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l'hora gloriosa del nostre Estatut

ratolins al 'peu del sòcol granític de l' efig¡e -
de'la República. Notem, de camí, com la
punta d'all de 1'anticatalanisme assaona la
sop',q boba dels.. prograthrt> monarquitzants.
Cada dia es farà niés difícil entre nosaltres
d'advocar amb decència per una posició in-
diferent deis 'catalans enfront de les formes

úde• novern. Dit «ixo deixem aquestes mi-
sèries sota la ma feixuga de la justícia, car
és':'ella, i no el públic, qui s'ha de captenir
,dels malfactors ï de les actuacions que vo-
regen el codi penal. Per algun motiu a tot
el país ha començat un nou ordre de coses.
1 foca (;ell nq hi ha política •solament

ltTla

Catalun ya en' defensar lae ub ca,P
defensa ella mateixa :aquesta frase, que
anió insistència de tòpic repetim ara i adés,
ma¡ com aquesta vegada no ve a tomb.
Car ja som arribats al moment que un
codi de llibertat regirà els nostres destins.
Quatre recances que podrem tenir al cor,
corresponents a quatre • detalls, dins els
quals hom • s'ha vist obligat -a contrariar
les nostres opinions i els' , mostres desigs, no
aconegueixen esborrar-nos la impressió tota
.joiosa que sentim en tan solemne avinen-
tesa. Són nafres d'un combat gloriós : ia
guariran ; Catalunya té .per endavant anys
i segles ! 1 la nostra nau ha -posat proa
vers . uns destins' nobles  dignes d'ella. Ce-
-lebrem aquesta naixença esdevinguda sota
bons auspicis. Molt hem guanyat, i encara
més esperem: Ara és l'hora) d'alegrar-nos
del _que som i tenir fe en allò que serem.

Però que sigui una fe, que inspiri obres.
Fins ara la gran força del sentiment de
Catalunya que tots hem dut al fons de les
nostres ànimes .és que 'es projectava enèr-
gicament de dins en#ora, damunt les rea-
litats del món. No era una pura tempestat
interior, un bullidor sense sortida. Més
aviat, com en: :aquell •. somni simbblic `de'
Jacob, del cel de la mística Catalun ya ideal
eixia una escala que donava 'damunt de la
Catalunya concreta ; i par ella pujaven i
baixaven les legions angèliques de les obres,
les quals encaren els ideals i eleven a una
categoria sublim, diríem divinitzen, les
practiques de la realitat quotidiana: :Es una
mútua fecundació, de la llum que fa créixer
la vida, i de la vida que envaeix amb for-
mes tangibles. les pureses buides de la llum.

Per això la nostra causa, amb una pe-
titesa de mitjans que, si es mira de prop,
causa 'sorpresa, ha superat l'enormitat dels
seus adversaris. Eren com núvols, que sem-
blaven ' amenaçar però en realitat .assaona-
vern les 'llavors de les futures collites.

La tasca feta fins • ara meravella. Però si'
haguéssim de dir la que. s'espera no aca-
baríem mai. No podem estar-nos,, però, d'as-
senvalar alguns extrems cabdals.

Voldríem,• en primer lloc, que el catala-
nisme de- Pesdevenic or fos àmpliament ca-
talà. Barcelona, 'cap i • casal, ha dut. gai-
rebé tot el pes delmoviment, ties ara. Per
això, nó pot aspirar a wa premi de més
excellència, que de fer a mans de tota la

.gran família catalana - els fruits de la co-
llita d'enguany. Ara, que és el veritable
moment constitucional nostre, és l'hora d'e-
vitar la creació d'un cos macrocòfal, amb
]'.atròfia dels altres membres ; se'n' seguiria
l'existència d'un monstre com és ara •'Aus-
tria; amb una Viena de magnituds despro-
porcionades per al seu mutilat cos nacional.
Això equivaldr ia a viure sempre d'una ma_
mera malaltissa, signe precursor de la 'mort.
En canvi, si vigoritzem tot 1'en.clòs na-
cional, assolirem una harmonia sò lida, in-
destructible: I això no ens serà gens difícil.
La naturalesa mateixa dels fets hi duu.
'L'esplèndida floració de la ciutat de Lleida
enrobusteix tot el nostre Ponentr: Una Llei-
da forta, cenyida d'altres nuclis 'ciutadans
en escala fins als petits pobles, formant
una xarxa próspera de benestar material i
cultural, és l'escut inexpugnable de Cata-
lunya. • Pel 'Cantó de Migdia, Tarragona,
Reus i Tortosa assenten la nostra pàtria
damunt de fonaments indestructibles. Gi-
rona, Olot, Banyoles, Figueres, Sant Feliu,
Palamós, Palafrugell, són el verger nacio-
nal, que així com és terra agraïda, també
lleva riqueses espirituals. Barcelona pot

és la mort de tots, per a subsistir un de
tolt sol. Volem una Catalunya integral en
tots sentits : de 'llibertat i d'extensió.

L'altre punt fa referència a la política
externa de Catalunya, apellada tasca de Ca-
talunya enfora.. Es evident que el problema
de Catalunya, encara que ens afecti en pri-

  els catalans és tambémer lloc a nosaltrese	 ,
el fet més important de la política espanyola
del segle xx. Sense adonar-nos-en, potser,
hem trasbalsat tot l'edifici polític d'Espanv,a.
La nostra concepció, la veu del cor de Ca-
talunya, com tots els ideals nobles, no co_
neix frontera. Ací significa «Catalunya pels
catalans>,>.<„ Arreu vol _ dir la fe en una Es_
pinya mora ` a á à `èri Ïn ^é àlurnrdcïifi"á '
.es realitats vivents que són les regions. L'a-
fany de descentralització no és un simple
mètode de táctica política del catalanisme,
sinó un ideal vastament constructiu. Hem
('anar a la construcció d'una Espanya lliu-
re i unida, i això per dos canvis : l'acció
i l'edificació mitjançant el nostre exemple.
Sobretot mai no oblidem que Catalunya -és
la primera interessada en la prosperitat
d'I sp nya, i que a tota hora hem tingut
rimis per alçar més la veu que ningú, per-

]Mentre anem ordenant aquestes línies,
la ciutat està plena d'anades i vingudes i
els rumors es fan i es desfan amb l'agilitat
dels meteors de setembre. Ben garbellat, no
es tracta sinó d'un nou episodi, que seria
còmic, de la ceguesa dels monàrquics i dels
militaristes. Registrem aquestes passades de

seure orgullosa en una taula rodona amb
les seves germanes. I cadascú aporta el seu
tresor al tresor capté i tots pregats es com-
plemeten l'un a Paltre com a pedres d'una
volta. Car la vida dels pobles és equilibri
i compensació, i llar vigoria és una suma
de vigories particulars, no una absorció que

què ells nostres propòsits eren els més purs
de tothom. Per viure, le s nacions han de
coliaborar a la .prosperitat general. Cap
grandesa durable no • s'ha fet a costes de
ruines. O si no recordeu les aventures de
l'imperi més gran i més fantàstic que mai
no hagi existit : "ell dels tàrtars, que arri-

Era «cristiana»
La laïcització, per part de la República,

deis documents oficials, en els quals ha
suprimit l'antiga fórmula de Dios guarde
a usted muchos años, ha coincidit, en virtut
potser de la llei de les compensacions, amb
la reafirmació de l'esmentada fórmula per
part d'alguns ensotanats. .	 •

Així, per exemple, en un organisme ofi-
cial es va rebre, fa poc, una comunicació
al capdavall de la qual es,llegia: •

Dios, que todavía existe, guarde a ' usted
etcètera.

h.a comunicació sembla que anava sig-
nada pels das castissos canonges senyors
Portolès i Tejedor. ¡ Olé!

Sembla, també, que signaven en nom
del cabildo catedral.

Sembla, a més, per a completar la cosa,
que la repetida comunicació venia a dir,
en bones paraules, allò de hable usted cris-
tiano.

Solució Sánchez
La sessió municipal de la setmana pas-

sada havia desvetllat expectació. Hi assis-
tirien els regidors sancionats de l'Esquerra?
No hi assistirien?

Dels sis, se'm presentaren cinc. 1 no va
ocórrer res. Canviaren d'escó, i prou.

No les tenien tofes, pera. El senyor Són_
ches Silva, especialment, es mostrava,
abans de la sessió, bastant agitat. Li havien
anunciat que des de la  tribuna pública els
esbroncarien.

—Què penseu fer, si els de dalt comencen
a cridar?

—Què faré? M'ad u aré a l'alcalde perquè
m'empari en el meu dret i li faré desvalijar
latribuna.

Les obsessions.
a.Les tanques u han sorgit aquests diesIe	 e ^n s	 u s de9	 q	 J q

en algun indret de 1a -plaça de Catalunya,
seran un element amb el qual caldrà cotiap-
tar e1 dia que hi hagi dissolució de mani-
festant s. La manifestació, aleshores, ja no
es convertirà en una simple cursa, sinó en
cursa d'obstacles:

El que no sap tothom, és que el senyor
<^tax-ure's*fzr n ^._i txtdsr s-tbsrqu creVruU
pccu.i pactiuc'.ar. Perquè-. 1 enyror Vàchier
és una mena de fanàtic de la circulació,
als problemes de la qual s'ha lliurat en cos,
ànima.., i butxaca.

L'esmentat regidor està disposat a rebre
tothora suggestions i objeccions sobre el
problema de la circulació, i les ironies no
hi poden res.

Un dia, després d'una llarga estona de
parlar en la qual sortiren las disposicions
de París, Londres, Berlín, Noaa York, Chi-

cago, etc., etc., sobre el tema, el seu com_
pany de consistori, el senyor Pere Comes,
amb por d'un atabalament, l'interrompé :

—I a Honolulú, què?
—A Honolulú no hi ha taxis — tallà se-

riosament el senvor Vàchier, i seguí en-
davant.

Federals?
En Rué, el director de La Hurnanitát,

no pot oblidar els seus bons temps quan
amb el pseudònim de Buendía y Gaso'I feia
forrolla des del Papitu.

L'altre dia, davant seu, es comentava llac--
titud dels consellers de l'Esquerra expulsats
pel partit. Algú insinuà :

—Diuen que es volen constituir en mi-
noria federal.

Replicà En Rué :
Ells, federals? Si em diguéssiu upa

minoria per fer, rals!...

Táctica regionalista
Li pregunten a un redactor de La Veu

de Catalunya el concepte que el conseller
de Governació de la Generalitat, senyor
Tarraddllas, i la seva actuació mereixen.
als regionalistes.

--Excèilent ! — respon.
I afegeix tot seguit :
—Per això no en parlem gaire.
Heu ací condensada en aquesta resposta:

tota la tàctica de la Lliga.

Contagis ferruginosos
Pels claustres de la Facultat de Dret, el

professor de Filosofia senyor Joaquim Xirau
parla a uns amics, amb els quals passeja,
del que es proposa empendre a l'Ajuntament
en matèria de cultura.

De prompte es detura, alça el cap i estira
el bra, dret, assenyalant I'infimit.

	

--P 	 è 'o séc senyors — sentim que,^ . p 1	 Y	 9

	

—	 1e Ferry d - la cultura catalana.diu ^ U sF	 u ac	 ae:J 	 Ye
Un . de _n(niçs mormola .a l'orella d'un

altre :
---S'ho ha encomanat d'En Campalans.
L'altre, mig somrient, respon ràpid :.
—Toquem Ferry !

El cascavell al gat
A conseqüència d'uns . actes de sabotatge

duts a terme per un grup d'obrers aco-
miadats pel Foment d'Obres i Construc-
cions, hi ha carrers a Barcelona amb tros-
sos completament desempedrats.

Quan s'ha intentat arran jar-los, ha sortit
un determinat Sindicat que s'hi ha oposat,
allegant que calia admetre abans els obrers
acomiadats. En aquesta situació, ni el se-
nyor Aiguader ni el senyor Casanoves ,no
s'atreveixen a ordenar l'arranjament dels
carrers esbotzats.

Durant dos dies que fou alcalde acciden-
tal el senyor Comes, rebé indicacions per
tal que fos cli qui posés el cascavell al gat,
a la qual cosa contestà el senyor Comes
que si li deixaven ° . fer 'd'alcalde un mes
seguit es comprometia a solucionar el con-
flicte. Ni el senyor Aiguader ni el senyor
,Casanovès s'hi van conformar.

Galanteria francesa
En parlar del nostre President, els fran-

cesos l'anomenen encara, en llur major a,
le colonel Macia.

Fa quatre dies, a Font-Romeu i a Mont.
Louis, els passants el designaven així, de
boca en boca :

—C'est le colonel Macia!
A la redacció de Paris-Midi, però, tenen

l.a seguretat que les coses han canviat ací
en favor del President de la Generalitat.

Per això hauran cregut 'bo «ascendir-ton.
I darrerament, sota una seva fotografia,

posaren :
Le général Macia.

Canvis de nom
A Castelló d'Empúries, com a tot arreu,

hi ha carrers que han canviat de nom a
cada canvi de règim. Així, .amb l'adveni-
ment de la República, el carrer de la Presó
és ara el carrer de la Llibertat. Beni entès,
l'edifici — per més detalls, gòtic -- de la
.presó no s'Iba mogut de lloc.

Però el carrer més afortunat no és pas
aquest, sinó el dit dels Cabrits.Quan la
dictadura, el seu nom es canvià oficialment
pel de carrer d'Alfons XIII. Naturalment,
això no podia seguir així, i ara és el carrer
de Bordes de la Cuesta.

Naturalment també, el poble, comí passa
a tot arreu, segueix anomenant-lo carrer
dels Caibr¡ts.

Honni soit...

De mal en pitjor
Sessió a ]'Ajuntament de Manresa. Fa

estona que es discuteix si caldrà admetre
com a número de festa major les curses
de braus i els parers es mantenen, 9n una
diversitat poques vegades més encesa. El
senyor Vives, regidor de la Lliga, es creo
obligat a intervenir :

—Es que les corridas de braus...
Somriure emfumeta dels de l'Esquerra i

rectificació ràpida del senyor Vives :
—...dic, és que les curses de toros...

Un ofici original
Un anunci de La Vanguardia :
«Sra., se ofrece a domicilio para matar

chinches de camas y somiers sin quedar se-
milla.»

MIRADOR INDISCRET

bava des del' ,Pacífic a l'Adriàtic, a les
costes Illíriques;  i de les regions Boreals
fins a l'Aràbia. ,Però, basat en la desolació,
durà un batec d'ulls i no ha deixat rastre.
Qualsevol petita república italiana té anés
importància histórica, posada a1 costat d'a-
quell imperi de rodamóns ferotges.

Concedim, ,,dencs, al sentiment ]'esplai
d'una mesuraria alegria. A despit de sofis-
mes, hi ha de què. Però fem també un
examen de consciencia i sapiguem ésser se-
rens i dignes. IEdúcats encara molts de
nosaltres dins l'escola miraculosa dels úl-
tims jemps de la decadència espanyola—
ver,"able p ati del._ =nfracles —, molts seran
jil á¡ us a en. e^F i 'ari- r^ h
maciG`de l'Estatut será una etapa final d'al-
guna cosa. 1 bé : l'Estatut, segons com es
miri, és molt i no és res : per ara és un
arc, triomfal que exigeix pel nostre honor
de catalans que no fem indigne de la seva
pompa majestuosa, les dificultats i els en-
trebancs de la gran ruta que e11 presideix
i que comença. Catalunva ha treballat molt
per tal de posar-se en condicions de tenir-ho
tot a fer. L'alliberança d'un país és això
poder-ho fer tat i tenir-ho tot afer.



LES AFICIONS INNOCUES

"C rrill"Dl L'icen
Aquell empresari que té por de les bom-

bes, és un borne d'una cultura vastíssima,
i, a- més a mes, no s'està de demostrar-la
.tantes vegades'  com cal, i més i tot.

Per exemplé, quan preparava la darrera
temporada, un dia cridà el tenor Canalda.

—Miri — li digué qUan el tingué al da-
vant —; aquí té el contracte: Com veurá,
al repertori hi ha La Walkyria.

bé — féu En Canalda ja
m'agrada, així podré cantar La Primavera
en català.

—No, borne — contesta En Rodés —; no
'en faig de temporada de primavera aquest
any.

—Voldria fer una Opera d'Albéniz deia
En Rodés a 1En Pascual, el seu policia se-
creta, ex-baríton mediocre i actualment fun-
cionari municipal —. En coneixes cap?

—Sí, home ; n'hi ha una d'espeterrant,
IbMa.

—Molt bé — diu l'empresari demà ma-
teix en compres un argument i farem el
reparto.

*5*

Presentació, per part de l'empresari, de
la Insta de la temporada al president dels
propietaris del Liceu, el senyor de Rull.
Aquest l'examina tat comentant-la entre
dents :

—A veure, a veure... Tenors... no en co-
nec cap, barítons, baixos... Qui és aquest
Journet. Que és parent del fabricant de
taronjada?... Ah, francés... Bé, bé... A veu-
re, el repertori  Aida, Carmen, Fidelio...
Qui és aquest Fidelio?

—Perdoni, senyor president, és la magní-
fica ópera de Beethoven.

—Sí, vaja — diu el senyor de Rull
una d'aquestes ximpleries modemistes que
fan dormir.

Dios los cría y ellas se «ajuntan».

La glóría
Ea" pocs dies, Josep Maria de Sagarra va

anar, acompanyat d'uns amics, a una masia
del Penedès. L'amo de la casa va voler ,pre-
eentar l'hoste illustre al masover

—Tal corn el veus, Cisco, és el senyor
Sagarra, el gran poeta. Tu has sentit par-
'lar d'En Guimerà? Dones el senyor Sa-
garra és una cosa així.

Com sigui que el masover no dones se-
nyals d'emocionar-se gaire, l'amo insistí

—Es el primer poeta de Catalunya, ho
sents?, el primer.

I aleshores, el pages, tot gratant-se el
clatell,, va deixar caure

—Prou, prou! Algú o altre ho ha d'ésser,
el primer poeta...

.Així dóna gusf

El jurat 'adjudicant la «Corona» i la «Subcorona

MIRAMR

L'APIERITIV
El diàleg amb el n ar. — Si us han

avesat a un cert diáleg i a un ondulant
cos a cos amb l'aigua del mar, que vinguin
a ésser uns exercicis espirituals, o un dis-
solvent si voleu de la porpra fictícia i de
les llágrimes inútils que durant l'hivern i
la primavera se us han anat penjant a les
parpelles i ii la punta del cor, com aquellos
rata-pinyades que es pengon a les • bigues
de ks cases desertes, us pass ar  que si un
estiu les vostres observacions us priven del
diáleg marítim, i no us podeu fer la illusió
d'un mínimum de capacitat esportiva entre
la sal i les roques, entrareu a l'hivern i
clinta del barret fort i la música respec-
table, com si us haguéssiu tornat pobres.
El que tasta el mar tots els estius, i un
estiu se n'ha d'abstenir per força, és exac-
ta•ent igual que aquell home que es fa
dos vestits cada temporada, i un any, per-
qué l'ha mossegat un gos i ha hagut de
gastar tots els diners en desfiles, o perquè
la sogra li ' Ini fet una calaverada, es veu
obligat a aprofitar la roba dels anys ante-
riors. Jo cree que el mar és una cosa im-
moral, corrosiva i dissolvent, perú a les per-
sones que ens recordem amb prou feines
del doctor Robert i de la guerra de Cuba,
cris - absolutament necessária.

Tothom , es tria un mar adequat a les
seves aficions i a les seves mires personals.
J o en qüestions de mar sóc completament
eclèctic ; accepto des de les platges macro-
cósmiques, mete pretext per a la pornografia

per- a la mola d'esmolet. de is "gangsters,
fins"ci les tritissimes 1si.ot/el,'d'astre apagat
on només van a parar él's goss os morts.
Pere, com és trua natural, i4m,tre totes , les
platges del món bi , ha un	 .atja del 'Meu
país que satisfá Més que 	 Itra les meves
ambicions, i damunt de • Orra d'aquesta
platja em deixo caure'	 e, que pugui
una hora o altra de I 'any
eran ja saben les m.ev es ,elonellta Plati ''cesie lls
que han tingut fa ! paciencia ,de llegir els
meus escrits, és , Port. de la Selva,

Port de la Selva, coni totes les, coses del
nostre país, ha prosper_at molt. Avui dia
es passen uns estius intensos de turisme.
Quan un amics Meus i jo vàrem descobrir
fa deu o onze anys Port de ‹aquest
lloc era >una meravella inexplorada , ' només
el pintor d I a els.ecret d e color
d'aquestes aigües i aquesta Pedra", només
algun poeta i algun apotecari de Figueres
portaven les criatures a Port de la Selva,
i les mullaven en una platja deserta que des-
coneixia l'existència de les casetes de bany.

En la fonda de Port de la Selva aleshores
es menjaven els llob,arros més essencials del
món, perO en aquella fonda només ha havia
quatre habitacions primáries ocupades per
viatjants de comerc o per socialistes de J'Em-
porda amb unes barbes plenes de microbis
humanitaris. Ara per l'Hotel de Port de
la Selva -ha passat la mitja Escandinavia
i la mitja Turingia que es passeja pel Me-
diterrani untant-se la peal amb oli de coco,
pintant aquarelks i utilitzant pijames, de
color de raye cru. Moltes persones sensibles
i de bon gust que hi ha a Barcelona saben
perfectarnent el que és Port de la Selva.
.i SO), naturalment, ha estat una sort
país, peró per altra banda ha posat feix
de gramoles, de bidets i de eivilitzaeió sobre
l'espinada una mica homérica de la' vida
deis pescadors.

Al fort de l'estiu, aquest lloc, com tots
els llocs de Catalunya, és excellent pels que
cerquen l'intercanvi de bracos, de converses
i de inovelles blanqnes i de passada es volea
fer passar el gust de posar-se una brusa
de mariner i de teoritzar sobre el peix. Jo
confesso que ja sóc vell per aquestes coses,
i és per això que trio el mes de setembre
per a tenir 1 meu (liálég ami) el mar, per-
qué al mes de setembre les platges de l'Em-
parda es desinflen, i no esperen la Mare
de Déu de la Merce, per pintar-se les galtes
de transparéncia i de temporal.

Ara 1 paisatge comenca a respirar ; es
dibuixen les muntanyes sobre un cel de laca,
cremat pel vent. La terra té a,quell color
de vi que fa que les mirades se'l beguin
i s'hi ,adormin. El ventre buit de les barques
ha servit algun con aquest estiu per traginar
estives de greix i de rialles en una dispo-
sició menestral, afectada si es vol pels sen-
timents poétics ; ara aquestes barques ja no
acceptaran res més que la limitació de la
pesca. Els interiors es senten orgullosos
d'ésser com un mapa de quitra amb tot de
constellacians d'escates de sardina.

El bany ja no és aquella rabiosa ofus-
cació solar, que no deixa veure res, ni
aquella sensació de mort en el forn crema-
tori de la sorra. El sol s'ha tornat més en-
rao,nat i pacta amb la pell humana, amb
l'aigua i el pai5atge. Ara us poden banyar
amb una certa garantia que la disposició
de llums actuará discretament damunt la
costa, i que podreu caçar un d'aquells mo-
ments que el paisatge d'aquí només ronce-
deix a les persones amb les quals té molta
confiança. Un d'aquells moments d'intimi-
tat entre l'aigua i les ,roques, d'elegancia
inenarrable.

Aquest sensualisme trist i una mica lite-
rari del mar, ara es comença a sentir a
Port de la Selva entre sis i set de la tarda
--- l'hora crítica de les persones de molt
compromís amb la tramuntana que es
cansa de bufar, i omple la badia d'una gran
llàgrima oliosa, immòbil, que us arriba als
05505.

Algun amic meu que he trobat aquí m'ha
reptat pel meu vici d'anar a fora d'hora,
i m'ha dit que si hagués vingut més aviat
hauria fiara tant i tant. Jo he abaixat tí-
midament els ulls, paró ja sé el que em
faig. Ara Port de la Selva és per mi aquél!
indret que vaig descobrir fa deu o onze
anys, ara torna a ésser de mica en mica
el meu Port de la Selva.

JOSEP MARIA DE SAGARRA

ment amb un virolat ram d'honor. .Un cop
feta aquesta operació amb tots els pinsans
presentats a concurs, hom sollicita nova-
ment els pinsans classificats per tal de por-
tar a terme les eliminatòries. Finalment el
pinsà que durant un nombre determinat de
minuts fa més rossinyols queda proclamat
guanyador i en conseqüència — potser rió
massa justa—el seu afortu:nat posseïdor
s'emporta la «Corona», consistent en una
toia de flors artificials de • proporcions fas-
tuoses, i un dels bens amb el Ilacet vermell
que durant el matí han acollt amb filosó-
fica resignació els somriures dels manresans.

Una mecánica aproximada s'adopta' per
a les competicions de 'verdums, de passe-
rells i de caderneres, amb la sola variant
que els pinsans solen adjudicar-se la «Co-
rona» pel majen nombre de rossinyols que
fan durant els minuts (regularment cinc)
que els concedeix el jurat.

El president, quan el cant resulta de di-
fícil imitació, utilitza un diminut can() de
canya conegut arrib el nom de brill.

Quan un ocell guanya la «Corona», des
del jurat solliciten, amb vela alta,' a quina
po.jaril pertany. Heus ací una contesta de
la qual fórem testimonis :•

---.Veuran aquest passerell pertany a les
bajaras de:Sant Martí i La Sagrera. Com
que un servidor és de les dues societats, no
vull quedar inalament amb cap.

i* *

ril, en, segons tradicional costum, tenen el
tornen com un sol heme a la Unión Paja-

café i puro pagat.

A la tarda,' després de dinar, els 71,fistes

Aquesta és l'hora anomenada de les tru-
ques (.cainvis), i per tant lá dé les disputes
més enceses i apassionades.

—Quant en voleu d'aquest passerell?
—Quaranta duros.
—Farem fira amb aquest verdum i deu

duros a sobre?
Uins segons de dubte. A l'últim
—No farem res ; si per cas m'has de do-

nar el verdum, deu duros i ea rellotge.
Cal advertir que el rellotge constitueix un

element de primer ordre per a decidir el s.
moments més tivants i compromesos de les'
truques.

A voltes la proposició del venedor és tan
exagerada que el que li ha demanat preu
no sap estar-se d'abocar-li una verinosa plu-
ja de retrets

—Que us penseu que no ho he sentit com
penquejava? Ara, per punt, no us el pen-
dria ni regalat... Que no veieu que ni fa el
quia quia covit!...

Aviat arriba l'hora ¡nostálgica de l'acomia-
dament, i mentre l'escala del correr -e Gui-
m,erá engoleix el5 ocellistes més venerables

En el darrer cent peus estrenat en el
teatro Cómic, Así da gusto, figurava
quadret titulat Cambios' naturales que fou
retirat dos dies abans de l'estrena. Mai no
dirieu per qué?

Porqué hi sortia En Pich encarnat per un
actor que l'imitava a la perfecció.

Sentim que Así da gusto hagi sofert aques-

gust hauria estat donant l'obra Integra.

Obres a trenka duros.
Posats a parlar del Cómic els recomanem

que no es sorprenguin que totes les obres
siguin originals del mateix autor i figurin
en el cartell amb el nom d'Estanislao Gui-
rós.

El senyor Guirós és l'empresari.
Ens costa de creure, però, el que molts

fan córrer, que les hi venen per trenta
duros.

I ara!

En Carrion a la piscina
No creguéssiu pas que l'Ambrosi Carrion

hagi, caigut a la piscina distretament, bo i
passejant amb el paraigua. Es tracta, sim-
plement, que el Casino d'Or, que di-
rigeix els espectacles de la Piscina Maria
Teresa, de Sitges, va tenir la ,perisad,a de
contractar En Carrion perque hi parles De
l'art de Josep Maria Gol, el qual hi ebria'
una exposició de vidres, collars i braçalets.
L'oratòria, ja carregada de si mateixa, del
poeta he•lenista esdevingué tan insuporta-
ble, en aquelles bares de calor, que tothom
se'l prengué a broma. I, com que a cada
quartilla, En Carrion repetia

L'anima d'En Gol és tan transparent
com els seus vidres, la jovenalla ho apren-
gué tan bé que ho corejà com a tonada.

En Carrion, furiós, decidí per plegar
--Mai a la vida no he vist un públic tan

mal educat !
A desgrat de la conferencia carrioniana,

En Gol ha venut molt, i s'assegura que el
propi artista exclamé

—Si no hagués estat aquest conferenciant,
no em queda ni una peca.

El trist del cas és que En Carden no és
la primera vegada que rellisca a Sitges.
iras quants anys, en ocasió de la Festa del
Llibre estigué 'a punt de fer pinyes, ell i En
Leandre Cervera, amb l'Estelrich. Com que
alló succeí al Pávelló de Mar, que está si-
tuat abans de la piscina, ara la gent diu

--A veure, quan arribi a Terramar, si hi
haurà sang i tot !

Nofícíes per partida doble
Una de les seccions més ben ateses de

La Publicitat és la de Fets diversos, potser
per tal de donar satisfacció a J. V. Foix
que assegura que «ésser cronista de polí-
tica estrangera, segons el concepte que d'a-
questa professió tenen molts — massa — és
més fácil que ésser cronista municipal o
honest redactor de la secció de fets diversos».
No sabem, pe pe), si és degut a la pruïja de
presentar més Fets que ningú o, simple-
ment, a excés de redactors o linotipistes, que
divendres passat el lector fou obsemiiat amb
'tres notícies per partida doble, és a dir,
que hom pogué llegir dues vegades, gairebé
.a carrera feta, l'estafa de , les camises, el
robatori a un vaixell noruec i l'ingrés d'un
tramviaire a la presó.

Val a dir que la repetició d'aquesta dar-
rera fou a la secció Els tribunals, per() pit-
jor que pitjor, perque estava compaginada
parallelament amb l'altra i el «dob l e» no
s'escapava ni al més distret dels lectors.

Un redactor de La Humanitat afirma que
aquestes gaffes són molt més greus que les
errades ortogràfiques.

Més d'una vegada, passejant els ulls per
damunt d'alguns programes de festa major,
haureu experimentat una fiblada de curio-
sitat davant l'anunci d'aquest espectacle de
camp imaginatiu tan assaonat, per bé que
de realitats i concrecions tan restringides a
juí dels no iniciats : Certamen Pajaril.

—I bé—us demanareu—; quina mena de
facècies es condensen •darrera aquests dos
mots honestíssims i inofenslus, quina mena
de gent pullula dins aquest
món amb aires de sainet i re.
filets de pinsans i caderneres?

—Aneu a pams—ens ha ad-
vertit el nostre informador—,
que aquestes són coses molt
serioses. Un certamen pajaril
no és una cosa per a ésser
dita, sinó per a ésser vista.
Cal sentir els ocells, cal veure
de prop la bona fe del jurat,
convé identificar-se amh les
inquietuds i alegries de Pace-
llista, el trago de mistela de
reglament, participar en el pa-

sacalle, viure l'apassionament
de les truques... Si no ho feu
així, el reportatge us fugirà
lels dits i escriureu una cosa
vaga i descolorida. En una
paraula : haureu perdut Ilasti-
mosarneint el temps.

--Perfectament ; i on es ce-
lebra el primer certamen pa-
jari/?—sollicitárem amb el ma-
jar dels convenciments.

—A Manresa, que és on
lloc, sense cap mena de dub-
te, el certamen més important
de Catalunya.

No demanàrem res més.
I un matí—naturalment asso-
lellat—ens trobàrem a l'esta-
ció de Manresa, voltats d'uns
personatges d'indumentària
humil, carregats de gàbies
d'ocells — embolicades precisa-
ment amb mocadors de fer
farcells—, esguardant-nos amb
uns ulls nerviosos que es ne-
guitejaven a recer d'una gor-
ra acabada d'estrenar.

El lector compendrá a bas-
tament que en aquell instant acabàvem de
pujar, mib em veuria amb cor de declarar in-
conscientment, el primer esglaó in tormatiu
d'aquest reportatge.
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Al carrer d'Angel Guimerà número 28 de
Manresa i a dalt d'un segon pis, descobrim
el local social de l'Antigua Unión Pajaril
de ' Manresa. AH?) que en diem la sensació
de grandesa, un cop travessat .el llindar 'de
la porta, més aviat es tradueix en una certa
decepció, per bé que en ésser descoberta
sala on es celebra la típica competid() oce-
llística la rectificació esdevé imperiosa i
jaaiiiaa.t1 -v-ei-a paLvls én difí-
cilment definible sota la , immensa munió de
gàbies d'ocells que, penjades en claus invi-
sibles, esperen l'hora honrosa i trans,cen,den-
tal d'ésser sotmesos a les fines orelles del
jurat. Els pendons de totes les entitats ,oce-
llístiques assistents al certamen s'apuntalen
a les parets deixant al descobert llurs calli-
grafies tremoloses i daurades, amb el nom
de batalla ,puerilment amanit .pel vol d'un
ocellet, tot ell guarnit de sedes i brodats.
Els ocellistes, entretant, es refan del can-
sament del viatge realitzat tot menjant coca
ensucrada, bevent mistela i un' aiguarde:nt
fort com un mal esperit. Algú es preocupa
d'informar-me que el menú de l'esmorzar de
germanor no acaba aquí, car tots els anys
que les pluges na vénen tardanes l'Antigua
Unión Pajaril de Manresa no s'oblida d'ob-
sequiar els assistents a la festa amb una
abundant rada de figues tendres.

A poc a ,poe l'atmosfera esdevé atapeïda
i blavosa de fum de tabac. Les encaixades
esdevenen un motiu d'esplai sovint despro-
porcionat, s'engeguen els primers renecs,
l'empenta de les converses engresca els
ocells que refilen fent un xivarri descoh,esio-
nat i atabalador. Un home aixeca el parró
i mentre el rajolí de ,mistela li refresca les
genives, amb l'abra má es decanta facecio-
sament la gorra. En un grup descobrim
borne menut que ven passerells de Sant
Magí, un poble de prop d'Iguala,da i que,
segons assegura, és d'on va sortir «el veri-,
table cant d'estil».

Dos ocellistes que s'han aturat davant
d'una gàbia de verdums comenten amb sin-
eer entusiasme

--Quines rotades que fan !...
El Pepito de Terrassa, que ha pujat amb

un passerell que fa unes meravelloses carre-
tilles dobles, explica a uns amics de la seva
epoca—ell els defineix així—el seu desig
pronunciar un brillant discurs aba:ns de
l'inici de la festa. «Cal distingir—diu, tot
fent una mímica de míting—rocellista del
criminal. L'oeellista de debò és el que abu-
sa de l'ocell i frueix del cant ; el criminal,
en canvi, és el que mata les femelles i s'apro-
fita de les abeurades.»

Ara ens arriba la veu que el Marxa:nt
I3erga demana soo pessetes d'un passerell.
L'Enric de la Mina n'hi ofereix 300 i el
Marxant somriu olímpicament a la propo-
sició.

--Aquest pinsà guitejct, mestre !—sentim,
unes cadires més enllà.

—Heu sentit quin vis cum? Aquest pas-
serell és un valent !—afirma, cofoi, un oca-
llista.

—Us penqueja molt aquesta cadernera!
—Deixeu anar ! Mentre allá ,dalt (taula

presidencial) em faci 'quedar bé, rai !
—Arengadeta,aaa! ! !
(L'Arengadeta corre, amb un feix de ga-

bies per estrenar, cap al comprador...)
Comenceu a sentir els espinguets de la

banda que ve a pe,ndre ordres per al pasa-
calle. De sobte

—Ep, que es' fa tard!—adverteix entre
els ocellistes un element de Junta.

!Evidentment es fa tard. Són les onze i la
passejada, segons expliquen, és de canta im-
portancia. Els ocellistes tornen a embolicar
les gàbies amb el mocador de fer farcells,
es posen la gorra, es corden l'americana
amb una graciosa petulancia i baixen al car-
rer. La manifestació acellista amb
l'arrengleramefnt, per ordre d'antiguitat, dels
pendons de totes les societats que cencerreo

a la festa. Llegim : Sociedad Pajaril San:-
pedorense, Centre Aucellista de Gracia Lo
Verdum, Societat Ocellera Santperenca de
Terrassa, Unió Aucellera de Berga, Socie-
dad Pajaril Sagrerense, La Unión Pajaril de
San Andrés de Palomar, i molts .altres. Se-
gueixen darrera els ocellistes, empunyant
llur preciosa càrrega, el carro portador deis
premis, que és de les coses més grotesques
i sublims que hem vist, i la banda, la qual

de Berga amb el paser:!, ! t
«Corona» i el be

no es cansa d'interpretar passos-dobles to-
reros d'aquests que fan pensar invariable-
ment en un capot regalimant de sang i un
home tirant paperines de cacauets. El carro
dels premis ofereix una decoració pantagrué-
lica difícilment igualable : bens amb un lla-
cet vermell al coll, pollastres, anees fent de
barana davantera amb la corba de llurs colls,
i encara, emergint del bell mig d'aquesta
generosa temptativa d'Arca de Noé, un ar-

bre diminut, amb un colon' blanc subjectat
per les ales per mitjà d'uns cordills vulga-
rIssims.

Mentre la manifestació avança triomfal-
ment pels ,principals carrers de Manresa, us
adoneu, a poc a ,poc, dels somriures enfu-
metes dels que s'aturen i surten als balcons
a contemplar-la.

'Els ocellistes, pela), prossegueixen imper-
torbables llur cann, sense fer cas ele res ni
de ningú.

Que per ventura ells no, en 'tenen prou
amb aquest refilet fresc i generós que els
pinsans, els passerells, els verdums i les
caderneres els envien des de llurs gàbies,
sota aquest tàlem ,casolaníssim que és el mo-
cador de fer farcells?...

De ratera del pasacalle con-penca el plat
fort de la festa, que, naturalment, consis-
teix en el certamen. La sala principal de
l'Antigua Unión Pajaril de Manresa s'om-
ple de gom a gom. Darrera la llarga taula
presidencial, folrada de !lustrina vermella ri-
betejada de galó daurat, s'asseu el president
del local acompanvat d'un element de toles
les pajarils federades que assisteixen a la
festa. Com a teló de fans ens adonem d'un
imposant aligot, pintat damunt de fusta re-
tallada, el qual es crospeix un d'aquells ore-
llets que fan tant de bé a l'agricultura.

El president toca la campaneta, es fa un
relatiu silenci i diu aquestes paraules amb
veu autoritaria :

—Companys ! Que no us doniini la pas-
sió. Que a rocen que ho farà millor se li
dallará -la «Corona».

Esclaten uns quaints aplaudiments. I no-
vament la veu del president

—Anem a fer els pinsans !
La taula del jurat s'omple ràpidament de

gàbies de pinsmis que aviat desapareixen,
excloent-ne dues que són les que inicien la
disputa.

El president els fc. el cant de la femella
en mig d'un silenci gairebé absolut. Si al-
gun dels dos. o bé tots dos alhora, respo-
nen al que- ells creuen una irresistible invi-
tad() femenina tot cantant i estenent les
ales (en termes ocellístics, fent l'est esa),
el pinsá és tornat al seu propietari juntas:

i populars de Catalunya, sentiu aquestes in-
gènues i puerils exclamacions

—Jo sí que li he ben «encolomat»! Vint
duros i ni tan sols m'arribava al quia quia
curo!

1

Un detall curiosíssim i que no dubto que
sorpendrá agradablement tots els que han
tingut l'amabilitat d'interessar-se per aquest
reportatge : els ocellistes, a fi de poder en-
tendre's en llurs discussions i fins i tot en
llurs comandes escribes, han ideat un voca-
bulari, netament sobrerealista, encaminant a
definir d'una manera fácil ( !) i directa a la
vegada el cant dels ocells. Així, per exem-
ple, el cant del passerell resulta correctament
escrit utilitzant aquests mots perfumats de
graciosa i ingenua carrincloneria

«Tat tat taviu xurri, ele ele ele ele xirí,
ta ta ta ; vis vis cum ; quia quia quia
covit, quia quia quia ,éurn ; xe xe xe xe xe
xe xe ; coi coi coi coi coi coi ,cum ; guei
guei guei guei guei guei guei ; ga ga ga ga
ga ga ga, en cu cu cu cu cu cu, pi pi pi
pi pi pi pi. ; vis vis vis vis visvirré, catatx

,catatx catatx catatx catxirri.»
Feta aquesta explicació, no dubto que els

lectors acceptaran gairebé com la cosa més
corrent d'aquest món el següent fragment
de la poesia Invitació, publicada a les pa-
gines prelimlnars del programa de l'Antigua
Unión Pajaril de Manresa

Quin ga ga ga ga ga,
gei gei gei gei gei,
pit pit pit pit cum,
quia quia quia quia covit,
quia quia quia quia cum,
toli toli vis vis vi re,
ja ja ja ja vis CUM.

a n'aquesta batalla
que el reelam els ha donat
tota la nova ambaixada
ni sols un se n'ha escapat.»

Decididament quan el nostre informador,
parlant dels certàmens pajarils, ens assegu-
raya que es tractava d'una cosa molt se-
riosa, deia una de les veritats més só l ides 1
arrodonides de la , seva vida...

MANUEL . AMAT
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Una de les preocupacions més grans de
la difunta monarquia fou que a Catalunya
no hi manquessin partits no-catalans. Col-
laboraren amb aquest desig d'aquells go-
verns d'una part una colla de liberals, con-
servadors, mauristes, albistes i d'altres istes
per l'estil, els quals, arribada l'hora, sempre
feien un capmàs i s'aplegaven confusament
sota denominacions com «Unión Monáfr-
quiean, «Unión Patriótica» o com tfos.
Aquests capmasos, prescindint de tota idea

i de tot pudor, estaven sempre al costat de
qui era al poder. L'etiqueta de cadascú era
una mera facècia d'aquells quatre gats que
anaven tirant i es venien en orris al millor
postor. I el millor sempre és qui mana.
Característica de tots plegats : l'odi a Ca-
talunya ; odi de cara-girat, fet de fúria,
de remordiment, de trista vergonya i de
cinisme ròneg. Entre ells no hi havia cap
lleó Ases .i;.guilles.

Tot aixà 'ja reposa al cementiri. Pau als
morts, i guerra als vius.

D'una altra part, la monarquia veia amb
bons ulls l'existència a casa nostra d'unes
espècies molt poc perilloses de «republica-
,nos». Els uns, federals de l'alny de la picor,
repatanis i caminant a les palpentes d'eroçà
que s'havien tancat les ulleres pòstumes de
Pi i Margall, feien la viu-viu ; feien nosa
i no feien res. Constituïen una mena d'Ar-
cadia infelix, és a dir, clar i català : una
Arcàdia d'infeliçassos.

Pera hi havia «republicanos» més bons,
furgant per Catalunya. El forasterisme te-
nia el seu millor exèrcit entre les organit-
zacions delpartit radical, que és i era una
mona de partit republicà històric, amb mal-
ta història. Fill depares que no ve a tomb
de recordar, ens el trobàrem entre cap i call
a l'alba del catalanisme ; d'aquell catala-
nisme una mica innocent i tou de 'primers
de segle ; però ja dotat d'un segur sentit
polític i enfocat de cara a totes les contin-
gències polítiques. El radicalisme, llavors
«bárbaro» i declamatori, així com, pel dis-
curs del temps, serà rodanxó i melós i obri-
rà la porta a manta escorrialla dels nostres
illustres cara-girats del monarquisme, amb
títols al clatell i clauetes daurades al cap-
davall de la flexible esquena, el radicalisme,
doncs, creix a favor d'un sol que escalfava
i de l'oratòria d'En Lerroux. Llavors el
«caudillo» estava en plena pruïja d'épater
les bourgeois anunciant cremes de convents
i violacions de novícies. La qüestió era fer
barrila i enredar. Tota la seva ànima va
vessar-se un dia en un article que es titula :
El alma en los labios, nom que li escau,
perquè és meravellosament sincer : colpeix
de veres aquell crit humà que hi vibra de
banda a banda ; aquella explosió d'odi con-
tra Catalunya. Deixant de costat la repug-
nància que ens causa la seva tendència, val
a dir que hem llegit poques línies de l'autor
tan eloqüents, tan veritables. Té la força
expansiva de les confessions més íntimes .

Però el catalanisme tirà endavant, sense
deixar-se imposar pel solemne «jipi» amb
cinta «roja y gualda» del senyor Lerroux.
Adhuc l'any 1909, quatre caps calents en
feren una de grossa, i ell i el seu fidel (pro-
posem aquest .adjectiu perquè no se'ns en
acut cap de més propi), el seu fidel Emi-

MIRADOR obre un concurs amb el fi de
possibilitzar l'eclosió de cultivadors d'un gè-
nere determinat. Aquest gènere és el cons-
tituït pels reportatges a l'estil dels que so-
lem publicar en la segona pàgina del nostre
setmanari. No senyalem tema : els lectors
habituals poden haver vist la diversitat de
matèries que es poden tractar sota la deno-
minació de reportatges, o de coses vistes.
Més que tot el que poguéssim explicar aquí,
serveix d'orientació la collecció d'articles pu-
blicats en l'esmentat lloc del nostre setena_

liano Iglesias, en desempallegar-se dels úl-
tims enuigs d'aquest mal afer, decidiren
de captenir-se d'allí endavant d'una manera
més cauta. Diu que d'una escombra en
van sortir nou bales, i de vegades un enta-
banament demagògic sense pretensions de-
genera en hecatombe, quan els entabanats
aconsegueixen d'arrossegar llurs mestres 1
patriarques.

1. amb l'agilitat ideològica, que en gai-
rebé totes les qüestions, llevat d'una que

ningú no sap, proporciona la aoctrina radi-
cal als seus adoptes, van posar sordina a
la «barbàrie» ; van desar les llustrines pur-
púries del Parallel, i, ara a l'Ajuntament,
ara als casinets de barriada, obraren veri-
tables miracles i feren la felicitat de més
d'un. Barcelona, i pobles agregats, està sem-
brada de persones agraïdes, més entre els
domiciliats que entre els nadius, als encerts
del radicalisme a casa nostra. Per acabar-ho
d'arrodonir, feien d'autonomistes amb el cap
i ho desfeien amb la cua.

Sí, vaja, com ara. Quina no en fóra que
deixessin d'existir a Catalunya.

Car la tasca de banyar en aigües del
Jordà quatre que han fugit de quatre gra-
pes de les «Unions Patriòtiques», no justi-
fica l'existència d'un partit foraster, història
fins a la ,prehistòria, i tan inútil per a l'obrer
que els execra pel que l'han ensarronat,
com per al burgès, que els tem pel benestar
que li prometen, com per als bons catalans,
en general, que estan tips de les tercerilles
de Joan Pich i Pon i de les grotesques in-
vectives de l',Emiliano, carn de la carn...
frigorífica del «caudillo».

* * *

Uns altres forasters hauran d'ésser ob-
jecte d'una cura especial ; i a fe que ens
causen més compassió que altra cosa.

Ens referim a totes les víctimes de la
trafica indigna d'unes quantes empreses de
transport que els prometen meravelles a
Barcelona, els cobren el viatge i els treuen
de la pobresa soferta que menem a llurs re-
cons de Múrcia, Andalusia o Aragó i els
aboquen a la misèria rònega d'una ciutat
sobrepoblada, on han de fer de pàries, ac-
ceptar les feines més rudes, i encara sort!,
o trobar-se a l'alternativa de la mendicitat,
el robatori, la bullangueria social o, per les
dones, la prostitució des de llur infància.

Es inconcebible que les autoritats no s'ha-
gin mai posat d'acord pera guarir aquesta
nafra, que així com infecta la nostra ciutat,
despobla i desola grans contrades agrícoles
que, amb un sistema prudent d'economia,
podrien ésser, si no pròsperes, benestants.

Però el remei, reconeguem-ho, no és tan
fàcil com sembla. Sobretot cal anar amb
compte i estudiar ben bé per en s'ataca el
mal. No en treuríem res actuant damunt
d'aquests dissortats que ens fan mal, però
encara se'n fan més ells mateixos. Es als
agents, a tothom que es lucri d'una manera
directa o indirecta en aquest vil negoci que
hom ha de combatre. I un cop estudiada
l'estabilització del mal, procedir metòdica-
ment a extirpar-lo, retornant a llur terra
nadiva els vagorosos que no podem adaptar
a la nostra vida ciutadana.

ROSSEND LLATES

1 inari, per indicar el caràcter que poden tenir
els treballs que es presentin a aquest con-
curs. Així doncs, tindrem en compte, a més
a més del valor literari dels treballs que ens
puguin ésser tramesos, la seva adequació
al caràcter que entenem propi dels repor-
tatges de segona pàgina.

Des de la setmanapassada, que ho anun-
ciàrem per primera vegada, hem rebut ja
alguns treballs inèdits. Naturalment, no pu-
blicarem ni la llista ni els autors dels tre-

. balls rebuts.

CIONS
tat de retenir els treballs rebuts que, malgrat
no tenir cap premi, cregui publicables, els
quals seran abonats segons les tarifes usuals
del nostre periòdic.

5.a -- MIRADOR es reserva la facultat de
no atorgar un deis premis, o tots dos, o
de declarar desert el concurs.

6. a —Els treballs no .premiats o no re-
tinguts per a ésser publicats, seran retornats
a llurs autors respectius.

7. a — La propietat del treballs premiats i
la dels retinguts serà de MIRADOR, el qual
els publicarà en números successius, en el
mínim de temps possible i en l'ordre que
creguem convenient. 	 •

i lea ME
a Fo ira

Aquell Borbó

Oficialment, el que es feia passar pel
príncep Edgard de Borbó, no és més que
un aventurer, Lorioli de nom veritable.

Però el comte d'Eschevannes, que fou
metge de les tropes franceses d'ocupació del
gran ducat del Luxemburg, on governen
uns Borbó-Parma, sosté que el mort era
un Borbó com una casa, per bé que de
naixement i renegat per tots els
seus ()cosins». L'esmentat metge militar
sosté que Edgard de Borbó, príncep i aven-
turer, havia usat el pseudònim Lorioli, i
no que un tal Lorioli es guarnís 'amb el
nom de príncep Edgard de Borbó.

La legació d'Austria va desmentir el prin-
cipat de l'aventurer, el secretari d'Alfons
de Borbó ha negat que els dos «cosins»
s'haguessin tractat mai, ni indirectament.

Un diari francès, especialista en el que
no solen portar els altres diaris, diu que
no pot afirmar res en concret, però senyala
un fet; que algú ha pagat l'enterrament
de l'assasinat al carrer Bouloi i ha as-
segurat al seu cadàver una sepultura per-
pètua al cementiri de Thigis, i que aquest
algú no és un americà, com s'ha dit, ni
un mandatari de la legació austríaca.

Etimologia

En el número passat de MIRADOR, el nos-
tre collaborador Tiggis alludía un article del
senador Cippico, favorable a les pretensions
alemanyes sobre els armaments.

Això ha fet recordar una frase de Scia.
loja, que formà part, amb l'esmentat sena-
dor, de la delegació italiana a Ginebra en
l'època en què Stresemann pegà el famós
cop de puny sobre la talla :

—Quan es fan córrer cavalls, hi ha con-
corso ippico; quan es fan córrer rucs, hi ha
concorso Cippico.

La «passivitat »» del Sr. Quiñones

A propòsit del complot monàrquic del
passat mes d'agost, no s'ha parlat gaire,
al nostre entendre, d'un personatge que ha
estat sense cap dubte, enllà dels Pirineus,
el principal animador de la festa. Ens refe-
rim a l'ex-ambaixador de la Monarquia a
França, senyor Quiñones de León.

No creiem gens, contra el que hem llegit
al Paris-Midi (Iq d'agost), que l'alcavot mà-

Quiñones de León

xim del Borbó hagi seguit amb interès «pas-
siu)) les diverses fases de l'ofensiva menada
contra la República espanyola, ni que no
hagi tingut «ni de lluny el més petit paper
en la sublevación. No ho creiem perquè és
sospitós el seu afany a declarar-ho, com ho
fou també la pressa d e l'ex-rei a dir, per
la seva part, el mateix.

La «passivitat» del senyor Quiñones, d'és-
ser certa, no compaginaria poc ni gaire
amb el fet, consignat en la pròpia infor-
mació, que cada setmana es trasllada di-
verses vegades a París, des del lloc on es-
tiueja, per a «tendre contacte més directe
amb els esdeveniments que es desenvolupen
a la seva pàtria» i per a informar-se —
seguim traduint — «prop d'amics que la re-
volució ha exiliat, però alguns dels quals
entretenen amb la nova ambaixada relacions
prou cordials per a ésser rensenyats d'una
manera exacta».

Aquests periodistes!

La batalla per la Casa Blanca

El candidat demòcrata a la presidència
dels Estats Units, Franklin Roosevelt, ha
tres per plataforma electoral la lluita con-
tra la corrupció i l'especulació. Es a dir,
que no disposa, pera les despeses de la cam-
panya electoral, dels recursos dels gangsters
i dels banquers.

Així, Franklin Roosevelt, en comptes de
donar diners als seus electors, els en de-
mana :

—Voleu que sigui president? Voleu que
combati la corrupció política, sanegi la hi-
senda i protegeixi la gent honrada? Dones
bé, pagueu! No teniu pas la pretensió d'ob-
tenir tot això de franc? De franc, als Es-
tats Units? Que cada u de vosaltres doni un
dòlar. Què és un dòlar? Res, i un dòlar per
barba, si sou un milió que em voleu per pre-
sident, és prou per assegurar la meva elecció.

Vetaqul una novetat, que potser no serà
del gust dels electors nordamericans.

Historieta escocesa

La dona de Mac Tavish crida a la seva
veïna, la dona de Mac Callum :

—El meu petit s'acaba d'empassar una
peça d'un xíling!

—Oh!.., 1 és gaire perillós això?
--Per ara, no... però quan el meu home

torni a casa...

El periodisme és sovint una introducció al
camp vast de la política—sobretot per a pro-
fit personal—. La política porta igualment
aquells que la conceben com una carrera
a l'estadi periodístic. El polític, quan parla
o quan escriu, actua. La paraula i l'escrit
són formes diversos de l'acció per al poli-
tic militant. Sonso una tribuna on poder-se
expressar, nio hi ha polític complet possi-
ble. Tots els grans polítics del país, amb
rares excepcions, són o han estat periodis-
tes brillants, i de vegades obscurs i tot.
Fins en els periodistes més retrets -de la po-
lítica directa — Gabriel Alomar, «Gaziela—,
trobaríem potser una vocació contrariada o
frustrada ; en altres casos, trobarem perio-
distes ex-polítics, polítics retirats, que han
trobat en el goig d'omplir paper un sopluig
pacífic després dels contratemps de la lluita
activa.

Podríem dir que política i periodisme es
complementen i recíprocament es comple-
ten. Pràcticament podem diferenciar, sepa-
rar fins a un cert punt una activitat de l'al-
tra. Conservar la independència periodística
per damunt dels compromisos de partit.
Mantenir la llibertat d'acció política —par-
tidista o independent — al marge de la tas-
ca periodística de comentari o d'informació.
De fet, però, no és possible ni honesta la
contradicció entre Les dues tasques de l'ho-
me. No podem fer en política allò mateix
que com a periodistes combatem. No po-
dem opinar, com a periodistes, en un sen-
tit contrari al general de la mostra acció po-
lítica. Tota dualitat o duplicitat d'aquest
ordre perjudica aquell que la sofreix 1l'o-
pinió pública.

Tot periodista actiu — redactor o collabo-
rador de periòdics, sobretot si ho és pro-
fessionalment — ha de tenir i de fet té un
criteri polític. No hi ha periodisme indepen-
dent ,ni periodistes de tal mena. El perio-
dista que no té criteri propi té el criteri de
qui el paga, que és pitjor. Tot al més és
possible de dissimular, per conveniència
oportunista, l'íntim parer. Però àdhuc quan
algun escriptor poc escrupolós vol escriure
a contracor alllò que no sent - vol escriure,
diríem, contra ell mateix —, tota simulació
falla. Els sofismes, per hàbils que siguin, a
la llarga no arriben a convèncer si aquell
mateix que hi juga no està convençut.

L'actual panorama periodístic de Cata-
lunya — •concretament : de Barcelona —, sen-
se ésser, en aquest sentit moral, ni millor
ni pitjor que el d'altres bandes (tal vegada
és millor en termes generals, si no volem
fer esment de les condicions d'inferioritat
econòmica en què viu gairebé tot allò rela-
cionat amb la premsa, i no cal dir que
l'exercici honest de la professió periodísti-
ca); no ofereix pas unes grams garanties a
aquella llibertat imprescindible per a l'home
de ploma i de pensament. Aquells que te-
nen major llibertat, àdhuc llibertats illíci-
tes, són els periodistes «bons vivants» i
analfabets de la vella escola de periodisme
castellà, afortunadament reduïda a una tñi-
noria exigua que tendeix cada dia més cla-
rament a desaparèixer. Llur manca d'in-
quietuds i d'escrúpols els fa absolutament
impermeables a tot cas de consciància, a
tot possible conflicte entre la vocació i la
professió. Però els periodistes de nom i de
fets que mereixen la denominació de talc
troben sempre obstacles p ler a l'expressió
de llurs idees autèntiques. Sotmesos als pe-
riódics d'empresa — que tot sovint es titu-
len independents per tal de dissimular un
reaccionarisme que no gosarien p roclamar
en veu alta — i a la premsa oficial o bé
oficiosa dels partits, es traben condemnats
en el cas millor a no dar sinó parts de la
veritat per ells concebuda i interpretada. No
us obliguen, ben cert, a gaire periòdics, a
escriure contra el propi sentir i a dir el
contrari d'alló que penseu. Però tampoc no
us deixen el dret de dir ,allò que diríeu pel
vostre compte, clarament i honestament.
Aquest és un dels greuges pitjors que po-
den fer els homes de pensament al règim
social capitalista : c11 els desproveeix d'ins-
truments d'expressió, els abassega. Les ve-
ritats no formulades per les plomes ofega-
ran, un dia, més que no les revoltes espec.
taculars, allò que hi ha de podrit al mon.

Es lícit í 'legítim, cal proclamar-ho, que
els partits que sostenen un periòdic oficial
o oficiós el sotmetin a llur control. Es legí-
tim i lícit igualment el control de l'empresa
i de la direcció en la premsa de caire infor-
matiu. Si mai nosaltres féssim un periòdic
amb el qual ens poguéssim sentir compene-
trats totalment, un periòdic nostre o del
nostre partit, també el sotmetríem a un
control molt rígid. On queda, però, el dret
del periodista, la llibertat de Phome que
té l'ofici de pensar? Adhuc les tribunes més
liberals — aquí ,esmentaria MIRADOR si el di-
rector he volgués permetre—nio us poden
acollir totes les expressions, tots els atacs,
tetes les defenses i les reflexions que hi fa-
ríeu, ni que fossin correctes i lògiques i li-
teràriament dignes.

Un obrar comu nista, socialista, sindica-
lista revolucionari, treballa per un patró,
per un burgès. Mentre faci la feina com
cal, el pagaran i ell deixaran obrar, com li
plagui en el camp sindical o polític. Per
cada coacció que es registrarà, hi haurà.
milers de casos evidents de tolerància per-
fecta. El periodista, en canvi, no tindrie
aquest dret elemental que té un manobre,
un peó qualsevol. No podrà opinar al car-
rer, després de la feina. No podrà compro-
metre massa el seu nom perquè el periòdic
en el qual treballa no es pugui sentir com-
promès per ell.

No volem dir que la nostra labor sigui
més noble o digna que una altra. Totes
les feines de l'home són dignes a condició
que siguin exercides amb dignitat. Les mans
dures i fortes dels companys obrers d'oficis
manuals ens mereixen un respecte frater-
nal. Però és evident que treballem un ma-
terial — ja no parlem de l'home —nits no-
ble que d'altres. Els articles i els comen-
taris de premsa, àdhuc les més senzilles de
les notes informatives, tonen una influèn-
cia i una transcendència, una categoria, que
hom diria destinada a concitar els màxims.
respectes a l'artífex. I no és així. L'obrer
del periodisme, des del redactor obscur fins
a l'alta figura que dóna glòria a l'ofici que
exerceix, no tindrà sempre el dret elemen-
tal de parlar en veu alta, i ha d'envejar
tristament aquest dret a l'obrer que com-
pon els seus articles o els corregeix, a aquell
que reparteix el diari, que, sovint més ben
pagat, gaudeix •a més a més la llibertat que
all voldria i no en fa ús perquè no té res
a dir!.,;

No parlem dels periòdics de partit. Hau-
rien d'ésser fets per gent ortodoxa, perta-
nyent tota a1 propi partit. Però no hi ha a
Catalunya cap partit dels que sostenen
premsa quotidiana — hem escrit : cap par-
tit — capaç de redactar-se el diari amb .gent
de casa mateix. La premsa de partit es
veu obligada a acudir al periodista pro-
fessional, a l'home que li ven la seva ploma
i el seu treball per complir una funció que
el partit necessita, sovint per defensar mi-
llor que el partit el seu ideari. Els partits,
dirigits sovint per veritables analfabets o
almenys per gent molt limitada intellectual-
ment — hi ha molts caps de partit, aCata-
lunya, que no han tingut una idea original
en tota llur vida —, exigeixen per torna a
aquests servidors que han hagut de buscar
a foca una submissió que sovint no dema-
nen als propis afiliats, i els posen sota el
pes d'un control ple de suspicàcies i de ve-
Bades feixuc.

Aquest cas és el més freqüent : a tota la
premsa de partit hi ha gent que no són
del grup polític ni en seran mai, d'altres
que se n'han fet per compromís i sense
fervor després d'ésser al diari. La tragèdia
d'aquests periodistes només pot ésser com-
presa ben bé per un home d'ofici intellea
tual. No sempre els obliguen a fer una
labor de proselitisme que no senten. Molts
d'aquests homes saben evitar, durant anys
i anys, tota claudicació per minsa que si-
gui, tota expressió contrària a llur essèn-
cia autèntica. Però tenen cada dia entre
llurs mans, naixent i formant-se, aquesta
cosa viva ,i que s'arriba a estimar que és
un diari, i no en poden fer ús per a parlar-
hi ells amb tot el dring clar de la ,pròpia
veu.

Els casos de respecte recíproc són bas-
tant rars, però encara se'n trobem, 1 hono-
ren tant l'empresa o el partit que edita el
diari com el periodista que compleix allí
amb sentit de dignitat professional. Hi ha
periodistes que fan un treball, que no els
representa cap claudicació a un diari, i des-
prés poden fer lliurement llur tasca polí-
tica. Fet i fet, caldria sempre aquesta ga-
rantia de llibertat per a l'home de pensa-
ment. O bé que els partits es facin els dia-
ris, o bé que les empreses esdevtñguin'inde-
pendents de debò — perd ,això és gairebé un
somni —, o bé que els partits incapaços de
dir-se ells mateixos llurs veritats permetin
que aquell home que els serveix amb una
feina útil i honesta pugui arribar àdhuc a
combatre'ls en el terreny dels ideals. 1, men-
tre cada 'home que té l'ofici d'escriure no
pugui disposar d'una tribuna pròpia — que
això vindrà —, que compti almenys amb un
refugi acollidor que serveixi a tothom de
derivatiu, en una convivència liberal. Aml,
un refugi en, si pot ésser, no li mutilin
l'article ben meditat per no esverar un pú-
blic addicte.

GRANIER-BARRERA

CONDI
La — Els treballs hauran d'ésser escrits

en català; inèdits, i d'autors inèdits també,
almenys inèdits per nosaltres, és a dir, que
no hagin collaborat mai a la segona ,pà-
gina de MIRADOR.

2. 1 — Els treballs hauran d'anar signats
per l'autor i ens han d'arribar a la redacció
(Pelai, 62, Barcelona) per tot el dia 3o de
setembre d'enguany. Els autors dels treballs
tramesos faran constar llur domicili.

3. 1 — No és obligatori acompanyar el text
amb les illustracions corresponents.

4. a — Es concediran, per ordre de mèrits,
dos premis, un de cent pessetes i un altre
de cinquanta. MIRADOR es reserva la facul-
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Vides privades

Alguns mesos tot just després de la seva
mort, 1'heroïna d'aquell film memorable que
es titulava Variété serà objecte d'un film.
Tal com sona. Si Lya de -Putti ha estat
oblidada en algun lloc, els seus compatriotes
la recorden encara. Un compositor honga-
rès, Bela Zerkovitz, ha realitzat una ope-

reta titulada El magnífic paper, que serà
una transposició de la vida de Lya de
Putti.

D'altra banda, llegim que 11 Hollywood
s'han rodat nos quants films sobre la vida
en els studios. Ara fa un aparell d'anys, ]'a-
nunci que Howard Hughes .projectava un
film així, va causar un cert esverament.
I té, aquest any almenys se n'han fet qua-
tre i, per ara, no ha passat res.

Sense fer allusions massa directes ales
personalitats de la colònia cinematogràfica
de Hollywood, aqueixos films contenen anèc-
dotes prou conegudes o prou transparents
perquè càpiguen gaires dubtes de la iden-
titat dels personatges que han servit de
model

S'ha dit que el millor d'aquests films una
mica xafarders és Once in a lifetime. Els
astres es titulen : What price Hollywood
(amb Constance Bennet), Hollywood speaks

Make me a star.

El noticiaris també han de tenir el seu
ritme. Jeroni Moragues ho afirmava des de
La. Publicitat. I afegia que si unes sessions
del Publi-Cinema són pitjors que no altres,
i si de vegades sortim d'aquell local no
tan satisfets . com altres dies, és degut a la
manca de ritmo. Jeroni Moragues té raó.
Els fams anà argument han de tenis el
seu ritme. Però també l'han de tenir e's
noticiari,. El ritme dóna satisfacció a exi-

zero, bigotet retallat i fonètica de gas ra-
biós, podria precedir 'aparició de relegan-
tíssim Jimmy Walker, el divertit _ alcalde
de Nava York. L'arribada a Ostende de
les reines de bellesa sud i centro-america-
nes, ulls folls de sensualitat, pòmuls pro-
minents, narius distats, llavis molsuts i
ardents, estremiments voluptuosos, hauria
d'anar després o abans de les evolucions
d'unes giris rosses i lletoses, asexuals i

Concurs de pijames

de l'obra teatral«Marius», film (re

Estrenes! Estrenes!
a l

F.cvwtca^io

Una meravellosa co-
mèdia musical alegre

i encisadora

amb

Gràcia del Rio

Lucien Galas

Música agafadissa i
agradable!

Simpàtiques cançons!

«Tarzan ».
Hem llegit, obra de Georges Ch,unpeaux,

una crítica tan divertida del film Tarzan,
inspirat en la famosa novella de Burrou:ghs
i interpretat pel campió de natació Johnny
Weissmuller, que no resistim el gust de
traduir-ne un tros :

«La selva. La veritable selva de Holly
-wood, amb zebra zebrada amb escaire i

nyu més nyu que el natural. En fi, la selva
150 per cent. Hom travessa un riu on els
hipopòtams estan més atapeïts que els ba-
nyistes a- la piscina de Molitor un dissabte
a la tarda. Després, la selva equatorial. La
veritable selva equatorial de Hollywood amb
els seus elefants coristes, els' seus lleons
campions de lluita greco-romana, els seus
pigmeus obesos i la gran atracció de l'any :
Tarzan, l'home que viu als orbes, va a les
seves ocupacions en trapezi vólant i bat
cada vegada, en els iio metres lianes, el

Weissmuller en «Tarzan»

Passeig de Gràcia, 57. - Telèfon 79681
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La canción de París, per Maurice Chevalier
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La riada, per Eleanor Bondman

El pasado acusa, per Luana Alcañiz

C G°d If— I1 Il 1J L V H N E II v Il A

N11RMDR

EL CINEMA
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El ritme dels  noticiaris
La nota sobre Teatre . íi	 inerna, apare-

guda en el número passat, no aporta cap
maxlificació a unes ratlles que teníem mig
embastades sobre aquesta qüestió á que són
les que ara lliurem a la impremta. La
qüestió és prou important, presenta massa
aspectes, • perquè sempre sigui interessant
de tractar-la i tornar-la a tractar.

La confrontació d'ambdues modalitats es-
pectaculars ha revestit moltes vegades l'as-
pecte d'un conflicte, d'un dilema, que con-

sideracions d'ordre econòmic ha aguditzat
en la ploma de certs escriptors interessats
en el debat. I el debat s'ha .plantejat de
bell nou d'ençà que l'adveniment del parlat
ha vingut a donar-hi urna altra faceta. Per
molts —1 en dir molts alludim a la gent
de teatre — el cinema apareix •com un fill
bastard del teatre i ara, esverats, semblen
témer que el fill, el ,nou vingut, absorbeixi
i .mulli el vell teatre.

Tothom està d'acord a senyalar les cir-
cumstà^ncies materials que han assegurat la
ràpida imposició del cinema. El cinema n

 elevar-se, no podia sobrepassar la pri-
mera etapa de simple joguina, sense el fa-
vor del públic, i el públic ha estat seduït
tot seguit per 9a ,nova joguina;- per la no-
vetat de les sensacions que li procurava,
per les comoditats intellectuals i materials.
l' de espectacle,

El teatre, institució madura ,que agabe
llava xa intelligènc a dels intelligepts de
deba, podia veure amb menyspreu ]à' mà-
quina projectora d'històries imbècils que en-
tretenien la gent, però que de cap de les
maneres no podia captivar-los seriosament.
Avui el cinema ha aconseguit una posició
que permet un legítim orgull i el debat pot
passar integralment al domini de l'estètica.

Malauradament, el cinema parlat no s'ha
fixat encara, i tampoc és necessari que vis-
qui exclusivament dintre una única forma ;
quant al teatre, costa de relligar dintre una
mateixa noció artística obres tan dissem-
blants còm les de Calderón, Wilde o- Jean
Jacques Bernard. Dir que en el teatre les
paraules condicionen l'acció i en el cinema
l'acció deu condicionar les paraules, com deia
J. Feyder, és dir alguna cosa molt general,
i precisament per això molt poc precisa. Es
una discussió verbal, què diem, metafísica,
el que condiciona la conducta dels personat-
ges en un acte de Santa Joana de Sh.aw ;
però : qui s'atreviria a dir el mateix de Mà-
rius, d'El foc que es revifa nsalamenf? Aquí

fet que en el- cinema tot és imatge foto-
gràfica, circumstància que dóna una (homo-
geneïtat absoluta a . l'espectacle ; és en tot
això que el cinema es posa enfront del teatre
d'una manera prou autònoms.

Són dos dominis propis. El que ens -in-
teressa aquí és el domini del cinema, es-
pectacle que reprodueix el ritme mogut de•
la nostra vida quotidiana, espectacle que
sembla participar de la velocitat. amb què
la nostra imaginació construeix, amb què
el nostre pensament idea. Espectacle propi,
dones, a certes expressions, impossible da-
munt les taules. 'Espectacle que• permet un
control inaudit, ja que tots els gestos són
registrats després d'un treball de selecció
rigorós, on no hi ha 'carp motiu deixat .a
l'atzar. El teatre • participa sempre . 1e' l'e-
moció feta de - variabilitat d'unexecutant.
El cinema té la resolució definitiva d'una
j untura, •d'un bust, fita d'una sé;ie de re-
tacs, i assaigs . preliminars.

No volem posar una fórmula artística
més enllà de l'altra, per tal com creiem
que tota fórmula és, cridada a la perfecció
i que la perfecció per definició no comporta
cap excedència ; però responem a àèrts ad-
versaris del cinema que no pode> 'li reco-
néixer que en el teatre la vida , és copsada
més directament. No podem acceptar-ho
tractant-se d'un espectacle on - un home de
carn i ossos es mou entre arbres pintats.
Precisament perquè la cosa en el cinema és
substituïda per- la seva imatge, cal incli-
nar-se a veure en aquesta transposició un
moviment artístic de soca a arrel, l'a r t evi-
tant sempre de comprometre's amb la rea-
litat, per- posar-se enfront d'ella amb totes
les aparences d'ella, però manifestant-se
sempre dintre d'una forma, d'una tècnica
que el constitueix corn a espectacle i com
a creació d'un geni individual. Tanmateix
no s'ha de veure en això més que el que
hem dit, la resposta a una objecció que
tantes voltes hem sentit, i de cap de les
maneres — aquesta interpretació ens con-
fondria — un però posat damunt ,aquesta
cosa tan emocionant, tan lligada a tota la
cultura O del m m occidental, tan plena de va-
lors que mai no perdrem, aquesta cosa que
és el teatre.

El que ens importa és defensar el cinema
i des d'aquest punt de, vista. reconèixer com
el cinema es defensa malament de l'obsessió
del teatre. -Naturalment; hi ha una fórmula
establerta, i per tant còmoda ; i el cinema
parlat se n'hi va inevitablement. Hom ens
dirà que no és que el cinema parlat imiti
el teatre,. sinó que el que passa és que el
cinema parlat coincideix en certes coses amb
01 teatre, perquè el teatre ofereix una so-
lució, l'única solució normal a la qüestió
de resoldre un acte en gestos i paraules.
Les paraules hi depenen directament d'a-
quella mateixa actitud que condiciona els
gestos. Complement els uns dels altres. Di-
guem per entendre'ns que les paraules es
superposen als gestos. Però hi ha altres
possibilitats . ! La que ens sembla més im-
portant 1 bemt suggerida .ací diverses Vega-
des, parlant de D'una mateix fang i del
cinema parlat en una certa ocasió. Vegeu
la • fórmula exacta d 'aquesta aplicació en
unes línies de Jean Richard Bloch, extretes
del seu llibre Destin du thédtre, que vénen
a precisar el que nosaltres no havíem sinó
entrevist confusament : «La paraula pro-
duirà efectes insospitats sota la condició que
eviti de superposar sobre una mímica un
cflàleg superflu aviat insuportable. Però si
la paraula és emprada per trobar una línia
d'acció exterior al drama visible (i distan-
ciada, àdhuc divergent d'ell, ondulant en-
torn d'ell, contradient-lo si cal, prement
així el lloc assignat al chor de la vella tra-
gèdia), si la paraula esdevé un comentari
no obligat de l'expressió, si és installada
en el film amb art i satanisme, a la manera
d'un corrosiu, aleshores hom pot esperar
dels talkies una gama d'emocions belles i
autentiques.»

El desenvolupament d'aquesta idea de-
mostraria la seva fecunditat. invitem el
lector a eamprovar-ho pel seu compte.

J. PALAU

seu veí de replà, el simi de cua prehensil.
Treball executat tat ell sense xarxa.»

Diu que en aquest film hi ha vint belles
imatges, els trucs — aixecament del rai pels
hipopòtams, rapte de  la noia pels simis,
carrega dels elefants — hi són ben reeixits
i el protagonista és una estàtua vivent.
Però l'argument és massa infeliç.

Imporiàncía de l'argumenf
Marcel Achard ha escrit per primera- ve-

gata un scenario d'un film : Une étòile dis-
parant. La feina li ha agradat, i .la pros-
seguirà.

^El meu pròxim scenario — ha dit —
' serà més aviat del gènere còmic, però d'un

ves	 èti còmic amb nombroses resen po ques.
No pas a la manera de Jean de la Lune,
que oposa llos personatges netament dife-
rents : Jeff l'idealista i Clo-Clo el grotesc.
Vull que el personatge central sigui a la
vegada un Jeff i un Clo-Clo, cosa que no
és impossible. Ara que al cinema s'han in-
tentat amb èxit els més grans atreviments,
que s'han realitzat les més extraordinàries
proeses tècniques, penso que ens podrem
ocupar una mica més seriosament de la
part psicològica de's films. Ja se cap el
que avui es ,pot esperar del cinema. Si un
autor posa l'acció de la seva novella en una
selva o en un camp d'aviació, la màquina
seguirà pertot... Només, dones, el tema del
film ha de reclamar tota l'atenció. Perquè
el rpúblic ja comença a estar avesat a totes
les emocions violentes i els films de xurma
o de gangsters només Ii desvetllen una ad-
miració feble.

S'adquíreixen exemplars
dels números

56, 120 í 153
DE

MIRADOR
Adreçar.se a l'Admínisfracjó:

Pelas, 62.=Telèfon 15300

gències fisiològiques. Si les lleis del ritme
són violades, el nostre organisme se'n res-
sent. I del muntatge més o menys reeixit
de les actualitats d'una sessió de noticiaris
depèn el major o menor èxit d'aquesta.

En el cinema, les- imatges tenen una va-
lor en si, una bellesa pròpia — espai —, i
una valor determinada per la seva ordenada
successió — temps —. 'E n el cinema, dones,
hi ha d'haver un ritme de duració (suc-
cessió de les imatges) i un ritme d'inten-
sitat (expressió d'aquestes imatges). Comen-
cem pel ritme de duració. Els noticiaris
no són cap excepció. Ja ho hem dit. I han
:.d'ésser ,muntats ,ritmats tot'' i donant a
coda imatge una duració fixada per relació
al conjunt. Només així s'obté la necessària
proporció, la. relació de les parts entre ell es
i amb llur tot. Però hi ha també un ritme
d'intensitat. 1 . per a aconseguir aquest, cal
establir una relació entre l'expressió d'una
imatge i l'expressió de la imatge que la
precedeix i la d'aquella que la segueix.
Aquest ritme d'intensitat és el que és anés
sovint absent dens programes del Publi-
Cinema.

Moltes vegades, assistim a sessions en
les quals totes les imatges tenen una ma-
teixa valor expressiva. Per exemple, hi ha
programes que són una successió persistent
i fatigosa d'actes oficials francesos. Mitja
hora seguida, estem condemnats a presen-
ciar la desfilada inlassable de calvícies,. de
bigotis tenyits, de colls de porcellana japo-
nesa, de corbates metàlliques -amb culs de
got insolents, de condecoracions, de rams
de flors, de levites passades de moda i co-
paltes arnats, de nassos illuminats d'afi-
cionats als bons vins de Borgonya, de fan-

fares que toquen La Marsellesa, i, a primer
pla, un senyoràs imposant que, amb gest
desmesurat i dicció ampullosa, engega una
cantarella retòrica, amarada de tòpics su-
blims i de frases fetes solemnes. Darrera-
ment, vàrem veure també al Publi-Çinema
un programa que calia posar . sota. el signe
del furp. Un programa on hi havia fum a
dojo, fum ,per donar i per vendre. Hi havia
el fum de l'explosió de les. muntanyes de
marbre de Carraá'a, el fum'de l'incendi de
Coney Island, un documental sobre els vol-
cans on hi havia fum per tots els gusfá's,
el fum de les pipes i, de les .cigarretes, dels
caliquenyos i dels'havans;'i altres fumeres
que sentim, .no recordar .
.I, rto obstánt,'quina riquesa de contrastos

ens podrien oferir els noticiaris si sabessin
aprofitar la diversitat d'elements amb què
compten, si sabessin relacionar una imatge
amb la precedent i amb la següent! Els
exemples vénen a la memòria atrope ll ada-
ment. La lentitud de les veles inflades de
les embarcacions que han pres part a les
regates d'Austràlia, hauria d'ésser juxta-
posada al dinamisme de la final de la Copa
Davis amb els seus drives i els seus sma-
shes. El nazi, clatell boví, crani afaitat al

esterilitzades, adolescència andrògina, que
aixequen la cama davant un fons de gra-
tacels. La calma dels .benaventurats pagesos
del Rin, amb la sayaalegria rossa, lim-
fàtica i artrítica, la seva gran bona fe ali-
mentada amb boches 'de cervesa 1 cançons
sentimentals, hauria d'anar precedida de la
trepidació dels negres de Harlem i seguida
pel ritme desesperat dels rems dels ardits
universitaris de Harvard i de Yale, í així
nos a l'infinit...

Per què els que curen de muntar els
noticiaris no analitzen la morfologia del
Potpourri neoiorqui,,veritable peça modélica
dels documentals? Aquesta petita 'Obra mes-
tra del, gènere pot constituir perfectament
el canemàs.-de tot un programa de noti-
ciaris. El recordeu? En primer lloc, un
ritme que se us emporta així que comença
la projecció i no us allibera fins que s'a-
caba.' Successió rapidíssima d'imatges—
exacta correspondència del dinamisme de la
vertiginosa vida de Nova York—que us
arrossega com un tobogan. I successió du
contrastos : la fragilitat de les girls opo-
sada a la feixuguesa d'uns lluitadors de
greco-romana, la sordidesa dels barris bai-
xos al costat de l'opulència de la Cinquena
Avinguda, els jocs pacífics dels infants del
Central Park que precedeixen la follia de
la sortida del metro o del ferry-boat. A més,
multiplicitat de plans i d'angles, aquests
variadíssims. I acompanyament musical
adequat, sempre supeditat al contingut ex-
pressiu de la imatge. Heus .ací .una estruc-
tura modèlica que ja ho dóna tot fet als
encarregats del muntatge dels noticiaris.

S141mAS'11À GASCH

també hi ha crit,, crits punyents, inevita-
bles, silencis prolongats, gestos .que. es bas-
ten, coses totes molt pròpies del cinema
parlat. No, la diferencia essencial cal cer-
car-la en un altre domini. No és una qüestió
de proporcions, de relacions enire gest i pa-
raula el que pot dur-nos algun aclariment.
Es en el primer pla, és en la possibilitat
de canviar l'escala de l'espectacle confinat
pe: rectangle, és la possibilitat d'eliminar el
que convé, de moure la camera, és en el
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Cultura colonial
Sitges és un dels llocs d'estiueig que pot

enorgullir-se de posseir una de les «coló-
nies» més eclèctiques que existeixen.

A Sitges estiuegen des de la clàssica Aurea
de Sarró fins a la derni-rnondaine 1932, pas-
sant per l'Ambrosi Cs?rrion Des dels come-
guts artistes Artur Carbortelhi Josep Maria
Gol fins a algun anà'lfabet de l'Eixample
afiliat al partit radical.

Desafiant heroicament el provincianisme
d'aquest medi, el pintor Artur Carbonell or-
ganitza i dirigeix, cada any, en un dels tea-
tres d'aquella localitat, una representació
teatral de la més alta categoria; L'any pas-
sat ens donà a conèixer Totes de réchange
de Jean-Victor Pélerin. Ara fa dos anys ens
oferí Orfeu de Cocteau. I enguany està pre-
parant-ja han començat els assaigs—l'Eg-
mon de Goethe. Hom diu que en la tra-
ducció' d'aquesta obra, que ha abassegat
múltiples activitats, han intervingut Marià
Manent, Jaume Bofill i Ferro, Anna Maria
de Saavedra, Maria Carratalà i àdhuc Car-
les Riba.

Els organitzadors del festival—que serà
en homenatge al geni de Weimar—amaren
a oferir un dels papers femenins de l'obra
a una distingida dama de la «coldnia», la
senyora M., la qual va contestar-los :

—No vull pendre part en la interpretació
d'Egmon perquè no vull representar obres
comunistes.

—Peró, senyora, si és una traducció de
l'obra de Goethe...

—Bé, sí, tot el que vulgueu. La traduc-
ció pot ésser feta amb tendències comu-
nistes.

Els organitzadors, davant la insistència
de la dama, van acordar obrir una informa-
ció per a comprovar si en el cos de traduc-
tors s'hi havia infiltrat algun deixeble de
Lenin.

Més cultura
Davant del «succés» anterior, el pintor

Carbonell i els seus amics anaren a trobar
una gentilíssima senyoreta i li oferiren un
altre paper de l'obra.

Davant Pastorament general, va dir-los
amb tota naturalitat :

—Però, volen dir que en sabré jo de can-
tar?
Es pesava que havia de representar

dEgmon de Beethoven.

NOVETATS

EN CAMISES

Jaume I, 11
Telèf.11655
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Marcel Pagnol

EL JOIER DE LES CREACIONS EXCEPCIONALS

Rambla del Centre, 33 • Passatge de Bacardí, 2  

MIRAI3DR            

EL TEATRE
Marcel Pagnol

Sota els arbres del jardí del Museu S an-
tacana de Martorell, l'antiga Telobis dels
clàssics grecs i llatins, s'estén com una ca-
tifa una magnifi ca piscina, digna de Roma,
verda com una fulla i emmarcada de blau,
donació generosa a la vila de Telobis, -del
propietari del Museu, amic de tota la vida
de l'autor d'aquestes quatre notes, que són
quatre gotes de la piscina, escrites al vol
de la ploma i copiades al com-
pàs del teclat de la màquina
d'escriure.

Aquestes nits de juliol i d'a-
gost, quan l'aigua, com l'es-
posa fora dels braços de l'es-
pòs, reposa ,fora dels braços
dels nedadors -,.'que no la dei-
xen en tot el _sant dia, com
a la nit els marits a les mu-
llers, ens hi reunim, entre al-
guns nedadors que la deixen
reposar, altres que, com l'au-
tor de les notes, no sabem mu-
dar ni guardar la roba.

Entre els concurrents i en-
tre les figures més destacades
de la reunió nocturna, aquest
any, hi ha el famós tenor Pa-
let, home de fama universal,
natural de l'antiga Telobis.

El tenor Palet, que anant
pel món no es mqu mai dels
teatres, vist i otti per tothom,
és a tot arreu un ,home llunyà
i un cantant de pas, en forma
de personatge, vist dalt de
l'escenari, sota la vestimenta
del Radamès de 1'Aïda, del
Ferran de La Favorita, que
tan aviat va vestit de frare
com de guerrer, o sota la cui-
rassa i el casc d'argent i el
mantell blanc i blau del Lo-
hengrin, que segons diu el
mateix Wagner era català com
nosaltres, o sota d'altres mo-
dalitats de la indumentària de
l'òpera italiana, que marca i
marcarà sempre una època en
la historia de .la humanitat
perquè aplega sota les ales del canti dintre
els límits de l'espectacle, la poesia, la música
i la dansa, que fet i fet , són les tres formes
espontànies i naturals de l'expressió hu-
mana i' en lloc d'ésser la resultant idea-
litzada de la vida, com més- de quatre i
més de cinc es pensen, no és més que la
resultant del màxim realisme bàsic de la
vida de l'home, perquè si nosaltres en plena
civilització poguéssim conservar íntegra la
força de la primitivitat,iii tots parlaríem en
vers, cantant, i accionaríem dansant a com-
pàs, om avui. encara fan alguns poblesc 
primitus que.en l'estat natural ens donen
les línies fonamentals de ]'òpera, tal com
la coneixem, i que ells no saben realitzar
com un Bellini o corn un Verdi.

En canvi el Josep Palet, el Palet íntim,
vestit de ipaisá còim el de La Marina i el
de La Dolores, de l'opera espanyola, en la
lletra de":les, quals tanta intervenció vain te-
nir els catalans, és molt poc conegut fora
de - les taules, perquè havent dedicat la seva
vida d'artista al treball constant, que no ha
tastat més descans que el dels entreactes,
no ha tingut ni ha donat ocasió ni lleure
d'ésser tractat fora de l'escenari, com el pot
tractar Telobis, la seva vila nadiva, aques-
tes nits d'estiu.

Italianitzat per l'ús de la llengua oficial
de l'òpera com la mateixa paraula italiana
ho indica, el tenor Palet parla un català
pu.ríssim, sota el vel de la llengua portada
pels tenors fins al do de pit, i reforçada pels
baixos de la Scala de Milà, que és l'escola
típica de l'art que En Palet cultiva.

"0.0.0.+

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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Víctimes dels narris
Moltes persones no encerten a do-

minar-se i són víctimes de llurs ner-
vis.

La sang aviciada i el cos afeblit
per manca de repòs i excés de treball
són causa de la irritabilitat nerviosa
que tants mals engendra.

Totes les persones tedioses i aba-
tudes poden recobrar llur vigor pre-
nent l'enèrgic reconstituent FOSFO-
GLICO-KOLA DOMENECH.

Aquest producte, que recomanem els
metges per la seva científica fórmula,
dóna a l'organisme els elements ne-
cessaris per a una ràpida tonificació.

pinyol d'un préssec de la terra telobiana,
perquè els que l'escolten xuclin el préssec
i el suc amb les orelles, mentre ell, davant
de tots, aguanta el pinyol a la boca.

Acostumat a anar pel món de teatre en
teatre i escenari en escenari com un tcell
de gàbia en gàbia, aturant-se a cantar en
la canya posada entre els barrots tan dau-
rats com la mateixa canya, com si fos la
branca d'un arbre de les vores de l'Anoia,
aquí l'oïm cantar a prop del riu en plena
naturalesa •cata l ana, perquè malgrat els
grani i els pianissimi de la conversa que
sosté, conserva semp re la impostació de la
veu que ha fet brillar la . 11um de tantes sa-
les teatrals del món, canta per nosaltres
sols parlant en la llengua de la terra, por-
tant-nos fins aquí en la verdor de l'aigua
tot l'or de les gàbies, daurades Tom el mill
i l'escaiola que mengen els oceus i que els
passa pel bec com les notes del cant i que
l'han oït refilar com una cadernera liebre-
gatina que va néixer cantant a prop del riu
en un hort de presseguers del pinyol dolç.

La veu d'En Palet, pura i segura, reposa
un moment entre nosaltres, palesant el so
de l'agut que porta sempre a la boca, com
si ens mostrés un brillant a la mitja llum
de la piscina, sense necessitat de pujar el
to i sense cap més acompanyament musical
que l'aigua de la mateixa piscina que re-
posa com l'orquestra en un compàs d'es-
pera.

Pocs són els que corn nosaltres aquestes
nits d'estiu poden gaudir de l'encís d'aquest
home obligat a presentar-se pertot com un
astre que en lloc d'anar pel cel va per la
terra i en lloc de fer entrar la llum pels ulls
la fa entrar per les orelles carn si fossin
ulls, i que aquí són raigs d'amistat, com
en una conversa d'entre bastidors fora del
teatre, o com si el tenor prenent Telobis
per una piscina es despullés de l'espectacle
teatral per nedar completament nu sense el
vestit universal que porta, per explicar-nos
amb la gràcia i la senzillesa que li són prò-
pies les anècdotes recollides en dos conti-
nents que aparten la cortina de la vida crua
i nua que hi ha darrera el teló, que manta
yugada és més descarnada que la mostra,
com la calavera .arrencant-se la carn i mos-
trant els ossos sembla una màscara que • es
treu la careta.

Aquest home, voltat de més de cent òpe-
res de repertori, que en el compàs de totes
les orquestres que l'han acompanyat pel
món, ha oït constantment el tríe-trac del
bressol gronxat a Telobis, entre dos rius,
té, aquí, a desgrat d'aquesta senzillesa pai-
ral, l'apoteosi del que el volta, perquè co-
mençant pel nom de Telobis, que ja sembla
un títol d'òpera, té per decorat Montserrat
al fons i el Pont del Diable a primer terme,
fins al punt que concretant, per acabar, po-
dem dir que és un escenari de la naturalesa,
al qual només mancava el tenor, perquè de
música no cal dir que ja en fan els dos rius
Llobregat i Anoia, juntamt-se al peu del Pont
del Diable, com l'orquestra al peu de l'es-
cenari.

FRANCESC PUJOLS

LLANTERNA
MINIZIMOMMIMISITVIMI

Les bombes del Liceu
Els nostres lectors recordaran l'article

que, sota el títol Les bombes del Liceu, el
nostre collaborador Joan Tomàs publicava
al núm. 184 (ru d'agost) . de MIRADOR. S'hi
reproduïa, a més a més d'una caricatura
molt satisfactòria pel bon nom de Barce-
lona, una carta adreçada per l'empresari
Josep Rodés a l'agent teatral milanès Vit-
torio Molco. Aquesta carta encara era més
satisfactòria pel bon nom de Barcelona.

Amb un cert retard, hem rebut el número
del 18 d'agost de la Rivista teatrale e melo-
drammatica, que publica a Milà l'esmentat
Molco. Es un número en bona part dedicat
al Teatre del Liceu i al seu empresari. S'hi
reprodueix la carta que nosaltres publicà-
vem i s'hi dóna la llista dels artistes ita-
lians emparaulats pel Sr. Rodés (vuit so-
prans, tres mezzo-soprans, cinc .tenors, qua-
tre barítons, un baix, un director, un re-
gista), que veuen llur contracte incomplert.

El Sr. Molco, defensant els seus clients,
no s'hi posa per poc . : demana que els artis-
tes el contracte amb els quals no ha respec-
tat el Sr. Rodés, es dirigeixin al ministeri
sollicitant que siguin -negats els passaports
als que siguin contractats en comptes d'ells ;
recorda que a Itàlia hi ha un govern que
s'encarrega de fer respectar els drets dels
italians ; que existeix també un dret privat
que no es pot burlar ; ape]•la al President
de la República i al de la-Generalitat, que
no voldran sancionar una illegalitat ; parla
de propostes de solidaritat per part d'artis-
tes no italians ; encara, alludeix tèrboles
qüestions de diners...

Tot plegat, molt bonic. Si es tractés d'un
empresari d'un teatre qualsevulla, l'afer no
excediria els límits d'una qüestió privada,
encara que hi estiguessin barrejades perso-
nes d'altres països. Però es tracta del pri-
mer teatre de Barcelona, que ha rebut sub-
vencions dels nostres organismes de govern,
i el prestigi i el nom del qual cal mantenir.
I no és pas manera de mantenir-lo procedir
com procedeix 1 empresari del Liceu, que,
de passada, vetlla pel prestigi de la ciutat
tota parlant d'unes bombes que li anirien
d'allò més bé per excusa.

Se'ns ha dit que en determinat centre ofi-
cial es conserva una còpia fotogràfica de• la
cèlebre carta de les bombos. Cal suposar que
no s'hi conserva a títol de curiositat.

Cap autor teatral de la guerra ençà no
ha fet• una carrera més sortosa que Marcel
Pagnol ni cap altre no té un esdevenidor
més gràvid ele promeses. Debuta en 1925
amb Les naarchands de gloire, en collabor•i-
ció amb Paul Nibaux.•Estrena l'any següent
el seu Jazz, que ací poguérem veure repre-
sentat per una companyia francesa. Aquesta
obra desbridà l'entusiasme de molts crítics

parisencs. Potser només Lucien Dubech hi
féu objeccions serioses. Jazz és una reno-
vació del mite de Faúst. El cas del savi
que en arribar a vell creu que ha malms
la seva vida, i que, amb la recança del temps
perdut per al plaer i per a l'amor, vol deses-
peradament reviure la seva joventut. Hom
va parlar a propòsit d'aquesta obra de ta
beutat 1 de la gràcia de l'estil, -dels dots
de l'autor per captivar i encisar el públic,
hom retragué el sentiment ,poètic de Mus-
set... Jazz era certament la . revelació d'un
gran escriptor. Peró, a desgrat dels prece-
dents teatrals del tema, en la concepció de
l'obra i en l'estil, el literat hi era-en primer
terme i no deixava veure bé el dramaturg.

La revelació definitiva de Pagnol es féu
amb Topare, que també hem vist a Barce-
lona 'en francès i en castellà, i que no se
si per oprobi o per honor del nostre públic
ha estat lloc — llevat de Madrid, na-
turalment—on ha fracassat. El tema de
Topare ja no és un tema masegat i litera-
turitzat cdm el de Jazz. Pagnol, en el curt
espai de temps que va d'una obra a 'l'altra,
ha après d'observar molt més ,pel seu propi
compte, de veure la nostra època. I és una
de les característiques d'aquesta època el que
l'autor hi posa de relleu en primer terme :
el desig i l'adoració del diner, desig i ado-
ració• que l'autor, no sense cinisme, digni-
fica i exalça. 1 aquesta idea és encarnada
amb personatges caricaturescos, gairebé d'un
esquematisme de farsa, però vivents. El pro-
tagonista és una de les poques figures del
teatre modero amb possibilitats de restar
com a representativa. Car la falla del tea-
tre modern, que produeix obres de qualitat

exquisida, és precisament la de no crear
grans caràcters. !Els autors d'avui, més que
sintetitzar, analitzem, amb un art après a
la novella. Disgreguen així els caràcters amb
un diàleg minuciós i trinxat, que ho diu
Cot i que no deixa res per a l'actor, que
no li deixa, de vegades, ni la necessitat de
carsmcieritzar-se. I cert que tot l'essencial ha
d'ésser en el diàleg — no hi ha gran obra

que no resisteixi la lectura
per?), hi ha d'ésser de tal ma-
:nera que, en lloc de limitar les
possibilitats de l'actor, les posi
en joc. Per tenir aquesta qua-
litat; Topare travessa ràpida-
ment les fronteres. Els millors
actors de tots els països es fan
un honor d'interpretar-lo. Di-
ríem que rivalitzen en Pencar-
nació del protagonista.

Després de Topare ve Ma-
riús, el ja famós Marius que
el cinema ha acabat de popu-
laritzar i que també vàrem po-
der veure en català a Novetats.
Per cert que potser d'ací uns
quants anys, el fet d'haver vist
néixer i engrandir-se la glòria
de Pagnol farà dir a la gene-
ració que seguirà a la nostra,
i que serà segurament també
com la nostra insatisfeta i plena
de remordiments, que, «abans»,
a Catalunya seguíem al dia el
moviment del teatre a 1'es-
tranger.

En aquesta nova producció,
ja no és una característica d'u-
na època el que pinta Pagnol,
sinó encara alguna cosa més
tot un poble. En el seu tema,
de comèdia sentimental i satí-
rica, tot Marsella hi reviu, tot
el caràcter marsellòs, amb la
seva fantasía, les seves exage-
racions, la seva petulància, la
seva efusivitat cridanera, el seu
humor generalment plaent i de
vegades malenconiós, àdhuc di-

ríem amb el tuf de marisc que és alguna
cosa intrínseca no ja del port, sinó del
caràcter marselles. El pare del protagonista,
Cèsar, més que el portagonista mateix, és
una figura, com la de Topase, que un hom
recorda molt de temps després d'haver vist
representat, i que hom pot servar com una
de les imatges més autèntiques i represen-
tatives de Marsella.

Fanny és la darrera obra de Pagnol, con-
tinuació i segona part de Marius. Els caràc-
ters, i 'ben particularment el de' Cèsar, s'hi
engrandeixen encara. Tot pren encara més
caràcter, tot esdevé més marsellés, àdhuc la
sentor de marisc, que es fa més feria. Hi
ha més riquesa de sentiment i la vena satí-
rica de l'autor vibra més excitada. Guanya
en conèixer el públic i esdevé més traçut,
rarament traçut. Hom fins comença a par-
lar d'un excés de traça : traça que és ara
Dubecb qui la defensa i que la creu posada
al servei d'una gran causa.

Una de les coses que ens fa adonar de
la riquesa del temperament de Pagnol, de
('esdevenidor que l'espera, no és solament
que l'hàgim vist créixer en cada obra, sinó
la mateixa abundància que constantment
manifesta. Tetes les seves obres són exczs-
sives per al marc de l'escena. Hom es veu
obligat a retallar, a comprimir. Ara hem
vist créixer Marius amb una segona part,
i hom n'amu;ncia una tercera. I la imagi-
nació, les dots creadores, consisteixen en
això precisament : és a dir, anés que a tro-
bar temes, a saber-ne treure partit, a fer-los
créixer. Es clar que no com a clara d'ou,
sinó per enriquiment de substància.

DOM àNEC GUANSE

El tenor Palet a Telobis

Palet, Pujols, Malvet i Moragas al Pont del Diable

La figura del cantant till de 'Telobis té
tot l'interès d'un. català filtrat pel món en-
ter, que ara al redós de Montserrat i en
l'acollidora confluència de l'Anuia i del Llo-
bregat, respira per la ferida de l'univers
l'alè— de la Catalúnya nostra, -conc respira
01 fiato, que diuen els italians, quan surt a
les taules a cantar i aguanta la nota per
tal de filar-!a i enfortir-la si convé, com el
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Tertúlia de cafè romàntic

Societat Espanyola de Carburs MetäIhIics

Correus' Apartat 190	 Mallorca, 232Teleg.e "Carbures"

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 0 /,,DE PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó i altres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de laboratoris i domèstica : : GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS, GRATIS

BARCELONA Telèfon 7301)

El més gran assorfit en

LLIBRES
ESCOLARS
CATALANS

el ¡robareu a la

Llibreria Cafal®nia

3, Ronda de Sant Pere, 3

Centenaris
La celebració de festes literàries per es-

devenir un aniversari assenyalat de la seva
existència es multiplica ara en un període
que cent anys enrera veia néixer i exaltar-se
el romanticisme més brillant.

Cada dia ens cal fer memòria de coses
que de vegades són absolutament perdudes
per tal que el rite una mica màgic del
centenari no passi desapercebut. Així, per
exemple, hom remarca com a pròxim el
primer centenari d'Indiana de George Sand,
de La Tour de Nesle de Dumas i Gaillar-
det, de Sota els Tillers d'Alfons Karr. Al
mateix temps cal recordar-se del bicentenari
de Zaire de Voltaire ; el tercer centenari
de la Lliçó d'Anatomia de Rembraindt ; fi-
nalment, el quart centenari de Pantagruel.

Però sobretot ens caldrà celebrar a nos-
altres el centenari de Walter Scott. En un
número pròxim hi dedicarem l'atenció que
mereix. -Per a nosaltres, catalans, Walter
Scott té una importància molt viva per tal
com és Catalunya el pas obligat de les de-
vocions romàntiques que vénen d'Europa
per a influir la literatura hispànica. Aques-
tes devocions fan de Walter Scott un ídol
per als joves romàntics de 1832 que n'e-
xalten la fantasia i la grandesa.

La mort de Walter Scott va escaure's el
21 de setembre de 1832, l'any mateix que,
com remarca un comentarista, França per-
dia Cuvier i Alemanya Goethe. Un cicle

'de la histeria de la cultura tocava a la
seva fi.

Un perill
El perill és per als novellistes »lassa fidels

a la veritat de poca volada, massa arran de
terra, massa poc creadors ; en una paraula,
massa copistes. I si no, que prenguin nota
d'un fet recent, esdevingut però a autors poc
coneguts.

Fa un any, el tribunal de Clermont con-
demnava els autors de La vine asphyxiée,
Marcel Montpezat i Armaind Ziwies, a pagar
2,000 francs a cada un dels set habitants
de Maignelay que s'havien reconegut en
els personatges del llibre esmentat.

El tribunal d'aipellaeió d'Amiens ha con-
firmat la sentencia, per() amb alguna mo-
dificació : augmenta la indemnització : 5,000
francs a tres dels perjudicats, 2,000 francs
a dos i loco als altres dos restants, i a
més a més ha prohibit la venda del llibre,
sota la penyora de Zoo francs per contra-
venció.
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ANOTACIONS MARGINALS UNA PLOMA ENCADENADA VARIETATS          

Es opinió de' molts que la literatura i les
arts són pertot en decadència. Es vol que
això sigui degut al fet d'haver sorgit pous
camps d'atracció per a l'enginy humà, com,
per exemple, el científic, amb totes les seves
innombrables aplicacions.

Pel que fa a nosaltres, no creiem en
aquesta justificació de l'actual—diguem-ho
així — crisi del pensament, que com totes
les crisis pot ésser més o menys llarga, però
que haurà de tenir un acabament, seguit —
ens ho pensem — d'un férvid
desvetllar.

Però perquè el cervell pu-
gui concebre i produir, el pen-
sament no pot tenir lligams
que el frenin.

La greu crisi intellectual
italiana és deguda justament
al fet que Mussolini ha vol-
gut fer entrar en l'òrbita del
teixisme àdhuc tot el que és
producció de l'enginy, hopo-
sant als poetes, als escriptors,
als artistes, una directiva en
consonància amb el règim ti-
rànic instaurat a la Penínsu-
la. Segons Mussolini, a Ità-
lia caldria que es verifiqués
aquesta enormitat : la feixis-
tització del pensament. No hi
ha qui no comprengui la
monstruositat i l'absurditat de
semblant exigència. Alesho-
res, =què ha passat a Itàlia?
Senzillament això : que els re-
bels han estat condemnats a
la inactivitat i a l'oblit, i els
que s'han doblegat a la vo-
luntat del Duce han fet tasca
d'escassíssim valor, en estri-
dent contrast amb les obres
que produïen quan no eren
constrenyits a 1 artifici i a la'
mentida.

Entre els grans escriptors
italians que no han transigit
amb llur consciència i que són
especial objecte de vexacions feixistes, es
troben, encara que en camps diversos, Bene-
detto Crece i Roberto Braceo.

La senyora Maria en llegí el títol : era
una de les Smorfie gaie.

L'emoció de Gorki reforçava l'opinió d'a-
quells crítics que afirmen que àdhuc en les
Smorfie gaie de Bracco existeix sempre un
fons de tristesa, i això perquè sovint 1a co-
micitat d'una novella té per origen una ob-
servació penserosa i malcncònica. Un exem-
ple, aquella l'ovella titulada Il Gigante, el
qual és un nan, unesguerrat, feliç del poc
que pot treure de la vida i que entre la

La catedral i el motor
Amb aquest títol ha publicat Alexandre

Arnoux un article agut i interessant com
tots el seus damunt les pàgines de Les
Nouvelles Littéraires. Alexandre Arnoux
tempta d'enfrontar els dos mons que repre-
senten la Catedral i el Motor, simbolitzat
l'un per Notre-Dame de París i l'altre per
la munió de turistes nordamericans que en-
vaeixen la vella Europa. Nosaltres, a casa
nostra, podem veure cada dia espectacles
d'aquesta mena. 'Penen una mena d'inso-
lència els vestits. clars i les ombrelles escan-
daloses quan s'introdueixen al nostre barri
gòtic. De fet el xoc de dues civilitzacions
tan diverses com la que representa la ca-
tedral gótïca i el motor d'explosió pren
caires copsables pel filòsof. Així monologa
Alexandre Arnoux : «I bé! Deia jo : Ens
acarnissarem, dones, potser tota la vida com
una raça maleïda a perseguir la velocitat
i el mecanisme? Lluitarem nosaltres eter-
nament, simplement per a guanyar temps?
Ens extenuarem sense límits per a utilitzar
el nostre esforç? Feliços els o'aquell temps !
Sonso enginyeria i sense pressa, amb llur
fe, llur paciència i llurs suors, han bastit
les catedrals. Per què ens serveixen e's nos-
tres instruments i els nostres motors? Què
hem fet de bo?» Però la veu d'Alexandre
Arnoux traba una contesta dura : «Imbècil!
La lentitud, li contesta una gàrgola de la
Catedral, no és altra cosa que la velocitat
inactual arreconada en un museu envellida
per 1'adlunyament• La lentitud no és altra
cosa que el revers d'una velocitat passada
de moda i vista de lluny. La màquina data
del primer hamo que imaginà el bosc encès,
que inventà la roda, que lligà un bou a
un tronc d'arbre. El treball directe, "sense
('intermediari de l'instrument, no existeix
pas. Quan l'instrument passa de moda es-
devé matèria de record, de culte ; l'Inútil
adquireix aquest prestigi que ho posseeix
allò que encara crea. La ploma de ferro
ateny ja aquell lirisme fàcil i sensible re-
servat ahir a la ploma d'ànec. canó en-
nobleix l'arc de sagetes, i " la locomotora
la diligència. La humanitat, semblant a les
vídues que es tornen a casar, 'fa sempre
l'amor a les coses mortes. Imbècil ! Les
Catedrals, com tot monument de la teva
tribu, són filles de la velocitat i del maqui-
nisme.n Fa pensar llargament aquesta pa-
raula de la gàrgola en defensa dels temps
antics. Fem la història excessivament està-
tica i no ens imaginem la vida quotidiana
sinó darrera d'un encarcarament de pintura
histórica.

Considero un encert admirable d'oportu-
nitat aquest recull d'articles que sota el tí-
tol Art i Política acaba de publicar la Col-
lecció Popular Barcino en el seu vo-
lum LXXXI. Té cura d'aquesta edició J. dels
Domenys, que fa una tasca molt elogiosa
com a traductor i com a seleccionador.
Aquests articles foren publicats, en castellà,
a El Europeo, Com és sabut, El Europeo re-
presenta. amb El Vapor el primer intent
al'aclimatació de les novetats romàntiques a

casa nostra. Hom sap bé que en tot aquest
període d'uniformisme lingüístic que provo-
ca la decadència de la nostra cultura, Cata-
lunya té una posició de _vigilància envers
Europa i serveix d'introddétora de les noves
manifestacions. Hom diria que, darrera de
cada moviment que penetra pel litoral Es-
panya endins, hi ha la impertorbabilitat se-
rena de la Meseta decidida a resistir. Així,
és la conquista de Madrid la que decideix
la vivència de les noves escoles dins la lite-
ratura castellana. En el cas que comentem
és ben sabut que la funció de Catalunya va
ésser de plena eficàcia. Per això s'acreix
£'importància de la figura d'Aribau. Si afe-
gim a això la dificultat que la consulta d'El
Europeo ofereix ben sovint, haurem acabat
de fer l'elogi de l'oportunitat d'aquesta
edició.

Altrament la traducció catalana de l'Ari-
bau no violenta gens, com és natural, el
seu estil. El traductor explica en el seu prò-
leg que «Aribau és un escriptor correcte i
poc ampullós, i per tant fàcil de traslladar
a un altre llenguatge)). De fet, allò que faci-
lita la versió catalana de ]'Aribau és la pro-
funda catalanitat que hi ha darrera la seva
prosa castellana.

A més a més, la selecció d'aquest llibret
és feta de manera que nosaltres puguem
veure en l'Aribau un índex enormement sug-
gerent dels temes que havien d'interessar
ruin home d'aquell moment. Interès que és
sempre recollit en l'Aribau per un pensa-
ment d'home modern. Aquesta noció de mo-
dernitat, junt a la de catalanitat que ens
arriba amb el seu llenguatge foraster, és
una de les coses més colpidores en aquest
llibre.

La política, la pedagogia, l'estètica, la li-
teratura i la història són presents en aquests
articles de l'autor de l'Oda a la Pàtria.

La política, en un moment com el de 1823
en què s'inicia la segona reacció absolutista
de Ferran VII, té per a l'Aribau un sentit
eminentment liberal. Les seves paraules són
ben clares : «Les lleis humanes no poden,
ni físicament, ni moralment, posar traves
de cap mena a l'opinió, i els que hi estan
subjectes a aquelles lleis, deuen tota altra
mena de sacrificis a la societat, tret d'aques-
ta innegable propietat del nostre esperit.»
Això, en 1823.

Es molt interessant, també, l'article que
fa referència a la funció dels escriptors en
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els articles que dedica a temes, pedagògics.
Un d'ells és dedicat a la urbanitat. Per
l'Aribau hi ha tres graus d'urbanitat : Una
per estar per casa, que es diu franquesa;
una altra que s'usa «amb les persones amb
les quals hom parla per primera vegada»,
que anomena finor ; finalment hi ha l'eti-
queta, que s'usa en els actes públics. Es
divertida aquesta divisió per un home del
nostre temps. Té més interès l'article que
dedica als jocs i divertiments. De vegades
sembla recomanar mètodes pre-montesso-
rians ; altres vegades exalta els jocs gim-
nàstics amb doctrines roussonianes de culte
al cos. Tampoc no sabríem estar-nos de re-
marcar les consideracions que l'Aribau fa
sobre les lectures dels infants. Aquestes con-
sideracions el presenten com un escèptic so-
bre la influència de la lectura de les faules
i apòlegs orientals damunt els infants. Ari-
bau ataca les faules i els apòlegs, les pri-
meres per la seva inversemblança quan fam
parlar, per exemple, les bèsties. Els segons
per tal com l'infant no ha contaminat en-
cara la seva vida amb els exemples viciosos
que s'hi reflecteixen.

Es curiós que per aquell temps Derem-
bourg, en editar la primera versió llatina
d'un llibre de contes orientals—el Califa i
Dimna--, deia que l'ambient religiós d'a-
quests apòlegs podia adaptar-se 'al nostre,
per tal com hi ha una mateixa adoració a
un Déu únic i totpoderós; però uns anys
més tard Gastan Paris rectificava aquesta
visió una mica simplista, fent notar que
l'ensenyament que es derivava d'aquestes
faules és poc elevat i bastant vague : cal
ésser prudent, cedir a la força, saber apro-
fitar les ocasions i desconfiar de tot. La gui-
neu guanya sempre. Remarquem aquesta
pre-visió admirable de l'Aribau.

Els temes estètics són els que més viva-
ment reflecteixen la posició de l'Aribau en
l'albada del Komanticisme. Aribau comenta
i dóna a conèixer en el nostre país la teoria
estètica de Schiller, on apareix la noció de
terror, de patètic i de sublim com a inte-
grants de bellesa, apresos ja en l'estètica
kantiana, que és típica del Romanticisme.

En l'Aribau observem, però, de vegades,
l'actitud assenyada dels homes situats en el
llindar dels dos segles. La serenitat del se-
gle xvm que frena una mica l'exaltació ro-
màntica. Així, per exemple, quan Aribau
comenta la literatura oriental que en aquest
moment es comença a posar de moda, no
hi veu encara exotisme i màgia, sinó que
cerca de trobar el document. Aquest interès
documental apareix també en els treballs his-
tòrics que clouen el llibre. Llibre que, tor-
nem-ho a dir, ens dóna una visió, de con-
junt, de l'Aribau com a home del seu temps
fins avui perfectament insospitada per al
públic.

* * * •

Roberto Braceo és un dels grans italians,
el nom dels quals ha passat les fronteres
per fer-se popular a tot el món.

No solament és un escriptor admirat, sinó
estimat, perquè de totes les seves obres es
desprèn un no sé qué de bo, de dolça afec-
tuositat. Direm, servint-nos d'una frase de
De Sanctis, que Braceo té «el geni en el
car». Ell sol repetir : «He inascut per esti-
mar, per estimar què? El formigueig de les
ciutats, els bells crepuscles, les dolces nits
estrellades, les dones, {'individu, l'espècie
humana amb les seves qualitats i els seus
defectes, amb els seus atractius, amb les
seves misèries i les seves febleses.»

La major producció de novells (i) de Ro-
berto Braceo és recollida en quatre volums
sota el .títol collectiu de Smorfie gaie e
smorfie tristi.

De quina manera Bracco ha concebut l'art
de la novella i quina és la raó del títol ge-
nèric de Smorfie imposat per ell a les prò-
pies novelle, que han sens dubte exercit al-
guna influència sobre els joves escriptors?

Algú ha dit que les novelle de Braceo s'as-
semblaven a les nouvelles de Maupassant,
o almenys les recordaven. Res de més erro-
ni. Maupassant — quan no feia a posta nou-
velles fantàstiques, gènere a part i que res-
ponia a les seves sinceres exaltacions mor-
boses — era un escriptor verista a tota cas-
ta. Colorista brillant i ric, analitzador pro-
fund i fàcilment minuciós, reproduïa el ver
i restava sempre en el veritable. Braceo,
en canvi, només ha tret del veritable allò
que li servia per a la seva novella, allò que
encaixava dintre la seva intenció, i, defu-
gint de les minúcies del relat, de tota pro-
lixitat de descripció, dels procediments que
donen a la novella l'empremta d'una novella
abreujada o truncada, ha recalcat i exage-
rat el veritable. Recalcament, exageració, so-
breposició, alteració. Però no una alteració
vàcua i capritxosa, encara que determinada
pel moment còmic o sentimental o tràgic,
sentit per ell i per ell intencionalment ex-
pressat. De la idea de l'alteració ha sortit
el nom de Smorfie que és pres en el signi-
ficat una mica francés de contorsion du vi-
sage. La qual contorsió, ien sentit figurat,
és la de la fesomia de la veritat alterada
en passar a través d'una excitada sensibi-
litat i una concentrada voluntat productiva.
D'aquesta novellística, que ha fet una gra-
dualaparició en francés i que ha tingut di-
verses traduccions en alemany, en espanyol
(Muecas humanas), en polonès, en txec, en
holandès, s'han ocupat en sentit favorable
els més grans crítics del món.

Un d'aquests, en un gran diari vienès,
escrivia : «L'art de Roberto Braceo és me-
ditació i sofrença, cervell i cor, pensament
i sentiment : empelt felicíssim. La irania
només és el vestit en Smorfie gaie; vestit
i ànima fan tot u en Smorfie tristi. No són
dues sèries de narracions diverses i contras-
tants en essència, sinó dues parts d'una sè-
rie única, en la qual el continent canvia,
el contingut roman immutable.»

Un dia de l'any passat, Roberto Braceo
anà, com feia sovint, a veure a Capri el
seu amic Gorki. El trobà amb un diari de
Leningrad entre les mans i amb els ulls es-
purnejamts de llàgrimes. Gorki no s'ha de-
cidit mai a parlar ni el francés ni l'italià.
La seva companya, la intelligent senyora
Maria, parla per ell i és l'intèrpret entre
Gorki i els que el visiten i no parlen ni el
rus ni l'anglès.

—Què teniu, Màxim?—preguntà Braceo—.
Us veig commogut.

I la senyora Maria :
—Ho està per culpa vostra. Ha llegit una

novella vostra en aquest diari.
—Ah, sí? Quina?

* * *

No creiem exagerar afirmant — com per
la resta han escrit crítics francesas com Ar-
mercy, Maurice Muet i amb especial com-
petència en el seu temps Catulle Mendès —
que Roberto Braceo ocupa un dels llacs més
eminents entre els .escriptors teatrals can-
temporanis. Encara podria haver donat més
a l'art, ja que el seu enginy genial és sem-
pre en plena eficiència, però la seva ploma
ha estat esbocinada per la tirania instau-
rada en el seu país, i el seu car generosís-
sim és presa de perenne angoixa pels sofri-
ments a què el feixisme condemna el poble
italià. `lot i això, encara servem viva en
nosaltres {'esperança de reveure en un dia
no llunyà les companyies teatrals italianes
rependre el repertori de Braceo que ara els
és rigorosament prohibit. Avui només es pot
representar Mussolini-Trozaino en els teatres
italians, entre l'entusiasme delirant de les
exaltades camises negres, però amb verita-
ble profanació de l'art.

GIUSEPPE TORRE

(1) Deixem sense traduir aquesta parau-
la, que com la seva equivalent francesa nou-
valle, no encaixa en el sentit que nosaltres
donem a la novella (en italià romanzo, en
francès roman).

1a política. Heus ací les seves paraules
«Angels de pau, no fúries de l'abisme hall
d'ésser els qui al mig de les grans agita-
cions exerceixen el ministeri de fer enrao-
nar la sana raó als pobles massa propen-
sos ja a l'esgarriada exaltació en tots els
sentits.»

Aquesta lliçó de liberalisme i de correcció
és ben digna de la reedició que ara es porta
a terme.

Són més curiosos que no pas interessants

GUILLEM DIAZ-PLAJA

multitud dels malcontents sembla moral-
ment un gegant per la possibilitat de no
envejar, de no desitjar més del que li dóna
el destí. *.g *

Perú Roberto Bracco ha conquistat la gran
fama internacional, més encara que amb les
seves meravelloses novelle, amb la seva ro-
busta i exuberant .producció teatral, que de
Sarah Bernhardt a Eleonora Duse, de Rug-
gero Ruggieri a Aagot Trydelund, Coquelin
ainé a Morano, tots el actors i les actrius
de fama han interpretat.

El teatre de Braceo .pot ésser dividit en
tres categories : la verista dels comença-
ments Maschere, Una donna, Don Pietro
Caruso, etc. ; la de les comèdies sentimen-
tals : Infedele, La fine dell'amore, Il frutto
acerbo, Perfetto amore, Ad armi corte, Uno
degli onesti, i altres d'aquest gènere ; final-
ment, la formada pels drames de pensa-
ment, que componen la part més important
de la seva producció.

No ens és possible de fer un examen crí-
tic encara que lleuger de les obres teatrals
de l'eminent escriptor italià, per al qual ens
caldria més espai. Altrament han tingut un
èxit de públic i de crítica quasi mundial i
tot judici actual seria inoportú i pretensiós.

Recordarem només com el seu darrer dra-
ma I pazzi va suscitar — per l'atreviment
de la concepció i el sentit realístic amb què
és compost — vivíssimes discussions en la
premsa internacional. Aquesta obra de Brac-
co, de totes maneres, assoleix el màximum
de la simplicitat possible i sobreposa feliç-
ment valors estètics als molts elements cien-
tífics necessaris a la naturalesa del drama.
Els elements científics són inseparables de
les dues interrogacions que conté el drama :
On acaba en l'animal-home el seny i on
comença la follia? Quins són en el nostre
món els assenyats i els boigs?

Roberto Bracco — com ha afirmat cl més
gran psiquiatra italià Leonardo Bianehi —
no ha estudiat els individus del seu drama
en el manicomi, sinó en la vida. Els boigs
tancats al manicomi representen la darrera
fase de la malaltia, la qual determina el
procés de llur eliminació social. Els gèrmens
de la malaltia són en nosaltres i al nostre
voltant, com Bracco ha observat profunda-
ment. Aquest dupte atroç, on comença la
follia i en acaba el seny, que Roberto Brac-
eo ha tocat amb mà mestra, sense d'altra
banda poder-lo resoldre, aquests dies s'ha
vist refet a París a propósit de les condicions
de salut del rus Gorgulaflf, que han sus-
citat tant de discussions científiques.
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Grup d'Artistes Independents
Acaba d'ésser creat uln Grup d'Artistes

Independents que redueix aquest títol al que
constitueixen les seves inicials. Se l'ano-
mena, dones, el GAd, «El GIAI — diu el
prospecte propagador —, pretén aplegar un
nombre d'•amiès de les arts, els quals mit-
jançant una quota mensual rebran dues
obres l'any, de les que produiran els artis-
tes que componen el GAI. La suma de les
quotes d'aquests subscriptors permetrà el
treball continuat d'uns artistes de recone-
guda solvència artística i farà possible als
subscriptors l'obtenció de dues obres de pin-
tura o escultura d'indiscutible valor a un
preu molt inferior del que tenen i que cal-
dria satisfer d'ésser adquirides en altres cir-
cumstàncies. El GAI vol que totes les for-
tunes siguin aptes per a esdevenir colleccio-
nista d'art, puix que és l'única inversió pos-
sible i útil avui del diner ; vol que amb
mínim esforç tothom tingui amb pocs anys
les millors signatures de l'art jove de Cata-
lunya ; vol crear nous aficionats, els que
per primera vegada adquireixen una pintura
o una escultura d'un artista vivent. Els ar-
tistes que formen el GAI són els pintors
F. Camps Ribera, Joan Commeleran, Jo-
sep- Gausachs ; els escultors Josep Granyer
i Martí Llauradó. Els cinc esmentats artis-
tes s'organitzen en Grup per a 'lliurar llurs
obres als aficionats subscriptors del GAI,
directament, sense intermediari o marxant,
única forma de poder oferir al públic llur
obra valuosa amb tan excel.lents condicions.
L'extraordinària valor dels poulains del GAl
assegura l'èxit i la satisfacció dels aficionats
més exigents.»

La distribució de les obres es farà semes-
tralment previ sorteig entre els suscriptors,
que, naturalment, podran assabentar-se de
la marxa de l'obra de cada artista.

Fins ací el text de la propaganda que
aquesta nova entitat realitza. No sabríem
estar-nos d'elogiar aquesta nova agrupació
per ('aportació d'elements que facin possi-
ble l'existència d'un públic veritable i ex-
tens d'amateurs. Tot el que es faci en aquest
aspecte cal elogiar-ho vivament. L'esnobis-
me hi ha de pendre part, si més no com
un deure d'aquesta categoria social. Tot es-
nob constitueix la llavor d'un convençut.
Aquesta és la funció de l'esnobisme.

Però sobretot hem d'exaltar ací el fet que
agrupacions com aquesta poden redimir ets
artistes de la inseguretat forçada de la seva
vida i produir en ells una estabilitat econó-
mica que d'una altra manera els és molt
difícil d'assolir en un país com el nostre.
No és possible que un país que postula la
seva majoria d'edat civil vulgui mantenir
els artistes en una posició ou entra més
la necessitat que el caprici i ha de voler que
en l'economia de cada artista es reflecteixi
un veritable estat de cultura.'

Afortunadament es multipliquen crida dia
iniciatives d'aquesta mena. Unes, com
aquesta, orgamitzadla pels mateixos artistes ;
d'altres, organitzades per grups d'amateurs
que !poden interessar-se per horitzons més
extensos i fer una obra de cultura que tin-
gui un amplíssim ressò. Potser ben aviat
podrem donar als nostres lectors notícia de-
tallada de la creació d'una entitat d'aquest
tipus, que promet ésser una institució mo-
dèlica en aquest aspecte. — D.-P.
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De venda en quioscos I llibreries

El dinar a fora

VÍCTOR MoRÉ. — Sant Francesc d'Assís

-u

—Si sapiguessin les mentides que s'ha
d'inventar una dona perquè se la creguin 1

(Ruy Blas, París)

M1RALOR

LES ARTS I ELS ARTISTES

Si tots els indrets amables fossin pintats
per homes com Benigani, la vida seria do-
blement amable. Injectar una mica de poe-
sia en un lloc on us plau de situar-vos so-
vint, en un menjador d'un restaurant de
peix, saber qué mirar mentre espereu les
ostres, el caviar, l'arrós, la bullavesa plena
de zoologia com un passatge submarí on
us submergiu en esperit, o la crema de

crancs daurada, és una missió de la qual
no tots el pintors són dignes,

Excellent idea l a del Bon Temps d'en-
carregar la decoració del menjador a Beni-
gani! Tema agraït per a un pintor el 'de
les escenes marítimes en un local que sem-
bla el menjador d'un vaixell. D'allà estant,
i tot mirant els ninots d'En Benigani, en-
tre ostra i os tra, us sentiu molt més aprop
del mar, illusió que bé val alguna cosa, i
per poca imaginació que tingueu veieu din-
tre la sopa de peix sirenes com les que ha
pintat En Benigani, amb unes cuixes d'on

.sortirien moltes rodanxes, la cabellera a flor
de suc, el fum del cigarret d'ella que us fa
pessigolles al nas i aquell mirar descarat que
no us intimida ni mica.

Tots els plafons són tan feliços com el
de la sirena que fuma asseguda, urna cuixa
sobre l'altra, sobre una tortuga. Mireu si no
el plafó de l'home que mentre es disposa
a menjar té un gran espant perquè el peix,
de tan fresc que és, se li encabrita delplat
estant i li planta cara. I el plafó del pes-
"cador de canya que ha enganxat pel nas
un Neptú molt més gros que, ell amb tri-
dent i tot. I Phome que, dret en una roca
plena de musclos, mata peixos amb tira-
gomes. I el mariner que es fuma la pipa
':davant de la mar i somia sirenes. Hi ha
encara l'home, de rostre impassible que mata
a destralades un llamalnto gegantí. Exquisit
el piafó del peix que surt a passeig amb
paraigua. I 'abans de menjar contempleu,
si sou servits, aquella escena d'una família
que prepara un dinar a fora davant del
mar. I si sou devots de les ostres celebra-
rèu el plafó del negre que baixa al fons
del mar a pescar perles., mentre les perles,
gie el veuen venir, i que són representades
ódm uns follets, es fiquen a la closca de
l'ostra i tanquen la porta.; I havent menjat
és quan apreciareu la gràcia d'aquell home
adormit sota un arbre, fent la digestió i
somiant esquelets de peixos

Els que coneixen bé l'art i el taranlnàde
Benigani diuen que en aquests .plafons del
Bon Temps hi ha el millor Benigani, un
Benigani gairebé insospitat. Sembla que el
caricaturista Benigani és d'un natural tris-
toi i fúnebre, adornat amb uns sentiments
de donzella que commouen. Diuen que és
l'últim bohemi — actitud heroica en aquests

temps de materialisme. I l'últim bohemi ha
sortit tan bona persona, tan innocent, que
és pecat qui li fa mal. Els coneixedors de
l'artista diuen que hi ha un Benigani molt
bo, l'humorista que obra espontàniament,
i un de no tan bo, l'humorista que tot filo-
sofant es decanta cap als temes fúnebres.
I diuen que el Benigani dels plafons del
Bon Temps és el millor Benigani. Es cu-

riós que en tots els humoristes de la ploma
o del pinzell hi hagi un pósit tan dens de
macabre. Però embrancar-nos en això ja se-
ria psicologia. Jo només conec l'artista d'una
manera superficial : aquella cara de gitano,
pell negra, cabell negríssim, que tots hau-
reu contemplat amb una certa curiositat i

El somni

que ha arribat a espantar els gitanos autèn-
tics quan ell ha intentat' la contraofensiva'
de dir la bonaventura. Es gitano En Beni-
gani? Suposo que' I ara apunteu-vos un
detall .potser inèdit. L'artista es diu Adolf
Pasqual Benigalri, però va semblar-li que
dir-se Pasqual era un nom massa modest
i va optar pel de Benigani. I aquest nom,
que potser escauria a un gitano sicilià, li
ha donat molt prestigi. I crec que és amb
aquest nom de guerra que va anar a Va-
lència a treballar de clown en companyia
d'Alady. I ho va fer tan bé que sembla que
el volen tornar contractar.

El Benigani dels plafons del Bon Temps
encara pot donar-nos moltes altres sorpre-
ses. Aquells homes seriosos que all pinta i
que fan les coses més absuretés amb la més
gran . serietat poden fer molta comèdia en-
cara.

Els plafons del menjador del Bon Temps
només tenen un mal i és que sónpintats
a la cola sobre paper. Ham estat pintats sur
place, com la capella Sixtina, i qui ho havia
de dir que sortissin tan bé—deu pensar En
Benigani. Això explica que la decoració hagi
estat feta sobre paper.

MANUEL BRUNET

L'actitud de l'arquitecte Pere Benavent
constitueix una excepció prou destacada
perquè deixem d'esmentar-la.

Pere Benavent, home intel.ligent i prou
artista, no ha sucumbit sota el pes de cap
influència innecessària ; induït únicament
pels seus coneixements i emplena possessió
d'uln criteri propi format per ells, ha sabut
prescindir de noms i personalitats en el

moment oportú. Quan li ha calgut la col-
laboració d'un escultor, ha anat a cercar-lo
entre els humils i d'ells el més modest, però
certament el més indicat. Un arquitecte
jove i de la fermesa temperamental de Pere
Benavent tenia d'ésser qui s'adonés que
Víctor Moré és, entre els nostres escultors,
un dels que posseeixen un sentit més just
de la moderna escultura decorativa.

Víctor Moré, tot i els triomfs aconseguits
per ell durant deu anys consecutius a l'es-
tranger, és a casa nostra, a la seva terra,
un incorregut. A causa de la neva excessiva
modestia, el seu nom restaria totalment ig-
norat de no ésser per la força de l'art que
ell realitza.

L'escultura que reproduïm, obra de l'ar-
tista que ens ocupa, va destinada a la fa-
çana principal de una construcció original'
de l'arquitecte Benavent, que amb el seu
habitual sentit de la construcció moderna,
aconsegueix una de les més encertades obres
d'arquitectura destinades a casa de lloguer.
De la comprensió de la finalitat que calia
acomplir, al nostre escultor 1i ha estat pos-
sible d'obtenir un resultat eficaç, totalment
compenetrat amb la finalitat perseguida per
l'arquitecte.

L'amanerament, l'ús sistemàtic d'una lí-
nia determinada, la repetició constant de
formes supeditades a l'expressió rectangu-
lar, ni cap altres d'aquests convencionalis-
mes viciats, no són emprats en cap mo-
ment per Víctor Moré amb l'intent d'obte-
nir un ritme determinat. Car sap perfecta-
ment que el ritme no deu cercar-se en el
sacrifici preconcebut de la forma ni en cap

imposició conceptuosa, sinó en l'expressió
netament artística, determinada per un afi-
nat sentir, àdhuc en el decorativisme més
vehement. On radica precisament la força
substantiva del sea art és en Pacolliment
precís i ple de seguretat que sap extreure
de cada delicadesa formal, desproveït en tot
moment d'aquelles inutilitats addicionals
que podrien imprimir a la seva obra u n.

aspecte formulari i de recepta.
I, demés del seguit de qua-

litats que deixem anotades,,
ens cal, encara, fer esment de
la més remarcable de totes les
que al nostre entendre enclou
aquesta bella obra.

L'obligada interpretació
d'un assumpte, sigui el que
sigui, exigeix sempre una duc-
tilitat i uns coneixements, a
part d'aquells que són essen-
cials dins de l'ordre tècnic.
Aquesta és, per tant, una con-
dició obligada a tot aquell ar-
tista que pretengui seguir
l'art decoratiu, difícil sobretot
en escultura. I Víctor Moré
no ha deixat ni un moment
el seu principal objecte, i fidel
abans que tot a la idea d'ob-
tenir la interpretació més ajus-
tada de la figura de Sant
Francesc d'Assís, ha pogut,
sense el menor esforç, impri-
mir a l'obra un misticisme de
bona llei i fer urna obra d'art
religiós no per l'assumpte, si-
nó per la seva realització.

I ara, per acabar, i ap-ofi-
tant aquesta avinentesa, fa-
rem constar que atenent les
normes de l'arquitectura ac-
tual, és molt plaent un pla de
paret completament llis. Però
hi ha ocasions en què el desig
manifest de conservar l'abso-
luta senzillesa d'aquests plans
esdevé .absurdament abusiu,
en ésser repetit el mateix re-
curs, una, dues o més vega-
des i acaba per produir una
sensació de monotonia in-
aguantable, deguda a l'absèn-
cia de tot element decoratiu.

I és que de la majoria dels
nostres arquitectes, una part
d'ells ha acabat per fer aca-
tament a un corrent en comp-
tes d'obeir al propi gust ; d'al-
tres han cregut que l'escultura
és un art completament' al

marge de la construcció moderna, i la majo-
ria no creuen en s l'aplicació de realitzacions
escultòriques per respecte als plans llisos, i
posseeixen el ple convenciment que l'aplica-
ció d'una escultura a un d'ells ja constitueix
una imperdonable manca de respecte al bon
gust. I realment de fet no és així, tot ve
de mirar-se les dues arts per separat i obli-
dar que poden complementar-se mútua-
ment. Una bona escultur.a pot no desdir
sobre la llisor dels planis de l'arquitectura
moderna.

L'arquitectura i (l'escultura poden corii
viure perfectament.

Benigani, decorador Víctor Moré, escultor

ANGEL FERNANDEi

No li fa pas falta un extintor de but-
xaca?

—No se m'ha calat mai foc a la butxaca.

(The Hurnorist, Londres)

LA REPRESSIO DEL NUDISME
A ALEMANYA

—Mira bé si , ancara m'he deixat algun
4ètall xocant en el meu vestit;.

íVorwlirts, Berlín)

—De. poca raça? El seu pare és d'unes
persones que tenen u n Ras Royce!

(The New-VorPer)

ALS INFERNS

Caront.—EI, teu òbol, mortal.
El mortal.--Vinga, home ; sempre he víat-

jat gratuitament : sóc diputat.

(Ric et Rac,' París)

CURA D'AIGÜES

Després

(Der Ouerschnitt, Berlín)

Ella—Ja has arribat al moment que l'ac-
triu de cine fuig de casa seva?

Ell.—Mm... sí, ara hi arribo.
Ella.—Doncs, anem. En aquest llibre no

hi surt cap actriu de cine.

(The Hurnorist, Londres)

—La meya dona ha tingut un roen.
I tu, de qui malpenses?

(Gringoire, Paris)

—Veiam, no facin aquesta cara tan in-
telligent. Semblarà que hem retratat un
equip de professors de la Sorbona 1

(Der Querschnitt, Berlín)

L'agent penyora un peató que destorbava
circiilació

• (Vetxerniaia M•shva, Moscú')

Abans
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Sarsuela i música popular
També als discos ha arribat la tendència

que es nota actualment del públic vers la
sarsuela i la revista madrilenyes. D'aquesta
darrera se'n fan poques edicions, però cal
reconèixer que no és precisament la música
el que interessa en aquest cas, ni tampoc
l'escenografia, Ísinó altres coses de to més
pujat que el disc encara no pot recollir. El
públic ample a vessar, desafiant la xafogor
del temps, els lacais Gn es dóna Luisa Fer-
nanda i en correspondència adquireix els
discos que es fan amb els fragments d'a-
questa obra, fragments que, com dèiem dies
enrera, han servit de tema preferent a totes
les orquestres de festa major . En la llista
de discos trabará el lector avui el fragment
anomenat Los vareadores, de caràcter po-
púlar, cine canta el baríton Sagi-Barba.
També hi ha enregistrada l'escena final del
segon acte, fragment que en altres obres
hauria servit por a cloure en forma apo-
teósica l'acte i donar un cop d'efecte. Aquí
l'autor resol el dhor i escena d'acord amb
el llibre amb una subtil allusió temàtica
ris motius del duo d'amor del primer acte.
Una observació a l'edició : per què no con-
servar en una collecció completa els ma-
teixos artistes per a tota l'obra? Potser
serà perquè segons quiets artistes menys-
preen els fragments de conjunt, on no és
possible" el lluïment personal, i els deixen
per a artistes nués modestos.

Manuel Vallejo, el creador de tanta mú-
sica flamenca, s'entesta ara a valer reeixir
també amb la popular cançó cubana El
vendedor de monises. No hi ha inconve-
nient a dir que ho aconsegueix, perú en
l'oient hi fa molt el record d'aquelles veus
del jazz que ens l'han fet conèixer, menys
varonils i potents, però també d'una frivo-
litat més agradable, per més que l'aspra
veu de Vallejo s'escaigui per donar més
caràcter popular a la cançó ; a remarcar
també en aquest disc l'excellent acompa-
nyament de guitarra que encomana un rit-
me encoratjador. No ens declareu ). conei-
xedors dels artistes de flamenc, però pre-
ferim a tots el Niño de Marchena, sobretot
que no podem jutjar aquest gènere més
que des del disc. Es la veu més dúctil,
treballada i clara, que permet seguir el
text de vegades tan interessant com la to-
nada. Les seves interpretaoions són sempre
emotives i plenes de bon gust ; escolteu si
mo áquest Fandango que canta en forma
inimitable.

Laura Nieto, l'artista de sarsuela que
no necessita de l'esplendor de l'escena per
a ésser coneguda com a cantant de bon

gust, el té també en triar els fragments
que interpreta. De la sarsuela Katiuska, de
Gonzalo del Castillo, que sentim no co-
nèixer íntegra, puix que facilitaria detallar-
ne els fragments, en canta dos, tots de
caràcter senzill i tendre, però no exempts
de dificultats vocals que l'artista sap vèncer
amb faoilitat.

*

Luisa Fernanda. -- Escena final del se-
gon acte. — Moreno Torroba. — Laura
Nieto, Fernández, Parra i chor. — Cia. del
Gramòfon; DA 4208.

Luisa Fernanda. — «Los vareadores». —
E. Sagi-Barba i chor. — Cia. del Gramò-
fon, DA 4204.

El vendedor de manises. — Simón. --
M. Vallejo. -- Cia. del Gramòfon, AE 4015.

Fandangos.	 Id., id.

La flor que amaba. — Maya. — Niño
de Marchena. — Cia. del Gramòfon,
AE 4012.

Fandangos Carmen Chinchilla. — Id., id.

Katiuska. — Gonzalo del Castillo. —
L. Nieto. — Noche hermosa. — Cia. del
Gramòfon, DA 4215.

Katiuska. — Gonzalo del Castillo. —
L. Nieto. — Cantó.

cY

A EGIPTE
—Diable de marrecs-!. Us he dit que no

escrivíssiu per les parets!
(Ric et Rac, París)

La ràdio als hotels
Un palace de Deauville fa constar en els

seus anuncis: ((Totes les habitacions tenen
cambra de bany, telèfon i T. S. F.»

No sabem què passa en aquest hotel,
perú imaginen-vos un centenar de clients,
installats en llurs respectives habitacions
d'embans segurament prims, procurant ca-
çar al mateix temps les emissions més va-
riades.

Indubtablement, no es deu tractar d'un
hotel per anar a practicar-hi una cura de
reptis,

Un «robbot» malhumorat
L'exposició de l'0lympia de Londres, tan-

cada el 28 d'agost, presentava una atracció
sensacional : un robbot, autòmata accionat
a distancia per '1'. S. F. gràcies a un sis-
tema electromagnètic delicadíssiro. El 23
del mes passat, aquest home-màquina pro-
vocà un drama. L'enginver que li serveix
de mentor en feia una demostració quan,
de sobte, saltà una espuma elèctrica del cos
metàllic, del robbot i aquest dona uin cop
violent al seu manàger, el qual quedà sense
sentits una llarga estona. Bonic tema per a
ésser desenrotllat, el de la revolta de l'au-
tòmata contra el seu creador.

Nou invent
La ((radioestesia» és una nova ciència que

permet identificar, amb l'ajut d'una vareta,
les radiacions emeses pels diferents cossos.
El Pare Tremoulet ha verificat unes inte-
ressants proves a aquest fi, a Tolosa.

Per a desvetllar l'amor
Una agèncla'matrimonial de Nova York,

volent millorar els temps i resoldre la crisi"
del matrimoni que es nota als Estats Units,
ha organitzat «retransmissions matrimo-
nials» amb l'objecte d'incitar la joventut a
casar-se. Els candidats han de presentar-se
a` es oficines de l'agència, la qual, des-
prés, descriu microfbnicament les • qualitats
morals, físiques, socials i intellectuals deis
«desitjosos de casar-se», exposant conside-
racions, per tal de trobar les ànimes unas-
cudes per a estimar-set.

Venjança radiofònica
Un apassionat ràdio-amateur rebia les

emissions pertorbades per un aparell elèc-
tric del seu veí del replà. No donant resul-
tat les temptatives de reconciliació, l'esmen-
tat subjecte, decidit a venjar-se, comprà un
disc, en el qual hi havia enregistrats tota

classe d e paràsits radiofònics (paràsits, d'a-
parells medica t s, anuncis lluminosos, cam-
panes elèctriques, motors de totes classes,
tramvies, etc.), i el feia tocar ininterrom-
pudament pel seu fonògraf prop de la fines-
tra del vei. Després d'uns dies d'aquest
tractament, el veí es preguintava si calia
comprar un aparell antiparasitari.

La sort d'ésser « speaker»

Sens dubte perquè estan en contacte cons-
tant i diari amb els ràdioescoltes, els spea-
kers reben d'ells moltes cartes. Els speakers
tenen llurs admiradors, les speakerines (?)
tenen llurs admiradores. Lletres entusias-
tes, lletres amoroses, confidències i déclara-
cions, res no hi manca.

Un speaker francès, que tingué els seus
temps de glòria, ha cregut oportú publicar,
en les seves memòries, alguns fragments
d'aquesta prosa incendiària. Preferim el gest
d'una speakerine (?) italiana, que prenent
per base la nombrosa correspondència que
li és adreçada, ha pogut implantar una
mena de ((Secció Tendra» radiada.

La senyoreta Lluïsa Rizzi, que des de fa
alguns anus oficia a l'estudi de Milà, ha
establert un diagrama dels temperaments
masculins dins dels diferents païso •--d'Eu-
ropa. «'Es a Espanya i a Portugal, diu, des

11~

d'on m'han enviat el més gran contingent
de lletres sentimentals. 'Els suïssos i ale-
manys són molt més freds, però les passions
es revelen així que es baixa cap al sud
d' Itàlia.»

L'encantadora speakerine afegeix que els
ràdioescoltes ' també tenen costum de testi-
moniar llur admiració, per mitjà,de presents,
1 de deducció en deducció dóna als suïssos
la palma quant a generositat.

Falta dir, perú, que aquesta senyoreta no
ha arribat, en llurs manifestacions, a cap
conclusió pràctica.

Noves emissores a
punt de funcionar

Estan a punt d'acabar-se les següents
grans emissores : Berlín, 16o kw. 419 m. ;
Leipsic, 150 kw. ; Hamburg, 6o kw., 372'2
m. ; Viena, lai kw., 1,237 m. ; Milà, 6o
kw., 331'4 m.; Luxemburg, 200 kw., 1,250
metres.

Un nou rècord?
Un americà, Mr. Cheslev B. Pickle, què

habita les illes Hawai, ha fet conèixer a
l'American Radio League que havia identi-
ficat 1,296 emissores d'aficionats que iperta-
nyent a ño imusos. Es creu que constituirà
un nou rècord.

•

J. G.
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ocormaj0r o más pur sonorutat

PERFECCIONAMENTS EN EL SEU ACABAT

I UNA ELEGANT I BELLA APARENÇA..,,.

N nou model,:. i un nou triomf !

Aquest sembla ésser el lema de

«La Voz de su Amo» per a la

presentació dels seus aparells. Avui és el Por-

tàtil 102 el que ofereixen segurs del seu èxit i

en el qual els tècnics han reunit totes les perfec-

cions modernes que es poden imaginar.

El seu nou diafragma garanteix una reproduc-

ció fidelíssima de les notes greus i de les agu-

des... La caixa acústica més gran dóna un vo-

lum de veu més pur i brillant, sense vibracions

ni distorsió de cap mena... El nou fre automàtic

que funciona amb discos de qualsevol tamany,

el suport automàtic de la tapa, i l'ajust instan-

tani de la maneta, són altres tantes perfeccions

introduïdes en el Portàtil 102.
Aquest model porta un plat especial per a

collocar fins 12 discos. La seva nova forma ex-
terior d'aspecte elegant, les parts metàlliques

cromades i el bell assortit de Colors en què es
fabrica, converteixen el Portàtil 102 en una ve-

ritable joia que «La Voz de su Amo es sent

orgullosa d'oferir.
Vegeu-lo tot seguit ; els nostres agents estan

desitjosos d'oferir-vos una informació detallada de
les perfeccions d'aquest portàtil i fer-vos-el sen-
tir perquè vosaltres mateixos pugueu jutjar-lo.

• FEODOR CHALIAPINE (Baix)

Poder hostil. «L'alegre carnaval». = Cants 1
danses de la mort, «Trepak».

• EMILI SAGI=BARBA (Baríton)

Dues cançons muntanyeses. = La barca,
marinero...

• ORQUESTRA DEMON'S JAll

Portorriqueñas. Rumba. = Don Tritón. Java.

• ORQUESTRA AMBROSE
Demasiadas lágrimas. = Is I ín love? I is.
Foxtrots.

• ORQUESTRA RUDY VALLÉE
Me vuelves loco. = Esta es mí señora.
Foxtrots.

• ORQUESTRA DUKE ELLINGTON («Hof» Jazz)
Estibador. = Me encanta el Jazz. Foxtrots.

• BANDA CRIOLLA DE RICO
Los tres golpes. Rumba. = A una rosa. Son.

• Nou porfàfil 102 "La Voz de su Amo".

Es fabrica als .seqüenfs preus : en negra,

pessetes 375; en color, pessetes 425. Model
de luxe en pell vermella, pesscfes 500.

aquest es el nou Porfàfil 102

LA VOZ DE SU AMO.
IMPRESOS COSTA

Asalto. 46,-aercelVn.
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