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ret el seu homenatge
als iniciadors de la
Renaixenca.

A propOsit del I Salo "Mirador"
ART I CONSCIENCIA COL'LECTIVA

MIRADOR INDISCRET
L'exposici6, organitzada per MIRADOR, de

cent anys de retrat femeni a Catalunya, ha
tingut una bona acollida per part del public
i de ('element intellectual que ultrapassa les
proportions d'un simple exit de curiositat o
d'admiracie. Mes aviat podriem dir-ne un
-exit de consciencia, de cultura. A part de les
considerations d'ordre merament estetic que
s'hagin fet al seu voltant, hi ha la visie vi-
vent de tot un periode de la
nostra histeria, copsat a tra-
yes d'un dels fenemerns mes
alliconadors : el retrat, i, en-
cara, el retrat femeni. Car.
essent la dona europea un pro,
ducte de la civilitzacie, mes
allunyat de l'estat natural que
l'home, mostra amib Ines forca
•el segell peculiar d'una cultu-
ra i d'una epoca. De manera
que entre tots els retrats que
componen l'exposici6 retros-
pectiva, podem extreure la
.quintaessencia d'un periode,
•qui sap si el mes interessant
•que ha viscut Catalunya, que
contê la nova naixenca del
nostre poble amb una cons-
ciencia inquidta i previa. A
propesit d'aixe, hem de re-
marcar que la inauguracie de
1'exposici6 d'aquests cent anys
de retrat femeni coincideix
amb e7 centenari de la Renai-
xenca literaria, germen del
catalanisme totalitari.

Quina es aquesta impressi6
general? En conjunt, ben con-
hortadora. Dehota un nivell
cultural a la nostra terra que,
en un exces de modestia, no

tie nosaltres. Tot un segle xrx
solid, series, contingut, amb
un sentit de realisme o, en
els escassos idealistes, corn
Lorenzale, amb una harmonia
mdlt precisa i concisa que des-
fa tot possUe equlvoc entre
el somni i la boira. La gracia
sebria, l'equilibri, el confort
son la caracteristica de l'epo-
ca. En general no hi trobareu gaires somriu-
res ; horn recerca l'expressi6 penetrada. Tot
d'una, pere, entra una alenada lirica : val a
-dir que sovint en detriment de la forca pene-
que sovint en detriment de la forca pene-
trant de l'artista. Sembla corn si els pintors
visquessin dintre un cercle tancat, Arcadia
o Bohemia, i es preocupessin mes aviat d'ex-
plicar-se que d'explicar el men exterior. Per
aixd, malgrat les altes valors de molts mes-
tres catalans del segle xx, us adoneu tot
seguit que no see psictylegs ni els interessa
esser-ne.

Parallelament, la Catalunya d'aleshores,
sentint que la realitat ja li havia donat tot
all() que podia esperar-se, es llencava a l'a-
ventura decisiva dels pobles, a la de refiar-

se de les ales del desig, en cerca de noves
missions a la vida dels pobles. De moment,
abandonava una situaci6 segura, de tot re-
Os per adrecar-se a una altra de Ines im-
portant. Es clar que havia d'acceptar totes
les conseqiiencies de les interinitats ; pert)
les arrostraria perque el cor li deia d'anar
de cara a un Nord. La psicologia, en sem-
blants casos, ha de fer floc a la poesia, costi
el que costi.

Pere no pas per a sem,pre, i no sempre
sense peril!. Tothom sap que el moment mes
arriscat de la vida de les papallones es el
de sortir de la crisallide. Hi ha d'haver, de

tant en tant, examens de consciencia. Mo-
ments que horn sapiga exactament on es i
.que fa. Tota la forca meravellosa de la poe-

sia no seria res si no aconseguia mobilitzar
seny i la voluntat. Les profecies, si no es

realitzessin, no serien ja tals profecies.

Per aixe la contemplaci6 d'un periode de
la nostra cultura, la meditaci6 sobre els nos-
tres valors humans es cosa que val for-0 la
pena. I creiem que actes corn l'exposici6 que

glossem i que tenen l'eficacia de remoure

Ia consciencia profunda de l'espectador, son

d'una gran eficacia constructiva.

Atli horn trobara encoratjament per con-

tinuar en alguna direcci6 i, no gens menys,

per esmenar-ne alguna altra. I aixo no sola-

ment l'artista catala, sine tota persona una
mica sensible, la qual per forca reaccionara
davant les suggestions morals d'aquesta ma-
nifestacie de Fânima collectiva que es la
histeria catalana d'un segle vista a tray&
de la percepci6 profunda dels artistes.

I encara, per fer mes evident aquest esperit
del segle passat, unes quantes conferencies i
concerts complementaran l'exposici6.

De Dijous
a Dijous

Cada any, pels voltants de la Diada del
Llibre, ha tingut Roc una intensa campanya
de propaganda, a la qual potser no era aliena
la institució d'un premi, ofert per la Cambra
Oficial del Llibre, al miller article enaltint
el llibre i la lectura, premi que ben sovint
ha estat repartit entre diversos articulistes.

Amb articles o sense, la Diada del Llibre
ha constituit sempre un exit : Pendemet tots
els llibreters hen properciona t als reporters
tines estadistiques impressionants, i esperem
que aquest any succeira igual, i que les esta-
distiques superaran les de l'any passat.

De totes maneres, notem que la proxirni-
tat de la Diada — que caient el dia 23 en
diumenge, sera celebrada demet passat, dis-
sabte — no es precedida, almenys externa-
ment, dels senyals que l'havien anunciacla en
les seves celebracions anteriors.

A penes s'ha dit res de projectes d'autors
i d'editors, molts dels confiaven en la
Diada per a. salvar tmenys les despeses
d'impressio d'una obra.

Indubtablement que aparetxeran alguns
llibres nous, i que molts d'ells tindran sort
de llur sortida en aquests dies ; pen), pel que
sembla, Hue nombre no assolira les propor-
tions d'anys anteriors.

En definitiva, aixO no es prou per entris-
tir-nos. Ja haviem dit que un perill d'aquesta
Diada era el foment d'una mena de produc ci6
destinada especialment a esser venuda el 23
d'abril, d'un genre d'obres que en podriem
dir ((llibres per a la Diada del Llibre». Per
nosaltres — es una opine ben personal — es
un gran guany que hagi minvat aquesta
mena de producczd especialitzada i que la
Diada del Llibre serveixi a molta gent per a
comprar llibres publicats en conditions nor-
mals, sense especular amb el poder6s atrac-
tiu que un descontpte del deu per cent exer-
ceix sobre tantes persones que la resta de
l'any a penes si compren res de paper impres.

Pero no gosariem proclamar gaire alt la
nostra satisfacci6, perque potser aquest fet
Os un simptoma d'alguna cosa mes grew.
Potser l'escassa aparicio de ((llibres per a la
Diada del Ltibre» nomds es una senyal mes
de la migradesa de la producci6 bibliografica
actual, aparellada a una retracci6 del public
les_causesde la qua/ no tenen una explicaci6
fet i s n'ha 
sense que aquests, en general, hguin millors
ni pitjors que els que es venien abans. La
crisi, de la qual es parla mes del que real-
ment mereixen les proportions que ha asso-
lit, afecta i de debb la producci6 editorial.
Pero ficar-se en aquest assumpte duria mas-
sa lluny, encara que be caldra qu se'n parli.

El que volem assenyalar es que gairebe
s'ha frustrat una esperanca que, massa opti-
mistes, molts haviem compartit : que la gent,
avesada per la Diada del Llibre a comprar
llibres i a llegir, adquiriria aquesta habitud
i asseguraria Vescolament de la producci6
normal. Sembla que no s'ha produit res d'ai-
xo. Es compren llibres aquell dia, i prou.

I, francament, encara que dir-ho ara,
abans de dissabte, ens pugui fer acusar de
sabotejadors de la Diada del Llibre, troba-
riem molt mes prefer:ble que es venguessin
llibres durant tot l'atiy, encara que la. set-
mana vinent no pogiessim llegir als diaris
que totes les llibreriez han batut els respec-
iius records de venda de tots els anys ante-
riors. — C. R.

Al merge del I Salo "Mirador"
Parallelament al I Sale MIRADOR, hem de-

cidit d'organitzar, ad mateix local on te lloc
l'exposici6, diversos actes que s'hi relacionen,
els quals seran anunciats oportunament.

De moment, den's divendres, a un quart
de vuit de la tarda, ell nostre collaborador
Rossend Llates donada una conferencia so-
bre el terna Un segle de feminitat catalana.

Dimarts, dia 25, Maurici Serrahima par-
lath sabre El pintor Rodes i el seu temps.

Les invitacions per a aquests actes —1i-
mitades donada la cabuda del local — poden
recollir-se a MIRADOR 1 a les Galeries Laie-
tanes.

D'altres conferencies seguiran, i tambe un
concert de nrUsica del segle )(ix

* * *
Per a us del public, hi ha uns catalegs con-

cisos, on soils s'indica l'autor, el nom (si es
sabut) de la persona retratada i el propietari
de l'obra. Esta a punt de sortir el cataleg
templet amb tots els details sabre les obres
exposades, nombroses reproduccions i les bio-
grafies dels artistes —, el qual sera posat
immediatament a la venda.

A mi, no!
El regidor senyor Pellicena	 regidor i

periodista trobant-se I'altre dia a la sala
destinada en l'Ajuntament als reporters mu-
nicipals, va fer amistosament unes observa-
cions al reporter de La Publicitat, Angel
Ferran, sabre la interpretacie donada a unes
paraules seves.

—Ja veig	 digue —que segueix corn
cal les instructions del senyor Hurtado.

—Del senyor Hurtado? Mai no me ,n'ha
fet — salts En Ferran.

Uns altres reporters, .alli presents, inter-
vingueren en la conversa. Recolzaven tots
la interpretaci6 del redactor de La Publicitat,
adhuc, molt respectuosament, l'Aliberch, re-
dactor del diari que dirigeix d senyor Pelli-_
cena.

Resultat : que En Ferran no havia sentit
el senyor Pellicena, per haver-se absentat del
sale de sessions una estona. La referencia
Ii havia estat facilitada pels seus companys,
entre ells, sembla, el de La Veu.

La vingucla d'alguneslei-sonaTitatS 3ccita
nes, acornpanyades de nombroses tinistes
taimbe occitans, pere potser menys occitans
que turistes, ha posat una nota simpatica i
pintoresca alhora, a les festes del Centenari
de la Renaixenca Catalana.

Durant la sessi6 inaugural de les festes,
celebrada al Palau de la Generalitat, molts
dels expedicionaris estigueren a punt de re-
negar de l'occitanisme davant el discurs ina-
cabable d'en Masse. i Torrents.

Les vuit tocades, varem sentir un dels tu-
ristes que deia a un company seu :

—A quina hora deuen comencar, al Pa-
rallel?

Donarem la pregunta per no sentida, per
tai de mantenir viu en nosaltres Fends oc-
cita.

Un Ribot que no llisca
Quan, en aqueixa sessi6, va discursejar

l'alcalde de Marsella, M. Ribot, alguns socis
de Palestra per poc es desmaien.

M. Ribot alludi Famistat franco-espanyo-
l a...

—Pere, que diu aquest home?
Aquells socis de Palestra s'estiraven els

cabells.
Despres, M. Ribot trague a relluir el nom

de Lope de Vega.
—No sap de que va ! No sap de que va!
Es donaven cops al front. Es desesperaven.
Molt tranquil, M. Ribot parla encara de

Santa Teresa.
Prou, vaja, prou ! Aquest home ens f....

Cervantes entre cap i cell!

Occitans a Ia derive
Ahir, dimecres, es veien encara pels car-

rers de Barcelona, molts occitans esgar-
riats.

—Encara duren les festes? — pregunta

No. Les festes han acabat. Aquests occi-
tans deuen esperar el segon centenari.

El significat de les paraules
El diputat senyor Farreras i Duran no

es pas un home que no sapiga que volen dir
les paraules. Almenys, feu de periodista
Manresa, sense donar ocasie a remarques
desfavorables d'aquest ordre. Pere l'altre dia,
responent a un parlamentari de la Lliga,
s 'entrebanca :

—...jo, que sempre procuro parlar amb la
maxima circumcisi6... circumscripci6...

A la fi, despres d'aquestes dues piquipo-
nianes, se'n sorti:

—...circurnspeccie...
* * *

Pere, en una altra ocasi6, als passadissos,
horn arriba a suposar que, efectivament, el
diputat Farreras oblidava d significat de les
paraules.

El nostre repoblador forestal es queixava
de la feinada que els seus carrecs li donen,
i deia, per refermar-ho

—Res, que he hagut de tancar el bufet.
I doncs, a.mic Farreras, i aquells examens

de llatf, aquest estiu, a l'Institurde Man-
resa?

El pa que s'hi china

',„. 1=1`.; treteka IIP,i rumen,
el m teix se les heu amb el senyor Macia
que amb el senyor Azatia. Es diria que els
regionalistes l'han captat per a tenir qui,
amb una indiscutible elegancia de forma, es-
crigui, amb la soya firma, el que els prohoms
de la Lliga no s'atrevirien a dir oberta-
ment.

—El que te gracia—sembla que abservava
fa pocs dies En Josep Pla, referint-se a
aquests articles d'En Brunet — es que la
Lliga no l'hi agraira.

Evidentment, si ha d'esser aixi, la cosa
te gracia. Pere en te molt Ines el fet que
ho digui en Pla, bon coneixedor dels classics
del regionalisme.

Arras
Al redactor d'un determinat diari del matt

que fou designat per a assistir, en repre-
sentaci6 d'aquest, al banquet inaugural de
l'Hotel Terramar, se li presentaren a dar-
rera hora ineludibles ocupacions i hague de
deixar cOrrer l'excursi6 a Sitges.

Va trametre la invitacie a un company de
redaccie :

yes-hi to i pregunta si dema hi
put anar a dinar jo amb la familia.

Encore
Un anunci, copiat d'Ahora de dilluns pas-

sat :
«Se desean jevenes espanoles, ambos sexos,

para introducirlos a los principales produc-
tores cinematograficos, norteamericanos y
europeos. Abstenerse catalanes. Exclusive
promotor, Therron's. Hilario Eslava, '2. Ma-
drid. (Provincias, se ruega sello.)»

Ara, aneu a saber si el promotor Therron's
(que en deu esser poc d'angles o america
que s'escrigui aixf el nom !) s'excusara per
raons d'accent.

Les convictions per 20 c entims
Recollit la setmana passada, a la Granja

Royal Orient, taulell dels fiambres.
Un client, tot decidit, demana un pastis

de cam de vint centims. En anar a agafar-
lo, pen), es repensa :

—No, que es dia de peix. Doni-me'l de
peix.

—S'han acabat els de vint. Names en que-
den de quaranta	 observa el dependent.

El client vacilla uns moments i es deci-
deix :

—Doni-mel de cam.

Un escoces de Cafalunya
A la penya del Consell de les Arts, els di-

rigents de la qual organitzaren el banquet
amb que s'hornenatja el dissabte passat el
pintor Ramon Calsina, es discutial
tud del seu president, En Miquel Cliviller,
de no voler-hi assistir.

Aquest allegava el cost de dotze pessetes
que vailia el tiquet, la qual quantitat troba-
va exorbitant per les seves disponibilitats.
Tots els amics l'omplien de dicteris davant
la soya gasiveria, el metrallaven material-
ment d'insults.

En Cliviller, ajupit sota la pluja d'epf-
tets i d'interjeccions ofensives, digue, final-
ment, i quan tothom pensava que rectifica-
ria la seva actitud :

—Si; ara nomes falta que em digueu (res:
cocks»!

Santiago

Llegiu, en aquesta mateixa pagina,
('anunci de les conferencies i altres

actes que tindran Hoc en °cask') del

I SALO MIRADOR

Rossinyol.—Retrat de l'esposa del pintor

Tambe trobara un xic d'orgull i confianca.
Es indubtable que, a casa nostra, no tot es
voluntat d'esser, i ja som alguna cosa. Aixb
te dos significats. Que hi ha motiu de creure
clue no s'estroncara la nostra marxa ascen-
sional tambe, que ja tenim alguna cosa
per perdre i no ,podem comportar-nos col-
lectivament corn els palsos que no son res
i que no arrisquen res pels camins de la
vida.

emu'.
—D'aqui Aa nova guerra, encara podem organitzar una quaran=

tens, de confeencies de la pau i del desarmarneni.



c.Nebre partida de cartes de «Marius»

crida ni s'enfurisma es alguna cosa extraor-
dinaria ; rpm) encara em senbla mes ex-
traordinari el jove creador de Marius i de
Topaze, al qual ni Ia gloria ni a fortuna no
han aconseguit de fer canviar i -late passaria
per un estudiant si no fos per la 'aca yerme-
lla de la LegiO d'Honor en la seva solapa.

137-CARLO

RECORDS DE L' AUTOR DE "TOPAZE"

Marcel Pagnol a restucli
Potser un dels records mes agradables

dels meus comencos en la vida cinemato-
grafica fou la meva estada a Marsella, men-
tre es filmaven els exteriors de Marius, tret
de la famosa obra de Marcel Pagnol, el fa-
mes autor, celeflare als vint-i-cinc anys, del
qual MIRADOR presentara, la setmana que
ye, la versiO cinematografica de Topaze, un
dels grans exits de l'escena moderna.

a filmar, esguerrant una escena que s'ha-
via preparat amb molta cura. I mentre,
grades als vigorosos punys de Raimu i
Fresnay, s'aconseguiaAe sostraure Pagnol
a a'entusiasrne exuberant dels seus cornpa-
triotes, el postor en escena s'estirava els ca-
bells desesperat i l'operador, des de la fines-
tra de l'hotel, filmava una escena clue no
fi•urava en dl ,prograrna.

postor en escena, Orane Demazis i Marcel Pagnol

De bon principi, es pensava fer tres ver-
sions de Marius, entre elles una en es-
panyol, per a la qual fins foren triats els
artistes — a mes a Ines d'altres, la simpa-
tica estrella Rosita Diaz per6 malgrat
els grans desigs de Marcel Pagnol i dais
seus esforcos combinats amb els de Claudio
de la Torre, el projecte fou abandonat i no-
mes quedaren en peu dues versions, la fran-
cesa i la sueca.

Erem, doncs, a Marsella, per a radar els
exteriors de Marius.

Contrastava singularment, al costat del
cap 'blanc i flematic de Gustav Collijn, es-
cenarista de la versi6 sueca, la figura de
Marcel Pagnol, el ales jove i el mes popu-
lar dels autors francesos.

A Paris, quan no se's sent parlar — la
seva estada a la capital no ha modificat

Entre tots els autors titulars de la Para-
mount, ,potser Pagnol era el mes contem-
plat. L'exh rotund de Topaze, seguit pel de
Marius, el posaren al primer rengle dais mi-
ters del teatre frances. La seva po•pularitat
augmenta cada dia mes, el cinema ha aca-
bat d'immortalitzar els tipus de Marius i To-
paze i avui als cafes, sobretot de Marsella,
els jugadors repeteixen en broma les repli-
ques de la famosa partida de cartes de Ma-
rius.

Pero Pagnol ja no es a la Paramount. Ara
fa pellicules pea seu compte sota el nom de
Films Marcel Pagnol i es ails estudis de Bil-
lancourt, filmant Fanny on el trobo.

—C'est epatant! — em diu senyalant-me
Marc Allegret que dirigeix Fanny — it ne
crie jantais!

Realment, un director d'escena que no

El director del banc. — Magni& ! Reneix
Ia confianca en els , bancs !

(Simplicissimus, Munic)

Exit en la mid.
Corbates inarrugables

Pijames a bon preu

JAUME I,

Telefon 11655

r M013ILIARI D'ART 1
Decorador, mestre ebenista i tapis-
set. Objectes d'art i de fantasia per

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

!wad de Grad/4 9111. Telefon 14111111
BARCELONA

BUSQUETS

Societat Espanyola de Carburs Metállics
Comma Apartat 100
11.11eg.; "Carburos"

BARCELONA
Mallorca, 239 Talitos Thais

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berge (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 °/„, DE PURESA, Fibriques a
Barcelona, Valencia i Cordova ACETILEN DISSOLT, Fabri-
ques a Barcelona, Madrid, Valencia i Cordova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
file i peces seda, Coto i altres teixits : : CALEFACCIO INDUS-
TRIAL de laboratoris i domestica : : GENERADORS, BLI-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportaci6 per la

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS, GRATIS

SERVEI ELECTRIC
PER A AUTOMOBILS
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CARRIER IMOYA IARIAAU I DIAGONAL)

Agenda exclusiva per a la v-enda de

MIRADOR
Societal General Espanyola tle Llibreria

Barbara, 16 ** =at Telefon 14186

INERVIOSOS!
Prou de patir	 gracies a les acreditades

GRAGEES POTENCIALS DEL DR. SOIVRE
que combaten d'una manera cemoda, rapida i eficac la

Impoiencia (en totes les seves fnanifestaciona),Neurastenla, mill de cap, cansament menial, perdue de
memdrin, vertigen•Jacliga corporal, iremolors, dispepsia nervio•
sa, palpitacions, hiferisme i irasiorn• nerviosos en general de les
Bones i tots els frasions organics que tinguin per causa o origen esgota.
meet nervi6s.

L.. Gragees potenclals del Dr. Soivre,
ohs que un medicament son un element essentialdel cervell, medulla i tot el sistema nervi6s, regene.
sit el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut i prolonganf la vida; indicades especialment als esgo.
Its en la seva joventut per tots mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant risks corn morals
intellectuals, esporfistes, homes de ciêncies, financiers, artistes, comerciants, industrials, pensadors, etc,onseguint sempre, amb les Gragees potentials del Dr. Soivre, tots els esforcos o exercicis fãcilment
lisposant rorganisme per rependrels soviet i amb el mSxin resultat, arribanf a l'extrerna vellesa i sense
ientar l'organisme amb energies pr6pies de la joventut.

Basta pendre un fiasco per convencer-se'n
Via a 6'60 ptes, flank en totes les principals farmacies d'Espanya, Portugal I America

1TA.—Dirigint.se , trarnetent 025 pi, Co segells de coma per al rranqueig a Oscine, Laborniorio Sake.tot carrer del Ter. 16, Barcelona, rebreu gratis un Ilibre explicatin cobra Tongan. closenroillamens 1 tracts,.”nnt'aquestes ma/aloes

MIRADDR

La publicitat  moderna

gens el seu accent —, Pagnol no traeix el
seu origen ; pare aqui, a Marsella, amb el
seu aire distret i bon enfant, la seva ame-
ricana arrugada, les butxaques planes de
papers i la seva manera de ,carninar sobre
l'empedrat desigua' del Vieux Port, no es
possible d'equivocar-se : Marcel vagnol es
ma,rselles. I no solament ell, sin6 que Rai-
mu, Charpin i Fresnay	 Panisse
i Marius eh l'obra tambe son marselle-
sos, i Orane Demazis, encara que nascu
da a Algeria, si no hag•es viscut tants anys
a Marsella, names per les nou-centes re-
presentacions al teatre Mogador, interpre-
tant el paper de Fanny en Marius. Tindria
dret a la ciutadania dels seus companys de
repartiment.

Aviat ens adonarem que per a Marsella
no s'ha dit all() que ningfi no es ,profeta
la soya terra. Una veritable onada huma-
na, trencant el cord() de policia que ens
voltava, es precipita en l'espai reservat per

Cas de consciencia
Sabuda es l'evoluci6 clue el poeta Sebas-

tia Sanchez-Juan ha fet cap al catolicisme
mes abrandat. Heus act un altre fet que
ho palesa :

En acabar la soya lectura de poemes que
dons fa pocs dies al Circol Artistic, el por-
ter li lliura una carta d'una senyoreta que
havia assistit a la lectura i que ja se n'ha-
via anat.

Sanchez-Juan obri, estranyat, la missiva.
Horn l'invitava a fer una visita a la in-
frascrita, per tal de parlar dels poemes que
havia acabat de Ilegir. A la lletra constava
l'adreca de l'autora, per6 no hi havia sig-
natura.

L'autor de Constellacions rest's un mo-
ment parat. Despres, reaccionant, diguel :

—No hi afire. No esta be aixO de no
signar...

I afegi, corn repensant-se :
—En tot cas ho consultare abans al men

confessor.

Lin anecdofari que po=

dria esser Imes copiOs

Al diplomatic i historiador Villa-Urrutia
rnort fa pocs dies, una vegada, visitant una
exposici6 d'art, li cape el seu acompanyaint,
davant el retrat d'un subsecretari de Gayer-
flack.), capac d'empassar-se, ell tot sol, la re-
captacia de tota una provin•cia :

—Es naturalissim aquest retrat. Esta par-
lant, no li semble?

I respongue Villa-Urrutia :
—Hablando... hablando.„ Lo que esta, es

rob and o
** *

A Pambaixada de Lisboa hi havia un agre-
gat, Jove i conquistador, amb mes exits fe-
menins dels que voila, que .enamors una
ballarina de l'Opera de Sao Carlos. Tot hau-
ria gnat corn la cosa mes natural del non,
sine) que l'agregat va tenir la mala idea de
raptor la ballarina. Pere va intervenir la po-
licia i l'ovella esgarriada hague de tornar a
Lisboa a complir el contracte amb el teatre,
mentre l'agregat seguia el seu viatge cap
a Madrid.

Corn a explicaci6, va escriure a Juan Va-
lera, aleshores ambaixador a Lisboa, una
carta que Villa-Urrutia sabia de memeria i
en guardava cdpia. Venia a dir :

(( j Pobre muchacha ! La abandon y no le
queda otro recurso que suicidarse o prosti-
tuirse. i Cruel dilema para el que ha sido
causante de tamana desgracia y es, adennis,

padre del jeto que lleva en sus entranas la
Pobre nina!»

Villa-Urrutia va batejar aquest tenoriesc
agregat amb el nom de eel padre del feto»,
amb dl qual fou des d'aleshores conegut en
el man diplomatic.

* * *

Una frase de Villa-Urrutia que no neces-
sita comentari :

—El ideal del joven conservador esparto'
es casarse con hija honrada de padre ladrOn.

* * *

El plorat Francesc d'A. Permanyer, a Fi-
lipines, va fer gran amistat am Villa7,Urru-
ti 0fflaLe esvaTITs1	

,)amb
u	 anyar	 ulunataa

eaip
„

-thscrtrit---f---irtra=4-irru	 1fa--11Trescrit -"eil:„.61g at n
floc, i Permanyer l'havia contat infinites've-
gades.) Els obsequiats quedaren bon xic sor-
presos, ja que en aquella idly filipina no
s'havia pogut adlimatar ni vaques ni cdbres.

En exterioritzar .aquesta sorpresa, l'ama-
ble =aria, va respondre, amb tota natu-
ralitat :

—La leche es de mi senora, que esta
criando.

Villa-Urrutia havia troballat molt perque
foss possible el viatge del rei d'Espanya a
Roma. Considerava qua aquest fet seri,a un
bon coronament a la seva Varga Carrara, des-
pres del qual es retiraria, dedicat de pie als
seus treballs de rebuscador. Pere la glOria
del seu treball se Pemporta un altre, i quan,
Poe abans del viatge, l'aleshores reina d'Es-
panya robe Tex-ambaixador ja 1'havien tret
de Pambaixada de Paris audiencia i
aquest li digue que esperava veure-la a Roma
en el seu floc, la reina pregunta en quin
Hoc, Villa-Urrutia contests senzillament :

—En la calle, senora, que es donde me han
dejado.

El -nostre article publicat al nom. 216 de
MIRADOR sembla que ha ferit la susceptibi-
litat de la persona a la qual atorguem la
maxima consideraciO corn a tecnic publici-
tari a Espanya. Ens referim al nostre pro-
fessor de publicitat el senyor P. Prat i Ga-
b

Ja sabem que es sorpendra en Ilegir que
ha estat el nostre professor, ja que ell no
ens pot coneixer corn a deixeble. Nosaltres
el sabem professor nostre perque en la liar,
solitaris, sota la resplendor de la bombeta,
hem seguit la seva actuaci6, hem alegit els
sews llibres, els seus articles publicats en re-
vistes, hem apres molt de les saves llicons,
silenciosament, reolosament, que es corn es
fan millor aes coses, i no pas de pot temps,
sin6 de quan va comencar les seves actua-
cions publicitaries per l'any 1914.

Des de flavors hem seguit la vida d'aoti-
vitat publicitaria del senyor Gaballi i ens
sentim honorats que una disconformitat arnb
el nostre article hagi estat l'autor de la pre-
sentaci6.

Del dit article, un esperit sense passi6 de-
duira que el senyor Gabaili s'apresta a la
defensa d'una posici6 guanyada, davant d'un
enemic que li pianta cara. Res mes lluny de
les nostres intencions.

En parlor nosaltres de la nova tecnica de
la publicitat, no ens referim per res a la Nue-
va Tecnica amb que el senyor Prat Gaballi
encapcalava el seta Ilibre La Publicidad Cien-
tifica, tosum de les l•icons per ell explicades
en les classes d'Ensenyament Mercantil du-
rant el curs 1915-16 a que fa referencia.

I quan diem nosaltres que la publicitat
obre en el nostre pais una nova etapa, ada-
rim el concepte client Ines avail que la publi-
citat generada pal nostre grup hem de pro-
curar que no surti amorfa d'un sentit nacio-
nal, car els Ilatins no poden reaccionar igual-
ment corn els altres davant d'un excitant
perceptiu, i que cal que les fibres destinades
a moure les excitations sensoro-perceptives
estiguin basades en el coneixement de la pre-
pia raga, car.aixi mes facilment aconsegui-
rem provocar estats afeotius si ho fern amb
elements estetics genuins.

Hem d'establir doncs la nova ciencia pu-
blicitaria a base dels estudis, observacions i
dades deduides de les experien•cies psicofisi-
que•s fetes en el nostre propi pais, amb la
nostra prOpia raga, en els nostres laborato-
ris. I aixO fins ara no havia estat possible
per manta d'aquests darrers.

Els procediments estrangers ens han
servir de punt de partida, de dada informa-
tiva, de coneixement dels punts establerts
mes ealla de la frontera, que devem ref•en-
dar, controlar, aqui novament i supeditar a
la comprovaciO de la convenien•cia ono die la
seva adapfaci6.

Car es un fet prou conegut el de la pecu-
liar conveniencia do cada pais, corn ho pro-
va, per exemple, el fet que mentre Alemanya
resumeix el text d'un cartel! a' una sintesi,
a un minimum de paraules, Anglaterra i
Estats Units contrasten amb textos llarga-
ment explicatius raonant les conditions i
avantatges del produote,

be  es cart que el fonament dels nostres
px,ai ugt., ava ualo,ucxwi, i frn

car la guerra europea que el senyor Gaballi
va divulgar a Espanya immediatament, per
la qual cosa cal far-li justicia una vegada
Ines, fixi's que el grup dais que constitulm
el Seminari de la Publicitat en l'Institut Psi-
cotecnic de la Generalitat, pretenem fer-ne
una ciencia ben nostra, investigada, contro-
lada i anotada a Casa nostra amb gent nos-
tra i amb els aparells del nostre laboratori.
I es per aix6 que lamentem que el senyor
Gaballi no estigui entre nosaltres, perque do-
nodes les saves reconegudes aptituds ens aju-
daria molt als treballs d'investigaci6 psico-
teenica clue astern portant a cap.

Com nodra veure el Sr. Prat Gaballi, no
desconeixem ni menyspreem l'obra realitza-
d•a, ni ens M01.1 cap petita passi6, ja que no
aspirem a cap catedra i si tan sods ens inte-
ressa investigar en aquesta ciencia per a
adaptar els coneixea-nents que deduiem de les
nostres investigacions a l'execuciO de publi-
citat fotografica, a que ens dediquem, amb
el bon desig d'una minor producci6.

s I corn que estem convencuts que ja ha
passat el temps en que fathom podia intro-
duir-se a qualsevol terreny, ja de les arts,
ja de Ia ciencia, ja del comerc, sense una
previa i profunda preparaci6, es per aixO quo
ens interessa d'aprofundir en la tecnica publi-
citaris arribant a l'entranya mateixa, que
d'on deu partir tota qiiestiO de publicitat.

I l'entranya la constitueix la psiquis hu-
mana. De manera que la reaccid promoguda
per un excitant perceptiu constitueix tot un
proves •complicadissim psico-fisic, que cal es-
tudiar amb mdlta atenci6 ; es un proces no
gens facil que estudiant be les seves causes
i els efectes que n'esdevenen, comptant amb
aparells c•ntroladors, amb procediments d'ob-
servaci6, amb un talent directiu o iniciati-
yes d'investigaci6, i registrant tots els resul-
tats, amb els quals formar estadistiques ben
rigorosament observades, creiern poder arri-
bar a dades concretes que a la fi, mes tard
o mes aviat, converteixin el graces pubaici-
tari en un proces biologic, gairebe exacte.

L'esperit huma, si be molt divers, pot Clas-

sificar-se en unes quantes especies que tenen
un nexe coma. Saber doncs Pindole del pro-
ducte que es vol anunciar, a quina classe
d'esperits va dirigit i utilitzar els mitjans
Ines adients per excitar les reactions que
segons el nostre pla ens proposem en aquella
peculiar psiquis, es l'ideal de tot publicitari.

Ara be : nosaltres, que anteriorment ha-
viem estudiat en les obres del senyor Gaballi,
fern notar un aspecte molt important de di-
vergencia i es que aixi corn fins act es pre-
conitzava la creaci6 de la peca publicitaria
per a proanoure estats psiquics, nosaltres,
partint dels estats psiquics determinats que
volem atacar, pretenem crear la peca publi-
citaria adaptable a aquells estats psiquics,
per a aixi provocar la reaociO mes in•tensa-
ment, mes directament.	 •

Es a dir, la psicotecnia que ens proposem
es d'un ordre purament cientific, en el qual
el cartell sigui la conseqfiencia d'unes con-
dicions psicdlagiques detenminades, i per tant
apte per estimular els Organs sensitivo-mo-
tors de l'individu. Heus act, doncs, resumida
la diferencia entre el concepte dels publici-
taris moderns a l'avantguarda dels quals va
el senyor Prat Gaballi, i la del grup novissim
que constituim el Seminari de la Publicitat.

Hi ha dames els publicitaris empirics, que
son 1egi6 en el nostre pais amb personalitats
ben destacades que compten al seu haver
amb campanyes d'exit assolit que nosaltres
prenem en gran consideraci6.

AlgU replicara : es que no demostren
aquests s que es pot fer bona publicitat sense
coneixements psicolOgics?

Neguem que es pugui fer publicitat bona
sense coneixements de la psicologia humana,
i si uns casos corn els que citem han fat
bona ipublicitat, es perque tenen una

una aptitud innata, i han adquirit en
l'escoila de la vida uns coneixements psico-
legics que coneixen per teenicismes, perb
que pressenten i ccrnprenen. .

Taint a aquests publicitaris intuitius corn
als publicitaris cientifics o moderns, lloern
homenatgem corn es meroixen, i els oferim
arnigableme.nt la nostra collaboraci6 i el re-
sultat de les nostres investigacions. No pre-.
tenem destronar ningU, sin6 aportar el nos-
tre hurnil esforc al treball d'incorporaci6 del
nostre poble a l'esperit universal de tecnicis-
me i .modernitat.

I no volem acabar Particle sense mencio-
nar alguns norms que recorder, les campa-
nyes publicitaries dels quals tindrem en
compte per a estudiar en el nostre labora-
tori, ja que havent assolit l'eficacia en el
nostre pais ens poden facilitar dades molt
Utils de la nostra psicologia.

Entre els traspassats recorders al nostre
pintor Ramon Casas i el publicitari Jose?
Maria de Colubi i de Viola. Entre els pre-
sents, ells senyors P. Prat Gaballi, Aubeizon,
Bori i Barnils, que han donat mantes con-.
ferencies, articles i obres de gran utilitat i
han dirigit excellents carnipanyes.

Podriem tambe citar ems d'artistes i d'a-
gencies de publicitaf, pert) llur enurneraci6
fora interminable.
s,,,,,I:Tto_rv,iolluermalnarciatiboatr tslee on; _fge:Ii..ia_1.16.buris a„iciala_ccop_n-

per
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gust insuperable.	
s un mat

mrtipeannyeds, de mat

I creiem convenient citar ,aqu.estscrassol:
per a justificar la nostra inclinaci6 ve

publicitat controlada per una tecnica, car
aixi s'evitarien espectacles que desdiuen de
la serietat d'un poble culte.

PERT. CATALA
Fotagraf



L'ex-marques de Villa-Urrutia

confo
Abans el Simplicissimus era un diari in-

rmista. En fou fins que fou suspes per
l'acttal govern. Ha tornat a sortir, anun-
claw canvis en la redacci6. Ara ja no pu-blicani cap dihuix corn el que reproduim.

La Rep bl] ca	 Treballllaclor

per J. TERRASA
Preau 3 pessetes

Si voleu tenir una visic5 exacta ;ca
Russia actual, Ilegiu aquesta ra —Tine gana!

—Quina criatura, que per menjar no vol
esperar els quatre anys que ens demana Hit-
her !

El vol sobre l'Everest
LA INSACIABLE CURIOSITAT

Wenceslao Ramirez de Villa-Urrutia, que
ha mort la setmana passada a Madrid, a
l'edat de vuitanta tres anys, era descendent
d'una familia biscaina, nombrosos individus
de la qual feren llur carrera dintre la ma-
gistratura, a l'America. Eill mateix havia
nascut a La Havana. Ben aviat es decanta
a la carrera diplomatica, en l'exercici de la
qual habith diverses capitals europees i arne-
ricanes, d'agregat, de secretari, de ministre
plenipotenciari o d'arnbaixaclor. Fou minis-
tre d'Estat ; prengue part, en representaci6
oficial, en tines quantes con-
ferencies internationals...

Perb, malgrat el seu paper
en la histerria politica d'Espa-
nya del seu temps, Villa-Ur-
rutia deu el seu nom a les se-
ves activitats d'autor, que el
feten entrar a les Academies
de la Llengua, de la Histhria
i de Belles Arts, i esser nome-
nat membre honorari de la
Reial Societat d'HistOria de
Londres.

Des de 1883 en que publica
la seva primera obra — segui-
da d'un (periode de quinze anys
durant el qual sembla que ha-
gues ,perdut les aficions d'es-
criure aprofita els lleures
de la seva professi6, i les oca-
sions que .aquesta 11 propor-
cionava de regirar arxius es-
trangers, per donar, amb ,una
continuitat que names la mort
ha interromput, els seus estu-
dis histories, versant no sola-
ment sobre époques passades,
sine tambe sabre esdeveni-
ments contemporanis, la par-
ticipacie de l'autor en els quals
en fa uns documents vivissims
i de primera ma.

Dintre 1'escassa i no massa
considerable historiografia es-
panyola, la figura del que fou
marques de Villa-Urrutia des-
taca amb un relleu singular.
Era el representant en la bi-
bliografia castellana d'un ge-
nre molt cultivat a l'estran-
ger, un genre els conreadors
del qual, sense deixar mai de
banda el rigor que escau a tot
historiador que no vulgui usur-
par aquest qualificatiu, saben
contar les coses d'una manera llegidora per
tothom. No en va havia exposat el seu con-
cepte de I'estil dient que el diplomatic ,(Pespa-
nyol, naturalinent) ha d'escriure «con clari-
dad, finura y correction, que han de ser las
cualidades esenciales de su estilo. No ha de
remontarse con rand() vuelo y aguilenas alas,
ni ha de alambicar la frase en busca de pri-
mores, ni ha de plagiar a los clasicos con
el afdn de parecer purista. Diga Lisa y liana-
mi., 1., ova rile	 ”yeesio,,,,in
Ilan° limpio cte inn

tia
barbarismos.» Vi a-	 ha	 escrit aixi tota

la seva copiosa obra.
Per6 TIO 

es solament aixb el que resulta
remarcablc de la far%t

,,ashis.t171alsieh,so,rnee:dsee

liamtIC,,AgliViriels"albsdluta correcci6 de llen-
guatge, que tants i tants energumenics pam-
fletaires que es creuen que les paraules grui-
xudes i els raigs d'insults tenen una mera-
vellosa eficacia.

Els seus troballs d'erudicie histOrica el van
dur a un antidinastisme adrquirit per la

SAS TREPIA

7, Placa Universitai, 7
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V illa-U rrutia

i de la qual fou victima l'historiador de que
parlem, aleshores ambaixador a Paris —,
l'hauria dut almenys a no tenir en cap con-
sideraci5 el darrer descendent regnant d'a-
quella familia, que compta un representant
part del regnat del qual titula Villa-Urrutia
«la ominosa decada».

Alfons XIII el ttague de Paris «con zan-
cadilla y puntapie», diu la mateixa victima,
i s'hi resigna amb un cert fatalisme, ja que,
'bar de regim i es recomeik riiNncat;

vd'altres condicions, «de 1'ambici6
que es requerien per a sen irl'esperit

del directori mihtar i de la consegiient
Pere no s'esta de comentar aixi la

seva desgracia «Faltaronme a un tiempo,

el	 ass sin
especial

acierto y la fortuna, y ester 'Ultima, al
volverme las espagetsdmtrnac,

eamos
cieobO

su
e 

cato con quien ha
dtplomacia en otros oficiosaptitud para

algunos autores, se le asemejan,que, see.
,'eour	 generalmente, suelen ser mes pro-

•L

,nos de lzembras avezadas al amoroso trato.»
Quan Villa-Urrutia va imprimir aixb, Al-
Ions XIII encara regnava i Quinones de
Leon encara era ambaixador a Paris.

No en va Villa-Urrutia havia estat, a
Pambaixada de Lisboa, al costat d'aquell
es Brit fief rim que s'aromerava Juan Va-
lera. Sabia, corn ell, construir frases inten-
cionades i tenia el do de l'oportunitat. Al
costat de les sever obres histeriques o d'a-
quella xafarderia que amb el temps es trans-
forma en erudici6, potser caldria recollir en
una antologia els seus mots d'esprit, perque
Villa-Urrutia era, corn altres casos n'hi ha,
una excellent i honradissima persona, pert,
dotada d'una mordacitat que nomes sol anar
acompanyada de la intelligencia. !Encara que
ell no li atribuia cap merit ; deia que tan
sols era qiiestie de practica. — R. M.

Exit en la mida

Co rb ates inarrugables

Pijame s a bon preu

JAUME I,
Telefon 11 655

MIRABDR
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Procedin2ents d'hitleritzaciO

* * *

Despres de depurar les biblioteques, cal
depurar lei producció cinematografica. Sobre
aquest punt, els actuals amos d'Alemanya
tambe saben on van.
.El doctor Goebbels, ministre de la Propa-

ganda, ha pronunciat un discurs sobre les
relations del nacionalisme i del cinema,
aquest havent-se de posar, corn tot a l'Ale-
manya actual, al servei d'aquell.

El doctor Goebbels, a fi de precisar les di-
rectives a les quals s'ha de conformar la
producciO cinematografica alemanya, cita
exemples demostratius. Primer que cap al-
tre, El cuirassat Potemkin, del qual digue
que era una veritable obra d'art, digna de
servir de model perque demostra fins a quin
punt la tecnica cinematografica pot esser po-
sada al servei d'un ideal politic. Precisament
per la concepci6 politica d'aquest film,
inanya nacionalista l'Iza prohibit.

Despres d'esmentar altres pellicules, el mi-
nistre feu l'elogi d'El rebel, film nacional-
socialista. dotal d'una tal forca de persuasi6,
que aconsegui convener molts adversaris
del moviment hitleria.

«No ens ceguen les considerations de par-
tit -- acabd Goebbels sin6 que ens guien
l'interes del nostre partit. L'activitat del go-
vern no s'ha de limitar al manteniment de la
censura, sinO que ha d'afavorir la producci6
cinematografica. L'art es lliure, pert, amb la
condici6 de respectar els principis de la mo-
ralitat nacional.»

Despres, varem llegir als diaris que Goeb-
hei.c aniria a Roma a veure's amb Mussolini
tractar el padwirre eampanya
de films alemanys i italians.

* * *

Perb no s'acaba act la hileritzaci6 d'Ale-
manya. Hi ha coses molt mils greus en joc,
i si no, deixem la paraula al comissari de
Justicia de Prdssia, Kerl, que ha declarat a
la prenzsa (i ho cc/nem d'un diari berlines
que abans era demicrata moderat):

«El prejudici del fret liberal vol sacrificar-
ho tot als idols dt l'objectivitat. Heus acs
la rah de l'abisme rue separa el poble de la
Justicia, i es la Jusicia, en el Eons, qui n'es
responsable. Oue 6 l'objectivitat davant de
la Iluita per la vich de tot un poble?

Es compren dons que la Justicia d'un po-
ble que ha comeriat una lluita per la seva
existencia, no pt considerar l'objectivitat,
que es una parava buzda de sentit. Una sola
consideraci6 ha le guiar la Justicia alema-
nya : la qiiestiO!e saber en quina mesura la

.
seva decisi6 afoionra l'existencia de la na-
ci6, salvard el su ?oble del peril. No 	 pases p
l'objectivitat	 sinbnim d'impotencia
i de menysprei de4 poble, el que ha de reg-
nar aqui ; al cntrai, totes les niesures, totes

r ubodecisions	 hanla nacio i de l'individu h
Imachs als interessos vitals delde'ses dese

la naci6.»

Explicat5 lOgica

Hi ha ul dOna la segiient explicaci6, im-
pregnaddel mes pur detetminisme histbric,

de Hitler envers tot el que recorda

l'Ea

de l'afi'titiana
: teulades inclinades, carcic-

tersd citcriptura gbtics, resurrecci6 del Sacre
Impe gust dels castigs corporals (per als
altre persecuci6 dels jueus, etc., etc.

rosegat per l'ambici6, co-

;

n Lard i tot sol els seus estudis, i tot14, havia arribat• a l'Edat mitjana quan
ir.z la seva carrera politica. Mancat de
tps per adquirir un coneixement mes com-
• de la histbria, tot el que es proposa

tier no fora, en resum, sinO un cas Ines
Is estralls de la ignorancia

S1 pia tquatriennal

Els grans espectaoles de la naturalesa im-
pressionen els homes, taut si son primitius
corn civilitzarts. Perb la reacciO d'uns i altres
es diferent. L'home civilitzat to la passiO de
coneixer i de dominar la naturalesa, i la his-
tOria de la civilitzaci6 es la de la Iluita de
l'home amb la naturalesa, sense descorat-
jar-se pels fracassos. L'home primitiu s'acon-
tenta d'alimentar llegendes fantastiques, jus-
tificants de la seva actitud passiva i sub-
misa.

Una muni6 d'aquestes Ilegendes esporu-

guiclores volten l'Himalaia, als ulls des indi-
genes, els quails, per aixb, no es sorprenen
gens de les vides perdudes que cal inscriure
01 passiu de les temptatives de conquista del
lambs massis de muntanyes. Perb aquesta
disposicie d'eSperit no es la prOpia de la raga
blanca, disposada a no deixar sense violar
cap secret de la naturalesa.

Tretze victimes — xifra fatidica — ha cos-
tat ja l'Himalaia, proporci6 petita si la corn-
parem, per exemple, amb la de les explora-
cions polars. I, al cap de nou anys que Mal-
lory i Irving desaparegueren despres d]esser
vistos a nomes 30o metres del cim de l'Eve-
rest, una ultra expedicie, dirigida per Rutt-
ledge, es prepara a assaltar el «sostre del
men».

Tothom sap les difioultats amb que es tro-
ba Porganisme huma posat a grans a tures
on la pressie atmosf&ica es escassa. El mal
de les muntanyes i el fred fan minvaren
proportions extraordináries la capacitat d es-
forc de ]'home. Preventivament, els mem-
mbresudal	 ee,,„hrnaihntaensttsata sot-

Pai r aptunt:
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aport•t una gran contribucie al coneixement
de l'Everest. Ed dia 3 d'abril, per rprimera
vegada en la ,histOria, dos avions han sabre-
vorlat la cadena de muntanyes que separa
el Tibet de l'India. L'empresa ha estat fi-
nancada per lady Houston, la mateixa se-
nyora que, en 1931, considerant que el pres-
tigi d'Anglaterra sofria perque el govern, en
pia d'estalvis, no subvencionava les proves
de la Copa Schneider, n'assumf les despeses.

Abans d'empendre Patrevida temptativa,
l'expedicie, dirigida rpel comodor Fellowes,
procedi a una serie de yolk 'd'assaig. Cal te-
nir en ■compte que no es tractava d'una gesta
merament esportiva, de batre cap record,
sine que l'expedici6 tenia caracter cientific.
Calla, en el transcurs del vol, recollir elmajor nombre possible d'observacions Utils ;
no es tractava de superar cap record dels ja
existents, es a dir, de rproceclir a pujar corn
tries amunt fos rpossible i tornar a baixar
de seguida, sine d'efectuar olbservacions, a
una Altura de 10,00o metres i amb um fred
de 600 sota zero. Naturalment, els aparells

estaven especialment acondicionats per a
aquestes circumstancies. Els aviadors esta-
ven proveits de balons d'oxigen i de vestits
escalfats electricament, precauci6 que es feu
extensiva tambe a les ulleres a fi d'evitar
que es cobrissin de gebre.

S'ha de tenir en cornpte que en les proxi-
mitats del cim de les altes muntanyes, els
corrents d'aire s6n fortissims : el vent arri-
ba, damunt de l'Everest, a velocitats supe-
riors als moo quilOmetres per hora. El pilot,
per aquest fet, veu considerablement reluit

el domini de l'aparell, exposat sovint a esta-
vellar-se contra Iles rogues cobertes de glac.
Si aixb raconsella de volar a una certa altura,
d'altra banda, l'interes de les fotos i dels
films que es volien impressionar obligava a
no passar massa per damunt de la mun-
tanya.

El dia 3 d'abril, el cap de l'Oficina me-
teorolagica tie Purnea, que feia uns qu.ants
dies que explorava l'atmosfera amb globus
sancta, va avisar que les condicions eren par-
ticularment favorables : a ro,000 metres, el
vent nomes bufava a 91 quilOrnetres per
hora. Dos avions, pilotats per lord Clydes-
dale i Mac Intyre, portant respectivament
d'observadors Blacker i Bonnett, emprengue-
ren el vol. Al cap d'una hora i mitja havien
assolit prop dels ii,000 metres d'altura. Du-
rant un quart voltaren sobre l'Everest, per
tal que els observadors poguessin impressio-
nar el maximum de plaques pussible, i eren
de retonn al cap de tres hares d'alcat el vol.

D'altres Vols no tan sensacionals corn
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situada entre l'Everest i el Gaurisankar.
Aquesta expedici6 haura contributt a millor
coneixer, entre altres coses, La topografia de
l'Himalaia que tant es resisteix a iliurar el
seu misteri a la curiositat sempre imsatisfeta
dels homes. I es d'esperar que l'expedici6
Ruttledge, que es proposa guanyar pam a
pam la imuntanya, aporti encara Ines dades.

«Hom es cansa de tot, menysde coneixer((,
diu un lerna antic ; per6 la veritat contin-
guda en ell es rods amtiga que la seva ma-
teixa expressie, i tambe es mes actual quemai. Constatar la permanencia d'aciue
passie del coneixement, exercida amb tant
de desinteres i de coratge, sempre es un mo-
tiu de sartisfaccie, i sobretot, en aquests mo-
ments, entremig del desgavell de tot el men'
fa veure que no s'han evaporat les essencies
heroiques i desinteressacles que son la minorpart de Panima humana, —

F. Vehils Vidal

PRECIS 'MIMS

R-
EBUDA 1a pri-
mera co•lecci6

de novetats pais
i estranger, per
aquesta primavera.

teligencia, no pas, potser, pel sentiment.
Les raons de Pantiborbonisme brollen per
elks soles de la simple constatacie de fets.
Es clar que Villa-Urrutia no es limita a esser
narrador ; els seus llibres contenen, al cos-
tat dels fets, es seus judicis i multiples con-
sideracions psicolOgiques, morals, politiques.
diplornatiques. etc.

Si la preparacie histOrica de Villa-Urrutia
no l'hagues ja dut a l'antiborbonisme, la
duplicitat que quan la guerra europea usa el
que fins fa dos anys fou rei d'Espanya —

IEL DM 211 IIYABROL
es posarposara a la kvenda la 2.8 edicib de

Segons l'Organ riles hitleria, Vblkischer
Beobachter «la revoluci6 alemanya de 1933
seria incompleta si no s'estengues tan:be al
domini cultural i espiritual».

Per ajudar a aconseguir-ho, l'altra setma-
na va haver;hi un ?rating a Kaiserslautern,
a la sortida del qual, els espectadors, deli-
rants d'entusiaDne, i davant del poble reunit
a la placa. Schiller, van cremar els set exem-
plars de l'infame llibre de Remarque, Res
de nou a l'Oest trobats a la Biblioteca

Un professor, un tal Engel, presidi l'auto
de fe amb un discurs subratllant l'abast sim-
belie de l'acte. Segons ell, abans de l'estiu
han d'esser cremades totes les obres antiale-
manyes que es trobin en les set centes biblio-
Ieques del Palatinat.

«I enmig dels crits d'alogria de la multitud
i dels cants nacionalistes, les flames purifi-
cadores besaven el cel nocturn.»

Remarquem nomes corn les , frases entre
cometes semblen traduides d'una soflama fei-
xistica italiana.

JOIER

3

El vol del 3 d'abril, segons «The Sphere»

Sobre el batec
delicat d'un
canell femeni,
sols el ritme
discret i per-
fecte d'aquests
rellotges de
gala pot afe-
gir una nota
de distinciO
i d'elegincia

Rambla del Centre, 33

Passatge Bacardi, 2



«Topaze»-
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EL CINEMA
" Mirador" 	 ‘‘ini 	 presenta "Topaze " Una artista, no una estreiia

DIETRICH
LA VENIU

RUB1A.

Louis Gasnier ha estat Vencarregat de Pa-
daptacie cinematografica de Topaze, indis-
cutiblement Pexit mes sorolles de tot el tea-
tre de Marcel Pagnol. Un cast magnific, in-
tegrat per una serie de primeres figures de
l'escena francesa, la supervisie personal de
l'autor, una atmosfera adequada, Joinville,
asseguren a aquesta labocde transposicie el
maximum de garanties. Hem vist el film i
podem assegurar que Topaze continua bri-
llantment aquella serie d'obres mestres que
els francesos han sabot compaginar fent col-

laborar cinema i teatre d'una manera con=
vergent. Collaboraci6 fructuosa,decor ho han
demosat, per exemple, Jean la Lune i
Marius. Mestres d'una tradici6 esce Ica sen-

tr

se pane, posseint un do del dialeg
una meravella dintelligencia mesosvtreninute del
teatre que els francesos s'han at diver-
ses vegades capagos d'animar films destinats
a donar amb exit la volta al men. Topaze es
en aquest sentit un exemple modelic que ha
de convener el pUblic bareeloni.

Topaze es una obra forca coneguda a Bar-
celona. Els que no l'han vista, Phan llegida.
Heu-nos aqui doncs dispensats de 1 obligacie
d'insistir sabre el contingut del film, sabre
aquest.	 • •

mestre d'estudi elevat a la categoria d'horrie
d'altes finances. Un professor, Topaze, ave-
sat a veure la moral corn una qiiestie condi-
cionada a i'estima pUblica, havent tot el dia
de compaginar un pla de vida per als sews
deixebles a base dels conceptes de la moral
rational. La seva honorabilitat es el motiu
que ellposa en pugna amb el director de l'es-
tabliment. Dur aprenentatge! Heus-el aqui
sense collocaci6 quan l'atzar el posa en eil
cami d'un regidor que sap traficar d'una
manera fructuosa amb les seves influencies
officials. Innocent, es Iliga amb aquell preva-
ricador i quan cornpren en quin men s'ha
ficat, es massa tard, es troba massa Iligat
per seguir Pordre de la seva consciencia.
L'amant del regidor es gentil amb ell, i per
evitar l'escandol i evitar-li disgustos, roman-
dra al costat d'aquell home indigne, fins que

arribat a veure clar en la tecnica de la vida
que amb tant d'encert practica el seu con-
soci i superior, s'emancipara, treballara per
compte propi i esdevindra mestre consumat
en I'art de fer diners i conservar amb escreix
la consideraci6 pUblica.

Satira mardag, esperit caustic que parla
d'una manera desvergonyida. L'obra, ens
pensem que diria, en el nostre Hoc, Manuel
Brunet, estableix el fracas de la moral laica.
Diguem pet nostre compte que Topaze es en
el fans un home molt conseqiient. Ensenva-

Les estrenes
Un film de Sternberg, sigui el que sigui,

sempre to la virtut d'excitar la critica• Dis-
sabte tornavem a encarar-nos amb un film
seu, i naturalment amb Marlene Dietrich.
Ell mateix dia al Fantasia s'estrena el primer
film sortit dels estudis que a Montjuic te Or-
phea Films, El hombre que se reia del amor.
Un film que per interessar a la producci6 de
casa tambe deu esser considerat amb aten-

6.6 per la critica. A l'Urquinaona, encara an
film de gangsters : El monstre de la ciutat.
Caldra que parlem de tots aquests films, ja
que no avui perque l'espai ens manca, en la
nostra propera edici6.

Topaze sera presentat al Coliseum el
dia 28. A partir d'avui poden encarregar-se
localitats a la nostra Administraci6.

El concurs de "Mirador"
Com veuran els nostres lectors en la pa-

gina 8 d'aquest mateix ntimero, anunciem
avui en que consistira el primer premi del
concurs que decidirem prolongar.

Haviem promes que aquest primer premi
seria molt grat a tot aficionat al cinema.
El teniem ja decidit, entre nosaltres ; per()
calien per a fer-lo efectiu unes certes ges-
tions, sense la seguretat de reeixida de les
quals no era oportd de fer concebre illu-
sions als nostres lectors.

Ell premi consisteix en dos passis de cine-
ma, valedors per a un any. Ens pensem que,
corn deiem, es un premi molt adequat al
concurs i, sobretot, molt del gust dels con-
cursants.

L'interpret de "Topaze 99

en els melodrames dels faubourgs. Qui sap

.examens. Atret per l'escena, deixa els llibres

ques .Copeau. A l'acreditada escena del

quin hauria estat el seu desti corn actor, si

film del mateix nom, havia estudiat farm&

i s'enfila a les taules. Feia papers de traidor

cia ; perO creiem que ni arriba a passar els

la sort no )'hagues fet trobar-se amb Jac-

Louis Jouvet, que encarna el Topaze del

Vieux-Colombier, Jouvet pogue rendir, sota
mestratge de Copeau, tot el que

del seu talent es podia esperar. Fou treba-
Ilant amb Copeau que es va descobrir unes
aptituds que :gnorava, i no ens referim a les
teatrals : s'acredita corn un savi manejador
de la Ilum, fins a l'extrem que, quan es
tracta d'illuaninaci6 de l'escena, Jouvet col-
labora eficacment mob el postor en escena.

Segons el seu gran amic Jules Romains,
la valua de Jouvet resideix en el fet de sen-
tir el text, el ,personatge, el detail d'una
escena, amb una acuitat meravellosa. En am;
comunicacie presentada en 1929 a un Con-
gres internacional de Psicologia, Jouvet opi-
na que el comediant gnat reuneix virtualment
un cert nomibre de vocacions, i segons el
paper va a una o altra. Al comengament de
Ia seva carrera, el comediant hauria pogut
aficionar-se no un sol tipus d'existencia, sine)
a molts, i quan l'atzar de la seva feina de
ohmic el posa davant d'un paper, retroba —
grades a un treball subconscient — la pista
d'aquest desti que hauria pogut esser el seu
en la vida real.

Una de les gentilissimes girls de Tiana
somriu, la revista estiuenca que tant d'exit
assoli, primerament en el seu Hoc d'origen
i despres en esser reproduida a Barcelona,
em deia, tot comentant Particle que Sebas-
tia Gasch escrivi en aquestes pagines, a
propOsit de la reeixida aventura artistica
dels estiuejants tianencs :

—No se pas per que, en comentar Gasch
el treball de la nostra vedette, la senyoreta
Arboix, la devia comparar a Zasu Pitts...
No hi se pas veure ni una mica d'elogi.

Zasu Pitts

Zasu Pitts es la blederia .personificada...
Indiscutiblement, si horn hagues de re-

presentar corperiament aquesta qualitat abs-
tracta, la blederia, hauria de recOrrer a unit
de les expressions inoblidables de la inter-
pret predilecta de, les obres d'Eric von Stro-
heim. Peril no es aquesta ulna de lee rc uea-
trO, 

tragedia
na

 , sa conservar
but sempre 

la enprofunda
el dram- 

huma
' -la

nitat, simple i patetica, de la pobra donna?
Recordeu les primeres aparicions a to

pantalla de Zasu Pitts? Una doneta esbor-
radissa, Ileument ridicula i demodada, que
patia silenciosament i esguardava el men
amb uns ulls piens de fimidesa • Era lanoia camperola, simple i neta a 'esperit, quees vela voltada pels paranys de
la ciutat ; era la muller amantissima,
Iliurada ad feinejar de la casa, que vela
corn el seu marit era captivat per les males
arts (Puna vamp ; era la pobra mare ada-
lerada al darrera dels fills entremaliats i
covant l'esglai de les possibles tragedies...
No era una estrella, no arribava ni tan sole
a leading lady, era l'artista que prenia el
paper mes desairat, el paper de la bleda
que era escarnida, de la dona traida que no
sabia venjar amb grandesa la traici6 ni
plorar-la amb liagrimes fotogeniques... Al-
trament, Zasu Pitts tops amb un handicap
considerable. Us heu fixat mai corn s'as-
sembla a Lillian Gish? Era, potser, la seva
caricatura, i per tant, no podia pas fer que
el seu treball foe tambe la caricatura del
de la gran tragica. Si a Lillian Gish, amb
tota la seva ingenuitat tragica, li era per-
mes d'adoptar les expressions esbarriades i
expressar amb el seu art magnific la frene-
tica desesperacie i la follia, Zasu Pitts no
podia fer altra cosa que produir a gratcient
la rialla amb el seu esbalaiment ridIcul da-
vant dels cops del desti. Si horn hagues
parat esment en les seves mans extraordi-
naries d'expressi6, horn s'hauria adonat que
era una grain artista. Peril, fora d'Eric von
Stroheim, que, tant en Avaricia corn en La
Marxa Nupcial i la seva segona part, posa
en joc lee seves qualitats d'expressie i la
forga patetica de la seva blederia, ni els
directors ni el public no sabien veure — pot-

1'

ser enlluernats pel reflex de Lillian Gish,
estrella mundial de la tragedia — les grans
conditions artistiques d'aquella dona, ni
jove ni vella, que servia per a tots els pa-
pers.

La gradacid de categories, en el men ci-
nematografic, to la seva expressi6 en la mida
i la situacie dels noms dels artistes en els
cartells anunciadors de les pellicules. Aixi,
la sola definicie generica d'una estrella es
la d'un artista cinematografic — actor, ac-
triu o director —que pot veure el seu nom

en els cartells en lletres mes
grosses que el titoll de la pel-
llcula i la resta del repar-
timent. Si us fixeu en aquest
detail, veureu corn el nom-
bre de les estrelles es ben
restringit. Fora d'aix6, hi ha
les leading ladies, que fan
companyia a una estrella o
que, llur nom dessota del
ritol del film i acompanyats
d'algun pcvrtener de catego-
ria similar, interpreten la
gran majoria de les produc-
cions. Mes avail d'aixO, hi
ha els artistes que names as-
soleixen de veure esmentat
en Iletres amb prou feines
perceptibles llur nom en el
repartiment que, de vegades,
hi ha al dessota del titol i
els noms rutilants d'estrelles.
I la recta es la munior ina-
cabable dels players, que en-
cara son una aristocracia,
perque tenen una personali-
tat, a la qual els milers d'ex-
tres no poden mai aspirar.
Zasu Pitts gairehe no s'ha
mogut de Ia tercera catego-
ria, i, fora del director de
La Vidua Alegre, ningU mes
no gosava enlairar=la a lea-
ding lady.

L'adveniment del cinema
sonor, .pere, opera molts
trasbalsos en l'escala de va-
lors del cinema america.
Zasu Pitts ha vist augmen-
tades les seves possibilitats
artistiques amb la revelaci6

de la soya veu singular i extraordinariament
efxoanceoig.ieennticaa.rtlisnttaereprorernia. utinra,ail_saenrie due films de-
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II/IP /Pcgenica assoleixin, a despit de ir nd?s'tfaccro
del public, categoria de grains simbols cine-
matografics, aquests simbols que varien
constantment i que fan una de les mes
grans forces universals de la pantalla.
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va una moral que no sembla coneixer altre
criteri de sande .que la conferida per la posi-
ci6 social i l'estima pUblica ni altra ins i-
rade, que La consciencia, cosa del men
que spar mes elastica. I la moral del film
no es doncs : l'honorabilitat es an mite, sine :
hi ha moltes falses honorabilitats, i el cri-
teri de la societat es pie d'hipoc•esies i bai-
xos interessos.

Si ens hem permes ficar-nos en un terreny
tan estrany al que avui hauria d'e'sser la
nostra estricta funci6, es per sortir al pas
dels que podrien pretendre que el film es
una escola d'eseepticisme moral. El film es
justifica prou amb massa on e vP
vies: A cadaseU de fer-se pea seu compte re's
reflexions que cregui convenients.

Anem a la recerca dels bons films. No cer-
quem els films de tesi i quoin hi ha ;ma tesi
el film pot entusiasmar-nos independentment
d'ella, corn era el cas d'El cami de la vida.
No cerquem els films de tesi encara que les
circurnstancies han volgut que tres films llen-
cats per nosaltres : El cami de la vida, Noies
d'uniforme, Soc un fugitiu estaven carregats
de preocupacions. Creiern tananateix que una
part del pUblic ha aplaudit aquests films, no
tant per les inten•ions corn per la bellesa in-
trinseca dels resultats. Vegeu ara Topaze,
un espectacle tan reeixit, bo de veure, bo
d'escoltar, un film divertit, molt divertit i
en aquest sentit en franc contrast amb els
tres films que acabem d'aliudir. Una obra
de gracia intelligent, feta ara accessible a
tots els pablics grades al cinema, una pel-
licula amb Edw:ge Feuillere, Louis Jouvet,
Pouley, Pierre Larguey, Marcel Vallee i al-
tres notables comediants, sota la direccie de
Louis Gasnier. Una pellicula tIpica del geni
francs en el teatre i en el cinema, molt apta
per a esser assaborida pet nombrds
que a Barcelona estirna aquesta xnena d'es-
pectacle.

J. PALAU

LOUIS JOLVET
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Vida i miracles dels Olwars Un mestre de ball

DE SAN SEBASTIAN A

BADALONA

Els Olwars no tenen
cap. En fa, solament en
els instants mes precisos,

les encontrades catalanes en un circ ambu-
lant. Sera llur estiueig. El circ te, de dins
enfora, aquestes sorpreses. Els Olwars, que
el passat desembre constituien la maxima
atracci6 de Pespectacle de Nadal de l'Hip-
podrome de Newcastle, que abans havien
alternat al Colisseum de Londres amb Pola
Negri i amb l'orquestra Jack Hylton i que
en el transcurs de dos anys han passat cinc
vegades pet Palladium de la capital anglesa,
es disposen, sadollats d'enyoranca — ells,
que es riuen de tot ! —, a empendre un pe-

regrinatge artistic sota el
cel blau de Catalunya i
a fer-se aplaudir pels ma-

i	 teixos publics entusiastes
i senzills que els havien
encoratjat en dies 110-
nyans.

En Gabriel, el ,portacion Es el de mes eclat
el de mes experiencia. Gabriel Valerdi

compta actualment trenta-vuit anys. Es na-
tural d'Estella.

Residia de petit, Gabriel Valerdi, a San
Sebastian, amb lai6 robu , seva familia. Xicot de
complex s'havia fet remarcar encta

s'organitzaven a Donestia.les curse.
Un bp- dia, el pare Andreu, dels famosos
q,„ reu -RiveI1s, li ,proposa d'anar amb la
seva troupe. Al pare Andreu se li acabava
de morir una filla — «la nena», que li deia
tothom — i necessitava un •portador per al
inimero dels trapezis volants, que presen-
tava en el circ ambulant Reina Victoria.
En Valerdi accepts. Tindria aleshores uns
quinze anys.

Amb els Andreu — catalans —, Gabriel
Valerdi estigue dotze anys seguits. Dotze
anys, sense reposar, per terres iberiques.

—El nostre empresari — m'explica En Ga-
briel — va guanyar, nets, mes de trenta mil
duros.

tu?
--110 ,vaig guanyar aquest amor boig que

tine ,pel circ. No es poc.
!Els Andreu volgueren sortir cap a l'es-

tranger, i En Valerdi ,preferi restar ad. Tre-
balla un quant temps amb as Frediani i
ales tard, junt amb el trapezista i barrista
catalla Francesc Oliveras, munta un mimero
de barres aeries que fou batejat amb el nom
d'Olwals —01, d'Oliveras, i Wal, de Va-
lerdi —, nom que, per no esser de pronun-
dad() facil, fou canviat per l'actual d'01-
wars.

Aqueix n6mero de barres aeries el feu ja
Gabriel Valerdi amb un dels seus actuals
companys, a mes de l'Oliveras. Intervenia
encara en el ndrnero un quart gimnasta,
Eusebi Colominas ; li deien «l'Assasst».

Varen debutar els Olwars — els Olwars
primitius — al Circ Barcelones, de la nostra
ciutat. El debut dels Olwars d'avui tingue
Hoc a la Sala Picarol de Badalona, el Ines
de setembre de 1922.

TRES CATALANS QUE NO ES BARALLEN

Atencid!
In ha un important premi en metallic a

guanyar. L'ofereixen els trapezistes Olwars
a la persona que els hagi vist renyir alguna
vegada.

—Augrnenta l'oferta tant corn vulguis —
m'han dit.

Eyidentme nt ! No pollen perdre. Es im-
possible per la rah d'esser-ho tambe que ar-
ribin ni per un sol moment a disputar-se.

Migdia de Pasqua, a
la vorera del London
Bar, centre de reunie
de la gent de circ.
D'esquerra a dr eta,
asseguts, En «Canu-
te», Margy, Rafael
Belda, Ear Valerdi i el
nostre company To-
mas. Darrera, dret, el
popular clown Guerra.

A sota, una curiosa
instantânia d'un bell
exercici dels Olwars,
presa el mes passat, a
l'arnple escenari del
Wintergarten de Ber-

n-.

lEls Olwars estan sempre'').--un•-cricia, els altres
contents, ireis sclee_

file's We fa prop d'onze anys. Es,
el d'aquests tres xicots, un cas excepcional
de continuitat i d'optimisme.

—Alto que els catalans estem sempre a
punt de barallar-nos — m'observen — no resa
per a nosaltres.

Catalans, els Olwars?
Ja veureu... Ho es, de soca-rel, de nai-

xenca i per temperament, el Chariot, o
el <dCanuto» ; a aquest al cap de ir:t; segle
de residir a Franca o Anglaterra se 11 co-
neixeria encara que va descl,are les parpelles
al carrer Baix de Sant rere• Els altres dos
son : alacanti l'un ; navarres l'altre, perii
senten i parlen e« catala, corn Ilur company,
i llur formarlo, corn a homes i corn a ar-
tistes, ha estat feta a la nostra terra, o entre
gent de casa nostra. No crec que ells Olwars
hagin canviat mai entre ells cap paraula que
no sigui en llengua catalana.

Els Olwars treballaven darrerament al
Wintergarten de Berlin. Figuraven, en floc
d'honor, en el programa del mes de mare.
Tenien per esealir un contracte per a Bu-
dapest i un altre per a Alexandria.

—Per que no veniu a Barcelona? — els
pregunta un agent.

—A Barcelona? Fet!
Havien exclamat «Fet!» tres veus alhora.
Ara els Olwars actuen a l'Olympia. Des-

pres de l'Olympia, recorreran de dalt a baix

Exit en la mida
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formar la parella «The Kaystons». En Barta
era un catala aventurer que despres de do-
nar no se quantes voltes al man, havia tor-
nat a Barcelona amb aquells celebres Perses
que tant saran armaren al Parallel. Crec que
esta d'interpret al Tibidabo. Coneix vuit o
nou idiomes.

En Barta i En «Canuto», o sigui els
«Kaystons», anaren plegats tres o quatre
anys. Separat d'En Barta, En «Canuto» feu
urn nUmero amb En Frida, un gimnasta que
temps enrera corria encara per aquests es-
cenaris amb un excentric. Ara presenta un
nUmero de barres amb un angles.

A Jaen, anant amb En Frida, conegue En
«Canuto» a Gabriel Valerdi, que formava
part de la companyia d'un altre circ. Es
feren amiss.

—Encara ens unirem !
--Qui sap!
No trigaren molt temps a unir-se.

«Canuto» i En Frida havien partit peres, i
En «Canuto» intenta preserntar sol des bar-
res. Debuta al Pompeia. Li donaven set pes-
setes. El mateix dia del debut, Pempresari
el va acomiadar :

SALTADOR, ESTER I TRAPEZISTA

Rafael Bella 6 el mes jove dels tres.
I el apes «Viva lt Virgen». Vint-i-set anys.
Natural de Calloa, prov1ncia d'Alacant.

Marts els seuepares, el recolli un ondle,
que el feu anara l'escola. Pere l'escola, a
En Belda, no htreia gens. Aleshores, als
nou anys, unsparents Ilunyans, els Oli-
veldas, saltadox1

En Belda, en,(1 

aelsapa,biadsecuclian,cao'adsoisptuaureyns:

E
i amb ells anAai

r

u v2aextare	 fou el creador
eicx)Nocavetats, del dabl ea Barcelona,

mortalsoftsa	 a baicula, caient a una ,petita
cadira.

Els ()arias dolaven a En Belda molt
ntracte3el 'adola un mati el pare Oli-mat

	 al .c
' 

Frediani, durant un assaig, i

,

decidi
ue

 tre e	cosa
q	

l de mans d'aquella gent,

circ a	 -
nant

reek En
inista, car

Belda
el pare

passe de
Oliveras, alter-

 dee
1 les barres, treballava en una ebe-a

nister? propietat.proseva
persi no l'havia atret a En Belda a
e la 

cone tampoc sentia cap afield per
isti'	

Pebe-
n	 Torn& a les barres. Hi tonna quan

del
E
ai r °
a derdi,

s
 amb l'Oliveras fill, va crear ell 

Belda es el company insparable d'En
alto». Foren ells dos els que es presen-

p al Consolat espanyol de Newcastle re-
nant que fos canviat l'escut.

—Com que el canvi, fet act, volia moltsaers —respongue el censol —, el Govern1 comunica que ja me n'enviarien un deAadrid, i encara l'espero.

ELS MIRACLES

Joan Magrinya havia d'estudiar un Bolero
183o, executat segons els principis mes orto-
doxos del ball espanyol classic. El not es-
tava preocupat. Cercava un bon mestre. Un
coneixedor de les lleis Ile la dansa d'escola.
A qui adrecar-se? Conflicte. Tasca dificil, en
els temps que correm. Al Cartagenero?
A Carrasco? Ni pensar-hi. Aquests professors
ensenyen uns famianguillos de fantasia en
els quals el destaque es l'Unic mot d'un vo-
cabulari coreografic ipobrissim. Aproxima-
clans. Improvisacions. No res. Fins que algth
li va indicar el camf. El mestre Coronas.
L'Unic mestre de ball esipanyol classic que
queda. No n'hi ha d'altre. I dit i fet. L'en-
dema ,assistiem a les primeres llicons. Quina
cosa tan divertida ! La terminologia de la
dansa classica posseeix un conjunt d'expres-
sions tecniques franceses, que han estat
adoptades per tots els paisos. Fins i tot per
la tradicional i local Anglaterra. En el fames
Manual of the Theory and Practice of Clas-
sical Theatrical Dancing de Cyril W. Beau-
mont i Stanislas Idzikowski, seri emprats els
moms francesos dels ,passos. I no to res d'es-
trany que els mestres de ballet madrilenys
del segle ipassat, que havien assimilat el dog-
ma classic de Paris i de Mila, modificant-lo
a l'espanyola, respectessin tambe aquesta
terminologia

'
 la qual, de degeneracid en de-

generaci6, ha acabat convertint-se en unes
expressions ‘pintoresques i divertides, que
utilitzen as pocs mestres espanyols de-dansa
d'escola que rested. El mestre Coronas, en-
tre altres. La nostra sorpresa fou gran en
constatar que el pas de chat sortia dels seus
llavis convertit en patiat, -4:A jetd en este, la
glissade en glisadita i ,els rands de jambe
en rudisans... Pere el que ens crida ,mes for-
tament l'atenci6 fou el formidable tempera-
ment d'artista que posseia aquell home. 1E11
executava els ■passos que Magrinya havia de
repetir. Aquest home ha d'haver estat un
gran !ballari, pensavem. I hem volgut &mei-
xer-lo mes a fons.

Hem tingut una Ilarga sentada amb ell.
En possessid id'una ,mimica enlluernadora,
d'un Ilenguatge imatjat i pintoresc i d'una
loquacitat inestroncable, el mestre Coronas
s'ha passat dues hares Ilargues xerrant pels
descosits. Es dificil treure l'entrellat d'a-
questa enumeracid rapidissima de lets memo-
rabies que omen el seu historial brillantissim.
Es diu learlos Perez Carrillo. Reconocido,
corn diu ell, por maestro Coronas. Es anda-
Ids. De Linares. Corn tots els de la seva
raga, ja va neixer ballant. A quatre anys, ja
dansava flamenc. A cinc, en fa quaranta, va
arribar a Barcelona. Debuta a l'Alcazar Es-
panyol. I no ipara un dia de ballar. A nou
Eanivyisr,acocrnoreonncaas.a Leastupdairaernal:ecisiaantrsta,uviaad'e,:a1;

nciau!--Pifi:r11:11.:((iLf:ss17rieisinellitael!atrY)e
llarga peregrinaci6. No str. 	

comenca la

TIarricla. A tret-

a ayes del men 
Coronas no s'ha mogut de Barcelona —, sine
per concerts i otros bodegones icarn diu ell.
Treballen una pila de temps antic Folies
Bergere del carrer ,d'IEscudellaers ' — prop del
Palacio del Cristal, avui Buena ISombra —
de' qual era enipresari el senyor Juan Game;.

YCasajuana, oriole de la dona de Coronas. Al
Teatre Granvia, fa trenta anys, aquest era
el primerballari de La Feria de Seville, lent
parella arab la Juanita, neboda de la Pau-
leta. I va treballant pertot arreu. A Nove-
tats, al Tivoli dels temps de to Chil. I e
Liceu. Era el primer ballari d'espanyol.n el

Corn a mestre de balleul el professorconeix tota la
deBarcelona coreocrräfica. F o

les famoses germanes Conesa. De la Boro-

Catalunya
Avui, estrena del gran film de

CUMMINGS

EL ABOGADO
DEFENSOR

per
Edmund Love, Evelyn Brent

i C. Cummings
Un terns de gran Interbs dramatic magistralment fractal

Aviat el film de Paul Slowe

nat. De tots aquells que, dins la dansa, han
arribat. I de ha Raquel Meller, tambe.

El mestre Coronas ens ha contat details
molt interessants sabre els comencaments de
la Meller, poc coneguts, i que val la pena
de publican Aquesta volia esser ballarina.
El mestre Coronas fou el seu primer profes-
sor. I la va for debutar al concert Ambigu
Barcelones, I'avui Cinema Padre, del car-
rer de la Cera. Va passar sense pena ni g16-
ria. No valia res. Algun temps despres, el
mestre Coronas la retrobava a l'Academia

El mestre Coronas

de cant que dirigia al carrer Nou el 'Coper-
nico Albert, lit t'Gordito. Desenganyada del
ball, volia provar fortuna en el cuplet. I l'en-
dema debutava a l'Alcazar corn canconetis-
ta. Pero, e:tienes voz?, li va preguntar el
mestre Coronas. No, Pero canto. I cam que
ella li va dir : Oilier° aprender otra vez a
banal', ya no say tan tonta, Coronas li va
ensenyar a tocar les castanyoles, un garrotin
i una farruca. Alternant la dansa amb la
caned, s'anava defensant. I despres d'esde-
vceanritragle'eusatregiluaandyeauPtAvkainztard,ursoes'ndiyaarisanTarreas

anys mes tard, a mestre Coronas
ava am	

ensope-
g

de la voila guardies4s—fdat

espanyol

amb ells a ,11 jaa iiRp,,,aim,Ramble. uEbeepos Iteniosiamy7 nt eesese se.nntvfrta"er aeegmCo-tine rua,e __
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o
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Vegeu a la pagina 8 la nota sobre
l'estrena del Romea
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Castellvi

—No serveixes!
En «Canuto» va pendre el sol una tern-

porada. Era minor qyg guanyar set pessetes
I sentir-se menysprear el treball.

Quan En Valerci va veure que el seu
nUmero de les banes aeries a gran alcaria
no donarva resultat, sobretot per la dificultat
de muntar-lo, cridh En «Canuto» all seu
costat.

A l'altre compan', Rafael Belda, ja l'hi
tenia.

UN EX-APRENENT DVEL BARATO»

C
nou anys i nasque, corn he consignat aban

En «anuto» — Enric Canut — to vint-i

Elfposada ja, a grans trots, la villa delsal carrer Baix de Sant Pere. Es el Chart
dels Olwars.

Estava collocat En «Canuto» d'aprer
a «El Barato». Per quins set sous s'h
desvetllat en ell i els seus cornpanys d',
nentatge una afici6 desmesurada als.
mortals? Aneu-ho a saber !... El cert eo'
cada nit, quan el senyor Sindreu, eb_
d'«Ell Barato», tancava les portes dede
tiga, els aprenents, amb En «Canal_
capdavanter, convertien els taulells fan_

tes anaven dels prestatges a terra
polins i felon alli

l
	el

restatg
gran xarivari..tnisoii:sai

de catifa. -
Si	

h

o hagues sospitat, el s,
dreu!

A la botiga, perO, hi manclaanys,

de set a nou del vespre, esdevde Po_
fera», i En «Canuto» i els sefulepenzisha i_

bituals del «Luna Park» del
nent, on havien installat ,barb„a.
tot el que calia per a trencaorrya-3s « Cr ia dea n u-

—Ouins exercicis! — rec
to» —. Feiem coses que ara la vegada
fer per tots els diners del mi fugi es_
vingue el veil trapezista I i or aa un !»
garrifat : Aquests xavals l

Alli, al Luna Park, el boorta per a
conegue En «Canuto» i

res Olwars, el lector preguntara, potser :
I els miracles?

Els miracles dels Olwars es redueixen a
On. L'he remarcat en comencar. Es Ilur per-
fecta uni6. Es Bur admirable comunitat de
sentiments i d'afectes, que es tradueix en
una maxima prfecci6 en el treball.

Olwiars em recorden els tres mos-
queters.

Cam els tres de Dumas, van quatre. Cal
comptar amb ells l'esposa d'En «Canuto»,
tambe optimista, tambe riallera sempre.
Dona de circ. Es una de les dues honga-
reses Sisters Margot, cavallistes i trapezis-tes, que hem aplaudit aci en ales d'unaocasi6. Margy no rparla encara catalã. PereEn «Canuto» m'ha fet saber :

—No li quedara altre remei que apendre'l !
JOAN TOMAS

J. FONT. — GrOcies per la seva amable
lletra. Te voste ra6 en part : el pare Bria-tore marl en 1897. En canvi, l'Adela Briato-re, tal corn vaig dir, viu encara ; estavacasada, en efecte, amb el clown Tonino —Artur Aragon gerrna dels actuals Porn-poff i Teddy.
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LE/ LLETRE/
Aribau i l'aeronbutica UN ASPECTE DE LA RENAIXENCA

Elsprimers periOdies Catalan

particular pun	 0-, Iva	 • ,

ara, es que, conscientment o no, l'Oda a Ea

Patrict• d'Aribau senyala el comencament de
la renaixenca literaria, esdeveniment prenyat
de conseqiiencies que, en l'abast que havien
de tenir per a la histeria, Ipotser no foren
ni de molt sospitades pel mateix Ruble. i Ors,
sens dubte dl Hues clarivident, en aquest as-
pecte, de tots aquells iniciadors que, amb el
migrat instrument d'una illengua depaupe-
rada, ■preparaven un futuf que als ulls de la
majoria era purament uterpic.

Indubtablement, la Ilavor llancada per
aquells homes en Ilurs timids assaigs litera-
ris queia en un terreny disposat a fer 1a ger-
minar i expandir-se ufanosament. El senti-
ment de catalanitat no era pas mort ; en es-
tat latent, qui Inas qui ,menys, tothom el pos-
seia, encara que abaltit i ensopit sota un
gruix forca considerable que dos segles hi
havien posat damunt. Basta que uns homes
de lletres hi donessin expressi6 porque aquest
sentiment es revifes i guanyes successiva-
ment totes les esferes socials.

Mal'grat tots els esforcos dels literats, dels
historiadors, dels propagandistes, res no hau-
ria estat possible sense l'existencia del sen-
timent de catalanitat. Pere aixe no mina
pas la valua dels homes que el desvetllaren.
Es una simple constataci6 que es despren de
la histeria de la nostra renaixenca i una
demostraci6 mes del ipes dels imponderables
---,(passi la iparadoxa — en la histeria huma-
na. Perque amb el fet de la renaixenca lite-
raria, que tan intranscendent podia semblar
en un principi, es relliguen tot un seguit
d'altres fets, espirituals i materials, que han
elaborat	 Catalunya d'ara.

Aquest fet es a que dena un Ines gran
valor al moviment iniciat cent anys enrera.
No es tracts names d'una aventura lite-
raria — tot i comptar-hi un fet tan cabdal
corn el de la dignificaci6 i enaltiment de
l'idioma sine) d'un encreuament de fets
estesos a tots els ordres de la vida del pals.
D'aixa ye la seva importancia.

L'agrAment es quali'tat de persones corn
cal. Es per aixe plenament justificat el re-

cord i l'enaltiment d'aquelles figures que, a
part tota valua literaria, foren, sense ado-
nar-se'n del tot, els factors d'una renaixenca
que aviat sdbreeixi de les fites de la litera-
tura per abastar 'totes les manifestacions del
pals.

j11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111c

La commemoraci6

de la Renaixenca

Per una coincidencia que no es l'Unica que
la histeria ens ofereix, s'escau la comme-
moraci6 del primer centenari de la renai-
xenca catalana en una época en que Cata-
lunya ha assolit el reconeixement de la seva
personalitat, desig l'origen dill qual cal cer-
car precisament en la data que aquests dies
commemorem : la de Paparici6 de l'Oda a la
Patria de l'Aribau.

No,es que abans de la ,publicaci6 d'aques-
ta composici6 no existeixin d'altres mostres
de conreu literari del catala ; pert) ella es la

Bonaventura Caries Aribau

condensaci6 d'un estat d'esperit que havia
d'estendre's, guanyant en profunditat i en
intensitat, i fructifioar de la .manera mes efi-
cac. En totes les dates que es fixen corn a
unicialls dels grans rnoviments collectius, hi
ha sernpre una rpart conventional.Aixf 

efixa, p l'origen exemple recent, la de o. rigen del
romanticisme, fet encara molt mes complex
i ric d.'antecedents.) .

discutit bastant si l'autor de l'Oda a
la Patria l'escrivi conscient del que feia, o,
en canvi, dire amb .aquella intuici6fe-
tica que sovint es prepia (leis oetes. gro°es
aquest bloc i moment de revifar una
discussi6 cue, d'altra banda, no es perdria
res que es roprengues. Es una qiiesti6 d'his
tOria literaria que potser cada traotadista exa:
minara i en treura conclusions des del seu

Enguany que, amb la celebraci6 del I Cen-
tenari de Ia Renaixenca, ye a tomb, sovint,
de retreure el nom de l'Aribau, poc podia
sospitar-se que aquest nom havia de lligar-se
tambe, d'una manera tan directa, amb l'ac-
tualitat, corn ho es Ia de la navegaci6 aeria,
que a casa nostra ha estat A roig viu, a con-
seqUencia de 1'enrenou en torn del fame's pal
d'amarratge per al Graf Zeppelin. I que te
a veure l'Aribau amb Paerostacie, o navega-
ci6 aeria? Si. Ell tambe va eseriure'n. Pot-
ser molts seran sorpresos d'aquesta afirma-
ci6 ; l'escrit a que ens referim es, en efecte,
molt poc conegut. Diguem de seguida que
es un treball no tecnic, sine literari : una
poesia. •Certament, una poesia molt curiosa,
que es titula Los globos aerostaticos de Mon-
sieur Montgolfier.

La conquista de l'aire ! A ella horn atri-
bucix bona part en el proces de formaci6 i
eclosi6 del Romanticisme ; del romanticisme
que podem anomenar pare de la nostra Re-
naixenca. La gesta estupenda, realitzada per
primer cop, amb resultats definitius i satis-
factoris, pels Montgolfier, no va trobar indi-
ferents els poetes. Aquests no podien no reac-
cionar davant un espectacle corn aquell, rea-
litzaci6 del somni potser mes gran de la hu-
manitat. A tot el men va produir-se un clam
unanime, en que coincidien el poble — el po-
ble rues divers — amb les elites mes primmi-
/ades. I d'aquell clam unanime, 'Catalunya
es feu resse. Prova n'es aquesta composici6
de l'Aribau. Aquesta poesia es treta d'un
volumet o fullet d'Ensayos poiticos, editat
por algunos amigos del poeta. Impres als
tallers Dorca, a Barcelona, l'any 1817. Pu-
blicaci6 rarissima, introbable, que be pot qua-
lificar-se de joia bibliogrnfica, la coneixenca
de la qual devem a les bondats del distingit
colleccionista senyor Manuel Rocamora.
Aquesta poesia te bastanta extensi6. En do-
nar-ne la noticia, plauria'ns de fer coneixer
la composici6 sencera. Aixe no essent possi-
ble, en donarem alguns trossos que podriem
anomenar representatius.

,L'Aribau s'introdueix al tema amb un
proemi allusiu a la poquedat de l'home. Pere
aqueixa .poquedat d'origen, de mica en mica
es superada gracies a la ilustraciOn conso-
laidora. I diu :

8Y que mortal dichoso plugo tanto
al dios de la invention, que le infundiera
su espiritu sacrosanto,
y le mostrara por la vez primera
la incognita carrera, que hasta el dia
nadie en el mundo recorrido	 ?habia
; TO fuiste, Montgolfier ! TO penetra. ste
la region do la nube se entumece,
y en agua se deshace, y do aparece
en una quieta noche de verano
3,it& 111[T [in evn	 --7	 - ..... - -	 •

; TU fuiste, Montgolfier ! Por ti mi mano
las cuerdas pulsard de la akabanza
en mi primera lira,
y ensayarg contigo
el estro ardiente, que el destino amigo
par a boar a la virtud me inspira.

D'aixe que acabem de transportar, sem-
bla poder deduir-se que aquesta poesia fou
el primer assaig poetic de Bonaventura Car-
les Aribau. Them endavant.

L'autor compara Montgolfier amb els -he-
rois de la mitologia antiga. Nome's que, se-
gons ell, Montgolfier els supera, els es supe-
rior. I afegeix :

...Espavoridas
le ven subir a la mansiOn celeste
las ayes, y preguntan : e:Ouien es este,
que usurparnos pretende
la antigua ligereza,
con que nos adornO naturaleza,
y a la region asciende,
que'a su familia pasear no es dado?
Asi ctsbiertas de rubor se quejan ;

etas al punto sumisas se retiran
y al ave nueva Paso libre dejan.

i Gloria al mortal, a quiets dard el destino
dirigir por los aires su camino,
saltar de monte en monte,
como salta el gorrion de mata en mata ;
por la tierra rozar, como inmediata
ves pasar la, prudente golondrina
parando en cada trecho ;
o coal grulla, que al cielo se avecina
sin jamas descansar.

i Sabios, seguid a Montgolfier ! Vosotros,
que explicdis de la nieve y del granizo
la rara formacidn y la caida,
el Como alli la /luvia apetecida
oye los votos del cultor y viene,
o cOmo suspendida se sostiene
pasando a fecundar otras regiones,
todos subid con Montgolfier, que sube
por donde el Sol se esconde tras el monte :
examinad coal saca aquella strobe
por sobre el horizonte
tinta de sangre su fatal cabeza,
de espantable figura
y males a los crddulos augura.

Despres, l'autor introdueix el genio pro-
tector de los humanos i a seguit d'enumerar
diverses qualitats que els irracionals posseei-
xen, que els homes no tenon, peril que
aquests s'enginyen em moltes de maneres, fa
dir a l'esmentat genio protector de los hu-
manos aixe :

Asi en el hombre su discorso suple
a su flaqueza, y de los otros seres
goza las facultades y placeres.
e:Y porque el cielo no le ornO de plumas
no volard, y se juzgard incapace
de remontarse por el aire leve?
;'Oh mente emprendedora ! Ea : te atreve
al alta empress, y Inds en ti confla.
Puedes porque to piensas. Desafia,
al ave y vencercis, y te abandon
a este nuevo camino :
por el tus pasos guiard el destino.

La opaca tierra ya impedir no pudo
la vista de Colen : un nuevo mundo
vi6 debajo sus pies : viO sus llanuras,
su mar y sus tostados habitantes,
del mismo modo que en las ondas Auras
de una fuente se ven nuestros semblantes...

1Despres d'aquestes i d'altres parau-
les que figures dites pel genio protector de
los humanos, l'autor segueix net .P14

aqui llegaba; y un supremo augurio
suspeadiO a Montgolfier. Con ligereza
un ave en el pais desconocido
pas6 volando, sobre su cabeza
tres veces regirO, danlo un silbido,
y de su vista huyO. «No ire contigo,
Montgolfier, grita, aguarda, ya te sigo !»
dijo, y soltando su ligeo globo
se eleva y desaparece.
Crecen los vivas, y el nurmullo crece
entre todo el concurso.
Para su raudo curso
el padre Sena, y de entr de las aguas
sacando su cabeza
canosa, de mil canal cornada,
y de silvestres frutas,
admira el globo, y a su 'az potente
suben mil ninfas de sus hisclas grutas...

L'Aribau acaba la comp(ici6 descrivint
l'emocie produida a Paris p- Pencelament
dels Montgolfier i clou la pocia amb un di-
tirambe eselatant. L. BERTRN 
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Les dificultats d'ordre ortografic que vint-
i-un anys enrera s'havien manifestat en la
publicaci6 de Lo V erdader Catala, segueixen,
i potser s'accentuen, quan Albert Lianas fun-
da Un Tros de Paper. El teatre, mes que les
altres manifestacions de la renaixenca, es la
clau de l'exit d'aquesta publicaci6 que, amb
el taranna facecies del moment, apareix a
Barcelona el dia 16 d'abril de ]865.

El Benguatge descurat, caracteristica del

Facsimil del n.°

-act La111/11areta . diferencia entre escoltar i 11Z;gir . els m
ix
a-teixos autors confessen blur ignorancia i as-

senyalen les grans dificultats ortografique
que, moltes vegades, no superaren. Cap as-
sarg gramatical no havia reeixit, i encara
que Pers Ramona. i P. Estorch, guiats per
una preooupacie, laterria, havien publicat
Ilurs gramatiques, no inriu;.,fin en res a UnTros de Paper que, d'altra banes,una '<Iran
despreocupacio alli'berava de traria—,
lismes d'aquesta anena. denta-

El P. Blanco, en el seu llibre La Litera-
tura Espanola en el siglo XIX, assenyala Ro-
bert Robert corn a fandador d'Un Tros de
Paper. Cal rectificar aquesta afirmaci6. Ro-
bert Robert fou tan sills un dels redactors i
Unicament a Albert Llanas es deu la inicia-
tiva del periodic que, ja en el primer animero,
s'acull sota la seva direcci6.

Te quatre pagines i diu que «sortirã cada
vegada que sera pled. A la primeria es .quin-
zenal, Imes endavant apareix cada setmana
fins el dia 16 de setembre de 1866, que, des-
pres de publicar-se'n seixanta-nou nUmeros,
suspen la seva tpublicaci6.

IEls redactors signaven tots amb pseudo-
nim : Albert Lianas (Robert Sanall), Robert
Robert (X.) i tambe (Orfaneta de Menar-
gues), E. Vidal i Valenciano (Blai Made-
gues), Conrad Roure (Pau Bunyegues) —
pseudenim tambe de les sexes primeres pro-
duccions teatrals —, F. Soler (Serafi Pitarra),
E. Aules (Bonaventura Gatell). A mes a mes
hi collaboraven J. Feliu ilCodina (Josep Ser-
ra), F. Pons (L'Ingles), J. M. Torres (Lo
Sarraceno) i M. Angelon (Angelet). IEn el
nUmero 55 va separar-se'n Conrad Roure i
el substitui Josep Maria Arnau. Arnau, ,pere,
no crec arribes a collaborar-hi. Hi dibuixava
Tomas Padre', que signava amb la inicial.
Hi ha una anectiöta que tanmateix val la
pena de transcriure.

En un nUmero d'Un Tros de Paper, es
preguntava corn se'n deu dir d'una ninera
en catala?» L'endema — conta Roure—es
presents a la redaccie un tall Santigosa que
'enia a aclarir-ho. Una mica intirmdat per
or que es tractds d'una facecia, pregunta si

2 de oLo
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En un nUmero, en parlar de la celebraci6
de la festa, diu : «No es sentia una mosca
puix hi havia un brogit de mil dimonis.»

Anys Ines tard peril, passades les velles ba..
ralles, Frederic Soler ana a cercar-hi, pene-
dit, la suprema consagraci6 de mestre en
(r aj saber.

Un Tros de Paper desvetlla el periodisme
a casa nostra. Abans de desapareixer agues-
ta publicaci6, que Nicolau d'Olwer assenyala
corn a degana de tota la premsa catalana,
van sortir encara a Barcelona els ,periedics

El Noi de la Mare, L'Embus-
tero i Lo Gat dels Freres i els
almanacs Lo Xanguet i Lo Bo-
rinot.

El Noi de la Mare, fundat
i dirigit per Conrad Roure,
tambe de facecia. Cal peril as-
senyalar tercer nUmero, que
dedicat als herois de Callao i
amb signatures de Manuel An-
gelon, Victor Balaguer, Adolf
Blanch, Antoni de Bofarull,
Francesc Pelai i Briz, Francesc
Camprodon, Conrad Roure —
per primera vegada deixa el
pseuclenim de Pau Bunyegas,
— Francesc de Mas i Otzet,
Robert Robert, E. Vidal i Va-
lenciano, D a m a s Calvet, i
Franoesc de S. Vidal, trenca
la caracteristica d'aquestes pu-
blicacions i amb la maxima se-
rietat homenatja la marina es-
panyola.

L'Embustero dirigit per Car-
des Altadill, autor de les come-
dies Un Mirall per les Pubilles
i El Gandul, va tenir una vida
molt curta. Valenti Almirall,
que n'era el propietari, degut
a la poca aoceptaci6 que va
tenir i tambe molestat pel poc
interes que s'hi prenia Alta-
dill

ci
, va suspendre'n la publi-

ra,	 a
Lo

er 
Gat dels 

redactors, entre altres, Pau Bu_
mes del primer nUmero. Eren

nyegas, Serafi Pitarra i Jeroni
Talanell (J. M. Arnau). En el

pEerilnir,,em

ca6 quan encara no feia un

aer nUmero, Cortes comen_

pros article de

A ri7eS:clu'ttiaa taeinYt

una p ubciaircaurensa, tna ibelel ad ei nvsidpiar aedfaime:1
el

71 _	

darcaim.6 adeLecs	 .de la Roser
i que, potserwpreer qutiieersatri io.nsseinn-
tre els dos autors, deixa d'in-

-se en el nUmero 4. Gelpi,
el segon,.. (8 de	 pu_

els almanacs Lo Bonnet s"to" `Teaiguus title
el primer any aparegue titulat 'L Xanguet.

Lo Borinot va sortir l'any 1866 i es del to
Ideeshtoo'rteess .les altres publicacions catalanes d'a-

Lo Xanguet sort per primera vegada a dar-
reries de 1865 i te vida fins l'any 1874. Pau
Bunyegas i Serail Pitarra sets quasi els Unics
collaboradors d'aquest almanac. Lo Xanguet,
P, --rusament illustrat per Tomas Padre), esunaaquellmostra de l'humorisme catala en

Aquests ■perluai
d'Un Tros de Pap

cs no van tenir l'acceptaciO
.,; 

que el fet d'existir me
talana alhora, quan encal o el •poble estava

pere tenir present

entrebaltit i tot just 

,s,din'uicniaav ubulnicaccoierrecnat-

favorable a la llengua escrita, era ic.rcar sen-
se 'una clara perspectiva d'exit les ponsibili-
tats del moment.

J. M. MIQUEL a VERGES

Nota. — Tots els periOdics esmentats 
vegi's MIRADOR, nUmeros 2 14 i 216 —, sets
a la collecci6 •particular de J. Surribas, a
Arenys de Mar, la qual ha estat la nostra
font d'informaci6 per a aquests articles.
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Diada del ilibre

TROBAREU
EL MILLOR
A S S ORTIT

a la

Llibreria Catalonia
3, Ronda de Sant Pere, 3

Telefon 12456

ENCA'RREGUEU
NILS VOSTRIES IMPRESS*
ARTISTIC{ I COMIERCIALf, ALS

TALLERS GRAFICS

PATRICI ARNAU
VEIRDAGUER I CAWS, 3, 6 1 7

MIL PALAU DA LA Id CISICA CATALAN• /

ES LA CASA MES PERFECCIONA-
DA EN LLIBRES RATLLATS. DE
LUXE I EN TOTA CLASSE D'EN-

. QUADERNACIONS. - ELP.OANCIA
.1 ECONOMIA EN ELS EPI CA-
RRECS. - EN CAS DE URGENCIA
DEMANEU-LOS PEL TELEFON
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Dia del nitre
Deu per too de descompte

en els llibres nacionals

Llibreria Francesa
RAMBLA DEL CENTRE, 8 i

Sucursal:

PASSEIG DE GRACIA, 87

BARCELONA

Viates Marsans, SI
Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

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

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

tografia necessaria.

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

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

turisme.

Organitza: tambe: Viatges individuals a preu let, Excursions,

Peregrinations, Congressos, Creuers i molt especialment

Viatges de noces: 
a Roma utilitzant els bitllets reduits del

70 0/0 
que corn Agencia emissora dels fetTocarrils de l'Estat

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

Maxima rapldesa	 Maxima qualltat

AVINYO, 19, pral. : Telefon 17047 : BARCELONA
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PER A FOTOGRAVATS, LA CASA =

ANTONI MARTI

-t Robert, que era l'autor de l'article on
rtablement 'noraven el mot catala. Ro-

Iescriu una escena de la Placa Reial que
via entrebancat en el mot «ninera», s'a-
A a dir :

esc:r aixe he vingut. ,«Nifierct» en catala

d,urt, que aleshores corregia les •proves
nia ova edicie del Diccionari de Laber-
narancloure-hi el mot mainadera, incor-
r Aciaixi a la lingiiistica catalana.

tiraedba6:1 eint pz . ed e	 ahavia
/

caigut la nostra llengua

lue potser ho sabeu vOs?

nadera, de familia rnenuda, mainada.

anecdota evidencia l'estat lamen-

'esforc que en aquell moment
La xis seus conreadors.

Paper,'' dels redactors d'Un Tros de
que Pitarra instaures el TeatrerCeaptrala,e seri

deli Jocs
, I Odeon — quo acostumaven

de

gata% .—
umen

aixi
 en Ipisos on celebraven

ses anti van netxer les famo-
a Esser I.

.Despres de la instauraci6
i els seuss Pitarra
anamenare 

a en el taller Rull,
van fer-ne la parOdia, que

per va segi	 -Arti ficsals. Un Tros de Pa
Rruunll eils	 ornqalaxni tendernci
«floralistes». 	 elser l'antagonisme entre el
tidaris del Kala de Frederic Soler,	 -par

dacayos de la literaturatt

astes dels uea

orfiat aevsa pariah.

.totes

   lesBoaf‘ai

tusi

i Un Tros de is
nenteses per 

aap r

susceptibilitat dels en-



Creixams. — Marina

M1RABDR 7

LES ARTS I ELS ARTISTES
Creixams Commeieran Rafael  Solanich

Creixams to una pinzellada d'una segure-
tat enorme que es refrega sobre la tela amb
una intencie, molt aguda, molt de gran pin-
tor i que li d6na aquell aspecte sever i axio-
matic de la seva pintura. Aquesta pinzella-
da passa amb una gran simplicitat aparent
el natural a la tela i despres hi posa una sal-
sa de color i fa que generalment tot el que
surt de les seves mans tingui un valor abso-

Commeleran. — Interior nienestral

lutament reeixit i una essencia profunda de
geni coloristic i de copsador de grans mo-
ments precisos de l'escenari que pinta.

La desimboltura amb que treballa o be les
facultats que posseeix en gran quantitat el
porten en un moment donat a •caure en un
buit d'argument, en un exces de confitament
de color, dol qual es salva amb pericia per la
seva consistencia de fonaments i per la dosi
extensa de personalitat que porta dintre seu.

En aquesta ocasiO, pert), aquest punt de
vista no snit gairebe erdloc, sols en algun
detail d'alguna tela, i que queda encara apa-
gat al costat d'una soluci6 portentosa, i es
amb gran afecte que ho reconeixetn i que
constatem un nivell molt igualat, dificil d'ob-
tenir en una proporci6 crescuda de teles, i
que cleona la sensaciOn d'un equilibri perfecte
portata cap per un artista que va sol cap a
un objectiu determinat amb un aplom fan-
tastic i una auto-seguretat rornarcaules.

Creixams del color en fa el que vol, el pas-
ta en la seva paleta, el fa sortir en el Hoc
convenient i fins es pot dir que l'improvisa
amb una traca formidable, brillant i catege-
nca. Amb aquesta facitlitat es compren que
quan agafa un ambient just i l'assimila, en
surt una coca perfectament acabada i expli-
cada amb una intensitat tan alludnant i tan
mestra corn la tela ndmero 37 de l'exposici6
actual.

Aquesta obra es la fita del Creixams d'a-
questa temporada. Es un red, sordid, derro-
tat, respirant una mitja vida i una miseria
arran de terra, al costat d'uns verds pode-
roses i alts.

Creixams hi ha deixat anar tota la seva
intuici6 i sensibilitat i la gama de la paleta

cut per la diferencia amb les altres, i queden
per aquest motiu en floc preeminent de l'ex-
posici6.

Son moltes les teles que representen un
pinyol, per6 aquestes dues formen innega-
blement ]'epicentre de la darrera manifesta-
cio artistica de Pere Creixams.

* * *

En una altra sala dels Establiments Ma-
ragall, Joan Commeleran celebra la seva ex-
posici6 d'aquest any amb un total de 24 te-
les, abundant entre aquestes el tema urbA i
aplegant-hi quatre dibuixos d'una factura de-
liciosa.

,Commeleran amb 4a seva tecnica lenta, to-
talment asserenada i de gran meticulositat,
ctt.,n d paicatgP LII1P pinta nn cai.ent bu-
colitzat i solemnial. La perspectiva li agafa
una ressonancia allunyada, d'una
tat de poesia plana, allunyat de l'enfarfec i
d'una manera visible de cara a un esperit
artisticament sa, sense trampa.

Tampoc treu erilloc cap complicaci6 cere-
bral, resol les seves coses amb una discipli-
na estimable, corn per example un dels dos
bodegons que exposa, d'una gran simplicitat
objectiva, pere que ell en treu un partit de
pintura que sense esser res de l'altre mom
to una atmosfera altament agradable i par-
ticular. La missi6 de Commeleran sembla
Esser la de no descabrir res de transcenden-
tal, sine, de portar al nostre art un corrent
de pintor de gran sinceritat que produeix
amb dignitat i que elabora sense parar una
pintura bona, prescindint de truculencies, no-
blement pintura, noblement art.

Enamorat dels paisatges urbans, n'ha fret
uns resultats d'un merit positiu, corn es pot
veure en la tela num. 6, on explica amb do-
sis justes d'ernoci6 i de visi6 el verd de Mont-
j uic i la literatura del barn pie d'una influen-
cia estranya i que l'ha deixat una mica apar-
tat de temps immemorial de la nostra vida
racial. Aixef Commeleran ho descriu be, pe-
netra en dl Tries fons del detritus i ho ex-
pressa, ho pondera i ho ensorra amb un deix
agil i refinat.

Del port de Barcelona exhibeix unes teles
en les quals posa una frase mes grandilo-
qtient, apartant-se del seu cams i deixamt en-
treveure una facilitat efectiva que el porta
a un floc no ben encaixat per a ell. Aques-
tes teles tenen de fet un concepte que en di-
rfem mes demagogic, mes rapid d'observa-
ci6; es a dir; no presenten ,patriarcaldsnae, i
per aixO queden desproporcionades amb les
obres que reflecteixen els Voltants de Barce-
lona.

Aqui Commeleran assolleix els seus objec-
tius i treu a flot una pintura molt delicada,
estupendament ritmada d'ambient i amb poe-
sia prOpia de primera ma ; es el Commeleran
que davant el cavallet es sent emportat per
an remoli planer i treballa amb optimisme
en una tela i fa senvir un paisatge que corn-
pren insuperablement. Cal remarcar tambe
la num. 13, Sardanyola, producte del que
anterionment hem dit, en la qual l'autor
dOna uns efeotes de gran qualitat en profun-
ditat i colorit a la tela.

En aquesta exposici6, J. Commeleran ha
aportat una obra en conjunt que el situa en
un floc ben determinat entre els pintors ac-
tuals que pinten modern sense pintar-hi.

ENRIC F. GUAL

EI I Saki Mirador
Dissabte passat, tal corn estava anunciat,

tingue floc la inauguraci6 de l'exposici6 que
MIRADOR ha organitzat, dedicada a cent anys
de retrat femeni en la pintura catalana.

Set sales de les Galeries Laietanes han
catgut per a contenir les cent quaranta dues
obres que hem pogut reunir, xifra conside-
rable no sols des del punt de vista de l'exit
de ''exposici6, sine, tambe perque es tfevela-
dora de la importancia de la pintura catalana
del segle passat, tan pee con Duda. Es pre-
cisament en aquest aspecte que gosem mos-
trar-nos satisfets del resultat de la nostra
iniciativa. El nombreos pUblic que ha acudit
aquests dies a visitar l'exposici6, no s'ha es-
tat de mostrar-se sorpres com aquell qui des-
cobreix un niOn nou. Fins per a moltes per-
sones de cultura, pere no especialitzades en
aquests tomes d'histeria de l'art, la nostra
exposici6 ha constittrit una revelaci6 impor-
tant.

Per be que, donats els pocs dies que fa
que l'exposici6 es oberta, no han aparegut
encara a la premsa la major part de corneal-
taris que necessaa-iament suscitaran aquests
cent anys de retrat femeni, les impressions
recallides de (persones autoritzades ens per-
meten de creure que la nostra retrospectiva
sera, aquests dies, el tema de l'actualitat
artistica.

Pere, no haura estat solament un tema
d'actualitat, destinat a ocupar efimerament
les converses i les cr6niques un curt espai
de temps. Entenem que Finteres d'aquesta
exposici6 vessa ampliament del mare d'una
actualitat de curta durada..Per de prompte,
com ja hem dit alguna altra vegada, haura
peranes d'inventariar un tresor artistic escam-
pat en multiples mans, iposant aixi un ele-
ment d'apreciable valor per a la tasca —que
encara espera gni l'emprengui — d'un estu-
di, tan complet corn sigui possible, del massa
mai conegut art catala. A Tries a mes, haura
proporcionat, adhuc a les poc nombroses per-
sones assabentades — critics, historiadms
d'art, colleccionistes —l'avinentesa de trobar
reunit un conjunt important i de qualitat
que, a despit del seu caracter volgudament
monografic, permet Ines profits i ensenyan-
ces que l'examen de les obres aillades i es-
c =wades.

I amb tota seguretat, l'exposici6 que hem
pogut gracies, cal dir-ho, a desinteressa-
des collaboracions que agraim imoltissim —
presentar als nostres amics i al ,public en
gefneral, haura estat un alliconament per a
tota una nombrosa classe de persones, entre
les quals cal comptar molts artistes, que es

Ramon Casas. — Retrat de la
senyoreta Isabel Llorach

doncs, a mantenir en endavant la puresa
d'aquest prapesit.

Coneixent Solanich personalment, un s'ex-
plica millor la qualitat del seu art. Aquest
porta reflectits el desig de superaci6 i la vo-
luntat de treball del seu autor. Totes les es-
cultures que Solanich exiposa a les Galeries
Syra convengeixen en la qualitat instintiva
d'haver sabut treure partit de la gracia que
hereta del seu mestre Monegal. Solanich no
ha estimat mai les audacies ; no s'ha sentit
mai temptat pels camins arriscats de les sen-
sibilitats noves. Fidel als corrents classicis-
tes, ha treballat dins dels seus canons sense
covar mai la idea de superar-fos. Aixe, que
es un tret essencial de la bondat de la per-
sona, es una gracia mes en el resultat de la
seva escultura.'

Mes connexions trobean encara entre l'ho-
me i Pobra. Solanich ha exercit ulna funci6
docent en la desapareguda Escola Superior
dels Bells Oficis i aotualment l'exerceix en-
cara a l'Escola Normal.

Aixi, Pobra abunda en condicions didacti-
ques ; bon gust, equilibri, sentiment de la
plastica. Les escultures de Solanich ,son una
substanciosa llic6 d'aprenentatge.

Aquest resultat raldica directament en el
treball, en la intel•igencia i en el sentit de
la utilitat, i Solanich posseeix totes aquestes
dots i aixi pot anar contribuint amb la tasca
docent de cada dia al perfilament de la per-
sonalitat catalana.

En els caps que exposa, l'exligencia formal
hi es expressada amb desimboltura i el tre-
ball desapareix sota un resultat felic.

En Iles estatuetes fluctua una gracia i un
bon gust ,plastic que fan d'elles unes unitats
singulars.

La font, realitzada en ells tallers dels cera-
mistes Serra, es plena de simplicitat, i el pro-
jecte de l'arquitecte R. Puig i Gairalt per a
Paprofitament de Pestatua de la Republica
quo ha d'embellir la playa d'un poble, sensat
i digne de tenir-se en compte.

Solanich ha estat i es un gran collabora-
dor per als arquitectes. El seu caracter, la
seva cultura i la condici6 del seu art el fan
singularment apte a l'emmotIlament de les
lleis i necessitats arquitecteniques.

El sentit de l'exigencia de Solanich queda
palesat en el cami ascension] de la seva es-
cultura. Al traves dels anys i de la nostra
amistat, l'hem anat seguint i ]'hem anat
veient consolidar-se. Aquesta consolidaci6
s'ha establert al mange de les inquietuds de
l'art modern, lentament, en un proces recti-
lini, movent-se tothora en un pla normal,

Una .perdua sensible acaba d'experimentar
l'art catalA amb la mort die Francesc Quer,
ocorreguda darrerament a Lisboa, lloc an re-
sidia des de feia uns anys.

Francesc Quer, sabadellenc, tenia cinquan-
ta-cinc anys. Deixeble de Marian Burgues
— que penelerern l'any darter — el seu nom
representa un moment importantissim en la
ceramica catalana.

Els primers passos en el cami d'aquest
art els feu en un petit poblet dells Alps Ma-
ritims, Golfe-Juan, a la casa

Introdui a Catalunya la ceramica de gran
art i del vidre esmaltat de collecci6. Feu se-
guidors. En el vidre fou continuat pels amics
Ricard Crespo i Francesc Elias. (L'escola
poca-solta dels grumollats i regalims quo mes
tard es posa de moda no hi to res a veure.)
En la ceramica, resten corn a continuadors
l'esmentat Francesc Elias i el signant d'a-
questa nota.

Son limitades les ceramiques de gres o por-
cellana que he conegut d'En Quer. Aques-
tes es circumscriuen a una meravellosa vi-
trina que exposé en una de les nostres Exrpo-
sicions de Primavera. Haurien pogut esser
destinades al Museu, per6 la imperdonable
badoqueria dels que tenien facultat per a fer-
ho deixa que s'escampes. I les poques peces
que Feliu Elias to a casa seva, penyora de
la gran amistat que unia ambdas artistes.

Aquestes cerarniques son perfectes. Aix6
fa doidre que un ceramista d'una enverga-
dura semblant es clones al cant?) industrial
del seu art, privant-se aixi d'enriquir el nos-
tre patrimoni artistic tan limitat en aquest
aspeete.

D'aquella viitrina i de les vitrines que els
mestres francesos Decceur i Lenoble presen-

sense sotracs. Es aci on cal trobar
de la seva escultura.

Art barceloni, intim, que es fa estimar
lentament, per ell mateix, al costat de mo-
des i d'innovacions. Les escolei i les pas-
sions que han fet trontollar les arts tots
aquests darrers temps no han arrencat a PA-
nima de Solanich ni una velleitat ni una
indecisi6. S'ha sentit segur dins del seu con-
cepte del classic i ha persistit en la nostra

tradici6 movent-s'hi amb plena llibertat i
acreditant el sentiment de la seva honeste-
dat artistica.

Art burges per -excellencia, vivificat amb
el treball quotidia i el desig del seu millora-
ment. Corn els llacs tranquils, corn els cols
desproverts de ntivols, les obres de Solanich
donen una sensaci6 de repOs que fa amable

Rafael Solanich. -- Figura

i opfieta la seva contemplacie. I es d'aquest
mirar sense cansanci i sense neguit que en
suet copsada l'emociO de ('artista deixada
com un tremol en el mes profund de la seva
obra.

Solanich guanyara amb aquesta exposici6
l'exit que en justicia es mereix, de la ma-
teixa manera corn anat guanyant amb
I'honestedat de ha seva conducta d'home i
d'artista l'estima i la consideraci6 dels C0111 '
panys.

J. LLORENS.I ARTIGAS

hi ha posat el to justissim que s'endevina de
la decrepitud, i l'esgarrifarnca del floc li ha
donat una aureola de maxima realitzaci6.

En un altre quadro, el nUmero 32, el pin-
tor s'ha adaptat un bon tros dels seus co-
lors i ens ha ofert unes figures on domina el
to de paella i en la qual fa ressaltar corn si
fos un viratge aquest to inedit a la sala ac-
tt al. Aquestes figures d'una linia purissima
ofereixen un conjunt molt bo, potser acres-

Pere Creixams exposa aquests dies a la
Sala Pares una collecci6 important de pin-

important en quantitat i en la qualitattura,
coloristica , en la qual l'esmentat artista ocu-
pa el seu floc principal i estable.

En aquesta °cask:, se'ns presenta amb la
seva acostumada tendencia, palpitant Rum
i color i desentenent-se i resolent els proble-
rnes pieterics amb un salvavides d'Us par-
ticular que el mena al port de ]'exit artistic.

BADRINAS
21/COBLES

D I A G O N A L, 460

raspalls per a tots els nsos

articles de neteja—objectes per a presents

rambla catalunya, 40

pensen que el men ha comencat amb ells,
i s'ho pensen Ines per manca de documen-
tack) que per qualsevol altra causa de mes
mal rdneiar.

En aquests moments en que to Hoc la corn-
mernoraci6 del centenari de la renaixenca
catalana, aquesta manifestaci6 d'altres acti-
vitats que les literAries, que es desenrotIla-
ven contemporaniament a elles, constitueix
una aportaci6 valuosa a urn aspecte, impor-
tant i en gran part inedit, de la histOria de
la cultura catalana.

Ja compendra el lector que si elogiem sen-
el seu merit correspon als pintors que ''han
se reserves una iniciativa nostra, es perque
feta possible. Nosaltres no hem fet mes que
facilitar el coneixement de part de llurs obres
a un public extens.

* * *

La festivitat del divendres passat retards
de manera considerable el repartiment d'in-
vitacions per a l'acte de la inauguraci6, defi-
ciencia de la qual ens excusem prop dels in-
teressats. Aixi i tot, a l'esmentat acte acudi
gairebe el tot Barcelona que s'interessa per
les manifestacions espirituals. Moltes autori-
tats —dissabte passat era un dia carregat
d'actes —, entre apes el governador civil se-
nvor Ametlla, l'alcalde Dr. Aguader i el pre-
sident del Parlament senyor Companys, visi-
taren detingudament l'exposici6.

En certa manera, trobo en aquest rneu re-
torn al comentari artistic un regust de tra-
jectOria d'home public—en politica es fre-
quent retirar-se i tornar a actuar — que, per
be que no comparteiml, he de tolerar corn un
ha de tolerar-se moltes coses si vol viure
congraciat amb ell mateix. En descarrec,
per6, dire que aixe no es cap retorn. Es pot
tenir una velleitat, es pot, peed, tambe man-
tenir el farm propOsit de no reincidir. Aspiro,

Rafael Solanich. — Figures

El ceramista Quer ha mort
taren a l'Exposici6 d'Art Frances de Barce-
lona en 1917, nasque la meva vocacier.

Aixe explica el reconeixement que tothora
he tingut per aquest artista i el sentiment
que em produeix la seva perdua.

Seria Atari-lent elogiable que esmenant un
inadvertiment passat, els nostres Museus es
desvetllessin en el sentit de procurar recollir
les obres principals d'aquest artista.

Una reparaci6 semblant, pel que ella sig-
nificaria de respects, i d'estima dels barcelo-
nins envers la seva obra, faria oblidar als
amics i familiars les injusticies i la incorn-
prensi6 que en vida de Paaitista el priva, pot-
ser, de realitzar Palta producci6 per a la qua'
estava tan ben dotal

J. LLORENS 1 ARTIGAS

Galeries SYRA
DIPUTACIO, 262- Telifon 18710

Expositions

JOSEP F. RAFOLS
(PMTURES I DIBUIXOS)

RAFAELEscuMis)LANICH



,M,..•011.411KNIKAIII,MkIIMPIMr.M,Mq1=COMEk••••••=4MOMMI ,” • ■•■•■•■••• =1`MI:MPAINNIMI slIWIMr• MN•11,1=s1”:”. Z•111,011K.Ra:M.

CATALA
llegeix dema i cada dia

La Publicitai
DIARI CATALA

lnformacions completes
Articles dels millors escripfors 1

Seccions especials de Politica,
Arts, Liferafura, Mitsica, 1
Finances, Esporfs, etc., etc. 1

I

m.••■••■•=,NEANOW:Allizom	 lwomfuikanwomk1=1.mi:•.mocmintowRINO.RsoRtannomoinvalezmmom,=.1m,

1,

1,
1,

11,

Concurs " M gra r "
BUTLILEV DE VOTACK3

Signature

Ompliu aquest butlleti amb els quatre films que cregueu minors i tra-
meteu-lo signat clarament a la nostra Redacci6.

Musics de jazz
8

Una bibliografia sardanista
Un Ibon dia un home es lleva amb un

pensament al cap ; ha concebut alguna cosa
que creu d'una importancia extraordinaria,
i es sent obligat a esbombar-la. I fa un arti-
cle que s'allarga, que s'allarga, fins que el
feix de quartilles escrites li diu que ha tre-
ballat en va : a cap periodic no li concedi-
ran tant d'espai. S'hi ipensa una mica : i si
fes una serie d'artieles curts? Be, pero, qui
di garanteix la ininterrompuda puiblicitat?
Deixar-ho cOrrer? tema es prou impor-
tant... El millor es fer un llibre. I es fa el
llibre. Un Rare que no to res a veure .amb
la literatura ipura

'
 un llibre que no serveix

per a fer passar Pestona, sind per a cate-
quitzar, per a fer pensar .i per a fer prose-
lits. A l'hora de decidir 0 tiratge no ve de
mig miler — hi ha' la secreta esperanca que
es vendra corn pa benefit, que sera pres dels
dits i devorat amb veritable febre i a
Phora de passar comptes un s'hi estira els
cabells : aeaba d'editar un llibre fantasma,
es a dir : un llibre que ha' passat perfecta-
ment desapercebut.

Dins la bibliografia general catalana hi ha
la seva processO de llibres fantasmes. Per
norma general son uns Fares de poc cos i de
poc cost, riles aviat opuscles que no pas lli-
bres, rues aviat quaderns que no pas opus-
des, i que responen a un bigarrat mosaic
d'ideologies, de curiositats, d'entreteniments
o d'infallibles panacees. D'aquests llibres
fantasmes, n'hi ha una infinitat que es van
esfumant al ritme del temps, fins que, molt
d'acord amb la tenuissima o nulla solidesa
de llur contingut, no en queda rastre. Pere
n'hi ha uns altres — mes aviat llibres que
no pas opuscles i que no pas quadenns —
que, resistint el temps, el vencen i adhuc fan
proselits. I en aquest cas, precursor i pro-
saits, a &pia d'anys, acaben consolidant
una branca especial de les aletres, de les arts,
de les .ciencies o del que sigui, i ells matei-
xos troben el bon repds integrant una espe-
cial ibibaiografia o, si us sembla millor, una
bibliografia especialitzada. lExemples? Prece-

-nts? Totes les disciplines que compten
,Latio bibliografia prepia, que no son ipoques
ni gaires.

L'hora de les disciplines, sortosament, no
ha passat, encara. A Catalunya n'hi ha una
que, tot i la indiferencia dels distrets o dels
absorbits per altres !denies, cada dia adqui-
reix apes tremp. Aquesta disciplina to
nom : la sardana ; i la sardana tA una bi-
bliografia, tota altra que la del folklore, per
be que li es afi.

De Maragall enca, la sardana ha estat ori-
gen d'una litcratura enormement can-inct'n.na
i lpoca-solta.1Semblava — aa bosc sec totham
hi fa,estelles» que tothom s'hi veis amb
cor : poetes t(?) fusellant Maragall, esmenant-
lo i denigrant-lo a ,desgrat de la intencie evo-
cative ; iprosistes glossadors mals glossa-
dors — de la famosa estrofa maragalliana,
incapacos d'encarar-se amb la sardana sen-
se haver de recOrrer a Il'ajut del poeta ; i amb
uns i amb altres, la massa anenima de sar-
danistes, acceptant i imposant el mat gust
en literatura i en mtisica sardanistes. Aquest
estat de cases, causa principal de la desva-

1. El lector es pregaf d'escollir
els quafre films sonors que cre=
gui millors, projecfafs a Barce=
lona. Mes avail donem una nista
de films sense caracter exclusiu.
El lector pot perfectament friar
films que no figurin en la nista, la
qual nomes te un caracter recor=
datori.

2. El parer del lector ens hau-
ra d'arribar a la nostra Redaccie
per tot el dia 29 d'abril, i escrit
Oprecisamenis en el buena:a de
vat inserif en aquesta pAgina
d'aquest mateix nUmero i que
apareixera en els successius fins
a la data de clausura del concurs.

3. Els quafre films que obtin=
guin majoria de sufragis saran
projecfafs, en quafre sessions, en
un bon local de Barcelona.

4. Per fal de donar un
cienf als participants al concurs,
el donem amb fres premis. El pri=
mer sera concedif al vofanf que
hagi encertat els quafre films que

MIRABDR

Les estrenes
L. Fodor, El pef6 davanf del mirall

(TeaEre Romea)

F.1 comencament d'aquesta temporada de
primavera no es mostra, en veritat, exces-
sivament encoratjador per als amadors del
nostre teatre. Dissabte de Gloria inauguraven
la nova tongada teatral a Barcelona una
colla de teatres. D'ells, nomes dos en Ia
nostra llengua ; Pun amb una producci6 que
amb a sol titol ja ens assabenta de tot el
que se'n pot esperar, l'altre, el Romea, amb
la traducci6 d'un melodrama estil nordame-
rica : El pet6 davant del mirall, de l'escrip-
tor hongares Ladislau Fodor, traduIt al ca-
tale per Josep Pous i Pages.

Un melodrama mig sentimental mig psi-
cologista, basat en un conflicte de conscien-
cia d'aquells que tan facilment troben resse
en el pUblic. Un melodrama ben portat, ben
vestit, ben escrit i forca interessant, .pero que
no es pas l'dbra Ines indicada per a inau-
gurar una temporada escena cata-
lana que treballa amb obres dignes de con-
sideraciO.

Posats a traduir, en la produccie actual
estrangera altres coses hi ha de tries gruix,
mes interessants, rues substancioses i rues
exemplars per a esser incorporades al nostre
teatre que no aquesta peripecia que amfb un
llenguatge correcte i acurat ens ha presentat
Josep Pous i Pages.

Pere, es que, veritablement, cal recCrrer
a la traducci6 perque les companyies catala-
nes puguin trebaliar? Es de •pensar que abans
de decidir-se per l'obra de Fodor, Pempresa
de Romea haura recercat entre la producci6
dels nostres autors alguna cosa que pogues
servir per encetar la temporada d'una ma-
nera estimable ; que haura llegit i rellegit,
haura demanat, preguntat i inquirit per tots
contorns, i que, cansada de la inutilitat de
tots els seus esforcos, ha estat impulsada
per la pendria d'obres originals que se li
oferien que ha tingut de refugiar-se en El
petd davant del mirall. Si es aixf, corn diem
en comencar, no es pas una .perspectiva gai-
re falaguera per a nosaltres.

Corn hem dit tambe, la traducci6 de Pous
i Pages es neta i afinada. Tots els jots
d'humor dels personatges, as seus pensa-
trents, les scve ; emocions ens arriben a tra-
ves d'ella amb tota claredat. Si alguna cosa
hi ha de confusa i descentrada, creiem que
es molt mes a causa de l'autor — que tre-
balla damunt un 'psicollogisme un xic ,primari
— qua no del traductor.

Lu companyia del Romea, serveix l'dbra
amb gran entusiasme. Son encertadissimes
les interpretacions de Maria Vila i Pius
Davi, la senyora Alonso, Ventayols i Gim-
bernat. Aquests personatges as hem d'asse-
nyalar a causa de llur relleu en PacciO ;
quant ails altres, tots hi s6n ben encaixats
i no n'hi ha cap que desentoni.

La presentaci6 — amb rnitjans ben tpobres
— es forca enoertada i de bon efecte. Battle
ha sabut treure bon partit de la Ilum i ens
ha donat algunes escenes — corn la de la
cella —molt ben ambientades.

J. C. i V.

Remordiment.
Les aventures de Skippy.
Grand Hotel.
La marxa nupcial.
M. (El vampir de Ditsseldorf).
L'opera de quat' sous.
A nous la liberte.
Tabd.
El cami de la vida.
Ombres blanques.
Champ.

Haviem dit qua . dissabte passat dia 15,
es cloia el termini d'admissi6 de sufragis per
a aquest concurs. Decidirem, pero, d'allar-
gar-lo ,uns quaints dies mes, fins el 29 d'a-
quest mes, Pendema de la sessi6 en la qual
MIRADOR presentara Topaze. Aquest ajorna-
ment ha estat degut al fet de no poder . anun-
ciar concretament fins avui en que consis-
tira el primer premi que sera ofert al gua-
nyador. No vat-ern creure delicat de cloure
el concurs deixant as nostres lectors en
aquesta incertesa. I aixe ens es un motiu
de regraciar els que aixf i tot ens trameteren
llur sufragi, demostrant-nos una confianca
que de debe .agrann.

A ipropesit de la alista de films que publi-
quern, ens cal repetir una vegada mes que
es poden votar films no esmentats en ella,
molt mes havent-se'n estrenat, d'enca que
fou publicada per primera vegada, alguns
que podrien figurar-hi dignament.

Recordem novament la conveniencia que
els concursants esmentin visiblement la pa-
raula ,«Concurs» damunt del sobre, i que la
nova adreca de MIRADOR es Corts Catala-
nes, 589. Telefon 1143o.

Si de discos se'n fabriquen pocs perque la
venda ha minvat considerablement, es natu-
ral que aquests siguin dels que mes aviat
puguin tenir sortida, i per aixe no hi ha
corn la . mUsica alegre que vol treure les qui-
meres 1 encomanar l'optimisme que la vida
regateja.

Comencant per la producci6 d'acf, hi ha
els ballables de l'Orquestra Demon's Jazz,
i tot i qua aquesta agrupaci6 s'ha especia-
litzat en els de tipus peculiars espa:nyols i
bona mostra d'aixe es el pas-doble Aromas
de Andalucia que to una certa originalitat
dificil de trobar ja en aquest ritme, en fa
una bona creaciO amb el fox Mimi del film
Amame esta noche, que s'ha fet popular ar-
reu, pet-6 que Ia nostra orquestra interpreta
en la millor forma. No tan popular, pero
tambe conegut per la seva especial construe-
cio, es el fox Dansa dels minuts, reprodue-
ci6, que ja s'ha repetit moltes vegades, del
moviment del rellotge, que amb la instru-
mentaci6 del jazz esdeve ben animat.

No havfem sentit en discos Gramefon l'Or-
questra del celebre negre Louis Armstrong,
que ja fa temps s'ha collocat al cim de les
interpretacions de jazz hot. Corn cap altra
agrupaci6 similar, ens porta Ia suau melan-
conia dels cants de Virginia, servida, pero,
amb una instrumentacie que estilitza el rit-
me ]levant al jazz totes les estridencies que
mantes vegades se li han retret. El fox That's
my home ens sembla haver-lo ja sentit per
algunes altres orquestres, per la Sam Body
entre altres, pero la seva amable melodia es
ad recollida per la trompeta de Louis Arms-
trong amb una suavitat encisadora, tram-
portant-la a les darreres notes de l'escala i
produint amb el vigor d'un instrument de
metall un timbre perfecte que semblava re-
servat fins ara als instruments de corda o
de fusta. Mes animat es •el fox Hobo, you
can't ride this train, que vol seguir els ano-
viments del tren, pet-6 cl'aixe hi ha ja el
Pacific de IHonegger que no es pot apartar
de la imaginaci6 quan sentim . una anUsica
semblant. El disc pren ad un caient hu-
moristic i el refrany esdeve mes un recitat.

Dos foxs ben populars, i de fa temps, son
Please i Yes, Mr. Brown, que interpreta
amb forca fora6 l'Orquestra Ray Noble. La
mateixa orquestra, violentant la melodia del
yell vals de Strauss Danubi blau, el trans-
forma en un fox, pero esta ja massa an-elat
en •l'oient el classic vals vienes perque reixi
aquesta interpretaciO, i de fet el fragment
esdeve poc coreografic, que es la ■pitjor tara
que pot tenir un disc de jazz.

L'Orquestra Aspiazu, que taint enyoravem
en altres creniques en ocupar-nos de mdsica

criolla, torna en un disc, del qual prefenim
la rumba Me odias, feta tambe a base d'un
tema popular de l'illa de Cuba. No tan in-
teressant es el dors del disc, que porta un
fragment de la pellicula Esperame, en el
qual l'orquestra es limita a fer un paper ben
modest acompanyant el cantant Nino Buf-
foli.

Per fi, un disc de l'Orquestra Duke Cotton
Club, tambe bon exemplar de jazz hot. Dels
dos ballables que conte, el millor es el blues
Sweet dreams of love, d'un regust senti-
mental.

J. G.

Aromas de Andalucia. — Pas-doble. —
Dotras-Vila. — Orq. Demon's Jazz. — Corn-
panyia del GramOf on, AE 4203 . — My Ho-
ney. — Fox. — Demon. — Id., id.

Mimi. — Fox d'aAmante esta nochea. —
Orq. Demon's Jazz. — Cia. del GramO-
f on, AE 4202. — Dansa dels minuts. — Fox.

Tat's my home. — Fox. — Orq. L.Arms-
trong. — Cia. del GramOfon, AE 4220. 

—Hobo, you can't ride this train. — Fox.

Please. — Fox. — Orq. Ray Noble. —
Cia. del Grambfon, AE 4194. — Yes, Mister
Brown. — Fox. — Id., id.

Danubi Blau. — Strauss. — Fox. — Or-
questra Ray Noble. — Cia. del Gram6-
fon, AE 4219. — Butterflies in the rain. —
Fox. — Id.

Me odias. — Rumba. — Orq. Aspiazu. —
Cia. del Grambfon, AE 42 18. Por tus ojos
negros. — D'oEsperante». — Id., id.

Sweet dreams of love. — Fox. — Orques-
tra Duke Cotton Club. — Cia. del Grame-
fon, AE 4 195. — Double check stomp. —
Id., id.
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loritzaci6 de la sardana, ho ha estat, tambe,
de la seva revaloritzaci6. I la primera mani-
festaci6, dl llibre. L'elogi facil, el ditirambe
indtil han estat decididament arreconats per
donar pas a Panalisi, a l'estudi i, per tant,
a la justa depuraci6.

Era Party 192o que Joan Noguera Sole,
amb una temptativa rites aviat desenfocada
i desafortunada, iniciava amb La Sardana
en Escenaris la bibliografia sardanista. El
Foment de la'Sac dana de Barcelona creava
l'any 1925 la Biblioteca La Sardana, de la
qual formen part els titols De la Sardana,
de Manuel Capclevilla, llibre dedicat princi-
palment a la tecnica diguem-ne coreografica,
i Juli Garreta, de Canut Pellicer, biografia
esgotada per una razzia de la policia dicta-
torial ; ambdCs llibres, d'amhicions limita-
des, precedeixen un tercer — i per ara dar-
rer d'ambici6 mes vasta i de veritable so-
lidesa erudita : La Sardana, de Joan Arca-
des, primera histeria que s'ha fat de la nos-
tra dansa, meritissim treball d'arxiu i de
recerca, a tray& del qual s'albiren les innn-
meres possibilitats que ofereix la sardana a
tot aquell que Vadopti corn a disciplina. Fran-
oesc Salvat, rainy 1927, fa un assaig biogra-
fic, Pep Ventura, en el qual el valor docu-
mental es sobrepassat pel valor sentimental.
L'any 1929 apareix el primer llibre de corn-
bat i de doctrina sardanistes, Nostra Dona
la Sardana, que per dur Ia nostra signatura
ens relleva de la crftica. Poc menys que si-
multaniament, surt en angles i a Londres,
signat per John Langdon Davies, el llibre
Dancing Catalans, expansie sentimental de
]'estranger que veu la sardana i se'n sent
fulminantment enamorat. Aureli Campmany
clOna dos llibres a la sardana l'un, Com es
balla la Sardana, editat per Bonavia ; l'al-
tre, La Dansa a ICataittnya, veu la llum dins
]'Editorial Barcino. I ara, celebrant Factual
Diada del•Llibre, el poeta-rmisic Joan Llon-
gueres, anima de la Lliga ,Sardanista de Ca-
talunya, fa una nova aportaciO : Per la nos-
Ira sardana.

Fins aqui de la tasca feta. Corn a treballs
en curs de realitzaciO, cal consignar una corn-
pieta i documentada biografia de Pep Ven-
tura a cura de Joan Llongueres, un recull
de textos sardanistes de Joan Maragall que
els Nereus del poeta han encomanat al que
signa, i sembla que un nou llibre de tesi
titulat Al Servei de la Sardana que signar:i
iEsteve Calzada i Alabddra.

Quanfitativament, no podem pas dir que
la bibliografia sardanista sigui una gran
cosa, pero to el seu innegable valor ; si mes
no, pel fet de descobrir en la sardana un se-
diment de cultura que semblava inexistent.
La gent d'avui — precursors al capdavall —
escrostona aquest sediment i res no sera d'es-
trany que demo — un demo no gens rernot —
la sardana, ,posada en mans d'homes prep.a-
rats i solvents, sigui &jade d'un seguit d'es-
tudis coreografics, musicals, literaris, bio-
grafics, socials, iconografics, histories i adhuc
arqueoldgics de tanta envergadura corn as
que tenen per eix altres disciplines .perfecta-
merit definides i conegudes.

Josep MIRACLE

hauran obfinguf major nombre
de vols. Els satires dos premis, als
altres dos concursants, per ordre
decreixenf cl'aproximaciO. En cas
d'un possible empaf, es tindra en
compfe ]'ordre d'esmenf dels films
en el butlleti en relacie amb la
votacie d'aquesfs.

El primer premi consistira en
dos passis de cinema, valedors
per un any. El segon i tercer, en
50 i en 25 pessefes, respecfiva=
menf, en llibres friafs a gust del
guanya dor.

Heus ad la llista de films que donem a
titol informatiu :

Les llums de la ciutat.
El patriota.
L'expres blau.
El comparsa.
Alleluia.
Liliom.
Cimarron.
L'intima companyia.
L'Angel Blau.
El miliö.
Anna Christie.
Jean de la Lune.
Carbi5.
Els carrers de la ciutat.
Noies d'uniforme.

Gran Concurs de "Mirador"

I LI

—Per que no m'avisaves quan es va morir
la teva dona?

—Per tenir ■alguna cosa per explicar-te
quan ens veiessim.

(Candide, Paris)

—Et dic que es fa aixf per jugar a ofi-
cines. No saps que l'altre dia vaig anar a
veure el papa al seu despatx?

(The Humorist, Londres)

El lladre.—Com se us posen de .punta els
cabells. Que no gasteu fixador?

(London Opinion)

—Escolta, Rididi, que no fas servir l'aigua
de Colenia que et vaig regalar?

ho crec ! Me l'he beguda d'un glop !
(Candide, Paris)
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—Que es aixe de treure un brag a cada
banda? A quin costat voleu tombar?

—Es que la dona i jo discutfem si plovia
o no.

(Ric et Rac, Paris)

—Es dolentissim el monument als moms
d'aquest poble.

—Ja en farem un de millor quan la pre-
xima guerra.

(Marianne, Paris)

—Que tambe sou nudista?
—No ; contribuent.

(Le Rire, Paris)
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