrruntego- :	 maro 4) . I a manera de donar pas a una " arqui -
ment, aquest es^erii d'estretor que fa copsi- En	 la	 part	 alta	 (Turó	 Parc),	 u 	 d  teetura	 més	 nova»,	 sense matar 1a	 coas-
>1>' ro 	 terra perduda tot el que no sigui ter- d'apartament per classe mitja, distribuït .amb hrucciu maquinista - la qual, com he re-
reny edificable, u^n	 màxim	 respecta	 a 1 "arbrat,	 entre	 els cotvegut sempre,	 té qualitats practiques i^n-

•»Flem de reaccionar contra aquest esperit espais que aquest deixa lliure i pro ,ciindimt apr'eeiables, que fóra trist que la 11umani-
que /ardus amb obstinació entre nosaltres. do tota ordenació geométrica, donaria una tat llencés a1 fossar -- és dividir l'activitat
Hem d'acostumar-nos a admetre que la terra i solució més benefierosa per tots que '.no pas constructiva	 en	 dues :	 Arquitectura	 (art,
1erduda és aquella que es destina general- la divino en quadrícules tancades que crea- instint,	 sensibilitat,	 emocions),	 i	 (onstrue-

ció Maquinista, que jo anomeno Aclar (fun-
lr	 t r	 nai.^rw ^¡	 ^^^,^^	 a	 .	 xri a^ ciór)ctiea	 mecànica	 eco^namia die mate-P	 ,	 r,fia	.	 l^i	 .V,u^d

. 	^^^^ ^^	 ^^t,^ rials,	 fabricació en	 seri( ).	 A aqu^e Sta toms-
`	 „	 c trueció	 Actor cal	 empenyer-la — mo mai

frenar-la — vers les formes de moviment,
fent .així que reprengui alè, audàcia i exci-

°	 v ^- tabilitat, fora dels límits (II	 l'Art, i que, re-
duïda	 als	 seus límits de construcció,	 deixà

i lliures als .artistes de l'Arquitectura per em -
i perdre, des del sobrerealisme o des d'una

altra base, 'la tasca die creació i construcció
:	 ' espiritual que ara gla dictadura dels edificis

de munició val obstaculitzar.

Es cert, com proclama M, A. Cassanyes,
que	 els	 signes	 precursors	 d'aqussta	 més
nova	 Arquitectura	 són	 visibíles	 al	 món.	 1

yst	 ^ ens cal felicitar-nos de la rápida reacció que
a casa nostra temen aquells signes de salut;

, i ,	 sobretot,	 de	 1a	 im.partància	 que	 1'obra

tdedesvetllaament	 1 A te de l'Arquitectura.  No
fa tres anys yue jo mateix havia d'explicar

1
1 Gaudí, damunt els Cahñers d'Art de París,

on una escomesa sagnant s'acabava de pro-
duir contra del seu art. Avui, a París ma-

p° tcix, csperiis fins i molt d la page m 'asse-
nyaleo la Sagrada Família com a camí dels

ti arquitectes de demà. M. A. Cassanyes s'im-
teressa pel Parc Güell i pcl nostre descom-

Frondoeita1 del parc que es projecta des trair certant, però apassiomamt, modernisme, Els
senyals dels	 temps	 són	 bons,	 els auguris

ment	 a	 un	 ús	 II) /> 	 perjudicial,	 i	 que i rà uns sdlars de valor desmerescut u 	 cop
favorables,	 i els que marxen	 a la batalla
emparats per ells — creo que diu Esquio aquest ús a què no Dia de destinar-se la terra destruïda la vegetació. tenim corda per .anar lluny.

és sovint el de iedificació.0 Confiem que 'les autoritats municipals, de- I	 Nroo[AU M • a RUBIODoncs bé, la mateixa Direcció de Parcs i mostrant un major coneixement de les ne- (ArquitecteJardins que l'any 1926 llançava .als quatre )'essitats collectives. es preocuparan del pro-
vents el lema : és terra perduda la que es	 blema dels espais lliures i em especial del
destina a edificació, ha canviat ,radicalment cas del Turó, no permetent que es porti a	

pasta de	 era
de criteri, elaborant el .projecte a què ens cap la destrucció de 1o5,000 m' d'arbrat i
referim, en el qual es destrueixen ios,000 jardins que requereix l'esmentat projecte.
metres quadrats, més de les tres quartes	 En cas contrari, el barb barceloiní haurà	 fang que d'artistaparts, de ]'actual arbrat i jardins per des:ti- de veure com desapareix del pla de Barce-
mar-los a l'edificació.	 lona, esborrat per la mania edificatoria, un	 treballa amb mes gust

Aquells bells propòsits de conservar al-	 dels pocs espais lliures que encara ens que-
menys l'existent, ja que no és ipossible eco- den.	 Olivera, 25 • Telèf, 31816
mbmicament aterrar masses edificades per	 G.A.T.C.P.A.C.
crear-hi jardins, ha esdevi;ngut lletra morta.
Aquest procedir mancat de tota idea urbanís-	 _	 .
tica i de sensibilitat envers la natura, ens	 ^^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILfa pensar que altra vegada Q''vnterés privat -
(a gla fi mal entès) ha passat per damunt	 =
de l'interès collectiu.

Continuant aquesta desgraciada política de =
realitats — ja que els propòsits no compten, :	 _
— ens veurem privats a poc a poc de tots els =	 =
espais lliures ; aró és el Turó, demà seran
els camps del Polo i 'les pistes del Barre-	 Ç
lana Lawm Tennis Club, r així successiva- =	 _	 T U B E R I A S A N I TQ R I Qm^emt totes les zones verdes immediates a -	 -	 _	 C
la ciutat. A més, l'exercici de l'esport exi-	 1	 %,	 =
girà traslladar -se a distàncies staperiors a 
1 2 quilòmetres.	 =	 =	 ' ^^m„	 -

Aquesta zona, que comprcèn el parc del ^	 "0^,,
Turó, les pistes de tennis del Sarcelona,	 -
els camps del Palo i el camp 'iEn Galvny, _	 6
eanstitueix una extensió que, estudiada ur- 	 AbsoIutamenf impermeable, Inoxidable, 

Lleugera, No caen reparanonsbanísticament de conjunt i amb un màxim	 ç
respecte pel magnífic arbrat que ha costat	

pLAarA ANTONI LOPIZ, 15tants anys de crear, pot donar com a resúl-	 URALITA S A	 -tat Lima immillorab'.e zoma lliure amb parc, =	 ^	 •	 •	 TELEFON 16556

piscirnes i camps d'esports populars i que,	 ;jIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111=



RECEPTOR

Radio CLI1YI0
enxufable al corrent

sense antena

Preu: 400 pessetes

RAMON CLIMENT
Consell de Cent, núm. 266

Telèfon 23058

Aorfà4i1101 "La Voz de su Amó'.
Preu en negre, 300 pies. En colors,

360 pies. Model luxe, 450 pies.

RADIO 1 DISCOS
L'esdevenidor de la Ràdio a Catalunya DISCOS DE DIVERSOS GENERES NOTES DIVERSES

L'Estatut sera el punt de partida	 per a	 ' Sortosament, no hi ha mal que duri cent Conferències als sense feina
la realització détotes les iniciatives que res- anys,	 i	 encara què aquest mal ha durat No és tan abundant 1a producció de discos b'en.	 Res	 de	 grans	 àries	 i	 concertants,
taven	 inèdites	 per les	 traves que fins .ara massa, ben aviat el Govern de Catalunya de música de concert que ens permeti com cançons alegres que només neoessiten artis- L'estació de Berlín començarà aviat una
havien posat els govenns centrals. Compresa tindrà a les seves mans 1'organitzaoió dels abans dedicar una crónica a cada gènere; tes que les vocalitzin bé, com ho fan Laura sèrie d'emissions sota un pla original.
en aquesta tasca formidable que aviat veu- serveis	 de	 radiodifusió	 catalans.	 Arribat per això ara fem més via en seguir els catà- Nieto i el tenor Tino Folgar. Aquest duo Cinc dies cada setmana es tractaran temes
rem iniciada pel 'Govern de lla Generalitat, aquell moment, cap de les dues emissores legs de discos, detallant junts els de diver- que porta el disc que després detallem, és relacionats amb la vida ordinària per mitjà
hi ha la radiodifusió cataÍana. avui existents no pot representar dignament sos gèneres, un	 encant per la naturalitat amb què és de conferències, converses, reportatges, obres

Es paradoxal el cas de Catalunya en el Catalunya : cal, almenys, una estació d'un•a ! Començarem pel disc que porta un dels fet i la simplicitat amb què aquests artistes radiof niques de	 carácter	 instructiu,	 imter-
que respecta a la ràdio; fou a Barcelona potència mínima de 6o kilowats, ampliable Nocturns de Debussy, el titulat Núvols. Es el canten. vius, etc.
on	 s'installà	 la	 primera	 emissora	 ibérica; a ioo o més quan conving}ii. precisament amb aquests Nocturns i amb el I	 Un	 altre dise de	 música de sarsuela	 és Hom suposa que els obrers sense feina es
la nostra	 ciutat	 fou	 una	 de	 les	 primeres Cal que ens escoltin bé des de tot 'Cata- poema simfònic La mer on es poden trobar omplert per I'Oirquestra Demori's amb una reuniran	 en	 grups	 a	 escoltar	 l'audició	 i
d'Europa que disposà d'un servei normal de lunya, amb el més modest aparéll de galena ; millor les característiques d'aquest autor. La fantasia	 formada	 per	 diversos	 fragments discutiran; el que hagin	 sentit.	 Cada grup
ràdio i d'una entitat de radiooients	 ontu- cal que les inostres emissions es sentin clares fantasia subjectiva arriba al límit i tota la d'obres del popular mestre Serrano. No és podrà senyiilar u'n delegat que s'entrevistarà
siastes	 que	 amb	 el	 seu	 esforç	 contribuí des de tot Europa, tècnica de l'impressionisme sembla abocada que musicalment tingui massa valor aques- un cop per setmana amb el director dels
d'una manera definitiva a	 I'expandüment EI servei de radio orcganitzat directament en	 aquestes	 obres :	 l'aigua,	 l'aire	 i	 tot	 el ta forma, però sempre és grat escoltar aple- cursos per tal de canviar impressions.
de I'afició a	 aquest meravellós invent, reaixement definitiu del nostre poble; potn que és matèria inanimada pren amb dl mo- gats aquests fragments tan coneguts por tots Els programes es publicaran els divenda•es

L'Associació	 Nacional	 de	 Radiodifusió realitzar	 una	 tasca	 de catalanització	 amb viment d'aquesta	 música subtil una	 sem- i que plauen, tot i que. se'n podrien .afegir de la setmana anterior. Cada setmana serà
installà aquella primera emissora i les dues fruits immediats. blança de sensibilitat que li encomana l'ar- als aplegats en	 aquest disc d'altres potser dedicada a un tema. IEl de les sis primeres
que funcionen actualment, però en el mo- 1	 així com ara l'Associació Nacional de tinta amb la seva especial manera de fer. de més categoria musicail del mateix autor. setmanes	 són :	Tècnica,	 'Colonització	 del
ment actual jo crec que Catalunya ocupa Radiodifusió és l'únic puntal que tenen els Ara bé, és possible seguir tot això .amb ol camp, Socorsos urgents, Dret, Vida de fà-
un dels	 darrers llocs	 si	 no el	 darrer — radiooients catalans, que defensa amb tota disc?	 Havíem confessat que ino, en	 altres J. G. brica i Temps lliure.
en el consorci radiofònic europeu. energia que la radiodifusió no sigui exolosa edicions d'altres Nocturns, en les quals l'au-

Pel que a Catalunya es refereix, fins fa de les facultats que el Govern de la Repú- dició només era possible de seguir quan en Núvols — Nocturn — Debussy — O. S. L'exposíeió de radio de París
poc,	 la radio estava en mans d'una	 em- blica ha de concedir a Catalunya,	 també l'oient hi havia encara la impressió d'una de	 Filadèlfia.	 Cia.	 Gramof.	 DB	 16i4.	 El
presa comercial	 forastera que	 gaudia dels el dia en què la Generalitat vuilgui comen- anterior audició. !En general, tota la instru- vaixell fantasma --Wagner — Liszt. Chor. La novena exposició de ràdio de París
màxims	 privilegis que li	 havia .atorgat	 la çar la	 seva tasca d'organitzar	 la ràdio a mentació moderna només és possible de se- Paderewski.	 Cia. Gramòf. DA i253. Luisa tundra illoc aquest any al Grand Palais, des
dictadura	 en	 forma de	 monopoli més o casa	 nostra,	 l'Msociació	 es	 disposarà	 a guix des del disc amb un enregistrament Fernanda — Moreno Torroba. L. Nieto i T. del dia 8 de setembre fins el dia i8.
menys encobert, cooperar també a aquesta gran obra, no pas detallista que permeti anotar tots els ma Folgar. Cia. G. DA 4206. Exits del ni es?re

Escoltat el dise d'aquesta música, que és 1	 Amb motiu de la retransmissió que l'emtis-
tat idealitat i imatges, call ,passar al gènere ' sora E. A. J. i5, Ràdio Associació, fa de

1

 més oposat, com és la música teatral de les sessions municipals, LiHora radiada de
Wagner. Per bé que el fragment duel chor MIRADOR es trasllada, en principi, als dijous
de les filadores de L'Holandès errant no és a la mateixa hora.
encara dels extrems de l'oposició, i menys	 Així, doncs, aquest vespre a dos quarts de
en ila forma en què és ofert ien aquest disc. 	 deu del vespre tindrà lloc la nostra hora
IEl pianista Paderewslci interpreta en forma radiada, amb el programa segiMnt :
superba la transcripció por a •piano que va	 9'30• Disc Parlat, per Guillem Dúaz Pla ja.
fer Liszt d'aquest deliciós fragment. L'en - I	 9'40. Organitzacions Mtannoa. Sumari
cert de l'arranjament s'es • au en la llibertat	 del número.
de procediments amb què és fet, pensant	 9'45• Conferència sobre IEls valsos viene-
només en l'efecte pianístic i no em la par-	 Sos, per JosepMaria Planes, amb discos.
titura, de la qual 'només aprofita esquema-
ticamemt el tema.

A tot arneu ha arribat 1'éxit de la sar-	 Q
cuela dél mestre Torroba Luisa Fernanda,
i ací mateix no som els primers d'amotar-
ho. La característica principal de la mú-
sica d'aquesta obra és la sinceritat, i pels
mateixos motius ha tingut un èxit semblant
al de Doña Francisquita, i té també els mé-
rits d'aquella altra obra, també de Vives,
que ara sembla oblidada, La Villana. Com	 ^,	 I^	 "'	 -^^
ja és tradició ien les obres de 'Moreno Torro-	 _Cn vas ens.nyant les potes? No saps
ba, es traben en Luisa Fernanda molts te- que la moda és anar Llarg?
mes del folklore castellà, i les melodies que
no ho són, por la seva senzillesa ho sem-	 (Luslige Kiste, Leipsic)

la bella comèdia lírica de gran èxif ha de figu=
rar enfre la seva col'leccio d'obres modernes

Adquiriu =la avui mafeí^c impressíonacda
"LA VOZ DE SU AMO"

"Luisa Fernanda" Els millors fragments d'aquest gran èxit
interpre^aEs per Laura Nieto, Emilio Sagi=Barba, Tino
Folgar, eec. Acompanyament d'Orquestra. Cinc discos dobles
amb àlbum especial.

Orquestra Simfònica de Filadèlfia. Mire

Nocfurns. (Debussy). Num.1 Núvols, I i 1I parits.

Ignace Jan Paderewsky. (Rianisia)
El vaixell fantasma, (Wagner=Liszf) `Chor de les filadores'
1 i II pai Es.

Canfanfs de 1'Orquesfra Típica Mexicana
Las cuatro milpas. = Allá en el rancho grande. Cançon

Anifa Sevilla
Alma andaluza. Paso=doble amb fandangos. Corazón d
acero.

Orquestra ARnbrose
Dilo a mamá. Foxfof. ORQUESTRA NAT SHILKRE'
Si no me besas. Foxfrof.

LAVOZ DE SU A u
IMPRESOS COSTA

Asalto, 46.-Barcrlon.
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