
Sobre la immigraci6, encara
Es dirigents de la KdCasa Regional de

Murcia y Albacete,) varen demanar permís
al governador per a celebrar un iníting,
deien, en el qual es tractaria del control de
l'emigració i altres qüestions connexes, IEn
realitat, no es va tractar de res d'això, sinó
yue tot e1 míting celebrat el proppassat diu

-menge a la Torrassa, senyors dirigents de
ha «Casa de Murcia y Albacete,,, fou adreçat
a nosaltres; no podem, doncs; en justa re-
eiprocitat, sinó adreçar-nos avui a vosaltres,

Grup d'emigrats

tat i d'equitat, un problema polític, i encara
menys, patriòtic. Són perilloses aquestes co-
ses. A part d'això, seria gratuit i no gens
exacte. D'on heu tret que nosaltres hàgim
situat la qüestió dins un terreny partïcula-
rista? Que •nosaltres sapiguem, encara io
hem posat, com un diari català que ell sap
per què s'ho posa — no hem posat a doble
columna i amb grans titulars :a interroga-
ció: eCata:unya ha d'ésser la cloaca dels
pobles hispànics?
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S'han acabaf les vacances
parlamenfàríes.

Ja començava a ésser hora.

PER A LA "CASA DE MURCIA"

--- a Dijous Reçordan4 un pafriofa

De Dijous -I MIRADOR INDISCRET

	públicament, procurant, si més no, d'asse-	 Vosaltres d'aixà no n'heu .protestat. 'El

	

renar el to de la conversa. Ho esperem,	 vostre acte semblava tot adreçat contra nos-

	

perquè en§ fa tot l'efecte que, per sota d'al-	 altres. Us heuo-.precipitat. La passió, enve-
guns apassionaments i malentesos — també rinada on aquests pu:nts espinosos, de ve-

	

d'algun efectisrrte —'hi ha un terreny d'as-	 gales impedeix que hom vegi ben clar el
irap• ciG comú a	 a cáritat hi n na.	 que' fi mT'Wque iï diu.
Quan vosa`.tres presenteu els articles de Per això que veuríem .amb molt de plaer

MIRADOR, parant dels greus problemes de que s'acabés aquest malentès i que es pun-
la immigració i dei tracoma, com a casos tualitzessin les coses. Us escau més de se-

	d'hostilitat envers la vostra regió, us trobeu	 cundar-nos que de combatre'ns. D'una ma-

	

dins un error : no, no hi ha tal. Mirades	 nera us poseu a la raó i de l'altra us en
	desapassionadament les coses, tots els arti-	 sortiu.

	

Cíes sobre la qüestió apareguts al nostre	 Això seria convenient per més d'una raó.

	

setmanari, en particular els reportatges de	 Entre d'altres perquè vosaltres seríeu els

	

Carles Sentís, no es mouen d'un to objectiu,	 més indicats per establir una mena de con-

	

fins i tot ;benevolent. Quina justificació més	 trol paternal damunt dels germans vostres

	

gran valeu de l'emigració dels vostres coter-	 que, si arriben incautament a la nostra ciu-

	

ranis cap a terres més riques, que aquella	 tat -- ,que, també, parcialment, és la vos-
pintura nua i crua de la misèria d'unes con- tra — poden rodolar a la misèria, la fam, la
érades que no pot •Ssser absorbida per Ues desesperació i, sovint, al crim. Timgúeu com-
altres més florents de la regió? Creieu que passió d'aquests germans vostres, com en te-

	

exposar la situació anguniosa de milers i	 nin nosaltres.

	

milers de persones que s6n víctimes de l'has-	 1 un •consell. No vu.gueu secundar certes

	

tilitat de la natura, és un acte d'hostilitat?	 maniobres que, al fons, van contra la Re-

	

Nosaltres més aviat en diríem pietat ; i en	 pública, fomentant la desunió entre les di-
el cas concret, de justificació.	 verses regions, i el que encara és pitjor,

	

L'altre aspecte es refereix a d'altra misè-	 entre els naturals i els forasters d'un mateix

	

ria que s'hi relata :.la dels emigrats mur-	 territori. Nosaltres no ho faríem pas a casa
cians a Barcelona. Tampoc hi sabem veure -vostra ; vosaltres heu d'abstenir-vos-en a casa

	

res de despectiu ni de xenòfob. Només hi 	 Mostra. Més quan tota la vostra campanya

	

ha que el nostre col•1!abor:ador, davant 11a	 no aniria gens a favor d'una més gran pros-

	

gravetat de la situació de tants d'éssers bu-	 peritat dels vostres connaturals ni de la vos-

	

mans,t amuntegats d'una manera tràgica,	 tra terra, s:nó de la continuació d'una ma-

	

subjectes als mals i misèries físics i morals	 lura que, tot i ferint la vostra terra d'adop-
que comporta aquesta llei de vida — milè- ció, devora la carn i la sang de la vostra
nies i mals que, en semblants circumstàn- patria de naixença.
ties es danen entre qualsevol mena d'homes,
siguin de la terca que siguin — no ha tingut
cor per a dissimular-ho. Fer-ho, hauria estat
cruel.

Per trobar remei al mal, quan una calami-
Per trobar .remei al mal, quan una calami-
tat té les proporcions del fet de qué parlem,
no hi ha més solució que exposar-lo fran-
cament. iFer altra cosa .pot evitar complica-
cions i malentesos al que reporta ; però no
contribueix gens ni mica, sinó al contrari,
a millorar 1a sort dels que pateixen dins 1a
anisèria i l'embrutiment, que són aquells que
hom tracta de salvar. Perquè, tingueu-ho
ben present, ens guien dues finalitats ; l'una,
com a catalans que som, de resoldre un
problema situat a la mostra Cerra ; l'altra,
com a humans, d'evitar l'explotació i l'ab-
jecció d'uns homes, d'uns germans nostres.
Ens fa tot l'efecte que, tocant el ;problema,
la vostra posició no pot ésser diferent de lla
mostra.

Vosaltres, com a representants dels fills de
la regió murciana, teniu el deure de no per-
rnetre que sigui possible que, per engany o
per ignorància, vinguin a patir la misèria
ciutadana, mil cops més rònega que la cam-
perola, uns dissortats fills de :a vostra ma-
teixa terra. Vosaltres que treballeu i us gua-
nyeu honradament la vida, heu d'ésser els
guies i els protectors d'aquests humils coter-

	

ranis, i us heu de preocupar perquè no con-	 -
tinui gaire llur engany.

1, respecte a Catalunya, que estimeu i
que us estima, no cal que en parlem. Com
molt bé recordava un dels vostres oradors,
i com s'ha demostrat, els no-catalans sem-
pre, i en especial durant les eleccions, s'han
•portat amb discret i noble sentit de convi-
vència. No vulgueu destruir-ho amb una ac-
titud contrària al benestar d'aquesta segona
pàtria vostra.

No vulgueu fer d'un problema d'humani-	 donarem

A tot arreu del món hi ha crisi, de tal
manera que, fins a cert junt, no és gaire
estrany que aquesta es ressenti en el nostre
pals, una 'mica més deslligat del món del
que li pertoca.

Es cert que alguns rams més que altres
passen una. crisi; però n'hi ha d'altres sobre
els quals no es pot fer aquesta afirmació,
ni és prou justificat el pessimisme que molts,
deliberadament o amb inconsciència, culti-

ven amb una afició digna de millor esmerç.
Hi ha un ram, però, del qual no es pot

negar que està travessant una crisi, que,
s'arrossega des de fa moll de tems. Aquest
ram és el de l'edició catalana.

Fa tems, en efecte, que surten Bocs Ui-
bres. en català, i encara els pues gue'surten
no assoleixen els tiratges - qué tarvnpoc arri

-barén a ca."xifra astronòmica — d'anys en-
rera. Hom ha d'arribar a la constatació que
la gent compraven llibres com una de les
floques protestes que de tan indirectes no els
eren vedades pel govern monàrquic i dic

-tatorial.
Molts foren els que aleshores varen creure

que el d'editar era un negoci, i s'hi llança
-ren. Una. mica pertot sorgien biblioteques

i editorials, de les quals sols queden les més
fermes o les més voluntarioses. S'ha operat
la inevitable selecció natural.

Però aquesta crisi no sols fa referència
a l'edició en el seu aspecte comercial. També
en fa en el seu caire literari. Surten pocs
llibres originals que facin un cert efecte.
No se sap si els escriptors s'han descoratjat
una mica, cosa que, afegida al descoratja

-naent dels editors, ha produtt aquesta minva
de la producció.

Què cal fer ferqué la gent compri llibres?
Això es pregunta tothom, i realment ningú
no sal què respondre-hi. Perquè, n'estem
gairebé segurs. ni que «'llibres que s'ofe-r
neixen al 15úblic fossin de molta més qualitat
de la que tenen, no es vendrien pas gaire
més.

Haurem d'esperar que tinguin edat de
comprar llibres les generacions que ara pu-
gen, educades de bon començament en ca-
talà? I mentrestant, què?

Un altre aspecte relacionat amb aquest
és el de les revistes. De tenir-ne una colla,
hem passat a la manca d'elles més desola-
dora. En aquest cas concret, la culpa fou
dels animadors respectius, ja que les re-
vistes que sortien fa uns quants anys eren,
en general, ben acollides, i alguna d'elles
f ou — cosa rara aci — un exceilent negoci.
Però cal preguntar-se si també no haurien
anat llanguint sense la mala gestió que les
presidia, donada la pèrdua enorme de Pafi-

1 ció a la cosa impresa.
De totes maneres, sembla que no ftr que-

dar gaire bé el decòrum collectiu l'absència
d'una revista per l'estil de les que havíem
tingut, i caldria fer alguna cosa per tal de
posar remei a aquesta situació.

Es parla vagament de projectes en aquest
sentit. No serem pas nosaltres els menys
contents si arriba a realitzar-se. — C. R.

S'ha retut darrerament un homenatge pú-
blic, donant el seu nom a un carrer i des

-cobrint d'una manera solemne lla correspo-
nent làpida, al jove patriota Soler Rebollar.

De 'l'abnegació i esperit de sacrifici que
el bon Soler desplegà durant la dictadura,
no s'ha dit encara ni la millèsima part del
que es podria contar.

Volem, només, recordar una de les seves
admirables facècies. '

Soler Rebollar féu eñ temps de la dic
-tadura el servei militar. Com que era im-

pressor d'ofici, fou adscrit a la impremta
de Capitania.

Doncs bé : en aquella impremta, i alter-
nant-les amb les ordres i disposicions del
general Barrera, Soler i Rebollar componia
i tirava aquelles fulles separatistes que tant
enfurismaveñ :'aleshores virrei de Catalunya.

Així era Soler Rebollar!
Corrent sempre ..  per l'ideal 

—d'una banda a'•l'a tra, mal alimentàt i so-
f i,n snés_ tard les inclemències de la presó,
Soler Rebollar morí tísic.

iMIRADOR aprofita el record d'aquell en-
tusiasta per a demanar a qui calgui que el
pare de Soler Rebollar no passi misèria.

Un xofer cèlebrA
Marie Dubas, l'ex•quisida artista francesa,

vingué a Barcelona en el seu auto.
Aqueix auto, però, a desgrat de tractar-se

d'un Panhard-Levassor magnífic, no té res
de particular. IEl que és digne d'esment és
d xofer.

Ah, quin xofer! Normand legítim, sent
per Marie Dubas tota l'admiració, tot el
respecte i tota :a subordinació imaginables.
El seu més gran orgull és d'estar al servei
d'aqueixa artista excepcional. Li dóna això,
al seu entendre, molta categoria.

En els començos, pregonava pertot arreu
—Sóc el xofier de la cèlebre Marie Dubas.
Ara, inverteix ja es termes. Segons ell

mateix explica, quan entra a París en algun
restaurant on es reuneixen companys d'ofici,
exclamen aquests

— Heus ací el cèlebre xofer de Marie
Dabas !.

Doneu=nos un reflector! 	 ,
En :es tournées de Marie Dubas, el xofer

té cura del reflector. Ell sap quan i com ha
de donar el focus, i considera això com una
mena de sacerdoci.

En arribar a la Sala Mozart i veure que
no hi havia reflector movible, de poc que
es desmaia.

—Què farem, sense reflector?
L'hom-e estava amoïnadíssim, i tot era

lamentar-se a cada instant de la manga de
reflector. Tenia el reflector ficat al cap.

EI dia del darrer recital, Marie Dubas,
encuriosida, visità a darrera hora el concert
Sevilla, de: Parallel. Anava amb uns amics.
El xofer va romandre a una taula prop de
l'entrada.

Mentre treballava la vedette, a ple focus,
el xofer s'aixecà tot d'una, 'somrient, del seu
lloc i s'atansà a la taula de Marie Dubas

—Madame, quel projecteur... !

Afracció de forasters
Aquella mateixa nit, Marie Dubas passeja,

en turista, per alguns carrers del barri dit
xinès. Als acompanyants, s'hi havia juntat
un agent de vigilància, amic d'un d'ells, que
trobaren de passada.

De sobte, al carner de Peracamps, tocant
al de Cid, una dona fa un xiscle:

—1 Que me va a pinchar!
Un home s'havia tret un ganivet i inten-

tava en efecte agredir aquella desgraciada.

Una altra dona s'esforçava a subjectar-li e!
braç.

L'agent, ràpid, desarmà l'agressor d'un
violent cop a la ma.

—Tú, ¿por qué te metes? — rugí l'home,
ensems que se li anava a abalançar.

D'un directe, ]'agent el deixà k. o.
Una veritable escena, tot plegat, de pel

-lícuQa realista !
- .d això passa sovint, en aquest barri? 

—preguntà Marie Dubas.
---Gairebé mai — respongué un dels acom-

panyants —. Aquestes escenes les preparem
de tant en tant per a quan ve algun éstran-
ger de marca !

Un ple
Marie Dvbas havia con1iiat la seva actua

-ció a Barcelona a un representant poc co-
neixedor de -la nostra ciutat i de la forma
de .produir-se ací els espectacles.

Dona intelligent en extrem, es va adonar
de seguida, en arribar, que ma s'havia fet
la publicitat que calia, i que el lloc no era
potser, tampoc, el .més a .propòsit.

—M'han dit que a aqueixa sala no acos-
tuma a venir-'hi la gent ! — observà al re-
presentant.

Com és possible? Ahir mateix, sense
anar més lluny, estava plena a vessar.

Era oert. EI dia .abans havia donat a la
Sala Mozart la seva conferència el senyor
Bofill i Mates.

ouina crema!
Marie Dubas sopa un dia a can Soler de

la Barceloneta.
Li va .plaure molt — i no és reclam —•

Va beure en porró i va tastar, picant d'ací
dalla amb la forquilla, tots els plats dels
seus companys de taula.

En arribar a la crema — cremà cremada
— la seva satisfacció va pujar ah grau més
alt.

En broma, una vegada hagué acabat, un
amic li posà la platera al davant...

Mariè Dubas continuà a menjar crema.
--Això — exclamà rient — no fa, potser,

vedette del Casino de París.
I afegí, .posaint-se seriosa :
—iBé, no en digueu res, eh1'

Tó4 m oR 'v órür	 —____.___.^..

De sortida de can Soler, Marie Bubas i
els seus acompanyants es deturaren al cafè
de la Borsa, plaça de Palau.

Hi treballava el duet Los Amadeos.
Amb moltes dificultats, els aconipamyadts

de Marie Dubas anaven traduint-li els cu-
plets del duet. La traduocib era difícil a
causa del verd, pujat, pujadíssim, dels cu-
plets, alguns dels quals farien enrogir un
carrabiner.

Marie Dubas esclata, de prompte, en una
forta riallada.

Havia reeixit a compondre el que deia un
cartell de Los Amadeos clavat a la paret.

El cartell deia :
LOTS AMADEOS

Decorado propio — Lujoso vestuario
Variado repertorio
Todo muy moral

A Marie Dubas Ii havia fet gràcia, natu-
ralment, el todo muy moral.

—Ouelle ville, Barcelone

L'insaciable senyor Pan
Inauguració del nou edifici del Banc d°Es-

panya • Les autoritats i representacions són

presentades al subdirector del Banc, senyor

Pam.
iPel Parhament de Catalunya, es troba pre-

sent allí el senyor Tauler. Es també pre-
sentat al senyor Pan.

Aquest confessa, després, a l'orella d'un
amic :

—Tratándose del Parlamento catalán, me
sabe a poco.

Disbauxa

Divendres passat els repòrters municipals
foren obsequiats pel barman de Canaletes
a «provar» uns cocktails al seu domicili par-
ticular. Del que allí va passar no se'm saben
gaires coses ; hi ha qui afirma que cada
invitat es va veure obligat a liquidar setze
o disset cocktails, tots diferents, i que en
sortir al carrer els que tenien d'anar Ram

-,bles amunt tiraren cap al moll.

Les conseqüències
Per alguns dels invitats, les conseqüèn-

cies sobrepassaren els límits acostumats. Una
colla dels obsequiats, no atrevint-se a pre-
sentar-se a llurs domicilis, decidiren anar
a dinar a can Joan, on després de menjar

i acabar de posar-sé a to, dos periodistes
s'enfilaren damunt la taula, i amb mitjans
personalíssims feren una imitació dels jocs
d'aigua de l'Exposició.

Un d'ells, del diari més reaccionari de
tots, donava visques al comunismo liberta-
rio, mentre un altre, d'un diari de l'Es-
querra, victorejava personalitats a les quals
el seu diari i el seu partit tenen allò que
se'n din el dit a l'ull.

I aquell vespre...
Aquell vespre hi havia sessió municipal,

però els pobres repòrters no estaven per ses-
sions i els regidors acordaren fer-ne una de

cinc minuts, ja que els seus discursassos
no s'haurien vist reflectits en la Premsa.

Els repòrters celebraren aquest acord amb
una visita oficial al Grill Room, restaurant
molt concorregut, ets dies de sessió, per al-
guns regidors.

fot el món passa o vol passar el mateix. No ens en
vergonya, 4an ganàpies?



Un parell d'obres mestres d'escultura mengávola

LÄI'E I1TIY
Sobre Wagner. — Ara ha fet cinquanta

anys que Wagner va morir a Venèc;a, en
un d'aquells immensos palaus de marbre
del Gran .Canal. Si mai heu estat a Venècia,
us haureu adonat perfectament que el Gran
Cana' és el carrer més fastuós i més podrit
del món, i que aquell carreràs de pesombre
fet de marbre i aigua és el lloc a propòsit
per servir d'agonia a un d'aquests homes
excepcionals i monstruosos, que onmés en
surten de tant en tant a la història i fan
l'efecte d'uns Prometeus esperitats que ves-
teixin per força la moda de l'època.

El palau on va morir W'agner, em penso
que és l'anomenat palazzo Neudramin, tota
una massa quadrada i blanquinosa en la
qual es distribueixen en una proporció de-
sesperadament acadèmica els arcs i les co-
lumnes. Allí Wagner arrossegà 1 a darrera
bronquitis, els darrers mals humors i les
darreres boines romàntiques de vellut que
Ii avançaven en una actitud decorativa so-
bre aquell nas de bec d'esparver, i '.i feien
companyia als pèls esclarissats del pòmul.
Wagner, després de fer tot el que havia

fet, va anar a parar a Venècia, perquè en
realitat no podia anar a parar enlloc més.
Potser Ii haurien pogut posar una taula i
un llit en aquella sala dels turments del
castell de Nuremberg, però hi hauria estat
massa incòmode i hi hauria patit fred.
A Bayreuth tampoc hi hauria estat bé, per-
qué Bayreuth és urna ciutat negra, tristís-
sima i vulgar, i no cal dir que a París,
Wagner, a les seves velleses, hauria es-
pantat com un lleó els ocellets del Luxem-
burg, i el romanticisme i el cafè amb llet
dels bulevards di lhaurien caigut a sabre.

Venecia, en canvi, té aquest ofici únic sl
món ; la seva aigua, yes seves molses, el
seu artritisme serveixen per ofegar lenta-
ment el capvespre d'un déu.

Sobre Wagner es comencen a desinflar,
potser s'han desinflat ja del tot, les boires
del wagnerisme. Avui dia el geni de Wagner
es pat apreciar inet i pelat sense la confusió
dels adoradors i dels wagnerians i dels fa-
nàtics. Q,uain la febre wagneriana, .aquell
home era con'iderat com una mena de Cnist,
com una mena de Buda o de Mafumet;
de la música es passáva a. la filosofia, de la
fllosofia a la moral, de la moral a la religió,
de la religió a les follies interplanetàries ;
Wagner ha estat considerat com el darrer
dels prometeus autèntics. Es clar que tòt
això era excessiu, i de tot això n'ha quedat
un gran artista només, pero sense cap dubte
el darrer dels grans artistes d'aquest món
de misèries. Després de Wagner totes les
altres coses que han vingut són esgarips,
són veus primes, són humanitats mancades.
La sensibilitat i la crítica han realitzat pro-
digis, 'però prodigis més aviat de laboratori,
que na tenen res a veure amb e1 cop de puny
i amb el do de ,pit d'un homenàs com
Wagner.

Els alemanys tingueren la sort de posseir
un contemporani de Wagner excepcional:
Frederic Nietzsche. Peirò Nietzsche„ poeta
magnífic entre els magnífics, era un pobre
malalt que volia definir sota els seus grans
bigotis de tuberculós la qualitat dels llavis
de 'les deessés i lá musculatura deis déus,
però les definicions de Nietzsche eren im-
potents, desesperades, rabioses ; en canvi
Wagner ho resolia tot a cops de timbal i
a so de trompeta, i .amb les cardes dels
violins construïa tot el sistema nerviós dels
homes i dels déus. Wagner amava afirmant
i creant, d'una mainera lenta, assossegada,
feixuga, paré demsíssima ; no li venia de
mesos ni d'anys; les obres les rumiava i
les meditava i .anava extraient tot un món
obscur, complex i grandiós de la matèria
del seu cervell.

Wagner es .baralla .amb la lleugéresa i 'la
imbecil•litat de tothom, i arribà a esclafar-les
a força de tempestats de música, a força
de soroll atabalador, i dintre dei soroll ata-
balador Wagner deixava 'anar els oasis més
verds, méls tendres, més sensibles i més
apassionants.

Avui dia, que la gent viu tan de pressa
i està tan poc ;per orgues i que la banalitat
intelligent s'ha arribat a ficar per totes les
escletxes, sembla que parlar de Wagner si-
gui com voler retreure una gran carrossa
arqueológica. Les joventuts que pugen, o
es decanten per la puresa estricta, o per
la poca-solta estricta, i en el cas de Wagner
troben potser massa quantitat de fisiologia
en tensió,massa 'hores de música i de greix
musical, Wagner demana un esforç d'orelles
i de nervis massa llarg per Ses persones que
mengen a peu dret i rebenten una fortuna
en cinc minuts i tenen el pit de comparar
el vol dels avions amb el .pas de les tor`
tugues. Però a les persones que encara ens

agrada .anar una mica a peu i fer un paret?

d'mores de sobretaula entre el fum i la capa

i la conversa, estem ben convençudes que

de tant en tant res no ens satisfà d'una ma-
nera tan completa com fer un bon plongeon

dintre d'aquest mar espès d'harmonies que
es diu Tristany, o es diu Els mestres can-
taires, o es diu la Walkyria, o es diu Par-
sifal.

Ells bojos moments de Wagner, que són
infinits, a mesura que el fantasma Wagner
ha anat passant de moda, s'han tornat cada
dia més sòlids, més olorosos, més comple-
xos i més actuals, per la senzilla raó que
Wagner fou un 'Prometeu veritable, i el
foc que va anar a robar era un foc auténtie

que encara crema, i no fou un fals Prome-
teu, d'aquests que se n'erigeixen cada dia

i que es desinflen amb mitja hora de vo-
ciferar.

Joser MARIA ne SAGARRA
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Esport i ciutiadanía
La Federació Catalana de Boxa ha tra-

mès als diaris una nota oficiosa de la qual
reproduïm textualment el següent tros

«Amonestar a l'Empresa «Olympia Ring»
per sortir en els cartells de la vetllade dol
dia gr de gener un dels boxadors . amb un
titul que no hera poseido d'ell com axis ma-
teix advertir-i;-si que. aquesta Federacio no
veu arcrub molt bons ulls el que en cada vet

-llade sustituhi-exin varis boxadors que no
constan en el ;permís de vetilade que presen-
tant a la Federació.

Al mateix temps a totes les Organitza-
cions de Catalunya recomanar-lis que la Fe-
deració impondrà una multa de % soo pts.
cuan torni a repetirse lo primer de dalt in-
dicat, axis es que se menin en confeccionar
els programes de Llur vetllades.»

Cosa que demostra una vegada més que
urna cosa és !l'esport i una .altra la ciuta-
dania.

Més esporo i ciutadanía
Un setmanari de Madrid , publica les me-

mòries del boxador Paulino Uzcudun. Del
darrer capítol publicat, extraiem el següent
fragment:

«Me tocó en suerte como compañera de
excursión Mary, la menor y más agraciada
de las dos, linda •chiquilla que apenas si ha-
bfa salido de la adolescencia cuando dl des-
tino la puso en mi camino. Y yo, el rudo
boxeador de férreos puños y músculos de
acero, aspiré hasta embriagarme todo el per-
fume de aquella rosa de carne, de aquella
flor de belleza virginal y alabastrina. Mary,
aquella adorable muñequita francesa que en-
tre, mis brazos hercúleos parecía hacerse más
frágil e ir a romperse, fué la primera mujer
que :me enseñó a amar, y su recuerdo va uni-
do a las horas más dulces de toda mi exis-
tencia,..,.

Llàstima de Premi Nobel!

La Sra. \urea fa escola
Pile imposant fa ipocs dies al Lyceum Club.

Totes les sales del pis del carrer de Fonta-
nella estaven totalment ocupades per una
multitud femenina atapeïda. Només un ho

-me : l'indispensable .Sindreu i Pons. Tot sol,
enmig de tantes dames, semblava El último
varón sobre la tierra.

Finalment surt la causant de tanta expec-
tació, la senyoret Elsa !Longoni, que ofe-
reix una sessió ble- danses pseudo-clàssiques
a eles sòcies de I-'eñtitat. La senyoreta Lon-
gomi s'enfila a Pestrad,a. Aplaudiments ama-
bles. I comença el primer ball. Aquells sal-
tironets inevitables on tota dansarina rítmi-
ca que es respecti... I puff ! patataff... ! es-
pectacular caiguda de cul.

No sabem si això és una innovació que
han introduït les dalcroaistes en la dansa r{t-
mica i plástica. Però no ens .acabem de creu

-re-ho. iMés aviat suposem que és una imita-
ci ó de l'actitud coreogràfica de més èxit de
l'opulent Aurea de Sarrà, ,aquella amb la
qual debutà, i na que li ha donat més fama.

La senyora Aurea ja fa escola!

SASTRERIA

F. VehîIsVidI
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REBUDA la pri-

mera col'lecció

de novetats país

i estranger, per

aquesta primavera.

PREUS LIMITATS

Si alguna vegada ens hem meravellat de
debò, aquesta fou ara fa poc, en ocasió de
visitar la I Exposició de Pastisseria i Confi-
teria de Barcelona, una de es més impor-
tants i nodrides de totes dés que (imagineu-ne
tres o quatre) s'han portat a terme al nostre
país. Tant com un pretext per a donar a
conèixer a entesos i profans els resultats in-
sospitats que poden obtenir-se mitjançant un
hàbil agermanament de les substàncies bá-
siques que constitueixen aquesta branca sim.
patica de la pastisseria, flotava, per damunt

***

La quantitat d'obres sotmeses a la curiosi-
tat del visitant durant la 1 'Exposició de Pas

-tisseria i Confiteria es fa mereixedora dels
adjectius més cordials. Quant a Sa varietat
de temes, la nostra sorpresa eins sembla que
restarà discretament definida dient que fou la
que ens estímulà a escriure aquestes ratlles,
que no cal pas perdre el temps batejant de
modestes.

De les obres exposades, les més espectacu-
lar-s — aneu a saber si, de retruc, també les
més apetitoses — ens semblaren un Dant fet
de sucre blanc, obra del professor de l'Aca-
dèmia de Pastisseria Artística de Barcelona,
senyor Sebastià Astor ; un joc d'escacs japo-
nès, obra de iMigúel 011er, construït amb xo-
colata, massapà i f ondant (sucre fi, especial)
i 'la composició històrica i de massapà titu-
lada Les quatre barres, de la qual és autor
Jaume.Sabat, •L'exeellent caloració d'aquestes
obres, juntament .amb la pulcritud d'elabora-
ció i la relàtiva dignitat escultòrica, ens feren
dubtar, ei certs moments, de la veracitat de
mitjans amb qué havien estat realitzades,
justificada actitud que ben aviat ens veiérem
obligats a rectificar, puix el senyor Sebastià
Astor, que .amb la millor de les amabilitats
ens atenia, a Li de- fer-nos sortir de dubtes
tot era invitar-nos a tastar pessiguets d'obra
exposada, cosa que sals acceptàrem — i vol-
dria que en aquesta afirmació no volgués en-
devinar-s'hi una tèrbola a•lusió ideològica 

—de la cuixa del malaguanyat comto Gui-
fré I: EI joc d'esçacs, que ocupava un dels
llocs preferents, de la taula presidencial,
sembla que havia d'ésser utdlitzat per
un clubs d'escaquistes barcelonins per a por-
tar-hi a terme unes quantes partides, però
aquesta iniciativa a darrera hora fou hàbil

-ment rebutjada,: decisió .molt enraonada i
comprensiva tenint en compte la ,impossibi-
litat d'asegurar-se que, entre els jugadors,
s'hi amagués un escaquista més llaminer que
no pas ornat d'altres «virtuts», el qual, al
més mínim descuit del contrincant, s'hauria
pogut 'menjar unes quantes peces.

Ens feren adonar, també, amb molta ja--
tesa, de diversos treballs elaborats exc.usi-
vament en xocolata, tècnica aquesta molt
difícil i en la qual ben pocs confiters acon-
segueixen reeixir plenament. La dificultat
essencial en treballar la xocolata es deu —

així ens ho digueren — al fet d'ésser una
substàngia sumament sensible a totes les
temperatures i necessitar una cocció molt in-
telligent, puix, una petita distracció en aquest
sentit fóra prou per a convertirlo en 1'ano-
menada xocolata blanca, que, entre els ente-
sos, ve a ésser com si diguéssim el duro se-
villà de les xocolates de debò.

En algunes de les obres exposades bri-
llaven uns calligràfics dibuixos de purpurina
daurada, pel que ens feren saber perfecta-
ment comestib:e. Quant als colors de diver-

sos bodegons, ens fou .aclarit que es tractava
de colors vegetals tan inofensius com aquella
purpurina.

El senyor Sebastià Astor tingué interès a
fer-nos adonar d'unes flors de caramel molt
reeixides de color, desconegudes en absolut
a Espanya, amb les quals es proposa portar
a terme una brillant campanya.

Referent a 'les inscripcions i inicials, la
moda sembla que tendeix a descartar-?es gai-
rebé del tot i que sois seran permeses en
festivitats molt assenyalades de il'any, com
per exemple des anomenades en les primeres
ratlles d'aquest reportatge.

Una exposició d'obres mengívoles, per força
ha d'oferir e'Is seus inconvenients, doblement
quan aquestes presumeixen unes possibilitats
de temptació ta:n irresistibles. La tasca des-
agradable de custodiar totes aquestes mera-
velles de confiteria agafava proporcions lite-
ralment cchaplinesquesn a .partir del moment
en què la sala d'exposició restava discreta-
ment poblada de criatures.

L'infant, davant d'aquell exèrcit de dolços
i objectes d'art &ë sucre 1 massapà, o bé
badava una boca extasiada en mig d'un
auditori familiar que oli celebrava amb escreix
l'astorament, o es decantava per un capte-
nilment menys platònic i volia llepar 'tot
aquell epíleg vivent de contes de Perrault.
Gairebé sempre, quan aquest darrer esclat
s'esdevenia, el Dant pagava la festa i els
infants eren invitats a digitar en una mena
de regalim de sucre, que és la mort que
gasten aquesta mea d'obres escultòrico-ca
mestibles.

Sense moure'ns d'aquest circuit on fa uns
minuts que papallonegem, podem consignar
també 1'espccial tracte de què s'ha fet ob-

Projecte de tortada

jecte, per part del públic, al senyor Francesc
Macià (un Macià fet de massapà i confitures)
durant elis dies que l'exposició sha tingut
obertes les seves portes. Ni un filet de sucre
desencrostonat, ni un bri de cabell esporgat,
ni un discret pessic a l'americana... Tot un
èxit, en fi, de la ciutadania que, als diaris
especialitzats a fer-la remarcar, no cal pas
dubtar que els haurà passat per alt.

Tot mostrant-nos l'exposició, desfilant cada
vegada .amb un entusiasme més legítim per
davant de les diverses obrers sotmeses a la
curiositat de centenars de visitants, tan aliens
als treballs d'obrador com nosaltres matei-
xos, arribàrem davant d'un paisatge curiós,
de concepció burgesa, d'una aspra i deses-
perada coloració : significava una petita
muntanya de massapà i un molí de vent fet
de crocant, reflectint-se d ns del caramel d'un
llac, per on navegava una embarcació no
men ys alimentària. Uns núvo'.s de sucre
fondant completaven la tasca decorativa i tot
plegat apareixia emmarcat per un ample ribet
de massapà d'un to caoba fosc. Abans no us
fugís la pregunta dels llavis, l'acompanyant
cuitava a posar-vos en antecedents i amb una
gran serietat us explicava
— Veu aquest paisatge? Doncs es pot men-

jar tot, menys el vidre...
Les aglomeracions, per citar una altra ob-

servació curiosa, evidentment no han estat
fetes per a aquesta mena d'exposicions. Un
pom de roses (mantega i biscuit) presentat
per «La Lionesa)) parlava, en aquest sentit,
amb la més diàfana eloqüència : quan més
caldejat era l'ambient i mies s'atapeïa la
concurrència, més ràpidament es marcien i
colitorçaven les diminutes roses de maatQga.
Afortunadament el remei era ràpid i no oferia
complicacions enutjoses : uña estona d'aire

-jament, un moment d'assignar-los dl paper
de roses veritables arrecerant -les en un recé
del balcó i les roses recobraven el seu redre-
çament , ufana peculiars:	 -

Tanmateix, si un simp:e oratge de balcó
esdevingués tan benefactor per a totes les
veritables obres artístiques!...

Hem demanat el nom dels alumnes que
més hàbils es manifesten en les tasques aca-
dèmiques, i el joveníssim professor Sebastià
Astor ens ha fet anotar tots els que seguei-
xen : Franscesc Dotu, Domènec-Casado, Car-"
les Vives, Ramon Comelles i Josep IEstalella.

De tots els pastissers i confiters expositors,
Lluís Santapau és el que evidencia — segons
opinió del mateix senyor Astor — un coneixe-
ment més sobri i perfecte de l'escultura (sic).

J. Rey s'ha fet remarcar per les seves
imitacions al cristall, moltes de les quals
deixen endevinar un procés laboriosíssim.

J. Granés, en el maneig del cornet, apa-
reix com una estrella de primera magnitud,
realitzant eis treballs anomenats reixats amb
una seguretat sorprenent i personalíssima.

S'endevina en Josep Estalella un infatiga-
ble cerrador de coses noves. El seu treball
exòtic, a base de bèsties cobertes d'una capa
de gelatina, ens permet augurar-li un esde-
venidor pletáric de sòlides realitats.

El pastisser que lluita per a fer-se un
sou ràpidament (en segon terme posem-hi
una popularitat) ha de dedicar gairebé totes
les estones que Ii deixa vagaroses la jor-
nada de treball per a exercitar-se en el
perfecte agermanament de totes les inn om-
brables substàncies que integren l'art de la
pastisseria i confiteria. D'aquí el fet 

—constatat — que molts treballad'o'rs d'obra
-dar tinguin a casa seva una llenca de mas-

sapà, - per anar planejant obres mestres,
mentre d'aparell radiotelefònic omple el .pis
amb el xarop amb sifó verbal que són els
acudits d'En Toresky.

a• a• ^
Un cop visitada l'expo'sició ,ens acompa-

nyaren fins a la secretaria, una- secretaria
com totes, amb els avisos corresponents cla-
vats ,amb xinxetes sobre un petit plafó de
fusta, i l'armari per a guardar-hi els indis

-pensables estres d'escriptori, el llibre d'ac-
tes i el cendrer per a ús de la Junta, amb
les corresponents restes de puro profusament
mastegat A la paret, si lla memòria no

Decorat de xocolata sobre nlassapá

ens falla, la fotografia d'un senyor impor-
tant amb uns bigotis equilibrats, talment
els braços d'unes balances. (Encara una
taula, plena de verola de tinta negra, amb
una carpeta que en un temps no gaire
llunyà devia haver estat xarolada. La com-
panyia d'aquasta taula consistia en unes
quantes cadires banals, amb uns corcs per-
severants poblant-les de circuits. 'Entre
aquestes parets de secretaria, entre fum de
cigars i espetec de conversa, els rebosters
i confiters confeccionen, amb exemplar te-
nacitat, e: seu portantveu mensual, en les
págines del qual són reproduïts dibuixos i
perfils per a ésser executats a l'obrador,
articles sobre socialisme i esport, receptes
de pastisseria i una mica de literatura ti-
rant a merienda fraternal. Les receptes no
poden ésser pas més exoelleints ; ara bé,
quant a la literatura, els no-tres lectors ja
ens •perdonaran que ens reservem una opi-
nió que tampoc fóra oportú ni delicat emetre
en aquestes circumstàncies. Això, però, no
ens ,privará de reproduir uins preciosos bo-
toes de mostra sobre el cas.

Comencem amb un fragment del tipus
d'artide o comentari que 11 ita pe] triomf
definitiu de les reivindicacions obreres
«Y es aquí cuando gla víbora burguesa

arroja toda su hiel sobre la cabeza del ino-
cente muchadho, dándole y aconsejálndole
que en su casa ha terminado sus servicios
v que puede estar muy bien en una casa en
Barcelona, donde ganará mucho y apren-
derá más ; allí es otra vida : vida de sueños
y felicidad. Pero e1 buen muchacho no se da
cuenta del truco; el joven sólo piensa con-
sigo lo que, será de él ; pero el otro, el
tirano, ya tiene sus uñas ensangrentadas
en el mall.»

Les ressenyes excursionistes són fetes
amb aquel] casolaníssim i velat humorisme
del que es pensa que ja en torna, quan en
realitat fins caldria dubtar dme l'arribada

«Havent dinat anem tot cercant uns raigs
de sol que s'albiren cap aquella part vers
el monument dels Màrtirs del Bruc ; allí la
màquina d'-En Noguera va d'un lloc a l'al-
tre, buscant la manera més apropiada per
a projectar en la seva cambra la simpàtica i
heroica figura del Timbal de: Bruc.,,

El pastisser, de tant en tant, es sent fi-
blat pel borinot daurat de la poesia i es passa
les nits somiant imatges i consonants.., i no
precisament de sucre fondant sobre un fons
de pasta fullada. Es la grip sentimental que
un dia s'apodera del fabricant de falsos pa-
quets de Lucky $trike, del gígolo d'una se-
nyora a mig marcir, i un altre dia, senzilla

-ment, del pastisser més amic de tocar de
peus a terra i fer l'amor a les minyones
d'El Globo i e°i Nuevo Mundo. Quan arriba
aquest cas,. la poesia fa veu de falset i té
un gust de camamilla dels més inofensius

«Tendra poncelleta
del jardí encar no florit,
quan esclati la roseta,
seré jo tan preferit?
Batega mon cor d'alegria,
batega mon cor de tristor.
Déu meu, quina en seria...
mes no, no vull creure-ho, no.),

Però, ben mirat, tot això no són més
que divagacions puerils i ganes de buscar
tres peus al gat...

MANUEL AMAT

EMBADALIMENTS D'UN NEOFIT

La I Exposició deConfiteria i Pastisseria

de la rebuscada estructura o de la simple es-
tilitaació de les obres exposades, el desig de
deixar-hi ben , profundes les empremtes in-
equivoques de 'l'art veritable. Aquesta pre-
ocupació, ininata en tot artesà que lluita per
situar-se dins un determinat ambient artístic
i que nosaltres sols consideràvem patrimoni
d'aquelles persones que guarneixen les parets
de (les sales d'exposicions amb les seves obres
i distreuen el badall d'un escenari amb unes
quantes peces de concert, resulta que també
tempesteja i fins turmenta el pensament dels
xicots dels obradors de pastisseria, aquests
que .per Sant Josep omplen la ciutat d'un
perfum de crema planxada al foc, ,per Nadal
us desitgen Felicidades amb una calligrafi.a
tremolosa de xocolata i per Pasqua s'esbra-
ven convertint en plàstica de crocant els mo-
lins de vent de qualsevol sarsuela infame.

El fet •és curiós, admirable o si voleu sim-
plement agradable de consignar, però, tan-

Lifera4ura musical 	 mateix, d'un verisme a prova de qualsevol
irònica o escèptica escomesa. Ben mirat,

L'Associació de Cultura Musical ha pre- però, els nostres amics pastissers hi tenen
&curat un ,pianista rus, Aleaar,dre Brailows- 	 tant dret com els altres, vull dir els artistes
ky, que ha donat dos concerts .a .Barcelona, de debò. Que per ventura una sensibilitat
La literatura de presentació no és realment artística ino pot manifestar-se amb idèntica
cap cosa extraordinària, però 'almenys no elogiiència entre un home que manipula el
s'hi troba tampoc res tan pintoresc com en fang i un altre que 'manipula el massapà
la presentació que gla mateixa entitat feia,	 amb tot el seu entusiasme?
el curs passat, d'un violinista. Deia :	Altrament lla tècnica del pastisser és com

-UJASC'HA HIEIFETZ. Aquest cèlebre vio- pliaada i abasta un camp d'activitats molt
linista, és una feliç excepció de la llei de meu-	 diverses, tant, que ben opacs .aconsegueixen
liment que fatalitza 'la major part dels in-	 destacar-se en més d'una especialitat. Però
tants prodigis.	 aquestes són coses que ja s'aniran veient a

Celebrem la millora•	 mesura que es projectin les idees i'les imatges
d'aquest reportatge.

Periodisme
L'acció en una ciutat de Catalunya, on

es publiquen, setmanalment, dos periòdics.
Ambdós surten el dissabte cap al tard. Amb-
dós, també, tenen, entre altres, la secció de
«Notes de Societat», deliciosa informació per
an hom sap les senyores que tenen nens, les
parelles que es casen, els que estan ma-
lalts, etc., etc.

Tant l'un com l'altre periòdic tenen apunt
a no deixar ipassar ,per ailt cap d'aquests es-
deveniments. Darrerament, al redactor que té
cura d'aquesta meció en un dels periòdics,
se ]i escapà una senyora que havia infantat
un robust nen.

Un amic del periodista li'n f€lu ndtret,
dient-li

—Noi, aquesta vegada has badat. T'ha
passat desapercebuda una nota de societat.

—Quina? — contestà l'altre.
— Doncs, mira; que la senyora X ha tin-

gut un nen.
--Què dius...? — replicà elperiodista, sor-

près—. La senyora X ha tingut un nen...?
Tant que la vigilava. ..1
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Companyia General de Tramvies

Vencent en r de març propvinent el

cupó número za de les Obligacions al
6 per cent d'aquesta Companyia, s'in-

forma als senyors tenidors que el pa-
gament de l'expressat cupó quedarà
obert des de dit dia a raó de quinze
pessetes per cupó, deduint pessetes a'zr
pels impostos del Tresor a les següents
cases de Banca : Banca Marsans S. A.,
S. A. Arnús-Garl, Banca Arnús S. A.
y Crédit Lyonnais.

Barcelona, r de febrer de 1933•
El Director, Al.FRFn AanUG:v.
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Comparacions
L'existència dei ministeri Paul-Boncour

haurà estat ben curta. Però no tant com
la del que formà Ribot en juny de 1914,
que fou tombat després de la lectura de la
declaració ministerial. Més a prop de nosaI-
tres, el govern François Marsal durà sis
dies i el Chautemps nou dies.

Cap govern no ha arribat als tres anys.
Els que s'hi han acostat més són : idsideck-
Rousseau (tres anys menys quinze dies)
Combes (una mica més de trenta un me-
sos) ; Clemenceau, de 1906 a igog (prop de
trenta tres mesos) ; Clemenceau, de 1917 a
1920 (una mica més de vint -i-sis mesos)
Poincaré, de 1922 a 1924 (ídem).

Quina serà la duració de l'actual minis
-tent francès?

Commemoracions

L'atzar de les coincidències cronològiques
ha volgut acostar les commemoracions de
dos homes cèlebres : Ganabetta i Rabelais.

Però és sabut que Gambetta sempre de-
rnostrà predilecció pel gran humanista?

La germana del popular tribú, que era la
seva lectora, contava que el dia abans de
les grans batalles parlamentàries feia llegir

-se per ella algunes pàgines de Rabelais.
Potser era el costat pamfletari de l'obra

de Rabelais que agradava a Gambetta.

Burocràcia

A Marsella, Ja poc va nevar, cosa tan rara
allí com a Barcelona. La «Cannebièren va
quedar blanca.

Per treure la neu dels carrers, el muni-
cipi marsellès va decidir fondre -la i arros-
segar-la amb aigua que es bombà del mar.

L'endemà de jeta aquesta feina, l'alcalde,
M. Ribot, rebia la visita d'un inspector de
Duanes, el qual li comunicà que el depar-
tament de què ell forma part ha processat
el municipi ((ter haver violat els reglaments
prohibint toia extracció d'aigua de mar sen-
se satisfer els drets _previstos per a l'ex-
tracció de la saí).

Potser s'enyora

Guillem II, com els Borbons — diu un
corresponsal del Politiken de Copenhague—,
no ha après res ni ha oblidat res.

Però l'home s'enyora, i voldria tornar a
Alemanya, com a kàiser o com a simple
ciutadà (naturalment que deu preferir la pri-
mera condició) ; només vol que el govern
del Reich 11 garanteixi la vida.

Guillem, que es creu magnífic i gran d'à-
nima, considera que el valor ersonall és
purament qüestió de reacció nerviosa, i no-
més per això demanaria aquella garantiàal govern.

Napoleó no pensava precisament això en
desembarcar de l'illa d'Elba.

Karl Púrsfenberg

A Alemanya, on, com deia Guillem I a
l'emperadriu Eugènia, es prefereix la obro-
ma seriosan, Karl Türstenberg, l'economista
i banquer que acaba de morir a vuitanta tres
anys, tenia fama d'ironista i d'home d'esprit
fins al punt d'haver estat batejat «el Tristan
Bernard alernanyo.

D'ell es contq que a vuit anys ja, un dia
que ti donaren dos pf enings per comprar
una llibreta, se'ls va gastar en una taronja,
la qual regalà a sa mare, que, per recom-
pensar-li la gentilesa, li donà un marc. Ja
es veia, doncs, que amb el temps seria un
gran .economista i un gran banquer l'opinió
del qual era sol.licitada.

Ja home cèlebre, tenia horror a la faml-
ha, de tal manera que un dia va donar un
àlbum de retrats ai seu porter, amb aquest
avís

—Aprenent-vos bé aquestes fesomies, j50-

dreu saber quan us treuré de casa. Serà el
dia que deixeu entrar algun d'aquests re-
tratats.

l'em in i.çme

Si Kadur ben Gabrit és un intellectual
musulmà que ha donat una conferència a
París sobre la dona moderna musulmana;
a la seva dissertació, corri és •. corrent en
aquesta mena d'actes, hi havia una gran
concurrència femenina, com al nostre Con-
ferència Club.

Després de predicar els avantatges de la
poligàmia, acabà el seu discurs amb aquest
proverbi atà6ic : «Consulta la teva dona,
i fes el qué et passi pel capo

Exemple per a susceptibles

La coneguda actriu Gaby Morlay es va
gendre molt malament que el pintor Van
Caulaert la fes passar per nudista, pintant -
la ((vestida,, de tal a les parets d'un bar,
Junt amb altres personatges coneguts, tots
amb el mateix «abillament). L'actriu dugué
l'afer als tribunals, i mentrestant, un paper
tapava la cara de la irrespectuosa imatge.

Però, a part això, Gaby Morlay no s'ha
molestat prou amb el pintor que l'havia re-
presentada nuela. En una subhasta recent,
adquirí l' original del programa, dibuixat per
Van Caulaert, i encara li demanà una dedi-
catòria.

Sardou í Brieux

tendint a constituir el bloc de l'ordre en
l'Europa central.

La Petita (Entesa, que té unides des de fa
més de deu anys Romania, Txecoeslovàquia
i lugoeslàvia, ha semblat insuficient. Per tal
de reforçar-ne la cohesió, hom ha decidit de
posar la. política internacional dels tres Es-
tats sota la direcció d'un Consell compost

Benes

dels tres ministres d'Afers estrangers dels
esmentats països.

Sens dubte, la nova Petita iEntesa és, pri-
mer que res, una coalició defensiva, destinada
a assegurar la protecció comuna contra tots
cls atacs directes i indirectes. Fins avui la.
Petita Entesa només tenia una sola finalitat,
obstaculitzar les velleïtats revengistes d'Hon-
gria. 'En altres camps, i Romania flirtejava
amb Itàlia, i Txecoeslovàquia amb Alemanya.
Després de la reeentíssima formació del bloc
feixista; Benes i Titulesco han sentit la ne-.
céssitat d'aplegar-se per tal de defensar l'or-
dre establert. Aquest bloc, que naturalment
es pàsarà sota el patronatge de la Societat
de les,Nacions, admet la possibilitat de noves
accions, però sota reserva del parer formal
de ..tots els signants. Mentrestant, conserva
ei•cáràcter d'una aliança defensiva, i .prolon-
ga a perpetuïtat l'aliança que unia els paisos
que la formen.

W&W)L

UN PAÍS DEL QUAL ARA ES PARLA

Els re bels de Rio de aro
La zona del Sahara espan yol, coneguda per I A més, es tracta de poder assegurar a tra-

Río de Oro, ha començat a adquirir impon- vés del Sahara Occidental, un tràfic normal
tància internacional per dues qüestions ben entre el Senegal, Mauritània i Marroc, ni
distintes : primer, per l'increment que han més ni menys com ja tenen entre Argèlia
pres les línies d'aviació sobre aquelles ter- i l'Alt Níger i el Tchad, gràcies a les pistes
res, pas forçat del servei entre França i que han estès en alguns milers de quilòme-
Dakar, grao important del tràfic amb Sud- tres damunt del desert. (El nostre Nicolau
Amèrica que presta l'Aéropostale. D4.	 Rubió ens les descriu en el	 seu llibre

A través del desert, aquesta línia 'ola per .Sahara-Níger.) Aquesta empresa que perse-
damunt del litoral, i per consegüent no cal gueixen els francesos és avui impracticable
dir que Río de Oro juga un paper impor- pes freqüents cops de mà que donen els
tantíssim, encara que avui el servei es fa ulad seli,n i altres nòmades que es refugien
amb	 moltes	 precaucions	 pel
perill que representa caure en
,poder de les tribus que cam-
pen per aquells territoris. Tant
la srtuac ó de 'Cap Juby, com
la de Villa Cisneros	 al	 Río
de Oro, com la de Port-Etien- t	 a
ne a la veïna Mauritània, sem-
blen	 reunir	 exeellents	 condi-
cions	 per a establir-hi	 bases 6

aèries, 1 no és d'estranyar que t•
aquest aspecte la possessióen	 q	 P	 Po I	 °	 '1

del lftara: hagidespertat algo- t	 ov,
res cobejances. •_

Però aquest només repre-
senta	 un	 aspecte parcial	 del
problema, ja que si s'han fet
mantes	 acusacions	 precises
sobre l'estat d'abandonament r
en què té Espanya aquells ter-
ritoris (el segrestament i cap-
tiveri d'uns aviadors uruguais
i francesos perpetrat a escas-
ses milles de Cap Juby donà r,
molta enraonar), cal conve-	 '
nir que els incidents d'aquest
ordre ocorreguts en el litoral,
no han sovintejat.

En canvi, pel que afecta a
l'interior de la zona, ja és dis-
tint.Rio de Oro llinda al nord
amb el sud marroquí, zona no
ocupada encara del tot per les v,
tropes franceses, que es veuen ^'t
atacades sovint per partides re-
bels. Doncs bé, aquests rebels
sembla que troben llur refugi t
entre els techna, que els sub-
ministren armes i municions i --

'quan convé els brinden -protec-
ció a casa seva. Indígena de Rio de Oro

Més al sud, Río de Oro està
poblat pels ulad delim, verita-
bles especialistes en la guerra del desert i que a Río de Oro, alguns d'ells de gran audà-
de l'any +geg ençà, que un cop d'audàcia els cha, perquè han arribat a atacar les grans
permeté una victòria damunt els francesos, caravanes protegides i àdhuc a travessar el
es dediquen al divertit esport de 1a pirateria Djuf — la regió més tétrica i més terrible
a l'engròs, del desert per lla seva gran extensió i manca

De la captura d'esclaus i de camells car- absoluta d'aigua — amb el mateix fi de pi-
regats de mercaderies, aquests nòmades han rateria,
passat	 a	 l'emboscada	 contínua,	 cosa	 que La qüestió per als francesos — o si es vol
obliga les tropes franceses de Mauritània a millor,	 pel	 sector	 africanista framoès — es
una constant vigilància per a contenir els presenta ben senzilla : o Espanya imposa la
rezzou massa freqüents que surten de la re- seva	 autoritat a les tribus de	 l'interior de
gió d'Adrar — zona espanyola — i on sem- Río de Oro, prohibint el tràfic d'armes i per-
bla que s'han aplegat els elements més guer- seguint els rebels, o bé IEspany.a ha de per-
rers del desert. 'En algunes d'aquestes ac- metre	 que	 les	 tropes	 franceses	 envaeixin
cions bélliques, els francesos han tingut sen- Río de Oro cada vegada que calgui per a la
siblles pèrdues de vides blanques, que vol dir persecució dels pirates que es concentren i
caps i oficials de l'exèrcit, a part de la pèr- refugien en	 aquells territoris,
dua de material, i d'aquí ha vingut la in- Corn pot veure's, tant en un cas com en
quietud cada vegada més manifesta per l'es- altre es troba plantejat un problema de so-
tat d'intranquillitat que hi ha a la zona del birania, que són sempre els més delicats.
Sahara occidental. Sembla que en les esferes diplomàtiques

O sigui, per dir-ho en una paraula, que hom ha començat a parlar d'aquest afer i
els francesos es troben amb uns enemics que algú ha suggerit que Espanya podria cedir
es concentren en país estranger al qual no a França Río de Oro — que és evident que
poden entrar malgrat que constitueixi una no	 ha	 ocupat - respectant	 els	 seus	 tres
amenaça per a la paú dels seus territoris. punts d'ocupació en el litoral, igual que es

Per això, si sou alicionats a llegir la prem- féu amb Ifni, al Marroc, de manera que les
sa africanista del país veí, llegireu amb cer- pesqueries	 del	 litorall	 continuarien	 sota	 la
ta freqüència els noms de Tanamrut i de salvaguarda d'IEspanya. A canvi de l'ocupa-
Nuakhott, que són dues desfetes que els fran- ció de Río de Oro, la veïna nació abando-
cesos tard o d'hora hauran de cobrar-se per noria els seus drets sobre Tànger, cosa que
al prestigi de les seves armes en	 aquelles en llenguatge corrent significaria que per la
regions i de les quals acusen més o menys seva	 part retiraria tota oposició a incloure
dissimuladament 'Espanya per no reprimir Tànger en la zona del Marroc espanyol.
el banditisme. Alguns fins afirmen que Es- Com que en el nostre país hi ha escassa
panya reixa el lliure tràfic d'armes 1 mani- afició	 a aquestes qüestions,	 ignorem quin
dons en els seus dos ports de Río de Oro camí seguirà l'afer ni si pendrà proporcions.
i que en cobra una gabe'I1a de cinquanta pes- A jutjar per les estadístiques que tenim a
setes per arma llarga. mà sobre la importància del Sahara espa-

Es tracta,	 per part de	 França, .que	 es nyol i per ]'estat de deixadesa en què l'ha
seus protegits de Mauritània no estiguin a tiingut sempre el govern central, no sembla
la mercè dels caps d'audàcia dels pirates del pas que Río de Oro valgui la pena d'enter-
desert què han anat congregant-se a Río de bolir gens ni mica les nostres relacions amb
Oro, i que les tropes que van ocupant l'Anti- França, ja que no en podem treure cap pro-
Atlas per a come gitar la «sobirania» del Sol- fit (la	 implaintació	 d'una sobirania	 efectiva
dà del Marroc, no es trobin amb els rebels no faria , més que augmentar-ne les despeses
.armats i protegits en la fugida com ara. i exposar-nos a contratemps que serien con-

siderats com una follia), i si a més a més
.-- podia obtenir-se'n	 alguna compensació im-

Fi	 de	 temporada
Portant.

Aquí	 tens explicat,	 amic lector,,	 per gtrè.
Articles a fora preu Río de Oro és avui tema d'actualitat, fins

'	 durantelmesdefebrer ' prescindint dels patètics reportatges que da-
quells arenals ens han fet els monàrquics

JAUME I, tt evadits de Villa Cisneros.
'	 Telèfon X1655 E. M.

Viatges
Rambla Canaletes, 2 i 4 • BARCELONA

Lliura: Bitllets de ferrocarril i Passatges marítims i aeris; els Bitllets

quilomètrics espanyols, a l'acte, facilitant ensems al client la fo-

tografia necessària.

Reserva: Seients en els trens ràpids, Places en Pullmans i cotxes-

llits, Habitacions en els millors hotels, Autocars per a gran

turisme.

Organiza: també: Viatges individuals a preu fet, Excursions,

Peregrinacions, Congressos, Creuers i molt especialment

Viatges de noces: a Roma utilitzant els bitllets reduïts del

70 °/, que com Agència emissora dels ferrocarrils de l'Estat

Italià lliura a l'acte a tot client al qual interessin.

REACCIÓ PACIFISTAI" d'Ordré"E Bloc 
Es just reconèixer que hi ha homes que

donen proves d'un coratge lloable persistint
amb energia a treballar en interès de la pau,
malgrat que de diversos llocs del món arribi
l'eco de les canonades i que els núvols es car-
reguin cada vegada més d'electricitat ame-
naçada.

Aqueix coratge és més digne de remarcar
perquè es conserva Integre davafit dels obs-
tacles que cada dia es multipliquen i entre-
banquen l'assoliment de llurs objectius, i les
màscares de perillosos pertorbadors comencen
a caure. Ahir mateix l'Agència Wolff, oficiosa
i per tant actualment inspirada per Hitler,
preveu, —et pour cause-el fracàs de la
Conferència del Desarmament, mentre l'ac-
titud de Nado:ny a Ginebra és cada dia més
arrogant i la delegació italo-feixista ostenta
pretensions inacceptables, quan no subratlla
les seves intencions amb silencis eloqüentís-
sims. Davant de l'evident mala fe des falsos
pacifistes, els homes de bona voluntat no es
descoratgen en llur obra benèfica. !Es com-
movedor, s'ha de convenir; però cal pendre
precaucions per l'endemà si tots els esforços
fracassessin.

Es el mateix Herriot que en un article
recent parla del dolor sentit tot llegint en les
Memòries de Stresemann que l'estadista ale-
many perseguia, en la seva política d'acos-
tament a França, la finalitat de dur-la a en-
gany, és a dir, obtenir favors i guanyar
temps. I encara hi ha qui gosa comparar
Stresemann amb Briand!

Herriot confessa amb amargor que ha vol-
gut l'allibera• ió del Ruhr, l'evacuació de
Renània i la reducció gairebé a zero de les
reparacions, mentre que França restant a
Renània hauria estat segura almenys fins a
1 935 !

Si l'ex-cap del govern francès veu la pau
amenaçada seriosament, ell que ha despès
tantes energies per consolidar-la, ca: reconèi-
xer que el perill existeix.

Els pobles, doncs, han de seguir els esde-
veniments per tal de poder jutjar de quina
part es troben els cínics artífexs de la guerra
i els pacifistes humanitaris.

Els fets més notables d'aquest moment són,
d'una banda, l'agreujament de la situació a
Extrem Orient, i, d'altra banda, la constitu-
ció d'un bloc de l'ordre europeu per iniciativa
de la Petita (Entesa.

A les vores de 'la mar Groga les colles
hilitars guanyen ferreny i es llencen a una
aventura bellicosa les co!nseqüárícies de .là
qual horroritzen només de pensar-hi, i'sobre
les ribes del Danubi es prova de contrarestar
les amenaces bellicoses de lees colles feixistes

-milïtaristes.
Què passarà a ]'Extrem Orient? Quina

serà l'actitud que pendrà la Societat de yes
Nacions?

L'article i6 del Pacte d'aquesta institució
arriba a considerar l'Estat que recorre a la
guerra, com responsable ipso facto d'un acte
de guerra contra tots els altres membres de
la S. de les N.

Titulesco

ebons aq	 p
'nits a la institució han de proporcionar els
mitjans per a la constitució d'un exèrcit in-
ternacional per a sostenir la Xina, com a
nació agredida. 'El govern xinès espera molt
d'aquesta intervenció de Ila Societat de les
Nacions. En efecte, el primer ministre, par-
lant als represéntants de l'exèrcit xinès, di-
gué que la S. de les N. no abandonarà la
Xina indefensa, després d'haver sostingut el
dret. No debades han mort deu milions d'ho-
mes per abatre el militarisme, ha conclòs el
primer ministre xinès.

I)esgraciadament, no sols el militarisme 
—ingenu ministre d'aquell Celest Imperi que

està per transformar-se en un infern de foc

i de mort —, sinó moltes altres coses havien
d'haver estat abatudes amb la guerra gran, l

com totes les hegemonies, les diplomàcies
secretes, i, viceversa, havia de fer-se triom-
far alguna cosa que és, al contrari, comba-
tuda actua'ment an molts països com 1'espe-

à '	 1' tol ' 'ó del's ' obles lar+t democr tic, A au	 crisi	 p	 ,
fraternitat internacional... Ah, si poguessin
ressuscitar tants milions de morts i veiessin
que en fou de va llur sacrifici!

**•

La tesi francesa d'organitzar la seguretat
primer que el desarmament, ha tingut un
primer èxit en lla formació d'un bloc defensiu
de la -Petita Entesa, la idea del qual nasqué
en la darrera reunió de ministres d'aquest9
que tingué lloc a Belgrado poques setmanes
enrera.

'Trobant-se a Ginebra Benes, Titulesco i
Jevititch, ministres de l'Exterior de Txecoes-
lovàquia, Romania i Iugoeslàvia respectiva-
ment, no podien romandre indiferents davant
de la campanya en pro de la revisió dels trac-
tats, i dels armaments secrets i de les intri-
gues de la Conferència del Desarmament, i
han començat converses per tal d'arribar rà-
idament a l'elaboració d'un estatut ,políticP

—	 .- —

Quan Brieux — del qual parlà el nostre
comj5any Joan Tomàs en un recent article
aparegut en aquestes pàgines — pretengué
un lloc a l'Acadèmia Francesa, anà a visi-
tar Sardou, a qui digué:

—Els temes que he triat, els duia a la
sang.

—Aleshores — digué Sardou, acompanyant
a la porta l'autor d'Els tarats —, dispenseu
que nv us estrenyi la mà.

Ara que diuen que la frase no és autèn-
tica.

¥
.1 o IIR OM PIBLE%IÇO^

Bloc de caràcter pacifista i, com s'entén,

marcadament antirevisionista, les persones
que l'han constituït en són la millor ga-
rantia: Però el que és significatiu, és la seva
formació. Aquesta necessitat d'estrényer-se
més fortament és deguda indiscutiblement a
preocupacions per a un esdevenidor més o
menys llunyà. I de 'les preocupacions a les
precaucions, per la gent prudent, el pas és

curt. Aquells tres (Estats, que són en certa
manera sota l'esfera d'imtluencia del Qual
d'Orsay, mo constituiran mai un perill per a
la pau ; més aviat la força que cónstitüeix
llur unió és un .avís a la coalició feixista i
també un exemple saludable per a tots els
que .podrien actuar per oposar-se a l'onada
antidemocràtica i belhcosa que s'ha estès més
d'ençà que Hitler ha assumit el poder a Ale-
manya, amb els mateixos mitjans fraudu-
lents que emprà Mussolini a Itàlia.

EI millor mitjà per combatre avui la co-
alició feixista internacional, és demostrar que
no se li té por, i que si cal se sap afrontar-la
amb tots els mitjans, sense excloure'n cap.
Sortir de l'ociós camp de les paraules vanes,
pot ésser necessari,

A Berlín i .a Roma la iniciativa de Benes
i dels .seus collegues ha produït certament
una impressió més desastrosa que no .pas mil
discursos pronunciats en les sales ginebrines.

El bloc de la Petita 'Entesa, que és obert
a tots els .països democràtics, es pot per això

Per tant, la decisió que prengui la immi- 1 considerar almenys com un bon símptoma.
nent Assemblea de la S. de les N. reves-
tirà una excepcional importància, ja que és	 TIGGlS
la primera vegada que es ,presenta un cas
semblant.	 1-- 	

S a	 oest article tots 	 niaïsos adhe-
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EL CINEMA
AL MARGE D'UNA ESTRENA

QQQram  a c^ Records de Florelle

Florelle, la gentilíssirn.a artista de cinema falla la promesa que Ii féu el director d'un
que els barcelonins hem admirat aquesta tem - gran establiment .parisenc i perquè la seva
porada en L'Atlantide, en Monsieur, Madame germana, Rente Lor — la petite Jemnne de
et Bibi i, sobretot, en L'Opéra de Ouat'spus . Millière del Principal Palaee — li havia elo
i	 t'umuites, retorrrh darrerament al m•usic- giat molt sovint la nostra capital.	 Florelle
hall ; ]i havien ofert, amb tots e: honors, el vivia aleshores preocupada en extrem, negui_
lloc de primera estrella a la revista del Fo- tosa. Tot eren cables que anaven i venien
lies-Bergère deParís. Al cap d'unes setma- de	 'Havana.	Un amor llunyà? No; una
nes, però, abandonava altra vegada el music- aventura que s'extingia. L'aventura era no
hall per consagrar-se gairebé exclusivament menys que el seu casament, dut .a terme, en
al cinema ; no trobà	Florelle al music-hall una ermita de les afores de Mèxic, amb un

jove de la millor societat me-
xicana, al qual havia el seu
pare, després, negat el pa r

a la sal.	 Florelle es veia obli-
Bada a treballar, i el marit,
reclòs tot el sant dia a una

j pensió del	 carrer de Pelai,
s '`x	 1	t comprenia, com ella, que la

separació s'imposava. Els ca-
_ b:es a i1'Havana amaven adre-

J çats i provenien d'un advo-
a nat que traanitava aqueixa

separació forçosa.
r,= Florelle, ací	 havia guardat

des del primer moment, res-
pecte	 aqueixa	aventura, la
discreció amés absáuta. Jo la
vaig saber ,arran d'haver to-
pat Florelle a un estanc com-

k ° prant dos puros.
l^

^	 v
—Pour ma emme de

j{k	 ^ chambre...
Ni ho vaig creure, ni ella

^ á t	 a es quedà convençuda que jo
ó	 I	 i ho cregués. Aviat vaig estar

al corrent Be qui es fumava
en realitat els puros.

Dios anys més tard, vaig
\cure Florelle al Casino de
París.	 Hl actuava amb un
jove artista amb el qual, su-
posant ella baver	 trobat el
company ideal, estava molt
lligada des de feia ja algun

a	 temps.	 Aquest jove artista,
que Florelle no anomena en

p	les seves Memòries publica-
é °` des	 a	 Marianne	 i •que en

aquella època es distingia ja
' u per	 la	 seva	 «obstinació	a

aconseguir	la	 finalitat pro-
Un a dedicatòria barcelonina de Florelle posada,	 costés	el	 que cos-

tés», era Henri IGarat. Pobra
Florelle! Henri Garat, gens

A fi de justificar el convencionalisme in-
herent a moltes històries cinematogràfiques,
hom invoca sovint la psicologia del poble
americà. Una gent diferent, un poble ex-
traordinari, uns altres costums, una taula de
valors morals distiinta; heus :aquí, ens diuen,
el que caldiia no oblidar quan examinem
aquelles històries de vells negociants i de jo-
ves despreocupats, que ens trameten d'Amè-
rica i que a nosaltres, llatins, ens fam adès
somriure per llur ingenuïtat, adés ens sor-
prenen per llurs ineongrüències psicològiques.

Que cada .poble té una idio-
sincràsia, res menys discutible,
que la distància que hi ha en-
tre San Francisco i Barcelona
és considerable, ningú no és
capaç de negaraho, perd que
els americans, la gent del mou
món — que, encara que inou,
no és del tot original —, en el
fons són gent idèntica a mos

-altres i que :a fi de comptes
les diferéncies no afecten s mó
els costums, és a dir, aque-
lles formes variables d'adap-
tar els judicis morals a les con-
tingències de la vida social, és
el que sempre hem tingut per
evident i el que cada diga ens
confirmen els bons films, dar-
rerament Què val el diner,
Chame, Sang jove, etc.

Aquella justificació que as-
senyalàvem en començar ens
hi semblat doncs sempre fal-
daciosa. Massa còmoda per
prescindir de la lògica que de-
vem exigir ales històries dra-
máti°ques. A tot el móin hi ha
excèntrics i precisament la se-
va excepció els fa doblement
interessants pel dramaturg i
cineista, però el cinema, que
vol agavellar "la màxima po-
pularitat, tractarà els excèn-
trics com a tals, és a dïr , re-
fe,rintalos senseexcepció a la
norma de la majoria, que en
dl cinema són els que manen.
1 com que la majoria, a des-
grat de totes les iinconseqüèn-
cies de la vida, está per 1'a
moral, si més no com .a garantia de pati i
tranqúillitat, el cinema americà, que vol cap-
tar-se la simpáti.a de la gent, estar« així
mateix per la moral, i veureu invariable-
ment en tots els films representatius, com
després d'u'na sèrie de jocs 'més o menys
perillosos pels camins de la violència i de
l'erotisme, al final, la moral de` l'Evangeli;
interpretada pi- Wïlltam Hays, que és la
moral laica del ciutadà standard , que visqui
a Hollywood o que visqui a Barcelona, triomr
fa a bastament per trainquillitzar les cons-
ciències dels censors i dels defensors "de
l'ordre.

En el darrer film de 'Claxence Brown' ens

Fi de temporada
Articles a fora pren

'	durant el mes defebrer

JAUME, I, ii

'	 Telèfon 11655

c olìseum
TOTS ELS DIES

Vodevil alegre estimulant, apte

per a totes les persones amants

de divertir-se. Diàlegs en castellà

Es un F'rIm Paramount

.

Amb MARIE GLORY

E RNAND GRAVEM

presenten una noia emancipada, lliure de
prejudicis. El seu pare és un embriac que
creu que fa joventut ha de fer el que vul-
gui. Tot això no justifica que aquesta noia
passi per una ánima lliure, com diu el títol.
Hi ha una llibertat envers certs prejudicis
socials sens dubte, però en •canvi hi ha ún
esclavatge envers els instints i les extrava-
gàncies que no .aconsegueix sinó portar a la
pobra noia un seguit de disgustos. Es a dir,
que el film, després de debutar per una dia-
triba contra la tradició i les regles socials i

Norma Shearer

de donar a aquesta diatriba tots els caires
d'una cosa simpática en la ,persona de Nor-
ma Shearer, 'acaba com una faula edificant,
destruint totes les belles illusioms que podien
fer-se algunes persones sobre el sentir i l'è-
xit d'una vida al marge de. la llei• 1 tot això,
obra de Clarence Brown, que ha demostrat
mantes vegades una gran perspicàcia psico-
lógica.	 .

E1 film no és més que discret, ,però hi ha
Norma Shearer, més simpática i més intel-
ligent que mai. Gangsters, assassinats, judi-
cis, ells ingredients més freqüents en la pro-
ducció d'avui dia. Esperem pacientment que
passi aquesta vogà que ja ens comença a
cansar. ,L'aprovació de la llei humida potser
acabaria amb Ca ratxa dels films de gangs-
ters ; almenys els llevaria aquella emoció de
la cosa actual, u• tant els acredita davant
dels públics, particularmeint del públic ame-
ri^cà, perquè si bé devem al gènere algunes
cintes magistrals, la veritat és que avui ci
gangster cinematogràfic ha esdevingut un in-
trús que va a malmetre molts films que d'al-
tra manera es desenvoluparien dins una at-
mosfera més normal o almenys més original.

Josxr PALAU

GRAN ÈXIT

TIVOLI

1

o	 ^ .

y	 ^^
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El Dorado Oeste
amb

George O'Brien

Mort de Paf O'Sullívan
Feia poc que, en ocasió de complir-se el

quart .any del naixement de Mickey, el seu
creador Walt Disney, donava a l'agència
Opera Mumdi un article explicant les trans-
formacions complicades que sofreix aquella
taca de tinta animada des de la taula de tre-
balI a la pantalla,

Per 'bé que amb unes setmanes de retard,
aquesta notícia alegre s'enllaça amb una al-
tra de trista : la mort, a quaranta cinc anys,
de Pat O'Sullivan, el creador del Gat Fèlix,
vedette dels primers films de dibuixos ani-
mats.

L'obra de Suilivan ha estat, ja és prou
sabut de la -gent de gust, amplificada i su-
perada, ja que després d'ell l'èxit i els per-
feccionaments dels films de dibuixos animats
han anat en creixença. Però eh l fou el primer
poeta d'aquest nou gknere.

Seleccions

Filmoïono

Presenta les 5 millors

produccions de

cinema europeu

•

Saló Catalunya

Tots els dies

Amores de
media noche

Director: A. Gennina
Producció francesa

r

Dissabte al

FÈMINA

Las maletas del
senyor O. F.

Director: Granowsky
Producció alemanya

CJ

Properament:

HAMPA
(Berlín Alexanderplatz)

Director: Póil Jutzi
Protiuccïó alemanya

I^
lJ

LA LÍNEA
GENERAL

Producció S. M. Eisenstein
Producció russa

zJuillct
4

.	 de RENÉ CLAIR

Producció francesa

l'acollida que esperava i que el seu art i el
seu encís feien preveure.

Una vegada més, Florelle fracassava en el
seu intent de reeixir, a mida del que ella val,
en el music.hall. Per quina causa? Jacques
Charles, en el seu recent llibre De Gaby
Deslys à Misstinguett, que en una altra oca-
sió vull comentar ací, explica les raons per
què a les taules no .assoleix Florelle l'èxit
que porta guanyat a la ipantalla. «Florelle —
ve- a dir — :no ha pogut mai disciplinar ni el
seu talent ni el seu carácter ; té dies bans i
dies do:ants ; la saya personalitat artística
sofreix, de vegades, com una paràlisi ; cal
arreplegar-la en un dels seus •boas dies per-
què el resultat sigui esplèndid i call, pel con-
trari, deixar-la els dies dolents ; interpretar
cada vespre lee mateixes escenes i a la ma-
teixa hora fer el mateix gest i dir la ma-
teixa frase, deu ésser per Florelle una cosa
ocliosa ; al cinema, es dóna tot d'un cop,
i prou.

En les paraules de Jacques Charles hi hq
una gran part de veritat. Perd no tota la
veritat. Jo he tractat F:orelle; l'he tractat
en hores tristes i en hores de joia, i sem-
pre he vist brillar d'iguai manera els seus
ulls clars, sempre s'ha mostrat amable i es-
perançada, sempre ha rebut amb un somriu-
re les noves dels alts i baixos de la seva
vida. Florelle és una dona entorn de la qual
ha mancat la cordialitat, una dona que ha
estat traïd:a per l'amor. Par això, com ella
mateixa ha confessat, ha earriscat la seva
sort a tots els jocsn. Per això la seva exis-
tència ha estat d'una inquietud oonstamt.
Per això pot cantar en Tumultes, amb tota
la seva ironia, amb tota la seva melaincolia,
a,mb tota la seva exaltació

Qui j'aüne...? Problème!
Je ne satis moi-méme.
Mon cc ua est bohème

toujotws.

Jo vaig conèixer Florelle el mes d'abri;
de l'any J927, quan estigué a Barcelona
actuant, al Còmic, en la revista Love-sne.
Havia treballat llarg temps a l'Amèrica es-
panyola, d'on feia .poc que havia arribat, i
acceptà el contracte dell Còmic pe:iquè li

recomanable com a home, li féu mil anales
passades. Data d'aleshores un incident so-
rollós promogut .per la gelosia entre J.ane
Marmac i Florelle i que costa a aquesta,
ultra una humiliació .per escrit, haver d'a-
bandonar París i la possibilitat de consoli-
dar, ,per l'instant, els seus triomfs d'artista.

Després... Després, .a Berlín, un català,
l'amic Xavier G&iell, troba Florelle caiguda
i li ofereix primer cantar urnes cançons en el
film Amor solfeando i, més endavant, la
presentació a Pabst. Es la resurrecció de Flo-
relle. Garat va pcl seu cantó, i Florelle, a
la fi, porta camisa, si és possib:.e expressar

-se així. La. vie, — escriu al capdavall de les
aibans alludides Memòries — est dlevenue
belle pour moi. S'ho mereix. Perquè és 'una
gran artista. Perquè és una gran dona. Pel
seu talent. Pel seu cor.

Jonx TOMAS

La escuadrilla deshecha

NO ÉS D'AVIACIÓ

Lii Dagover

Otto Gebühr

Hans Stüwe

en

Avui

Gran èxit

al

UNA EXCLUSIVA

FEBRER BLAY



Uua escena del -segon acte

EL TEATRE
[:   T   [, [  i 	 Balls de Carnaval M	 î e__ D u b õ s

J. M. de Sagarra, El Cafè de la Marina (Romea)
Ja tenim a sobre el Carnaval. No sabem

com serà al carrer, on sembla que cada any
perd importància, málgrat els intents, més
o menys reeixits que es fan per revifar-lo.
Però si al carrer dóna pocs senyals de vida,
no ocorre pas el mateix pel que fa a les fes

-tes en lloc tancat. Els balls, de totes menes
i per a tots els gustos i totes les posicions
socials, tenen èxit sempre, i és per aquesta
raó que se'n fan sempre de nous a fi de
satisfer les ganes de divertir-se que no es
perden mai.

Hom cerca de donar un caient determinat
a aquesta mena de festes, a fi de suscitar
l'interès del públic i fugir del que ja és co-
negut o esbravat.

Però costa tant trobar una diversió nova!
No cal, tainpoc ; renovar amb bon gust les
existents, ja bhsta.

Dilluns que ve, el Círcol Artístic, volent
renovar la seva tradició, ha fugit del marc
sever i vuitcentista del Liceu per anar-se'n
a la Bohèmia, decorada com una manígua,
per posar-se a to amb un corrent dels nos-
tres dies un dels símptomes del qual és la
voga de 1a música cubana.

1 un grup d'elements relacionats amb el
cinema, diumenge, convertirà el Ritz en una
mostra de diversos ambients de grans ciu-
tats, i, nota curiosa que serà un dels atrac-
tius més captadors d'assistents a la festa, hi
serà installada una imitació d'estudis cime-
matogràfies, amb aparells de debò. Així
doncs, aquest ball que s'ha anomenat de la
fantasia cinematogràfica, serà, sota aquest
aspecte, d'una fantasia basada en un ele-
ment de realitat.

D'altres balls, púbics i més o menys pri-
vats, s'anuncien. 1 és°gairebé segur que tots
tindran el seu èxit. Al capdavall, de crisi se'n
parla niés del que n'hi ha, i amb crisi i tot,
la gent volon divertirse, i fàn ben fet.

LÎ

Josep Maria de Sagarra ha introduït un
nou personatge en el seu teatre. Un nou
personatge que en les produccions a què ens
tenia acostumats no hi era pas massa sovint
ni tampoc, quan hi era, s'lli mantenia amb
gaire regularitat.

Aquest nou personatge que Sagarra ens
posa al davant en El Cafè de la Marina,
estrenat la setmana passada a Romea, és
l'ambient. L'ambient, en aquesta obra que

l'autor subtitula poema, sense cap qualifica
-tiu, és el protagonista de l'acció. N'és l'ele-

ment més important, ho abassega tot ; ell
és qui s'enduu els personatges a moure's
com es mouen, a sentir com senten, a pen-
sar com pensen ; ell és qui dirigeix •'acció,
que Ii dóna sentit, que ens la fa entendre,
que ens hi posa íntimament en contacte des.
que sobra la cortina per primera vegada
per començar la represeinta•ció fins que es
tanca després que aquesta és acabada.

Sagarra, en posar-se a treballar em aques-
ta seva darrera obra, ha volgut despullar -se
deliberadament i a tota consciéincia de tot
allò que fins ara havia semblat essencial i
imprescindible en els seus drames i comè-
dies.

Sagarra ha decidit prescindir de tots
aquells accessoris, de toles aquelles fórmu-
les, de totes aquelles receptes que fins no
fa gaire di havíem vist usar profusament i
sense els quals hom podia creure que el tea-
tre de Sagarra no podia existir. L'autor ha
arreconat aquella guardarroba mig seg:e xix
mig fantasrsta que hom ja considerava in-
separable d'ell, ha eixalat el seu lirisme, ha
fermat curt la seva imagiinació, ha tancat
amb pany i clau aquell doll de consonants
que sortien de ]a seva ploma sense cap es-
forç, sense cap violència ; ha arraconat, en
fi, les àries i els pinyols. 1 deixant de banda
tots aquests elements que Ii havien repre-
sentaint quasi sempre un èxit segur, ha vol-
gut provar fortuna amb d'altres de què no
s'havia servit mai i que semblaven els més
allunyats del seu talent dramàtic.

I quan Sagarra s'ora volgut despendre de
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FANTASIO
patrocinada per la prestigiosa re-

vista Films Selectos per a presenta-

cid de la gran actria

L'esdeveniment de l'any

Es venen localitats a les guixetes
del Fantàsio, Centre de Localitats,
i a Films Selectos, Diputació, 211

totes aquelles condicions extrínseques que
guarnien les seves obres anteriors i les ca-
racteritzaven com a teatre poètic, quan ha
deixat de banda els abillaments evocadors,
els medis polits; les vaguetats de temps i
de lloc que conspiraven al mateix fi, quan
ha abandonat el dring dels consonants i les
volades (friques, quan s'ha encarat amb al-
guna cosa més viva i més directa, quan s'ha
refiat gairebé només del seu tarannà d'ob-

servidor i del seu do de. captació, qúam ha
reduït da seva forma poética a una expres-
sió més eixuta i continguda, és quan Josep
Maria de Sagarra ens ha dat la millor obra
poética del seu teatre.

La millor obra ,poètica per tal Com en ella
el seu autor ha alliberat la seva inspiració
del partit pres ari què abans la comprimia.
En dirigir-la ers aquella vida que el nostre
poetaestima tant, vers aquell medi que té
tan conegut, en el qual ha passat tantes
temporades, vers aquella gent amb què l'au

-tor ha viscut prenent part en les seves con-
versacions ; interessant-se en els seus que-
fers, la inspiració ha rajat lliure i espon-
tània d'una perfecta coordinació entre e9
talent de Sagarra i allò que ha pres per tema
de la seva creació.

Segarra, en El Cafè de la Máriva; ha
posat a contribució tota la seva experiència
de la vida marinera de la nostra Costa Brava.
Ací l'estil peculiar de ;'autor es combina amb
una prodigiosa naturalitat amb e lèxic i el
fraseig d'aquella gent rústega i instintiva, a
estones delicada, a esta les brutal.

Imatges carregades de plasticitat, paraules
gr Miques i representatives ; tota la nomon-
clatura ictiolbgica deis inostres pescadors, tots
els seus modismes i frases fetes, sónabocats
en els didlegs saborosos des concurrents d'a-
quest Cafè de la Marina on vénen a arros-
segar la seva mandra i a donar curs a la
seva necessitat d'esplai els mariners i pesca-
dors de poble on es descabdella l'acció.

Aquesta, a desgrat de la seva progressió,
que l'autor té sempre present, sembla que
tingui més .per objecte servir de suport a un
seguit d'escenes magníficament dibuixades,
plenes de vida i de frescor, i a la desfilada
d'una esplèndida co•lecció de tipus treballats
a pie relleu, que no pas mantenir una tivam-
tor dramutica de cap a cap de d'obra, suspesa
tota la peripècia del seu desenllaç.

Sagarra, que altres vegades se'ns ha ofert
com un autor realista, amb El Cafè de la
Marina ens demostra de quina excel1ent qua-
litat és ell seu realismo. Un realisme net i
desembafat, sense truculències, sense esga-
rips i sonso brams ; un realisme fet tat ell
(le lleugeresa i finor. 'Bon exomple n'és l'aca-
bament del segon acte, en el qual intervé la
més petita quantitat possible d'elements rea-
listes, però que per llur perfecta dosificació
condensen la màxima suma d'emotivitat.

No és tan bou. exemple, però, la interven-
cié, en el segon acte, d'aquolla actriu. de café
concert i el seu acompanyant ; aquesta esce-
na queda potser una mica feixuga per massa
insisténcia sobre el caprici de la mossa i la
desairada actitud del seu acompanyant
ambdues coses bon tros inversemblants —,
però amb aquesta escena ens concreta de
manera clara i precisa el caràcter de Claudi.
Tot amb tot, podria ésser una mica alteu-
gerida.

Es admirable de vivacitat i gracia l'escena
de ball amb què comença l'acte segon ; les
dites i respostes, els comentaris, les sentèn-
cies que hom hi sent. El diàleg entre Liben
i Mussié Bem.at és bo de debe. 'Si haguéssim
de citar escenes, les hauríem d'esmentar totes.

L'obra es troba servida de manera eficient
i immillorable amb el decorat de Fontanals,
que ha construït un interior de cafè lluminós
i alegre, just de proporcions i harmònic d'en

-tonació; quant als detalls d'accessoris i ser-
veis, està molt lluny del j oc més o menys a
què hom ens ha sotmès tantes vegades. Altres
vegades ho herd pogut observar, i aquesta
ho hem corroborat una vegada més. Sagarra
ha trobat en l'esceno rafia de Fontanals un
collaborador insubstituïble.

Quant a ]a companyia Vila-Daví que inter-
preta l'obra, tots treballen en una unitat
d'entusiasme i devoció.

uiQu¡n^ona
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que serà filmada per

ORPHEA FILMS

Aquesta pel •lícula no será
projectada aquesta tem-
porada en cap més saló
de Barcelona. Per prepa-
rar aquesta solemne es-
trena, el divendres tarda

no es Para funció.

Es despatxen localitats a
la guixeta per l'estrena i

dos dies successius

Un entrec$te o va xuclant amb una paella
la copa verda de pippermint, que mentre no
es demostri el contrari és la beguda que fa
més illusió a les dones de 1933

Marie Dubas canta, balla •i recita; tolt
alhora o per separat, però mai separat del
tot, perquè quan canta les oainçons, les diu
en un moment amb tot un aire confidencial,
com si recités una cosa a cau d'orella i la
volgués guarnir de ritme i de llum ; i quain
descansen les seves cordes vocals i amb els
braços i les cames segueix una melodia, els
seus ulls canten i el seu iras enraona. La
característica de Marie Dabas és l'expressió
i la vivacitat. Mario Dabas projecta .aquest
sentiment tan viu, tan directe, tan desver-
gonyit, que acostumen a projectar les mer

-les i els rossinyols quan Ino estan engabiats ;
és per això que ella, vestida de blanc, fa
l'efecte d'un gram ocell projectat sobre una
pantalla.

¡El gènere de Marie Dubas és el cuplet
popular, o la cançoneta dramatitzada o pa-
rodiada, però sempre amb aquesta inflexió
del carrer de París, això que només té el
carrer de París, una mica premiós, uua
mica castigat, amb carros de verdures al
mig i botigues de roba vella i de violins
trencats.

Aquella literatura que s'ha fet sobre les
cançons de Montmartre, és una cosa que
existeix, i quan no és literatura, sinó "quan
és ánima i fisiologia, com en el cas de
Marie Dabas, resulta una de les coses més
dolces i més vellutades del món. 'E gémere
de Marie Dabas és completament popular.

Marie Dubas parla del cinema i sent el
cinema i vol donar al seu art aquest aire
d'evocació, de vida tallada i suggerida à
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DIUMENGE 26, A LES 10 DE LA VETLLA

_	 ♦Cinematogràfkai_	 Gran Ball de la Fantasia 

La sensació de Carnestoltes	 Per invitacions, a I'kiotel Ritz
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& 3^J. - QARC- LONA

LE/ L.L.ETREð
Novella burgesa
M^vnhls n^n1v4$^i^

ANTICIPACIONS

El darrer llibre de Huxley
VARIETATS
Dimissió de Heinrich Mann

W eI I	 1	 1)e vegades, les notícies .de les agències
s'han d'acollir amb precaucians. Per no ha- La temença de la mort ha estat sempre dable de la civilització, en la qual si hom

^^`
ver-ho fet així, vàrem donar per mort— un gran instrument creador de vida.	 I	 el té alguna contrarietat o simplement s'avor-
casa en qué d'altra banda coincidírem amb seu resultat immediat, aquest daler d'immor- reix,	 un	 estupefaent	 inofensiu	 anomenat

La lectura d'aquesta novella castellana — veu tot solucionat. Llegint aquestes produc- tots els	 diaris	 barcelonins — 1'èscriptor	 ah - talitat, de supervivencia, és el que seguramont sona dóna la felicitat i 1'oblit.	 \11a la mare,
Siete	 do;nirti_,o .	 rojos — apareguda	 suara, cions que pretenen ésser educatives i efica- g:è ' Galsworthy quan encara havia de tai - mena mólts homes a donar esguards sobre envellida i gastada,	 mor,	 i el fill, que en
m'ha suggerit algunes conslderacians a 1 i- ces, comencem a posar en dubte d'eficácia dar uns dies a morir. el futur, i a imaginar el destí de la nostra la seva vida sa:vatge ha llegit um vell exem-
torn d'aquest génere que la Rússia camu- — en	 aquest sentit, naturallment — de l'o- Ara, alguns telegrames han donat la nova societat	 i el	 canvi	 que han	 de sofrir	 les Alar ck Shalcespeare (ara prohibit), topa vio-
nista ha posat de moda en el nostre temps. era d'art.	 Al ;ans havíem de saber quin és que Thomas Mann havia dimitit de l'Aca- condicions de vida. Els anglesos han tingut lentament amb tota la concepció .del món
Massa debatuda ha estat la qüestió de fart el camí que mena al veritable benestar i demia Prussiana, quan el que ha pres aques- sempre un	 tirat exomplar envers aquests modern que fereix la seva sensibilitat i ofèn
proletari i l art•burg4ès perquè tractéssim de a la felicitat de 1'bome, En tot cas no serà ta decisiG ha estat el seu germà, Heinrich. exercicis 1 1'homas Moore, amb la seva Ufo- els seus prejudicis de salvatge. La seva pe
descobrir-hi	 caires	 nous,	 Per	 altra banda, l'assenyalat er. aquestes produccions que no Uoleu saber per què Hei;nrich Mann ha P l	 'amuel Butler Bulwer Lytton	 Conan sició de defensor de la nostra .moral arcaica
s'ha exagerat tant l'afany de descobrir coses poden convèncer ningú que tingui una mica dimitit, com la pintora	 Kallavitz? Tots dos Oo.ie, Benson, i principalment W,elis, ens esdevé terriblement immoral als ulls de tot-
moves, que aviat ser 'l una virtut ressuscitar de reny, i la mala fe de les quals salta massa havien	 signat un m'mllc,t als intelleetual', lían proposat més d'una vegada aquests viat- hom. I)e,pre, d'una discussió amb um dels
lesue hem	 erdut. A nosaltres, en aquest a la vista. iEl mateix Sender -- i con figuren,sti	 ue d'es uerra	 entre els	 uals 	 és clar, ges enllà dels anys, excursions que donen controladors del món, que és un dels capí-

lnocas	 ons guia Ini	 un	 interès ni 1' cure 	 i parlo en to general -ens pinta un amo ári- socialistes i comunistes.	 queha estat fixat un camp ban extens a 1a imaginació. Em 1'es- toa més	 intelligents	 del	 llibre, eQ	 salvatge
dícul,	 ridícul entre burgesos com pels	 carrers	 de	 Berlín.	 iEl	 ministre d'1n - perit'britanir, perv', aquesta darrera qualitat es retira a fer de nou ermità, fins que la
entre obrers, entre esquerres i dre- sempre és subordinada a la
tes — v,que	 eso	 son	 vaciedades,, lògica més estricta, i aix( els
deia Unamuno—, però Sender em dos darrers exemplars d'a-	 x^
nom d'aquest arriar ridícul es bur- j quest genere d'anticipacions, i' ,i`ter'is
la de l'amor burgs. Això no sola- i Pub'1ic Paces, de Harold Ni-
ment es troba en Sender . La re- cholson, i Brave New IUdrld, j
marca pat fer-se àdhuc en novel- 1 d':4iidous 'H uxley, tenen uns 1
listes de 1'.al ala d'un Siinclair Le- sb:ids fonaments en una pila
wis, en el seu Carrer Major — per vr, de teories possibles i .actuals.
altra batida pie de belleses — a I'es- L'obra de	 Nie'lu son, pel j
cena que retreurem. Hi ha una ca- seu abast estrictament polí- 	 g
sadeta de poc, una noia de ciutat tic	 i	 pacifista,	 s'emparenta
educada i plena d'idees d'organit- amb La I)ictaduaa de Mr. 1,
zació .i de renovament, que ha cai- d °	 ó 10 rito m,	 de	 Vells.	 Brave

'
{i

gut en la vida quieta d'una pobla- New Tlarld (Brau Nou Món
ció rural. Fa amistat amb un jove i^ d'una citació de La Tem -t atraient i,	 en	 absdnci,a	 fiel .marit, 'estat,	 de Shakespeare)	 té,
se l'emporta a casa.	 El novellista en canvi, una originalitat de
ans mostra que la cosa no va pas- concepció i una agilitat d'i- u	 °.
sar de tocar-se les mans i sospirar, dees que acredita una vega-	 - ••;
9	 després,	 ple	 d'indignació,	 .tron da ares l'autor d'Antic, Hay t
cantra el poble que murmurava su- ^•	 ^ 	

I	 {
i Patint' L`oun1 e'rpotint d'ésser ^ tx	 p	 a

posant que hi havia hagut molt "r	 i	 C un	 esperit observador i , u^n t	 r -
rnés. I ara dic -jo : o hi ha mal o dels inés lúcids diagnostica-
no hi laa mal a dur-lo a casa. 'Si hi dors de les falles de la mostra +,

.. ha mal, té raó el poble ; si no hi època. Il n efecte, Brave New
ha mal, no cal excusar -ho amb Va II orld descriu la humanitat
idiotesa del que ''a suooeir, que al d'ací a mi!I anys, en plena

"fi i al •cap no passa d'ésser un ac- Zpoça f ordiana, però enves-
cident com qua.sevol , altre, que no 11 einrich Mann feix de passada ona pila de

prova	 ni	 justifica res,	 i que ,pot
molt ban ésser niés a prop de les trucciG pública, Rust, ha amenaçat amb dis-

grans	 tápics	 de	 la	 nostra
óP°'	 : la racio mal i 1zàció, la

conveniéncies de l'autor que de la soldre l'Acadèmia si aquest parell d'incom- mecanització	 envaïdores,	 la
veritat, encara que ,aixa, en el cas formistes seguion formant-ne part. 'E1 presi- felicitat en série, que ja ins-
present,	 sigui	 una	 cosa	 secun- dent de la	 corporació,	 von Schilling	 (que giraven a Dulhamel la seva

la
,

dària. és músic), els convocà i els avisà qui' pas- (amasa	 diatriba	 contra
Retreien això per ifemostrar a

l'extrem on pot .menar aquest afany
saya. Manin declaró que ell no era com,-
nista	 ans al contrari sovint els comunistys

civilització	 americana,	 són
dutes al punt àlgid par aquest	 r

(

®
.tt	 t	 sY,

de renovació i d'ensenyament. IEn l'han atacat, però que s'havia cregut en el curiós llibre de Huxley.	 Fin	 '	 •
tofes les 'utopies són reaellSender es blasma una noia perque deure de collalrorar en una mida als repu-

litzables i han	 estat supera- A Ido us Huxleyplora la mort dèl seu ,pare como bli can s.	 Per no crear conflictes a l'Acadè-
des. EQ :ema triplo ele X1'1 statuna burguesa i s'cnupesca tota una

teoria sobre lla mort proletària. To-
nia,	 se'n	 retirava,	 actitud en	 la qual	 el
soguien, demés de frau 1<al1 ovi1z • 	 els aca- Mundial :Comunitat, Identi-

TM tes les coses són renovades i cap- d inics Wagner, Soh if€er, O^lbener i proba- Yat i (Estabilitat, regeix la vida de tots els	 'gent desenfeinada el descobreix, la seva pe-

girades amb una gran facilitat. IEs element algun altre. éssers. nitincia esdevé un cómic espectacle, hóm
pensadors moderns es preocupen de 1-1 om ha suprimit la individualitat, manstre sn treu pretext per a urna saludable orgia

la a•ov.a ética i la fan objecte de «„E^	 Om}^oí del Llibre perillós, enemic iniplacabilu de :a solidaritat i el minyó, desesperat i avergonyit, es ^penla.
Es	 molt	 dificil	 de	 resumir	 1'argu^ment

Sinclair Lewis i ba seva ma,ller
profundes	 meditacions.	 En. matis
d'aquesta	 gent, però, tot es sin-

universal. L'art i 1'a ciència sGn acuradament
controlats. 'Els infants no neixon, sinó que d'una obra que té tot 1'enci	 en 1  rigarosa

^plif'ie 1	 i	 tous	 les	 coses	 del wenen Ah d escamp uel 'llibre it ali ten èls més a través d 'un enginyós i flivert11 procés d'in- lógica de les bases de l.a vida en el 	 brau

d'una gran claredat, ino	 pas per- petits centres de pravíncies, el govern iteli? cuit ti 1 són ^odesomboteuatst,, després de la noir món (call no oblidar que tant el pare de

deixen	 al temps '1 e tasca	 d'aclarir-ho tot, què tinguin el do	 de	 simplificar	 i aclarir, h'a adoptat un mitjà empescat pel futurista fecundaeió artificial dels òvuls Cedits per do- H!uxley, amic i seguidor de Iaarwin, com el

Es dóna el cas paradoxal, en la novella sine perquè prescindeixen sense escrúpols del Marinetti, de 1 Acadámia Italiana.
Uns quants autocars transpartaran,	 l'un

res	 t ne roses.	 Hom	 i xlueix en a uestesg	 p	 q
incubadores a riel inacabables degegantines

seu uermà	 ulian	 són matabilíssims bitle s,n	 J	 ' '	 gi ell mateix té una sòlida	 formació cienti-
dita proletària,	 que pretén viure nós	 de

les	 del moment, d'ésser 1 ecara a	 realitats
que no e' convé.

«Oué idiota ha sido el mundo hasta alio- una máquina tipogràfica per a la imppessió bessons (un mateix òvul es subdivideix en fica),	 Hi ha una pila de detalls divertits o

cosa més fictícia, més buida i escrita amb to »,	diu	 un personatge de Sender,	 ;amb d''avisos t cartells ;	 un	 altra un	 aparall de
ràdio gràcies al jiu ti	 éIs escripbors palian

Seixanta a noralnta embrions,	 idèntics rem
toY),	 i axó	 una extraordinària eh-permet

impressianants que fan d'aquesta tntt lla .no
tan sols una obra interessant i distreta, sinó

un grau més pujat de mala €e. FI primer
sobta en aquestes produccions ks el o

aquell	 coavencianent d'haver-ho	 sobrepujat
tot 1 de posseir tots els secrets. I en aquesfa fer-se sentir per un públic vast;	 un tercer ncia del treball Altrament 1'ordre sacial, una font de meditacions profundes i trans-

iendentals. La manera com el nou codi mo-que
dogmclic 	 i desenraonat, la creia fe de les frase sembla concloure's el sentit de tot l'art

Al
Aquestcotxe, una llibreria,	 comboi visitará

sobretot els llocs més retirats d'Itàlia. El per- basat en la fe:icitat de tothom, comparta di-
fcréncmes	 hchm	 durant la	 ireu-:	 predestina ral de la soc;etat és inculcat a la joventut

solucions, qu t . sacrifiquen l'humà al triomf proletari.	 Una lluita per canviar-ho- tot,
i d'una	 granfans, una cosa	 senzillíssima '°° mi acompanyant del comboi donarà e$pli- bacib •els individus,	 segons les	 aptituds ro-- liti tjançaint	 ]a liipnopèdia	 (ensenyament du-

de qualsevol	 teoria	 o	 d'una	 conveniencia
de l'autor, i aquella desimboltura de l'home simplicitat : e1 qae era blanc serà negre,	 i cacions	 sabre	 les obres	 i	 dirigirh	 Peli GÓ cials	 i	 :les	 necessitats	 eolleatives,	 i	 hi	 ha cant e1 somni) i ,la sòlida base de prejudicis

de totes les	 (oses	 i si abans reies, ara has de plorar. Tot ha d'una collecció v.ulgaritzadora. alfes	 intelligents,	 betes	 secundaris,	 deltes, o regles de conducta que això produeix són
que creu que rientso
anenyspreant'.es 	 si5tem^ticament, 	 ja	 s'ho d'ésser	 nou	 i	 tot	 canviat.	 Les	 prostitutes

i	 lladres, Faeéeíes diefa1orials
S 	 d'ïtelligéncia decreixentes 	 ngavines i t'

i aptes	 als treballs més baixos. La vidaper
unes troballes de les quals H u xley sap treure
una .pila d'efectes en e] curs de la novella.

-------- __.___—..	 ___-.	 _
seran santes cim en 1 1Slniak,	 els
si roben la burgesia com Stal'vn, seran g10- sexual, consirierada	 mCo	 a cosa normal, ne- Les idees que hom té sobre la felicitat uni-

rificats.	 L'amor no s'assemblard a l'amor, !Els uTreizen de L'Intransigeamt van recollir  cessària	 i	 saludable,	 és	 iniciada	 en	 la	 in- versal i que troben nin intdrpret irònic en la
d l C	 t' d 	 d 1 MG	 6n t^mbé

ni e: dolor Ini l'odi. Tot ha d'ésser canviat,
tot portat sense cap 'mirament, amb totes
les paraules gruixudes del diccionari i .amb
tots els renecs.

«Qué idiota ha sido el mundo hasta aho-
ealn... I tainmateix, és possible que al fons
sigui així ; que segui veritat que el món ha
estat idiota. Es molt possible que tot el
que hem venerat fins ara, en aquest seintit,

de fantasmes, s però,
  hàgi

 oteócas, 	 veritat
mo s'hauria refugiat pas en les solucions que
e

n

s en donen e

n

aquestes pàg

i

nes escrites
d'espatlles a tot raonament i a tota reflexió
i al marge de les inquietuds i ens sentiments
que han mogut sempre la Humanitat. AI
cap i a la fi les solucions són massa fàcils,
massa plenes de grolleries i arbitrarietats,

j i no podem creure que un, després d'haver

escrit un llibre d'aquests, es senti tranquil-
litzat i cregui sincerament ,que ha contri-
buït a l'emancipació de l'obrer i ha ajuda[
a l'obra del progrés i el benestar social,
perquè són coses que ham d'arribar a cansar

els mateixos a qui pretenen afavorir.
S. JUAN ARBO

i publicar aquesta carta escrita per un editor
italià a un conegut noyellista francés

-Sobre el preu de cessió per a l'editor,
esperava la comunicació de la tSociété des
Gens de Let tresr, ; però molts editors ita-
lians m'han assegurat que totes les obres
publicades a França abans del mes d'agost
de 1921 i que encara no han estat traduïdes

a l'italià són del domini púbic, és a dir que, -
per a la traducció i la publicació d'aqueste š .
obres a Itàlia, no cal pagar res a l'autor ni
a l'editor francesos... Es veritat això?»

L'autor que rebé .aquesta lletra ha publi-
cat llibres abans de 1921. Es Georges d'Es-
parbcvs. S'informà : el fet era exacte.

Com que la cosa costava' de creure, els
ttTrèize„ s'informaren a la «Société des Gens
de Lettres .

Segons la resposta d'aquesta entitat, re-
sulta que el govern musso:inià ha pres la
decisió unilateral de decretar que tota obra
estrangera escrita abans de igz1 havia cai-
gut en el domini públic i havia d'ésser con-
siderada com a tal. Hom ;pot doncs traduir -
la a l'italià sense deure res a l'autor mi a
1'edïor...n

fantesa, i hom predica el dogma de 1 evi-
ta-ció deis desigs reprimits i les afeccions
durables. Es una blasfèmia anti-social fer
durar gaire un (lligam sexual i la religió
racional de Nostre Tord o bé Nostre Freud,
amb el venerat símbol de la T, es basa
en 'la solidaritat universal i en la supressió
de la personalitat. Huxley ens descriu un
curiós servei religiós d'aquest culte que fa
pensar, salvant la negror de les tintes, en
les misses negres del Ld-Bas, de Huysmans,
o.en 1'esoea del jubileu del fi:m Hallelujah.

Una parella circumstancial d'aquest món
emprdn un viatge de plaer i visita una tire-
serva de sa-lvatges», al Nou Mèxic. A11à hom
ha deixat viure, en l'embrutiment de les
tradicions i la manca d'higiene, les restes
de tribus indígenes, naturalment (i amb-gran
escàndol dels civilitzats) vivípares. Aquesta
parella, en la qual - ('home es scnt una mica
atacat del 'mal de la individualitat, troba
entre éls salvatges una dona civilitzada,
abandonada allà, feia vint anys, en una altra
excursió de plaer, i que es trobà gràvida,
per la seva vergonya, i deslliurà un fill.
Hom els rescatarà i els durà a la vida agra- i

persona Ud	 on ro.,a or e .!'/n ,,)±
força interessants. aLa passió i la neurastenia
signifiquen inestabilitat.n ttHom no pot ob-
tenir una civilització duradora sense una pila

de vicis agradables.,, I encara: aLa civi-
Qització no t absolutament cap 'necessitat
de la ,noblesa o l'heroisme. Aquestes coses
són símptomes d'i ineficúcia política. En una
societat convenientment organitzada com la
nostra ningú no té cap oportunitat d'ésser
noble o heroica etAbans--+segueix explicant
el personatge de Huxley — hi havia guerres,
hi havia temptacions a resistir, malalties a
sofrir, objectes d'amor, pels quals calia llui-
tar o que hom havia de defensar... Tot aixa
ja no existeix. Per tant, quina necessitat
hi ha de 1'heroisme, del sacrifici o del con-
hort de la r'diigió? Si algun moment des-
agradable es pródueix, tanmateix, tenim la
somia, sempre a punt de donar-nos unes va-
canoes.n Huxlev s'ha basat, en moltes coses
de la seva sàtira, sobre la realitat russa.
Però, tanmateix, és tota la nostra civiñitza-
ció que és passada en revista, tot rient,
rient, en la seva darrera novella.

RAFAEL TASTIS 1 MARCA

Tot mor si manca
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Sense un cervell plè de vigor tot és tristesa i decadencia.
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A, Caider. — Dibuix

der, tant o més important com a hgme que
com artista, és un temperament tan origina
que ens sembla que val la pena d'insistir.

Hem fet amb Calder l'inevitable tournée
des grands ducs pel districte V. 'E1 barrio
chino -- com diu ell en un espanyol de
clown americà -- el té enternit. L'altra ve-
gada ja s'hi va divertir de valent. Ara hi
ha volgut tornar de totes passades. Sabem
que a París no parlava a les seves amis-
tats d'altra cosa. «Sobretot que no el tirin
a terra — exc lama —, o si no no em veureu
més a Barcelona.» IEl tranquillitzem. Fa
tants anys que en parlen i no es decideixen
mai... Els andrògins preciosistes de Cal Sa-
cristà •l'intriguen. El quadro flamenc del Bar
del Manquet l'entusiasma... Allà, entre dues
danses, ti parlem del seu circ. L'informem,
d'allò que tothom diu. Que ell es diverteix
més amb els seus ninots de filferro i drap
que no els espectadors. I Calder, que té
les rèpliques inesperades i desconcertants
dels pallassos genials, ens contesta amb im-
pagable serietat : « çúre ! Jo tinc tot el pú-
blic al davant per a divertir-me, mentre que
el .públic només es pot divertir amb mi.»

L'endemà ei retrobem a les Galeries Syra.
E1 dia abans de tes seves exhibicions. S'en-
testa a oferir-nos les ;primícies dels seus ob-
jectes i dels seus dibuixos. I agafa la carpeta
on guarda les seves guaixes. L'obre. Però
tots els dibuixos estan colfocats a l'inrevés.
Amb tot, ell no s'immuta. Es disposa a
ensenvar-nos-els. I davant les nostres pro-
testes, engega : eNo hi fa res. Així el dia
de Pexposició, quan ells veureu del dret, us
semblaran uns altres i tindreu una sorpre-
sa.» Calder, ja ho 'hem dit, veritable cria-
tura gran, es diverteix amb tot. Amb el seu
circ. I amb els seus dibuixos, també. Men-
tre un altre artista us mostra les seves obres
amb gran serietat i emoció continguda 

—la impassibilitat que gasta i el silenci que
observa Joan Miró en aquests casos fan
una gran impressió —, Cuiden subratlla irb-
eticament i ingènuament els seus dibuixos
que us va ensenyant : «Això és l'esquelet
d'un Tal (un déls assistents). Això altre és
una bomba de les que exploten al barrio
chino...», i altres facècies infantils per l'estil.

t	 iA

s

I

š1r rea '
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raspalls per a tots els usos

articles de neteja—objectes per a presents

rambla catalunya, 40

de. simi gegant o d'ós polar dins l'americana
de xeviot que li ve gran, els .pantalons de
franella sense planxar i les sabates de ga-
musa pelades, creava un contrast curiosís-
sim. Les Galeries Syra feien goig de debò.
Hi havia de tot. Russoo, d'home que al
costat de Marinetti jugà un rol tan impor-
tant a ]'època heroica del futurisme italià,
passejava per la sala la seva actual barbeta
feixista i poivre et sel i acollia les presen-
tacions amb untuosa cerimoniositat. A Mr. i
Mrs. Muir Whitehill, uns nordamericans
que va invitar Calder, els va començar a
rodar el cap així que van veure el primer
objecte i no dls va parar fins acabada la
sessió. En un recé, figureta .de pessebre,
absent cám una flor, hi ha Joan Miró que
somia amb el s ulls fits en un altre món.
En es moments de més quietud, quan ï'ex-
pectació és més viva, una veu inoportuna
forada invariabement el silenci i malda per
a fer-se remarcar: Carles Sindreu i Pons
que desafina...

1 Calder comença a treure objectes. 1 ens
fa l'efecte d'assistir a una veritable classe
d'astronomia. ((No ho havíem vist majo, ex-
clamen alguns davant aquella mecànica ce-
leste i aquell moviment d'astres en minia-
tura. En aquests temps de plagi desearat,
de repetició eterna i de moltonisme artístic,
que en fa de goig poder dir davant una abra
(('NO ha havíem vist mai(( , i poder tenir la
mateixa sensació de cosa insospitada que ha
d'experimentar el salvatge davant una gra-
mola o una Gillette que ignorava ! Què es
proposa Calder amb els seus objectes? IEs-
coltem-lo coas s'explica en el seu francès
pintoresc i divertit : «He desitjat abans de
tot donar una sensació dels objectes en l'es-
pai, de velocitats travessant entre els ob-
jectes i de diferències entre les densitats at-
mosfériques. Més tard, he tingut la idea
que les distàncies han d'ésser variables per
a donar una uni-versalitat a aquestes cons

-truccions que volen suggerir sistemes timi-
versals. I després la idea del moviment,
de moviments que són bells en si. He fet
algunes coinstruccions que estan animades
P' motorets i astres que estan mogudes
per la gravetat, com aquestes que he porta.+-

Calder té un temperament més dinàmic
que estàtic. Mentre altres artistes senten la
plasticitat de les formes quietes, ell sent més
que res el moviment. En el circ, no cerca
la bella actitud de l'acràba¢á, com faria un
altre escultor, sinó els exercicis més dinà-
mics. I en e seus objectes la formà, d'una
simplicitat esquelètica, ha estat reduïda a la
mínima expressió, ]'estrictament necessari
per a produir el moviment. En els seus ob-
jectes s'observa la mateixa paciència, la ma-
teixa precisió, el mateix sentit de l'equilibri
i, sobretot, el mateix formidable enginy que
ha calgut per a construir les seves figuretes
(le circ. Objectes mòbils i circ. Aquest és
el veritable Caider. Molt més autèntic que
el dels dibuixos, .massa influenciats per Miró
i Picasso. 'Excepció feta des deliciosos di-
buixos de circ, una mostra dels quals re-
produïm.

SEBASTIÀ GASCH

L'art és vocació de l'esperit i modr, de
coneixement. La llibertat irreflexiva en art
és una carrera cap a l'estimbat. L'home con-
sidera pejorativament les convencions quan
és el cert que .aquestes són una regla de vida	 1
i la veritable contextura de la Inte •ligència.	 i
L'artista actual negligeix l'home, el talega,
i en canvi tendeix a valoritzar 1'autòmata
i el ninot, 'a geometritzar i esbocinar la Na-
tura; Manet és el primer pas cap a la ins-
tauració del ninot ; després Gauguin, el fra-
cassat, dóna una nova gran passa ; la seva
fugida a 'I'ahiti és una deserció, l'evasió, la
confessió del seu fracàs ; adora els déus Eahi.
tions per odi als déus llatins i grecs ;ahora
abomina de l'Escola de Belles Arts i del Clas-
sicisme que s'hi ensenya ; Gau;uin repre-
senta també un gran pas capa 1'anihil.ament
de ]a inteldigéncia. E1 públic que no accep-
tava Manet tenia més raó del que sembla,
perquè demostrava posseir una capacitat de
reacció que no sap o que no ;pot reaccionar
contra les insànies des dadaismes i sobre
realismes, es delata tan i;nsá com aquelles
i notòriament inert. La superstició de la ve-
locitat és un senyail de degeneració : l'home
més fart no és pas el més veloç, siinó aquell
que pot frenar a temps, J. L. David, per
exemple, que aconsegueix retardar el triomf
del Romanticisme ; l'estil de Paul Morand
no és pas una síntesi, com s'ha volgut fer
creure, sinó un escamotatge de ma] gust,
un esquelet d'estil. Picasso és un pintor de
petites coses talentoses, però no té res del
geni que se li suposa : no sap compondre mi
empendre res d'envergadura; les seves obres
no són coordinades, sinó discordes, com
fragments juxtaposats ; l'espai on es projec-
ten dls saltimbanquis i els arlequins limfà-
tics de Picasso rés un desert, una buidor;
els seus intervals són neutres ; les formes,
sense carcassa, espectrals ; al concepte d'una
natura consideracja com a principi primer
Picasso opaca l'art, una geometria ineficaç
Picasso desconeix les lleis essencials de la
creació i de ,la creixença ; el període romà
de Picasso revela un esperit satànic, fona

-mentalment viciat.,; per més que faci, per -
molt que persegueixi l'harmonia, Picasso no
engendra sinó gastaments ; el Cubisme és
una estrafolària dosificació de dogmàtica es-
colar, d'esperit geomètric i de fantasia fin-
gida : dl Cubisme no és cap disciplina fe-
cunda. Léger és, a la fi, I'ahoutissant de
l'autòmata, ell consagra l'anihilació de ]'ho-
me pensador i actiu ; l'obra d'art, tal com
ell . la concep, procedeix de la tecnologia.
L'home d'ara es creu superior al de comen-
çament de segle perquè les modes d'aquell
temps el fan .partir de riure quan reaparei-
xen en els films anacrònics ; no veu que ell
mateix i les .modes d'ara són igualment ana-
cròniques i risibles per a la gent que ja està
anant al cinema d'aquí a virat anys... La
tipografia de moda és el més clar exponent
de l'estupidesa dels esnobismes actua.s : el
dibuixant de lletres concep avui un alfabet
talment com Léger concep el cos humà. !Els
ballets russos més atrevits són la consagra-
ci ó de I'automatisme i de la inintelligéncia.
Així mateix l'escenografia soviètica és ex-
pressió i consagració de la nuditat espiritual
dels temps que corren. L'utilitarisme i el
funcionalisme de l'arquitectura i de l'ebenis-
teria més revolucionàries expressen amb llur
aridesa la dels homes que posen en pràctica
aquelles idees simplistes. L'engrescament
per l'art dels cafres i hotentots no és sinó
una revifalla del negrito que traginem en el
subconscient, i que l'home civilitzat repellia
fins ara, cada dia amb més pudor i dignitat.
L'art popular no és res : només els pobles
germànics, «tomés Josep Strzygowski, poden
fer botades d'aquesta misèria simplement et-
nogràfica, perquè per a ells és un llevat que
equival fatalment a la solta i pregonesa dels

sentiments greco-llatins. L'art ha d'estar al
servei de la pura Realitat, perquè aquesta ho
és trot i és el millor de la vida :l'art és rea-
litat. L'art humanista.és aquell del qual l'ho-
me és el mòdul, un art que incorpora a l'home
la Natura ; l'home és per a l'artista no sols
un motiu artístic sinó una paraula directa

} del pensament i, una mesura comraa; lA:

toix s'esmorteiran l'esperit -i- l'ordre euro-
peus.

Heus oci un enfilall d'idees de Waldemar
George que no són cap novetat pels nostres
ectars. iEl que sí apareix com una novetat,
de notòria importancia, és dl fet que pre-

cisament el paladí de l'art més esnob sigui
qui les defensi. Aquesta actjtud de W. Geor-
ge implica e] repudi de tots aquells esnobis-
mes tan comprometedors com xixores. A ho-
res d'ara Waldemar George ja no está per
aquestes bestieses.

W'a:demar George no és just .però en totes
les seves apreciacions de daree t a Lv d. C+n++
la majoria de.̀s neòfits, rellisca cap a les
oxageraciuns i els arbaraments ; per .això va
fins a reclamar de Pacademisme àdhuc ols
vicis i errors «verats, les tubàes superades
avui dia : tuls, per oxemple., el eomposicio-
nisme formulístic, la bellesa abstracta, les
lleis de l'harmonia, la unitat. d'acció, :a im-
perfectibilitat ï ]a impossibilitat d'evolució
respecte de l'art clàssic, la confusió entre
l'art pur i Tard decoratiu, l'engrapament i
domini dé la Natura per ]'home, etc. I, con-
seqüència del susdit arborament, les deduc-
cions no menys ràncies que d'aquelles ma-
nies i errors el inostre autor treu amb evi-
dent precipitació : la negació absoluta de la
Llibertat, l'escarni de 1'a Democràcia, el Ca-
tolicisme salvador, els horrors de la il.lustra

-ció divulgada... tota la lira reaccionària. Con-
flicte que no és pas la primera vegada que
es manifesta en els pensadors moderns ; te-
ma d'alta consideració si i'enfoquem tan sols
des del punt de vista esteticista.

Wa:demar George percep, després d'haver
-s'hi entollat, la degeneració que sofrí un

bon sector de l'art moderan en allunyar-se de
la concepció greco-llatina del món; però,
creient tal vegada impossible el retorn a
aquell estat d'esperit, -de- l'Antiguitat,• reela-
ma el retorn, almenys, a I'Academisme, a
l'Escolasticisme amb tots els seus defectes.
Això ens sembla excessiu i contraproduent.
Ens hauria plagut més un anhel de retorn
a PHelienisme, ni que fos amb tots els seus
vicis, àdhuc á .desgrat.. de,.la impossilailitat
evident-en què tot èl món es troba de refer

-se una psicologia hellènica.,., perquè això.
darrer no és obstacle. El Catolicisme bé es
desenrotlla segons un prototipus sentimental
la psicologia del qual fa vint segles que es
troba esbravada. D'altra banda, cada dia
serà més favorable, si no l'adopció d'aquella
psicologia, la seva comprensió, i àdhuc tí
seva adequació a l'Hn:manisme de sempre.

El magnífic llibre darrerament publicat per
Waldemar George és un senyal dels temps,
un bon i esperançador senyal. Després de
tants anys de predicar això mateix en el de-
sert, se -com un orat, aquest 'llibre m'és corts
un refrigeri.

Jo.. N SACS
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-Mira, Jonc, t'ha caigut un paquet.
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_ _ _	 (The Hu,nozist, Londres
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LES ARTS I ELS ARTISTES
Un ianqui a Barcelona PROJEÇTOR "Ritorniani all'antico"

Aquell Cafder que us presentàvem fa cinc
mesos — «immens, feixuc com un pes fort
retirat, amb un rostre de nen de bolquers
i l'aire sanitós d'un farmer de Wyoming
o de Nebraska» —, ha tornat a passar per
Barcelona. Ja ens hem ocupat altres ve-
gades d'Alexandre Calder. MIRADOR li de-
dicava 9a setmana passada un comentari,
que era una visió justíssima de les repre-
sentacions de circ i de l'exposició d'objectes
i dibuixos que aquest escultor americà ha
efectuat darrerament a Barce:ona. Però Cal-

Ja coneixeu el seu circ. 1 l setmana pas
-sada us fou oferta una descripció mot exac-

ta dels objectes. Amb tot, ens permetrem
afegir alguns mots sobre l'exposició privada
d'aquests i dels dibuixos que, organitzada
per ADILAN, tingué lloc a les Galeries Syra
dilluns va fer vuit dies. Aquella nit, af costat
del frac impecable d'un speaker, flemàtic
com m habitant de la dolça A:bió, al costat
deis smokings dels cavallers i dels vestits
de nit de les dames, Calder, la cabellera
indómita sense pentinar, la seva cadència

LIcar e
El eonegurt , cartellista Cassandre ha vol-

gut definir en els paràgrafs següents — pu-
b:icats pels Cahiers launes — la definició del
seu art:

'Un cartell és fet .per a ésser vist. Això
és un truisme, perd s'oblida massa sovint,
tot i ésser la condició sàne qua non de la
seva existència : un orador àfon, per més
eloqüent que fos, tindrà poques probabili-
tats de convèncer el seu auditori.

ata visibilitat d'un cartell no depèn d'un
cor:trast de co:ors, sinó únicament d'una re-
lació de valors clars i foscos. Tot color té
un valor, sens dubte: un roig tindrà sempre
rm valor superior al d'un groc ; però en tant
que promotor d'una sensació colorida, el co-
lor només pot ésser emprat com a mitjà
d'expressió i no com a eement de visibi-
litat.

»Un cartell és abans que res una paraula.
Es a dir ; abans que res ha de fer una pu-
blicitat de notorietat. Però ha de crear, en-
toca d'aquesta paraula, urna sèrie d'associa-
cions d 'idees simples. Com que ha de fer

-ho molt ràpidament, ho farà en el llenguatge
mateix del pensament: la imatge.

9>E1 cartell no pot viure si no posseeix la
seva personalitat pròpia, que a més a més
no pot ésser abra sinó la de l'artista que
R'ha concebut. Per tant, no ha d'ésser for-
çosament simpàtica. Tant li fa : no dema-
nem al transeünt que l'estimi, sinó que la
ressenti.

»Un cartell que no tingués cap persona-
litat, no toparia amb ningú i segur que se'n
duria la major part de sufragis. Però, no
és això precisament el que ocorre amb la
mediocritat? iPer no xocar amb ningú, cal-
dria que fos ,una habitud ; així tindria, doncs,
des de la seva naixença, la sort d'aquell qua-
dro penjat al nostre menjador des d'anys
ha i qTe ja ni veiem tan sols...

»En una paraula, un cartell vivent ens sor-
pendrà sempre, perqué imposarà al nostre
esperit una concepció inesperada, urna imat-
ge nova, que, d'altra banda, ai] cap d'un cert
termps es eonvertirà en una habitud.

»Només fins aquest moment no podrà re-
unir la unanimitat dels sufragis, però tam-
bé en aquest moment haurà cessat de viure.n

Rodin í Rilke
Rainr Mara Rilke fou durant set anys

el secretari d'Auguste Rodin. En dedicar,
el poeta a l'escultor, un exemplar d'un llibre
seu,escrivia : ((Espero que s'hi reconeixerà
crom la vostra obra i el vostre exemple m'han
obligat a progressos definitius, car si algun
dia m'anomenert entre els que han seguit
dignament la naturalesa, serà perquè he es-
tat de tot cor el vostre alumne obedient i
eo ivençut:n

Aquesta influència de iRodin sobre Rilke
és estudiada per H. Zylbeberg en la Revue
d'Allçrpagn4i. Rilke, gràcies a Rodio, perd
la seva impaciència i s'adona de la neces-
sitat d'una disciplina severa. IEl poeta rece-
neix que Rodin, l'obrer, l'artesà paetent, l'ha
despullat d'aquella falsa r@verie que no és
més grqe peresa. L'artista només viu quan
crea, i crear no es sinó conjurar sense •parar,
gràcies a un esforç de transmutació ,plàs-
tica, Bes puixances malsanes del somni. Ril-
lre ho ha comprès, pecó així i tot el treball
encara el fastigueja, el creu contrari a 'la
seva naturalesa. Però cada dia, en la vida
de Rodin, hi ha un descobriment nou, un
progrés. Rilke, al seu costat, aprèn de co-
nèixer el món exterior, i la curiositat i l'in-
terès de Rodin li desvetllen tot de noves
perspectives.

Zylbeberg fa notar que Rilke, abans de co-
nèixer Rodin, semblava ignorar la carn i la
sang ; de l'amor, dls seus herois només co-
neixen la nostàlgia i el somni. Després, s'in-
filtra en ells l'atractiu misteriós dels cossos.
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Waldemar George acaba de publicar a les
Editions des Chroniques du Jour un llibre
curiós i valuós que s'intitu:a Profits et Per-
les de L'art Contemporain, càlid i eloqüent
alegat en favor de l'art antic, en pro de
l'Escola i de l'Acadèmia. !Eloqüent sempre,
mai W. George no se'ns havia aparegut tan
persuasiu. Potser perquè les seves actuails
idees coincideixen estretament amb les que
de vint anys ençà vinc recomanant com les
úniques salvadores en el desori artístic i es-
teticista actual. Vegeu si no:

inhumanitat de l'art modern de caient bàr-
bar ja es delatà quan ets pintors evitaven,
per inèrcia, de pintar l'esguard humà 

—I'esguard, que és el signe més colpidor de la
vida inteAigent i sensitiva : l'esguard és el
nexe principal de Qa composició, i ho és àd-
huc quan en la composició els cossos diver-
geixen, si tan sols els esguards la concen-
tren. . L'art greco-romà i:'escultura gòtica
són crïstallitzaciÒ diamantina de l'Humanis-
me i el motor d'Europa; l'esperit europeu:
tant com aquestes llums s'apaguin així ma-



A L'OLYMPIA

E!s amateurs del Turó
DISCOS

Com a èxit de públic, no es pot pas quei-
xar el Tenis Club del Turó. Els carrers
dels voltants de 1'Olympia vessaven d'au-
tos, i el local mateix vessava de gent, i
quina gent! Ben poques senyores no vestien
de nit i la majoria d'homes duien smoking.
Com que ben poques localitats eren nume-
rades, dl públic hi acudí d'hora per a tenir
bon lloc. S'armà un gran bullit amb les
llotges — que aquestes sí que eren numera-
des — i amb els seients reservats a la prem-
sa, d'on desaparegué el retolet indicador .per
obra d'una senyora vá:umimosa i passada
de moda el nom de la qual no volem recor-
dar. 'Els orgahitzadórs feren el possible per
arranjar-ho, i mo hi hagué (que sapiguem)
cap duel, reparació anacrònica que algú mig
insinuà, sense trobar una acollida gaire en-
tusiasta. [En fi, tothom s'arreglà com pogué,
rondinant o sense rondinar ; molts es que-
daren drets pels espais ex-lliures, es dugue-
ren cadires del cafè, i ham es disposà a
veure tres hores i mitja d'espectacle, mixt
de circ i de music-hall.

Massa hores, reaament, per a una exhi-
bició d'amateurs en un programa de circ,
en el qual per força es professionals queden
sempre millor. La bona voluntat i un entre-
nament més o menys llarg ino poden su.p:ir
uin entrenament de tota la vida, tan dur
oom el més pesat dels oficis manuals. El

 ^,.-_- ..- a--

L'am4nt` de la natura.— Això ja és massa!
Fins en 'ple desert es troben restes de cos

-tellades !
(Punch,' `Londres)

recurs dels aficionats és 1a paròdia, cosa
que entengueren l'estiu passat uns altres
tennistes, els d'Horta; en canvi, ara, els
del Turó han treballat amb una bona fe
que el resultat no ha premiat prou.

L'espectacle fou presentat — en castellà
— per Josep Maria Sagmier, del cos jurídic
militar. Ni a ell, mi al tennista Eduard Fla-
quer — que feia de, cap de pista, ofici per
al qual té, si altra cosa no, el tipus, i tam-
bé parlava en castellà --, ells poguérem en-
tendre a causa dels aplaudiments. Perd, a
jutjar pel que digué Flaquer en altres par-
laments, la pèrdua no fou de consideració.

E1 conegut professor d^equitació Arseni
Abad, i quatre genets més, realitzaren al-
guns números apreciables. 'Es fenòmens de
fira que els seguiren no foren prou distrets,
com tampoc un parell de pallassos, dits Soka
i 1Cm. Aquesta primera part ha acabat amb
una •corrida, presidida per Luis de Satrús-
tegui i bon nombre de manoles, unes més
sandungueros que altres. La corrida ha tin-
gut alguns moments bons.

La segona part, omplerta amb tres nú-
meros de revista, ha estat el millor de da
nit. Tant el primer número, de giris ; com
el segon, a dos pianos tocats per R. Vicente
i M. Regàs; com el tercer, fantasia olímpica
de giris i. boys, és dei millor,que es pot veu-
re, j no per aficionats'solament. Vestuari,
decorat, música, tot era de qualitat. 1 sobre-
tot, la vedette, Victòria Udaeta, una veri-
table troballa, capaç ella sola de sostenir un
programa.

Tercera part. Una mica més. d'equitació,
pel cavallista Abad i dos joves voltejadors;
uns quadros plastics més o.. menys humo-
rístics ; uns apreciables exercicis malabarís-
des dels «xinesos» D. de 'la Huerta i N.
Clarassó, ben secundats per Flaquer ; Red
Lauden, no tan prodigi com ens volia fer
creure el cap de pista ; un sketch, Radio-
Tur6 molt ben començat i agut i tot, però
massa allargassat (sobretot, el rol d'aquell
sapastre vestit , de cupletista no es pot citar
coàri a prova. de ust), i una retreta fina:
dirigida per 'Satrüstègui que coincidí amb
urna retreta del públic, apressat per l'hora
tardana i la por de les empentes als passa-
dissos i davant dél guarda-roba.

--Quina pega! Morir-se't rl'ávia el tija
del partit de campionat!

—Es igual, tampoc hi hauria anat, la
pobra!

(London OQinion)

QUAN EXISTEIXI LA TELEVISIO
A DOMICILI

—Dimoni ! Un creuament... Mira : la pri-
mera tiple amb barba.

(The Humorist, Londres)

-1No tensraó. ;El papà ja t'ha dit 	 ^ani-
rà donant el dot a poc a poc.

—Sí, -però jo m'he casat amb tu d`un sol
cop.	

...

(Le ]ournal Amusant, 'París)

Ballables
La part musical dels films sonors repre-

sentats darrerament ací, està continguda en
diversos discos que corresponen precisament
als estils més representatius. L'un de ''ope-
reta vienesa, El Vencedor, amb dos fr.ag-
ments, la imprescindible marxa, d'estrèpit
guerrer, amb orquestració a base de metall
i que té l'inconvenient d'ésser construïda en
forma que la fa poc apta per a la dansa, fi
darrer de tots els disc©s de jazz. Tot el con-
trari ds el vals ; sembla interpretat per una
orquestra americana i no té cap semblança
amb els valsos que acostumen a portar els
films alemanys, de ritmes molt moguts i tots
calcats de les melodies del ve11 Strauss. Ací,
la melodia ,pren un caràcter sentimental que
s'accentua més al final, collocat a les darreres
notes dels 'instruments de corda.

Un film el títol del qual ens feia esperar
música exòtica i no s'hi troba, és Bajo el
cielo de Cuba, del qual són dos fragments
que interpreta el cèlebre cantant Lawrence
Tibbett. E1 més reeixit és la cançoneta Cuban
love song, de carácter amable i per a la qual
són desproporcionats els mitjans vocals de
l'artista, que té de comprimir la veu. L'altre
fragment, mks rítmic, té menys valor mu-
sical separat de l'acció i des del disc ens
apar inexpressiu. Ofereix 1a primera cançó,
brillantment instrumentada, l'orquestra Whi-
teman, amb un acompanyament do.çament
sincopat i amb variants fetes amb acords del
metall. Fa un exoellent efecte l'aparició del
refrany vocal amb canvi de sonoritat; cantat
a una veu amb variants del chor.

En el mateix disc hi va un fragment del
film Amor en venta, molt ben interpretat per
l'orquestra Leo Reisman que ens ofereix
aquest fax.

A més a més del disc anterior, interpretat
per l'orquestra Paul Wl iteman, hi ha també
un altre que porta per títdl Apaguem els
llums, brillant fox que serveix d'ocasió per
a mostrar la puixança instrumental d'aqucsta
orquestra. Es dels discos de jazz més ben
fets. El ritme és portat pels pianos i banjo
que dominen T'orquestra. L'altre fox, Tu
m'ho dius, pren la forma de scherzo, però
amb ritme menys violent que l'anterior ; més
alegre i despreocupat, és de la millar qua-
litat de música coreogràfica.

Les orquestracions que ofereix l'orquestra
Ambrose tenen un cert semblant .amb les
de Jack Hylton. També abunden' en dls dos
fox que (figuren al programa del mes, les
intervencions deis instruments de corda a
trio, que encomanen una certa amabilitat a
la de vegades violència rítmica del jazz. IEn
un dels fax, Digues-ho aquesta nit, sembla
música de jazz hot, però el ritme és obtingut
més per 1'orqúestració característica d'aquest,
que pcl predomini desigual del banjo i piano.

També hi ha •n disc del génere criollo,
i cal confessar que él gènere va de baixa.
Ja no són aquelles .amables melodies de l'illa
de Cuba servides en forma .agradable per
l'orquestra Azpiazu ; hi anava millor una or

-questració suau que no .aquesta cridanera
de 1'orquéstra cubana Lecuona. Dels dos
fragments que interpreta, preferim la Gua-
racha, formada per una melodia potser ino
molt original, però simpàtica ; és millar la
part instrumental que la vocal, puix que en
lamúsica exòtica, cantant, es fa molta via
cap oil mal gust, lEs estrany que no hi hagi
manera de fer entendre a molts d'aquests
artistes que actuïn a una certa distància del
micròfon, puix d'altra forma ino es poden

de febrer
entendre i l'orquestració perd totes les seves
característiques i es fa confusa.

J. G.
*+

El vencedor, — Marxa. — Orq. Marekl
Weber. — Cia. del Gramòfon, AE 4156. —
Vals. — Id., íd., íd.

Bajo el cielo de Cuba. — Cançó cubana.
— Lanerence Tibbet. — Cia. del Gramò-
fon, DA 1251. — Tramjs at tea. — Id., íd.

Bajo el cielo de Cuba. — Cançó cubana.
— Orq Paul IVhitem an. — Cia. del Gra

-mòfon, AE 4162. — Amor en venta. — Fox.
— Orq. Leo Reisman,

Apaguem els llums. — Fox. — Orq, Paul
Whiternan. — Cia. del Gramòfon, AE 4171.
-- Tu m'ho dius. — Fox. — Id., íd.

The old kitchen hettle. -- Fox. — Or-
questra Ambeos& -- Cia. del Gramòfon;
AE q.t6g. — Digues-ho aquesta nit. — Fox.
— Id., íd., íd.

Tengo una guajirita. — Guaracha. — Or-
questra cubana Lecuona. — Cia. del Gra

-mòfon, AE 4164. — Te he arrancado de mí.
— Boleto.

FTh i^^I

—Em va dir idiota i miop.
—A ara ! Jo no us he inotat mai cap defecte

a la vista.
(Everybody's Weekly, Londres)

•1 O RROMPIBIE%600
CATALÀ

llegeix dentà i cada día

_ L.a 
DIARI CATALÀ

lnformacions complefes
'» Articles dels millors escriptors

Seccions especials de Política,
Aris, tÁferafura, Música, Ràdio,
Fínances, Esporos, etc., etc.

UN ACLARIMENT!...
ÓJ er què dem que l'estació subterrània de
la Plaça de Catalunya (frens del Llord i Metro

Transversal)

és el mitjà de publicifaf més formidable que
avui dia exisf eix al nostre pals`?

Feu comparances amb el sistema de més difusió emprat fins ara i donareu raó a la nostra asseveració.

M 1 TJ À QUANTITAT DE PROBABLES LEC PREU DURACIOTORS DELS VOSTRES ANUNCIS
Premsa Di ària. 150,000 (com a màximum). 1.800 ptes.una inpàga Un dia
Plaça de Catalunya (Estació 3,000,©0® 00 pf^c^^o pp ^a^^subterrània) Trens del Nord (Dades oficials controlades pel Departament (dotze espais degran lamany, uni Transversal, d'EStatlistica), a cada estacló).

"Agencia General de Anuncios"
(Secció Metro Transversal)

BARCELONA; Pelai, 62,

IMPRESOS COSTANOu de la Rambla, 45BARCELONA
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