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TEATRE
Any 1922. Enric Casanoves esculpia aque-
es noies pletòriques anab posat classicit-
ant. L'orfebre Raanon Sunyer havia toc-
at d'Itàlia i muntava uns penjolls d'argent
ab figuracions aurífiquas d'àngels i go-
les. Jaume Mercader excellia en les tum-
agues centrades d'àgates. I un mati de
iumenge primaveral, en aparèixer, sota els
us^icis dels Amics de la Poesia, la ten-
ra rapsoda Josefina Tàyies a l'estrada de
a Sala Mozart, creiérern veúre ¿'encarna-
6 vivent d'una estàtua d'Enric Casanoves
uint al pit un penjoll de Ramon Sunyer
una tumbaga de Jaume Mercader a l'anu-
ar dret. D'on pervenia la veu alhora cris-
ablina i vellutada que fluía com un doll de
celes, i el gest senyorívol i cultíssim que
eixava esteles al cortinatge verd i una eva-
escència de perfum entre l'auditori, així
n sacseig de vares de gessè? No era, cer-
timent, cap veu manllevada; no era, tam-
oc, cap gest copiat de ningú. Anunciació
'una actriu? Potser si. Ella, però, podia
tir aleshores, amb Esquil:

Odio el moviment que desplaça les línies
jamai no ploro, i jamai no ric.

Si l'art dramàtic començà per la poesia,
a recitadora gairebé adolescent del 5922 es-
devenia, un lustre més tard, la Maria gneta
de L'estudiant de Vieh amb una gràcia no-
vissima

Aquesta nit el cor se m'aguantava;
m'ha fet horror el vell al . meu costat
he dit : Mariagneta, primer mortal

Després la valentia ha anat avall
ara em sento tan feble i desvalguda,

que m'esveren les coses del voltant.

Josep Maria de Sagarra, ,Amadeu Vives,
Millàs-Raurell, anaren anostrant la jove

-níssima actriu a la nostra escena, però la
seva evasió, com tantes altres, era ineluc-
table. Un mal? Un bé? El cert és que una
de les vetllades teatrals d'escena forastera
que infongué més gran emoció estètica, fou
la del triomf de Josefina Tàpies en el seu
rol acere; percu ie: t cc i3cdas de sangre,
de García Lorca, El xoc del record de la
tendra rapsoda d'abans amb la creació de
la mare sorruda i agullonada per punyents
destins produí una forta impressió i, en
comparança, no era balder evocar la , bella
Melpòmene aguantant amb la mà la màs-
cara de la tragèdia.

La reintegració de Josefina Tàpies al tea-
tre català es pressentia, però, com el tomb
de les estacions. I en acomplir -se, en La
Plaça de Sant Joan, afaisona un tipus de
dona entre la prude et la précieuse, jrla
de gentilesa, de passió, de gelosia i que sap
superar el drama amb les seves reserves
de melangia inesgotables:

No Dalmau,
No es juga ni a comèdia ni a mentida.
No es juga a res ni et vull desesperar;
jo t'he cridat només per demanar-te
que m'allunyis la por del meu voltant
i aquest somni vermell que m'esgarrita
i el neguit que no em deixa respirar...
Ja ho pots ben creure, Dalmau, que

estic

Alias, àlias, àlias
Diumenge; a les deu del matí, passaven

pel carrer d'Aragó, cap al carrer de Munta-
ner, unes colles de menestrals mudats que
intrigaren extraordinUriament les porteres i
cIs veïns que prenien el sol:

—Que van a algun enterrament?
—No, van a sentir el Gallego.
—El Gallego? El Moreno, deus voler dir.
—Ah, sí ; el , Pepe Luna !—aclarí un bar-

ber aficionat a llegir literatura estrident.

«Fourrures et manfeaux»
La J. A. P. s'ha entaforat en un pis, més

aviat sbrdid, del carrer de la Diputació i
les senyoretes que hi concorren els fa molta
repugnància, que procuren dissimular així

—Qué quieres que te diga, tener que es-
lar en un local donde se hospedaban nues-
tros adversarios políticos y haber heredado
de ellos incluso el asta de la bandera...

— y cuando no debemos usar de ninguna
clase; porque ya debes saber que nuestro

centro en Madrid sólo pone colgaduras...
Per això acaben de llogar un pis a la casa

núm. zdo del mateix carrer, on, entre al-
tres estadants, hi ha un sastre modista (le
luxe, que els farà molt per al cas.

Un prefenden4 del «Brusí»
En Josep Maria Mill i Camps realitza

gestions per a la compra del Diario de
Barcelona, però en Mateu «s'hi fa ser»

—Per .mig milió de pessetes, encara m'hi
pensaria.

—Home, senyor Mateu, si fos per la
meitat...

—Aneu, aneu; per aquest preu, presen-
teu opció a La Aurora!

Miss «Uruguay»
Els llargs ocis de les personalitats empre-

sonades als vaixells ancorats al port de Bar-
celona donen lloc a algunes facècies, la dar-
rera de les quals ha estat el nomenament de
Miss Uruguai.

La competició fou (le les més renyides,
però, a la fi, triomfi, per majoria de sufra-
gis, En Josep Maria Batista i Roca.

Comentant aquesta elecció, En Comorera
exclamava, amargat:

—I això que és un home sense partit!

El darrer hereige
El Debate ha declarat Joan Estelrich he-

retge amb motiu d'una conferència en la
qual va premetre's parlar de filosofia com
si es tractés de política (volem dir fent equi-
l ibris).

Tanmateix, no ¢s tan innocu jugar amb
l'ortodòxia catòlica com amb la catalanista,
i la denúncia del diari més llegit actual-
ment pels regionalistes, ha estat comentada
amb no gaire consideració, àdhuc en el dar-
rer pis de la Via Laietana.

—A mi no em ve de nou—deia un con-
tertuli d'En Sala—; aquells ulls esverats
tenen quelcom de demoníac.

—'No són sinó l'expressió del seu dina-
misme.

—No em vingueu amb paraules sàvies !
Jo sé el que em dic : l'altre dia fins feia
fortor de sofre !

—Aixa potser sí, però no era fortor de
l'infern, sinó de la tintura dels cabells a la
qual ha (le recórrer per a no perdre allò de
jove intellectual que tant el va vestir vint
anys enrera!

L'ar4 diví i el que belluga
A l'audició inaugural de la Societat Ca-

talana de Concerts hi prengué part una pia
-nista molt agraciada, que no ho féu gens

malament.
Després de l'ovació anà a besar la seva

mare, produint-se les emocions de consue-
tud. Una veu femenina espatllà, però, el
quadro enternidor:
—Verge, si aquesta dona és peixatera de

la Boqueria !
—No en facis cas, nena—digué la seva

mare reaccionant tot seguit—, si l'Espinal, .
venent carn, ha arribat a cantar al Liceu,

tu amb el nostre art, pots ésser més cèlebre
que la Wpnda Landowska !

Quin complimenf!
EI filòsof Francesc Pujols és un home

correetíssim i ben educat, que saluda d'una

manera impressionant i mostra sempre una
amabilitat exquisida.
Això no priva pas, però, que amb el seu

aire més versallesc i amb la finor més ben
clestillada, entre compliments i reverències,
digui davant de senyores allò que en llen-
guatge corrent rep el nom de abarbaritatsn,
i ben sovint dirigides a alguna de les per-
sones amb les quals parla.

No fa pas molts dies, l'hiparxióleg Pu-
jols visitava una exposició de pintures. En-
tre la concurrencia hi havia, a més a més
dei pintor, una artista coneguda, potser

perquè se la pogués comparar amb el seu
retrat, penjat entre els altres quadros.

En Pujols, sempre amable, felicità el pin-
tor i la seva retratada. I acabà preguntant

al pintor:
—Per què no feu el nu de la (aquí el

nom de l'artista). Tots tenim moltes ganes
(le veure'l.

Docfor, sí, senyor
El català més internacional, Pau Casals,

ja és doctor honoris causa de la Universitat
d'Edinburgh. Sembla que la toga i el bir-
ret li van d'allò més bé i si no esperem
veure-l'hi vestit — encara que ja fa un pa-
rell de dies que és a Barcelona —, pensem
poder-ho apreciar per fotografia.

Ja investit de la dignitat universitària,
Casals, una tarda que estava assajant, sortí
de la sala mentre, al seu torn, el professor
Tovey duia els assaigs.
Un grup de professors el voltà i conversà

amb Pau Casals una estona. En tornar a
quedar sol, un bidell de la Universitat es
presentà.

—Doctor...—digué.
—Ara acaba de sortir—digué Pau Casals,

que encara no realitzava, com diria un an-
glès, que posseïa aquell títol.

A La Bisbal, població progressiva, han su-
perat ja els lents cotxes de morts. Els en-
terraments podran fer -se, ara, en auto. Un
diari local ho anunciava amb el relleu que
el cas reclama. La notícia començava així:

«Per a la major comoditat dels bisbalencs,
l'Ajuntament d'aquesta ciutat ha adquirit un
magnífic auto de morts...))

Les pedres misferioses
Arran de la veu misteriosa de Saragossa,

s'han revifat les contalles sobre casos més
o menys semblants, per exemple el de Vila-
franca del Penedès on, anys enrera, en tran-
sitar per casa seva un ancià, acompanyat
de la serventa, sentia una pluja de pedres
darrera d'ell. Tothom estava corprès.

Un dia, perd, caigué al peu esquerre del
vellard una pedra bastant grossa que l'o-

bliga a queixar-se
—Ui, quin mal!
—Ai, dispensi—féu la serventa.

i que el cor se m'ofega de desmai...
En el joc poètic i moral, que és l'alta co-

mèdia, Josefina Tàpies hi té un lloc de qua-
litat, com l'hi tenia Marie Thérèse Piérat,
de la qual ens pervé encara el ressò de les Confort « post tnorfem»
rimes motieresques:
J'ai tort, je le confesse; et mon ame con- 1	 La Bisbal és una de les viles més opti -

[tuse mistes de l'Empordà, i ]'Empordà és la
Ne cherche à vous .payer d'aucune vame comarca més optimista de Catalunya.

[excuse...	 Aquest optimisme ha arribat ja a passar
S. per damunt de la mateixa mort.

LES MISTERIOSES VEUS DE SARAGOSSA
— Apa, Royo Villanova, no veus que ja ets massa gran per a fer de papul

Any VI. Núm. 303-Barcelona, dissabte, 1 desembre 1934
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Per què la Comèdia Francesa ha perdut esclat

El ue penso^ dei cinema
La Comèdia	 Francesa,	 baldament	 sigui diners gràcies a ells. Es veritat que no ha-	 ll

el	 temple	 de les	 tradicions més	 nobles,	 el via guanyat mai	 tants	 diners com abans	 z

santuari de les magnífiques obres mestres de la seva tournée d'Amèrica.	 n

de	 les	 èpoques passades, 	 no	 dóna	 pas	 a Perd encara hi ha una altra cosa del talkie	 ai

l'actor la	 possibilitat de donar la seva me- que m'atreu.	 Jo voldria parlar	 a	 milions	 s

sura. Si hom	 resta tancat,	 mal que sigui 'd'espectadors, i no solament a milers, com	 b

entre les més belles produccions artístiques, al teatre. No basta a l'artista de treballar	 d

com	 la Venus de Milo o la	 Joconda, la per a alguns privilegiats, vol	 conquistar el	 a

vida	 és	 imperfecta.	 Per important que la cor de tot el món. Vetaquí el seu veritable.

tradició sigui	 per	 a l'art,	 l'evolució	 ne	 és objecte. Per més que treballi en tots els paï-	 ci
menys indispensable a un veritable artista. sos del món, en totes les capitals, la durada	 11

Jo aspiro a aquesta evolució, i ara que he massa	 limitada de les meves	 tournées no	 i
tingut l'ocasió de treballar e l.
l'obra palpitant d'un gran es-  t

criptor	 d'avui	 dia,	 amb	 la
dposta en escena del més gran	 e í

artista	 de	 teatre	 del	 nostre
n
u

temps, Max Reinhardt, sobre $^^	 t
una	 escena	 giratòria de tèc-
nica perfecta entre les millors s :,	 d
màquines d'Europa i sota una d
illuminació de les més refina-

des, és a dir, amb el més alt" I

grau del progrés, no he pogut t
resistir a la temptació i he de-
manat a la Comèdia France- s

sa qúe em tornés la llibertat.
M'ha estat refusada. No li'n

puc guardar rancúnia, car és

difícil de demanar-li que afa-

voreixi	 els	 seus	 competidors i

en la mateixa ciutat. He ce-
dit doncs, però no definitiva- -

ment. Max Reinhardt em va

invitar a Salzburg per a in-
terpretar Phèdre en les Fest-

spiele.	 Vaig acceptar aquesta
( ecile Sorel al seu camerino

invitació, perd només en qua-
litat	 d'espectadora.	 No	 obs-

tant,	 vaig	 voler	 treballar	 a	 Delfos	 en	 els basta mai per a fer venir les grans multi -

-joes clàssics grecs. Ho vaig prometre, l'any tuds al teatre.	 -

passat, a Atenes, a Sikelianos, el D'Annun- Es veritat, d'altra banda, que l'amor del

zio	 grec,	 l'animador dels	 jocs clàssics	 res- públic és una arma de dos talls. Me'n puc

suscitats.	 Es que adoro tot el que és clàs- adonar perfectament en el cas de Charlie

sic,	 bell i noble, i	 aquests	 jocs grecs cons- Chaplin. En el seu penúltim viatge, fou or-

titueixen en	 certa manera una resurrecció ganitzada una gran gala en el seu honor.

dels temps antics. Vaig trobar-me amb ell en la mateixa llotja.

També aniré a Hollywood. Tres cases im- La gentada festejava follament el seu favo-

portants m'han sollicitat per a treballar un nit.	 De	 subte,	 els	 espectadors envaïren	 la

any, i si, de moment, m'és impossible de nostra llotja i en un rampell d'entusiasme,

concedir-los-ho, no puc refusar aquesta pos- es posaren a abraçar i estirar el gran còmic.

sibilitat que és en els nostresdies l'ambició Primer li arrencaren el programa de la mà,

més gran de	 tot artista.	 Els	 talkies tenen per a guardar-lo com a record,	 després se

avui	 una tècnica	 gairebé perfecta, són un	 les emprengueren amb	 la corbata i la ca-

art	 d'una importància enorme,	 una	 possi- misa, i fins li arribaren als cabells. El pobre

bilitat infinita	 per a	 cada artista modern, Charlot va tenir una por atroç i ens pregà

car asseguren a l'actor l'únic mitjà de no que el salvéssim.	 Finalment aconseguirem

desaparèixer	 completament	 en	 morir,	 tal fer-lo	 evadir, ficar-lo dintre un cotxe i en-

com	 les	 obres mestres sobreviuen a	 llurs dur-nos-el a tot gas cap a paratges més se-

autors. Quina pèrdua	 més sensible	 per al gurs.	 Dintre el cotxe,	 Chaplin, sota la in-

món que genis com	 Sarah Bernhardt, 	 la Huència de l'emoció punyent, ens xiuxiuejà

Duse o la Réjane no hagin deixat a la pos- amb una por barrejada amb fàstic

teritat sinó llur record !	 M'adono de la im- —Es això l'amor de la multitud, cosa a

portància del talkie quan faig sonar el meu la qual	 tant he aspirat i per la	 qual tant

disc favorit, un vell disc de tècnica imper- he .treballat?	 Es	 terrible!

fecta: Saráh Bernhardt en Phèdre. Malgrat I	 amb tot, és l'admiració	 de la multitud

tots els defectes del disc, les llacunes de	 la el que dóna la satisfacció més gran. Es molt

tècnica,	 experimento encara l'encís	 puixant probable que vagi a . Hollywod. Hi tinc grans 1

de	 la gran	 artista,	 i la meva illusió	 fóra amics allà : Gloria Swanson, Chaplin i tots

perfecta si pogués veure el joc de la seva els grans postors en escena.

fesomia.	 Vetaquí qué significa per a nos- De totes maneres, no consentiré a treba-

altres, actors,	 e1 talkie. Però encara hi	 ha lar en	 qualsevol scenario.	 Només	 he vist

una altra cosa. un sol bon film en la meva vida, i encara

Un	 veritable artista es transforma contí- I era mut: Ben llur, basat en les més belles

nuament i no pot reviure mai en la seva frases de la Bíblia. Per a mi, és justament
Iesplendor entera una	 època passada de la perquè el talkie és l'art de les multituds que

seva vida.	 El mateix ocorre	 amb els seus només s'hauria de permetre jugar scenarios

millors papers. Em recordo que en el mo- escrits	 per	 graus	 artistes.	 La finalitat	 del

ment	 d'ésser	 presentada a la	 Duse,	 vaig talkie és de condensar el pensament i fer-lo

expressar-li	 la	 felicitat	 que	 havia	 sentit expressar per grans actors, en lloc de fer-los

veient-la en La Dame aux Camélias i en balbucejar paraules banals.

Aida, les seves creacions admirables. Em di- Com menys nombroses són les rèpliques,

gué, amb les llàgrimes	 als ulls : més talent requereix el scenario. Mentre no

—Dame aux Camélias? Aida? Abans, jo seran uns Bernard Shaw o uns Pirandello

em confonia amb els meus personatges; ara, els que escriguin scenarios, no hi haurà pro-

res d'això. Ja no viuen en el meu cor, són grés sensible en l'art dels talkies (no parlo

morts, ja no existeixen.	 No puc continuar pas de la tècnica). D'altra banda conec Ber-

interpretant-los, perquè ja em són estranys. nard Shaw i	 sé que l'art	 nou	 l'interessa

Per això els havia dit adéu per sempre. vivament. Crec doncs que aviat tindrem un

Pobra Duse, s'enganyava. Dotze anys més talkie fet per Shaw. No dubto que serà una

tard hagué de rependre aquests papers. Em- peça admirable i que els artistes que hi tre-

pesá	 per	 la	 necessitat,	 es	 veié obligada a ballaran	 seran d'envejar.

fer una tournée a Amèrica, i els americans A mi també m'agradaria ésser-hi.

li	 demanaren	 aquests dos papers cèlebres.

Hagué de ressuscitar els morts i guanyar C c1Le SOREL



Orquestra Nois d'Olesa (any aproximat de la seva fundació: 1847). Director: Fè-
lix Monné ; el del trombó era el Noti Xic, germà de Fèlix ; el joveaet del violí que
està a prop del director, Josep Monné, fill de Fèlix i actual mestre director de l'or-
questra Nois d'Olesa Monné ; els de la viola i contrabaix, Agustí Simó Monné
i Màrius Simó Monné, de la família també; el del clarinet més jove és Joan Pa-

rera, casat amb una filla del Noi Xic. Res, que tot quedava a casa.

Orquestres de festa major
Per Mallorca corren unes fulles amb una

endreça així : Obreras, obreros, en les quals
es relata els cas d'un ex-capellà que té fills
amb una minyona en la qual havia trobat
un sosiego que no le daba toda la liturgia
habida y ¢or haber, segrestat per la zarpa
de la Inquisición agazapada, la qual inten-
tà raptar-lo del caserío de Se Guerrigue, co-
lindante con Son Sardina, on vivia 1'ex-ca-
pellà, i tancar-lo en un monestir situado en
el corazón de nuestra cordillera, vulgo Lluch.

Aquesta mostra lexicogràfica de l'anticle-
ricalisme clàssic, acaba així : Este hecho
fué comunicado a la gran prensa diaria y no
quiso publicarlo, se lo echamos como un
escupitajo a la cara, a todos los reaccionarios
y chinches católicos de esta hipócrita isla.

Però el que ens ha arrodonit el quadro,
és la firma del manifest : Por la Liga Atea,
Ateo Martí.

Administració
El cap de la CEDA a Barcelona; senyor

Cirera i Voltà, fa uns dies que anà a la
nostra veïna ciutat mediterrània a posar-hi
els fonaments del partit que acabdilla.

Féu nombroses visites, celebrà múltiples
converses, s'oferí, demanà, s'esgargamellà,
insistí,.., però hagué de tornar de Bada-
lona amb els fonaments encara nous 'de
trinca sota al braç.

—Si hagués vingut a demanar-me l'alta
al partit radical — deia un botiguer local
soci de la Lliga—, potser sí que m'hauria
convençut. Al capdavall, si la CEDA mana,
és el lerrouxisme qui administra...

Els caçadors agraïts
Durant els primers dies després del movi-

ment sediciós del 6 d'octubre, les autori-
tats de Badalona retiraren l'arma als ca-
çadors locals. Passades unes setmanes,
aquests visitaren el comandant de carra-
biners perquè els fos retornada. La súplica,
respectuosa, fou atesa.

I els bons caçadors de Badalona, agraïts
a l'autoritat que els restituí l'estre de llur
deport favorit, li organitzaren una cacera
collectiva que donà, tira peixet!, una bona
mitja dotzeneta de conills !

Excavacions amb sorpresa
A Badalona s'estan portant a terme unes

excavacions sota els auspicis de l'Agrupació
Excursionista del Casal Badaloní, les quals
per ara s'han iniciat ben fructíferament.
Amb ben pocs dies de recerca n'hi ha hagut
prou per a trobar una estatueta—mutilada
i tot—que a hores d'ara ja ha estat profu-
sament fotografiada.

Les males llengües de la veïna localitat
ja fan córrer que tot plegat es tracta d'un
chantage i que l'estatueta hi fou amagada
amb finalitats netament xiroies per algun
amic dels abnegats arqueòlegs badalonins.

Frase desfocada
E1 sen yor Font, conegut arqueòleg bada-

loní, dimarts passat presentà davant de
cinc-cents espectadors la incompleta des-
coberta. I tot volent fer una frase magnífi-
cament objectiva, va trobar-se complicat en
aquesta involuntària ironia

—Aquesta estatueta, com veuran, no hi
és tota.

L'auditori, amb els respectes deguts, va
esclatar amb una estrepitosa riallada.

Espectador model
Abans de presentar 1'estatueta es féu una

sessió de cinema amateur a càrrec del Cen-
tre Excursionista de Catalunya. Quan arri

-bà el torn de projecció al film d'avantguar-
da Ritmes d'un dia, els socis del Casal Ba-
daloní començaren a aventurar comentaris
i satíriques deduccions. Un espectador ma-
dur, amb el dit vertical davant els llavis,
anava implorant desesperant:

—Pssssst!... Pssssst!... No hi entenen
res !

I quan acabava aquestes prèdiques vet-
llant pel prestigi del públic badaloní, pre-
guntava amb diàfana naturalitat al com

-pany de butaca
—Però què deu voler dir tot això?

SI ES-FI ÈCTRIC-	 1 PER.A(VOSTRE AUTOMÜBJL
ho trob reu en lesLmi'liors condicions de
preuiqucIitat,al

G^ARéAoGE ELÈCTRIC

CONTINENTAL
Claris, 5.	 Telèfon 19163

BARCELONA

ANTIGA CASA COLLDEFORNS

DEcADÈNCIA

Les orquestres anomenades de festa ma-
jor — els components de les quals són
primer violí, violí segon, viola i contrabaix
per a la secció de corda, flauta i dos clari-
nets per a la secció de fusta i dues trompe-
tes o cornetins i fiscorn per a la de metall —
estan en plena decadència, en franca fallida.
I és que avui, diuen, encaixa més amb l'es-
perit del temps la música estrident del jazz

que no pas la placidesa d'una americana
d'antany.

Podríem dir que el punt més alt de 1a
música de festa major es situa a les aca-
balles del segle passat i el primer desenni
del present. Des de llavors — la seva època
daurada — fins avui, que les orquestres han
minvat ràpidament, els orígens de. llur de-
cadència podrien molt bé situar-se quan les
orquestres, per tal de modernitzar-se i do-
nar gust al públic, deixaren d'executar, si
no del tot, en part, la música original que
els compositors escrivien expressament per
a l'orquestra de festa major i començaren
a incloure en els seus programes, primera-
ment trossos de ballables de sarsuela, des-
prés cuplets i darrerament música de jazz,
diversitats de música totes les quals man-
caven de les característiques del conjunt de
festa major. El darrer fou sens dubte el
cop de gràcia, puix les orquestres no po-
gueren resistir els £ox americans dels pri-
mers temps, ja que no havent-hi en llur
formació peculiar sinó contrabaix i viola per
a portar el ritme, ajudats de vegades pel
ïiscorn, quedava una música grisa i sense
solta, i així, faltant-li elements de ritme
que requereix la música de jazz, resultava
d'una pobresa llastimosa. L'orquestra de fes-
ta major des d'aquell moment deixava d'és-
ser el que era i perdia tot caràcter, que-
dava una cosa borrosa i grisa. S'esvaí la
joia d'aquelles melodies .senzilles que, com
s'ha cuit abans, amb una viola i un contra-
baix per tot acompanyament, els balladors
ballaven que era un gust.

Cal només que fem memòria dels xotis
saltats, de les masurques a punta i taló, dels
valsos giravoltats en un quadro de rajola,
dels balls de quadro com els rigodons i llan-
cers, executats fil per fil i randa per randa
amb una majestat digna de millors temps,.
i aquells valsos de socis amb aquells obli-
gats de flautí o clarinet, etc., etc., ballats se-
riosament i posant-hi els cinc sentits, en do-
ble rodona, els casats al mig i els fadrins
al volt. Què se n'ha fet? S'ha caigut en un
ball insípid i poca-solta en voler Imitar els
ballarins professionals.

L'orquestra típica de festa major té per
característica la reducció fins al límit pos-
sibfe de les grans orquestres, ja que en llur
composició peculiar només entren les tres

t-iseccions de corda, fusta i metall, faltan 1i
només la de percussió que s'hi afegia si es
volia l'orquestra augmentada. Més que or

-questra típicament catalana, podríem dir
que és de Barcelona i la seva província,
perqué a la de Tarragona l'únic conjunt que
hi havia — i crec que encara existeix — és
I'Austric de Valls, tots els de la de Lleida
eren en forma de bandes o xarangues i a
la de Girona cobles de sardanes, i es dona-
va el cas curiós que allí on ha decaigut més
de pressa la música de festa major ha estat
a l'Empordà.

De LA MÚSICA 1 DELS coMcoslTORs

La música ele festa major, com tota cosa
vuitcentista, té l'encís de la ingenuïtat i la
gràcia de l'espontaneïtat. Cal només sen-
tir música d'Albert Cotó per quedar-ne en-
cisat. Cotó era un músic de poble que escri-
via per al poble; venia a ésser, com si di-
guéssim, el Clavé de l'envelat — ells dos,
junt amb Pep Ventura, formaven un trio
ben notable del tipisme català vuitcentista.
El seu nom era conegut per tot Catalunya,
era el compositor de més prestigi i renom.
Cal, però, no oblidar-ne d'altres, com Jo-
sep Vila, que essent un gran professor de
flauta, en les seves composicions, la part de
fusta brillava com un estel, amb uns picats
de flautí i clarinet que els balladors, mal no
volguessin, havien de saltironejar; Félix
Monné d'Esparreguera, els motets, balls de
dimonis per a la Passió d'Olesa, carame-
lles i marxes de processons del qual eren
molt celebrats ; Pi de Pals, que tenia cada
masurca que treia foc ; Josep Maria Solé
de La Bisbal, autor d'unes composicions que

ja acusaven una tècnica més perfeccionada;
Furés, Burés, etc., etc., i dintre els moderns
cal no oblidar tampoc Joan Vinyals de Vila-
franca, actual mestre director de l'Orques-
tra Planas, de Martorell.

I ja que hem parlat somerament dels
compositors, no serà pas sobrer que esmen-
tem algunes composicions dels autors allu-
dits que obtingueren més èxits : La Dia
dema, americana obligada de flauta, d'Es-
calas ; El Trasnochador i Mazzantini, valsos

de Cotó, especialista en la matèria ; Los
Filatélicos i la Traviesa, xotis i polca de
Vila ; Los Castelaristas, rigodons d'Escalas,
i Loca de Amor de Feliu Monné, america-
na que tota ella sembla una bresca de mel
de tan dolça i ensucrada i que, tal com
resa el seu títol, és un veritable poema de
sospirs i de llàgrimes. I girem full, que
fóra un mai acabar i aquests noms tan
vuitcentistes han passat a millor vida. Avui
cada músic té una carpeta, cada carpeta un
munt de papers i cada paper un nom anglès
i un número de matrícula. Res, ganes de
complicar-se la vida.

DELS CONJUNTS

Aneu a qualsevulla secretaria de qualse-
vulla societat recreativa i us quedareu pa-
nats de la munit« de cartells de propaganda
de conjunts nous. Tots són de casa i tots te-
nen la dèria de portar noms anglesos on no
falti el The i el Boys. Aquells noms tan
casolans, com Muixins i Fatxendes de Sa-
badell, Escolans i La Principal de Sant Sa-
durní d'Anoia, Nois d'Olesa, d'Olesa (és
clar), i la ]torejada Orquestra Planas de
Martorell (guanyadora del primer premi en
el concurs d'orquestres celebrat l'any Igzq
al Poble Espanyol de l'Exposició Interna-
cional de Barcelona i que tan bon record
deixà quan actuà a les Galeries Laietanes
en la vetllada literàrio-musical amb motiu
de l'exposició de retrats femenins organit-
zada per MIRADOR l'any- passat), sembla
que quedin una mica avergonyits davant
d'aquests noms nous de trinca i tan 11am-
pants que molts d'ells fan molta fressa i poca
endreça.

I la diferència és en tot, en la música i
els músics, en el ball i els balladors, en
l'instrumentista i l'instrumental. Avui hi ha
instruments, en particular saxofons, que són
una filigrana de construcció, de bonics i ben
deixats, amb la seva campana daurada, na-
cre a les claus, combinat amb argentat bri

-llant i mat, etc., etc., i jo que recordo aquells
violins encofurnats dintre una funda de ve-
llu t — aquelles fundes de vellut que encara
avui porten els ceguets, pobres músics de
carrer—, aquelles flautes t clarinets carre-
gats de gomes per a suplir molles, papers de
fumar a les sabatilles i de vegades una mica
de cera per a tapar algun corc indiscret!
L'interessant de l'instrument no era que
fes bonic, sinó que sonés bé. L'única defen-
sa del professor de les orquestres era treu

-re el major partit possible de l'instrument
i ele la música. No era com avui, que hi ha
la part espectacular que distreu i tapa mol-
tes faltes musicals, o si no no es comprèn
que músics i conjunts mediocres tinguin fa-
ma i feina i passin per excellents. Com per
altra part no es comprèn que surtin tants
conjunts nous sabent les dificultats amb què
es trobaven per a formar un conjunt dis-
cret d'orquestra de festa major, I és que
avui l'instrument és una part principal,
però no és el tot. Hi ha moltes maneres de
matar mosques i de distreure el públic, i
hi ha músic avui dia que el distreu per la
seva comicitat, altre perquè té bona veu,
altre perquè balla i àdhuc n'hi ha que es

defensen pel seu físic. Jo he vist músics ma-
quillats com una vedette de revista del Pa-
rallel, però crec que són els menys. I re-
cardar aquells professors músics d'antany,
amb aquella serietat i aquelles barbasses
que semblaven diputats!
Llavors la gent ballaven per ballar, sen-

tint-se orgullosos i cofois els que tenien
fama de bons sarauistes, posem per cas el
Noi Barber, que era el que millor ballava
la masurca, a el Maginet de l'Hostal, que
no comprenia que es poguessin treure uns
bons rigodons sense ell de capdavanter, i la
competència sorgia quan en alguna festa
major es trobaven amb algun competidor
foraster de l'art de la ballaruga, que hi ha-
via una mà de filigranes de saltirons que el
públic es quedava bocabadat.

I diem que la diferència entre la música
i els músics i els balls i els balladors és
evident. Avui els que estan alegres i fan
broma són els músics i els seriosos els ba-
Iladors. Es clar que la serietat dels balla -
dors és convencional i que l'alegria dels mú-

sics encara n'és més I té la tristesa de la
falsa alegria a preu fet. I la serietat del
ballador d'avui podríem dir que no és res
més que atenció al ritme, o a quelcom que
més val no dir-ho. La part melòdica ni II

S'ha parlat molt de l'home que duia el
contrabaix i molt poc de la cartera de les
solfes, sense pensar que una cosa és el
complement de ]'altra, o si no fixeu-vos que
l'home que traginava el contrabaix a 1'espat-
lla portava invariablement la cartera de les
solfes a l'esquena, i que indefectiblement
cartera i contrabaix anaven aparellats com
un matrimoni ben avingut, sense deixar -se
mai l'un i ]'altre, i que aquest era tot i l'ú-
nic bagatge que permetien els músics que
fas portat per mans alienes. Generalment,
l'home que portava el contrabaix era el be-
neit del poble, aquell beneit que no ho és
prou perquè el tanquin a Sant Boi, ni prou
normal per portar una vida com els seas
consemblants.

Naturalment que faig referència al por-
tador de contrabaix ocasional, com si di-
guéssim el traginer de bolos, és a dir el que
només el portava una vegada a l'any, el dia
de la festa major. Ara el portador de con-
tTabaix ho és «oficiaba, veí d'allà on resi-
deix l'orquestra, i això ja són figues d'un
altre paner. S'ha adonat de la seva impor-
tància i ha cregut que la seva missió era
essencial i que ell formava part de la ma-
teixa orquestra.

En Pau Bernadí (que en pau reposi), el
marcat amb una creu a la foto adjunta,
l ortava el contrabaix dels Nois d'Olesa, i
Furés, compositor i violinista, li féu una
marxa fúnebre expressa per al cija del seu
traspàs, marxa fúnebre que executà gra-
tuïtament l'esmentada orquestra com a ho-
menatge pòstum al seu traginer del con-
trabaix

1 ja que hem parlat prou de l'home del
cori rabaix, bo és que també parlem de la
cartera le les solfes. La cartera era de cuiro,
mal:ussera, feta a prova de sotracs de tar-
tr:na t de pastetes que li enganxaven els
mossos de l'estació en clavar-li l'etiqueta
amb el nom del lloc d'anada de ]'orquestra,
etiquetes que desfiguraven el nom, fet de
claus amb cabota de llautó, amb uns ra-
nme'; a cada costat, obra i gràcia del baster
del poble, que si la gràcia era minsa, l'obra
era sòlida, tal com convé a una cartera de
sc!fes, la missió de la qual és anar d'un lloc
a l'altre i no a una exposició d'arts aplica-
des.

ANLCDCTES

Se'n podrien escriure un gavadal, i tornar-
hi i tornar-hi, i no s'acabarien pas encara,
perú per a no fer-nos pesats, aquí en va
només una
A Esparreguera hi havia una orquestra

anomenada Els Lleons, i no és que els mú-
sics com a músics fossin unes feres dintre
de T'art. Però si els dits Lleons, artística-
ment parlant, eren d'allò més mansoi que
us pugueu imaginar, els components de l'or-
questra eren tan humoristes com el pare i
padrí d'aquesta que l'havia batejada amb
aquell nom.
El contrabaix, que era alhora tartaner de

l'orquestra, hi va anar catorze anys d'inte=
rí. Catorze anys, també, traginant els mú-
sics amb un cavall blanc que ]i deien Sa-
gasta i una tartana Ilargueruda i panxuda
cam un puro de ral, que el músics en deien
«el túnel». Era una volta encofurnacla amb
m forat a cada cap i muntada damunt de
dues rodes.

El contrabaix i tartaner, si hi havia oca-
sió i temps, de vegades feia viatges extra-
ordinaris. En preguntar -li, en Ima ocasió d'q-
questes, el director quants asientos portava,
contestà
—Cinc persones, tres músics i cm capellà.
—I saps per què vaig haver de plegar?

em deia un dia el tartaner contrabaixista—.
Per les misses.

—Per les misses?—vaig fer, estranyat.
—Sí, per les mises. Perosi em va fer clau -

dicar. Les seves misses totes eren plenes de
blanques i rodones, i com que no podia
aguantar l'arc, vaig haver de plegar. 0 estu-
diar o plegar, i vaig optar per ]'últim. Era
més còmode, i a més, tu dirás si després
de catorze anys d'actuar d'interí m'havia de
posar a estudiar ! Ja havia fet tard. Va
ser una interinitat massa llarga.

A. CAPELLADES

EL DIVORCI
Quan la República Espanyola va establir

la 11ei del divorci, no sols va satister les
tendències i les necessitats d'un gran nom-
bre d'homes i de dones que el desitjaven,
sinó que tou altament previsora. Encara
que no creiem que l'evolució humana sigui
tan ràpida que ens porti en quatre dies a
l'amor lliure, hi havia sempre la posstbl_
litat que Espanya hagués passat del ma-
trimoni indissoluble a l'amor lliure, sense
tenir temps de passar pel divorci, com
aquells pobles de l'alta muntanya que co-
neixem tots, que van passar del llum d'oli
a l'electricitat, sense passan pel gas, com
les ciutats.

]meara que som admiradors del matri-
moni indissoluble, que moralment parlant
és el perfecte, com humanament parlant el
perfecte en absolut és la torma jurídica
romana del repudi, coneguda també d'altres
pobles, que facultava solament l'home .per
al divorci, sense facultar-hi la dona, som
partidaris decidits del divorci actual, veri-
table gas o escapament de gas matri-
monial, que descongestiona manta cosa,
com ho seríem també sense escrúpols de
l'amor lliure, perqué tenim, con] ens sem-
bla, a bastament demostrat en ]libres i re-
vistes, amb els nostres estudis hiparxio-
lógics, que la humanitat no està sempre
a la mateixa altura dels principis ètics, que
essent immutables com són i seran, .mentre
hi hagi homes, no troben sempre en l'e-
volució humana la mateixa facilitat d'em-
motllar-s'hi. El Bé, com la Veritat i la
Bellesa, són immutables. El que muda és
l'home, que, segons les forces que ens re-
geixen i dirigeixen, està més o menys ca-
pacitat per a copsar-los.

Contra d'aquesta llei de l'evolució, que
de vegades en comptes d'apropar-nos a les
formes immutables encara ens n'allunya,
no és possible lluitar-hi, perquè és més forta
que nosaltres. Hom té de donar pas a les
tendències generals, encara que la raó, per
sana que sigui, ens demostri palesament
que van contra els principis més alts que
podem assolir. El que fa angúnia, no és
tenir de renunciar a ço que és immutable,
portats per un corrent general, sinó veure
que aquest corrent el desconeix. L'home,
hem dit nosaltres alguna vegada, té un se-
tanta-cinc per cent de lliure albir, però té
un vint-i-cinc per cent de subjecció a les
Ileis universals, que manta vegada pot més
que tots els setanta-cinc per cent reunits.

No creiem, doncs, que sigui un error con-
cedir el divorci bisexual als ciutadans, do-
nant-los la facultat de separar-se i de tor-
nar-se a casar. No creiem tampoc que el
divorci perjuidiqui gaire els fills, sinó al con-
trari, creiem i velem que són els fills els
que perjudiquen el divorci, perquè el con-
flicte dels pares que es separen és precisa-
menttenir-se de separar dels fills. Hom
ha dit que els fills queden abandonats, i
és el contrari, perquè el conflicte ve del
fet que no els valen abandonar.

Tampoc creiem que sigui un error con-
cedir l'amor lliure en l'Estat, quan la ten-
dència general el faci pràctic, perquè el
divorci b isexual que concedeix la mateixa
facuhat a l'home que a la dona, en el fons,
ja conté els principis de l'amor lliure, I
com que qui fa un cave fa un cistell, ningú
no es pot espantar ni protestar de les con-
seqüències quan hom accepta els principis.
Parlant de l'amor lliure podem dir que en
aquest cas ]'Estat podria intervenir en les
qüestions matrimonials, quan hom tractés
de la separació. Essent la unió lliure, l'Es-
tat només hi podria intervenir, a instància
de parts, quan dos es volguessin separar,
perquè aleshores és quan vénen els con-
dictes. L'Estat inditerent davant del ma-
trimoni, esdevindria advocat especialista en
divorcis, com l'amic Bernis.

Tampoc creiem un error anar més enllà
del camp que tenim per córrer, i establir
l'amor lliure com ja el va predicar Plató,
en aquells temps, en tota la seva extensió,
fent que els fills siguin de l'Estat i passin
a la categoria de fills desconeguts, perqué
així no establiran lligams entre homes I
dones. Tampoc, despreocupats i atrevits
com som, ens oposaríem al màximum co-
negut de l'amor lliure, que és el que es
podria practicar, sense compromís de cap
mena, el dia que la ciència trobés el mitjà,
ja tan cercat, d'evitar la generació, encara
que aquest sistema, com és lògic, deixes

I la terra calba d'éssers humans, fent des-
aparèixer la humanitat de l'esfera tellúrica,
de ]a mateixa manera que desapareixeria

si tothom practiqués la castedat, que és la
fórmula més alta de la moral.
No ens espanta res i no ens preocupa

gaire la continuació o no continuació cíe
l'espècie humana, que segurament un dia
o altre desapareixerà, o bé la naturalesa
potser ja trobaria mitjans de reproduir. L.

que hi ha, és que l'error dels que propug-
nen per aquestes formes és de creure de
bona fe que superen la institució del ma-
trimoni indissoluble o del matrimoni de
dret romà, basat en el repudi masculí.

Creure que hi pot haver superació d'a-
questes dues formes és senzillament ignorar
les lleis universals que ens regeixen. Des
del punt que el divorci bisexual• i l'amor
lliure existien abans del matrimoni cristià
i abans del matrimoni romà, no hi pot ha-
ver dubte que, .per desitjables que siguin,
en comptes de representar un progrés, re-
presenten un retrocés. No es gloriïn d'avan-
çats i moderns els que predlquén o prac-
tiquen el divorci i l'amor lliure. No tan
més que tornar als estats primitius o que
obeir cegament les tendències que poden
retornar la humanitat a aquests estats.
L'amor sense generació, que sembla t'ul-
tramodern i el més avançat per la gran
llibertat que permet, és precisament el que
caracteritza la forma d'amor més primitiva
que l'etnografia coneix, perquè és el que
hom .practica als pobles que encara no han
establert relació entre la unió i la gene-
ració. Creuen que la generació obeeix a
causes desconegudes que no tenen res a
veure amb els altres actes, de la mateixa
manera que creuen que els que moren, en-
cara que sigui de vells, són els que han
tingut la desgràcia de no poder restar sem-
pre damunt de la terra, que per ells seria
el més natural del món.

FRANCESC PUJOLS
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interessa. Abans, al ballador tant l'interes-
sava una cosa com l'altra; tant és així
que un dia que el nostre gloriós Pau Ca-
sals, en els començaments de la seva car-
rera artística, anava d'augment amb l'or

-questra Nois d'Olesa, a la sacietat El Co-
merç, de la ciutat de Terrassa, va tocar
una americana obligada de violoncel i totes
les parelles varen deixar de ballar per a
escoltar amb devoció l'eximi mestre ele mes-
tres i orgull de la nostra terra.

DE LA INDUMENTARIA

Ja s'ha ben acabat aquella barreja de ves-
tits de tots colors i per a tots els gustos,
aquelles corbates plenes de colorisme 11am-
pant, aquells incomodes i arbitraris barrers
forts preferits pel professorat músic d'aque-
ll a època i pels japonesos europeïtzats. Avui,
com ja haureu l.ogut veure, tots els conjunts
musicals que roden per aquests pobles ,ie
Catalunya van uniformats. Aquella diversi-
tat de parers a escollir la roba, a l'albir de
cadascú, segons les seves necessitats i els
seus gustos, ha passat ben bé a la història.
Però n'hi passen tantes de coses que ja no
vindrà d'una més o menys.

Jo recordo perfectament músic que tota la
seva vida ha portat corbates on sobresortia
el vermell, altre que portava colls i punys de
celluloide per anar més incòmode, altre que
duia un barret gris com el del cèlebre capell
del célebre Francesc Pujols, i així per l'es-
til, que si volguéssim recollir detall per de-
tall característiques d'indumentària no aca-
baríem mai.

DEL CONTRABAIX I DE LA CARTERA

Anfologia	 EL TIPISME QUE S'ESVAEIX
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L'estrella de Goering

Els dos dictadors més dictadors de l'Eu-
ropa actual tenen cada un, per segon, un
aviador. I cada dictador fa tot el que pot
per a tenir content el seu, omplint -lo de
compliments i d'homenatges, però procurant
allunyar-lo o disminuir-lo.

Balbo ha estat elevat a mariscal per Mus-
solini, però no es parla gaire ja de l'home
que travessà l'Atlàntic, governador ara d'u-
na colònia, i Hitler desitja que no es parli
gaire de Goering.

Aquest, encara guixant, n'és menys que el
30 de juny, mentre comenta a brillar l'es-
trella de Himmler, obscur militant nazi,
que Qotser aribarà a cap de la policia secre-
ta, la Gestapo, que Goering havia creat.

Goering ara és president del Consell de
Prússia, títol merament honorífic, i direc-
tor de l'aviació, càrrec important, però en
l'exercici del qual cada vegada haurà de
comptar més amb la Reichswehr, que no
voldrà deixar-se escapar el control d'una
arma tan important. Tard o d'hora escla-
tarà un conflicte entre la Reichswehr i Goe-
ring, i Hitler haurà d'arbitrar-lo, ja es pot
suposar com.

Aleshores es tornarà a parlar de la mor-
finomania de Goering i es reproduirà aquell
certificat d'un ananicomi suec que publica-
ren els antinazistes.

L'estrella de Goebbels

L'ACTUALITAT INTERNACIONAL

Iugoslàvia i Hongria
Una vegada més els Balcans són origen Es comprèn que a Londres i a París el

de neguit per a la tranquillitat europea, per gest d'Hongria ha estat acollit hostilment,
no dir per a la pau, com amb exageració perquè el seu caràcter agressiu no pot sinó
diu la contranota hongaresa presentada al dificultar encara mes les tasques diplomà-

	

Secretariat de la S. de les N. després del	 tiques per a un arranjament que, en el pos-

	

recurs iugoslau. Potser les coses d'Europa	 sible, acontenti tots els litigants.
anirien millor si es tingués present allò que

	deia Bismarck, que tots els països balcànics	 * * *
plegats no justificaven el sacrifici d'un sol Sembla, repetim, que la qüestió s'hauria
soldat pomerani. Però és que a l'entorn de debatre solament entre Hongria i Iugos-
d'aquell volcà que sempre amenaça amb làvia. Però és que cal comptar amb les rela-

Gdmbòs visita Mussolini

HISTORIA NATURAL

l'auca d'una girafa
Per als barcelonins majors d'edat, la col-

lecció zoològica del Parc de la Ciutadella re-
presenta un dels elements més inefables dels
records d'infància. Arrapats a les faldilles
maternes, tots, qui més qui menys, hi hem
viscut aquell mateix món de màgia i de ron-
dalia que descobria el petit Anatole France
dintre l'uArca de Noèn del Jardí de Plantes.
Per aquest motiu, si més no, quan hom re-
torna a Barcelona després d'haver-ne estat
absent per algun temps, es fa inexcusable
una visita als simpàtics animalons de la mé-

més curiós dels mamífers. Molt més afortu-
nat que Buffon, la natura ha volgut oferir
al seu geni una gran ocasió d'observar i de
pintar.» Sense el geni ni els ulls explora-
dors de Cuvier, el comentarista literari ar-
risca pel seu compte una descripció on asse-
gura, sota paraula, que la girafa és un ani-
mal d'ulls grossos, rodons i negres, d'una
expressió dolcissima que captiva tots els
cors. Menja a la mà quan se li donen lla-
minadures i, en haver acabat, la llepa de
dalt a baix per a expressar el seu agraï-

filv^,¡	 I.es girafes barcelonines

No seria, segons diuen, l'estrella sola de
áoering la que empallidirà. Hom diu que el
ninistre de la Propaganda na aconsegueix de
efer-se de les badades comeses en les seves
relacions amb el Vaticà.

Durañt llarg ternes, el Dr. Goebbels ha
atacat durament el papat, «institució contrà-
ria a l'esperit germànic»; alguns diaris, ofi-
ciosos com tota la premsa .alemanya, van
arribar a insinuar que el papa tenia sang
jueva a les venes i estava sota la influència
dels judeo-marxistes.

Però avui la imminència del plebiscit del
Sarre, on hi ha una nombrosa població catò-
lica, fa necessari estar bé amb el Vaticà i re-
pendre-hi les negociacions. Es diu que Msr.
Pacelli guarda tot de retalls de premsa per
a ensenyar als emissaris alemanys.

El secret de les sessions

La dita guerra del Chaco dura des de fa
qui sap quan, amb tal quantitat de morts
i ferits i presoners, si calgués creure les no-
tícies dels diaris, que, ben comptat, ni a
Bolivia ni al Paraguai ja no hi quedaria
ningú. Però la saben els redactors de les
seccions d'estranger que l'endemà d'haver
hagut de posar un títol anunciant una vic-
tòria paraguaiana, n'han de posar un altre
desmentint l'anterior ja que la victòria ha
estat boliviana, i vice-versa.

Igual ocorre amb els forts fronterers — en
realitat no són, la majoria, gran cosa més
que una mena de barraques de burots —,
que passen alternativament d'un exèrcit a
l'altre com si se'ls juguessin a la morra.

De totes maneres, la giiestió del Chaco
— país, d'altra banda, erm i insalubre —,
és objecte de l'atenció d'un comitè especial
de la S. de les N., i com que, si a Europa
no apassiona ningú, interessa a l'Amèrica
del Sud, els membres del comitè s'han vist
aquests dies assaltats pels corresponsals.
Però el president del comitè, Osusky, vol-
gué que el secret fos mantingut, i exigí dels
seus companys que cap d'ells no sortís fins
acabar la feina. I1lalgrat això, la sessió no
podia prolongar-se indefinidament, i calgué
interrompre-la i rependre-la l'endemà, amb
tot de precaucions per a guardar el secret.

Els habituals de la S. de les N. diuen que
mati els secrets de les deliberacions no ha-
vien estat tan ben guardats.

Però recordem que Briand . deia
—Hi ha dues menes de sessions : les ofi-

cials, en les quals tot se sap de seguida, i
les sessions secretes, en les quals tot se sap
mitja hora abans.

Diplomàcia i santedat

Al darrer conclave, un representant del

clergat francès deia al cardenal Gasparri
—Per què no podríeu ésser vós el papa?
El cardenal Gasparri, que sabia millor que

ningú tot el que passava. al món, respongué
--Quan un ha estat diplomàtic no pot ésser

un sant baró.

Sa lutacid romana (2)

Sir Oswald Mosley, líder dels feixistes
britànics, fa un discurs i abans d'acabar ai-
xeca el braç per tal de saludar a la Mus-

solini.
Una veu s'alça del fons de la sala, amb

to de mestre-Cites:
—.L'alumne Mosley pot sortir.

Historieta alemanya

Hitler anà a trobar una vident perquè li
predigués el futur.

—Veig la glòria, els honors, i cada ve-
gada més glòria i niés honors... la mort...

—La mort? Com moriré ?—.preguntà el
Führer.

—Moriràs el dia d'una gran festa jueva
—diu la pitonissa.

—Això rai, suprimiré totes les festes jue-
ves—salta Hitler.

—Impossible; facis el que facis, el dia
de la teva mort serà una festa jueva.
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Es reben encàrrecs per telè[on

VAL per ro per roo de descompte

cions italo-hongareses i trobar significatiu
que Gómb&s hagi pres la seva iniciativa en
tornar de Roma. La maniobra consisteix a
pendre posicions contra França, suposant
que el Quai d'Orsay sostindria Iugoslàvia
en totes les seves accions, com si no hagués
estat Laval qui ha obtingut la conformitat
de Iugoslàvia per a un ajornament de la
discussió del recurs.

***

Dilluns vinent, si no hi ha nous allarga-

ments, es reunirà el Consell de la S. de
les N. en sessió extraordinària per a ocu-
par-se de la qüestió del Sarre, únic objectiu
consignat en l'ordre del dia. Es discutirà
també el recurs de Iugoslàvia i el contra-
recurs d'Hongria? Segons el reglament, no
però el Consell és àrbitre de les seves deci-

sions. La qüestió del Sarre és certament
més important que els litigis balcànics i
deurà tenir preferència. I com que, d'altra
banda, les altres nacions 'no semblen tenir
gran pressa a estudiar els dossiers presen-
tats .per Iugoslàvia i per Hongria, no fóra
estrany que fos rebutjada la urgència que
reclama Gi mbbs.

Però,' ara o més endavant, caldrà enca-
rar-se amb el greu problema de la partici-
pació, directa o per omissió, d'Hongria en
el terrorisme croata, que pot ésser un niu
de conflictes.

La S. de les N. té dos camins a triar
o nomenar una comissió d'enquesta, o en-
carregar l'afer al Tribunal de Justícia Inter-
nacional de La Haia, el , qual jutjaria sobre
la documentació oficial presentada al seu
examen.

Mentrestant, el que és verament lamenta-
ble és que l'obra, iniciada per Barthou, d'un
acostament italo-iugoslau, precursor d'un de

franco-italià, ha quedat enrunada. Caldrà
començar de cap i de nou. La política del
Quai d'Orsay demostra que hi ha ganes
cíe fer-ho, però la versatilitat italiana no ho
afavoreix gens.
Tot plegat no duu cap benefici a la tran-

quillitat d'Europa, condició indispensable
també per a una millora de la situació eco-
nòmica, cada dia més greu i que un dia
pot dur a resultats imprevisibles perú gens
falaguers.

TIGGIS

erupcions catastròfiques s'han creat múlti-
ples interessos, explotats amb traça i opor-
tunitat per qui li convé.

L'átémptat de Marsella ha donat pretext,
si no 	 un conflicte com el de 1914, a una
rastellera de picabaralles diplomàtiques.

En el fons, ]'assassinat del rei Alexandre
és degut a raons de política interior. Una
part del país, junyida més o menys de bona
gana al carro de Belgrado, s'ha demostrat
adversa al règim • instaurat trobant-lo dife-
rent del que havia estat promès. Resultat
persecucions, detencions, exilis, conspira-

cions, etc. Ens referim, és clar, als croatas,
un dels quals, membre d'una banda de ter-
roristes, ha estat l'assassí del rei Alexandre
i de Barthou, que no tenia res a veure amb
les dissensions entre croates i serbis.

Per tant, doncs, sembla que aquest atemp-
tat és una qüestió merament interna, que
no hauria d'interessar altres països, malgrat
haver estat comès a França. Però una série

de fets han donat un caràcter diferent a
l'atemptat. Els croates exiliats han trobat
hospitalitat a Itàlia i a Hongria, on, sense
ésser molestats, han pogut organitzar-se per
a desenrotllar una acció hostil al govern de

Belgrado, tant a l'interior de Iugoslàvia
com a les seves fronteres. I aquest és el
punt delicat de la qüestió, el que ha donat
importància internacional a l'assassinat de
Marsella.

Es pot observar justament que, de la ma-
teixa manera que elements hostils al règim
iugoslau troben hospitalitat a Itàlia, , ele-
ments antifeixistes poden viure sense entre-
bancs a Iugoslàvia. Dret d'asil, es diu.
I ningú no pot formular cap objecció. Però
el dret d'asil pot estendre's fins a tolerar
maquinacions contra un altre Estat? Evi-
dentment que no.

No és la nostra intenció defensar Iugos-
làvia, sinó ocupar-nos d'aquesta qüestió per
a treure'n conclusions generals. 1 sentat

això, diguem que tant a Itàlia com a Hon-
gria existien camps de croatas, on nombro-
sos exiliats s'entrenaven en el maneig de
les armes. Algú o altre havia de propor-
cionar el diner necessari ; qui era aquest,
és per ara un misteri .
El govern de Belgrado havia anunciat la

intenció de recórrer a la S. de les N. dema-
nant una enquesta per a determinar les
eventuals responsabilitats de l'atemptat de
Marsella. Ningú no pot admetre que lu hagi
hagut responsabilitat directa ; per tant, és
clar que Iugoslàvia vol referir-se a l'ajut
prestat als croatas exiliats, molts dels quals
— és bo remarcar-ho — són monàrquics i
partidaris de la reconstitució de la doble
monarquia austro-hongaresa amb el retorn
dels Habsburg al tron. Ara bé; si aquesta

perspectiva pot convenir a Budapest, no pot

convenir, en bona lògica almenys, a Roma,
i, per tant, fa estrany que Itàlia tingui cer-
ta mena de miraments.

M0 P I fil ú O
CAMISER

ESPECIALITAT EN LA MIDA :: CREACIONS EXCLUSIVES
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La intervenció de França, aliada de Iugos-
làvia — i sobretot les gestions de Laval a
Ginebra —, només han pogut obtenir una
moderació en els termes del recurs presen-
tat per Jevtitch, amb absoluta exclusió de
qualsevulla allusió a Itàlia. El govern fran-

cès no s'ha oposat tampoc — al contrari 
—a ajornar l'examen del recurs fins a la ses-

sió que el Consell celebrarà el gener vinent.

La tàctica ginebrina en les qüestions can-
dents és sempre la mateixa :.l'ajornament
tan dilatat com sigui possible, esperant que
les coses es calmin. Mètode diplomàtic clàs-
sic per a evitar complicacions.
Però vetaquí que es presenta un fet nou.

Gómbbs, de retorn cíe Roma, presenta a
Ginebra, en nom del govern hongarès, una

nota redactada en termes vius demanant la
immediata discussió del recurs iugoslau,

prenent peu de l'article q del Pacte fona
-mental de la S. de les N., referent als casos

de divergència que poden pertorbar les rela-

cions interestatals. En la nota de Gdmbüs
es parla sense embuts de ((perill de guerra».

1	 1

nagerie municipal. Aquesta vegada, hem tin- ment. Es manyaga i tendra com un anyell.
gut la bella sorpresa de trobar-hi agregades Hi ha ocasions en què •és capaç de donar

dues	 noves espècies	 d'aquelles	 que	 eleven
tot seguit la categoria de qualsevol zoo amb

exemples	 de	 fidelitat	 i	 d'obediència	 que
eclipsen	 els del mateix' gos. En fi, és una

pretensions : l'hipopòtam i la girafa. Els ha- bèstia amb modos,	 enraonada i fins	 fàcil

mants paquiderms ens han entretingut amb a les febleses sendreenttals. Par 
s se n dub-

tot elqué bonament poden donar de si Ilurs tàveu,	 el	 gravat
encisos naturals. Les girafes, a més d'això, immediatament	 us	 deixaran	 convençuts:

ens han fet evocar l'odissea pintoresca d'una L'exòtic ruminant, junt amb les quatre va-

seva illustre antecessora en el noble ofici de ques grasses (i d'Egipte!) que l'alimenten,

distreure els curiosos i els desvagats. ha estat insta!lat en un confortable allotja-
ment del Jardí de Plantes.	 Quan, entre la* x #
corrua dels	 espectadors,	 un	 dia	 la	 girafa

Una de les novelles més representatives de descobreix els turbants i els barnussos d'uns
Balzac, Eugénie Grandet, conté la descrip- estudiants	 egipcis que han	 anat	 a visitar-

ció d'una tertúlia formada pels membres de la, es queda contemplant-los amb una ale-

tres famílies provincianes que observen un gria agredolça,	 tota trasbalsada pel record

elegant parisenc de l'any i8rq «amb la ma- dels primers homes que la nodrien i de la

teixa curiositat que si contemplessin una gi- terra	 nadiva	 que ja no veurà .mes...	 I	 el

rafan. Ignorem fins a quin punt el mestre text especifica : «A Africa, hauria fugit d'a-
coneixia la justesa de la seva comparança. quells mateixos xicots com d'uns enemics.
EI cert és que, fins vuit anys més tard d''a- En terra estrangera els acull amb amistat,
quella data, ningú no havia vist mai un ani- com per a protestar de les tristeses de 1'e-

mal d'aquesta mena a França. xili.í En quin altre irracional trobaríeu una
Ens ho féu saber, no fa pas molt de temps, gamma de sentiments tan delicats?

l'atzar d'una	 visita a	 l'exposició d'art aní- A mitjans	 de juliol,	 la girafa	 arriba al

malier organitzada pel pintor René Demeu- punt culminant de la seva història. Sa Ma-
rice sota el patronatge del Museu de Ciències restat Carles	 X ha expressat el	 desig de
Naturals de París.	 Des de la reconstitució veure-la, i com que no fa per un rei això
d'una cova prehistòrica amb les seves deco- cl'entrar	 en	 un jardí públic com	 qualsevol
racions rupestres fins a les darreres produc- pollós dels seus súbdits,	 cal	 portar-l'hi im-
cions d'Hernandez i de Pompon, s'aplegaven mecliatament a domicili.	 Hom la posa en
all( les	 mil	 característiques	 que ha	 tingut marxa darrera un destacament de gendar-
la representació de la fauna en les arts plàs- merla,	 encerclada	 de	 guardians,	 precedida
tiques a través dels segles. Entre els diversos i seguida d'un estol de savis i de persona-
motius exposats que reclamaven vivament fitats palatines a cavall o en cotxe. Al cap
l'atenció o la curiositat,	 ens engrescà par- de tres hores de desfilar entre dos rengles
ticularment un modest opuscle naufragat en- de badocs,	 la	 cavalcada	 arribava	 al	 parc
tre les paperasses de la secció bibliogràfica. reial de Saint-Cloud.	 La girafa és situada
Duia per nom Dernière notice sur la gtrafe, sobre una petita elevació del terreny per tal
i	 els	 seus	 gravats	 deliciosament	 ingenus, que,	 de	 baix	 estant,	 encara	 sembli	 més
completats per notes explicatives redactades alta. A més, com que, gràcies a Déu, no
en un estil que no desdiu gens del treball del	 I s'han pas volgut plànyer els recursos de la
gravador, representen tot el que ha quedat_ • fotogèma,	 l'animaló	 va	 guarnit	 amb	 un
d'un esdeveniment que va commoure les Gàl- vestit	 de	 cerimònia	 realment	 espaterrant.
lies	 l'any	 1827. Duu penjat al coli un manat d'amulets de

Sembla que les tropes de Mohamed Ahí, La Meca i una bosseta de seda; ]'esquena
paixà d'Egipte,	 havien	 capturat dues gira- coberta amb un gran mantell escenogràfic
fes vives i, per tal de fer una finesa al rei barrat de roig i negre i el cap aureolat d'u-
de França, el sobirà oriental volgué enviar	 ! na corona de flors virginals. La pobra	 me-
un d'aquests quadrúpedes al seu collega Car- ravella del desert» ha quedat convertida en
les X. Ham noliejà expressament un vaixell un	 carnestoltes.
per a transportar Nil avall la bestiola, acom- Sense	 fer-se	 esperar,	 compareix	 la	 reial
panyada d'una brillant escorta i de quatre familia i	 es •queda	 bocabadada.	 El	 rei,	 el
vaques lleteres destinades al seu ús particu- delfí, el duc de Bordeus i les princeses no
lar, el mateix que una emperadriu romana es cansen d'admirar el singular present del
dels bons temps, A Alexandria fou transbor- paixà d'Egipte.	 Li obren la bossa de seda
dada a una altra nau on l'esperava el cònsol que	 porta penjada al coll i n'extreuen un
francès	 d'aquella ciutat, el	 qual	 capitanejà ' pergamí	 cobert	 de	 belles	 calligrafies	 arà-
l'expedició fins a Marsella. bigues,	 el	 qual,	 dintre	 la	 florida	 retòrica

La girafa és rebuda amb expectació per la oriental	 çonvenientment	 traduïda	 per	 un
vella ciutat focea. «La curiositat-diu la Ile- dels	 savis	 presents,	 venia	 a	 dir,	 en	 subs-
gencla	 que acompanya el gravat correspo- tància :	 «Vaig sortir d'El Caire a l'edat de
nent—fou tan viva i tan general que els obra- sis mesas. Quan em desmamin, m'heu d'en -
dors quedaren deserts, les botigues tancades greixar amb blat de moro.» Algú de seny

i tota mena de	 treball postergat pel desig I ha demanat que li llevin el mantell virolat,
ardent de contemplar aquella meravella del i les exclamacions admiratives rebroten da-
desert.n Els mostatxos del Marius vuitcen- vant	 la	 magnífica	 pell	 ciapejada.	 Tot	 se-
tista ben poques vegades havien expressat guit,	 el	 rei	 ha	 volgut	 veure	 com	 corria.
un enravenament tan admiratiu. No obstant, Amb la collaboració d'un fuet, la girafa es
tot va anar com una seda i, perquè us fieu decideix	 a	 trotar,	 dibuixant	 tres	 cercles	 a
de les reputacions,	 l'inevitable incident tar- l'entorn de l'esplanada i, al final, per a pre-
tarinesc correspongué precisament a la gri- miar	 ]'exhibició,	 Mademoiselle	 li	 presen-
sa	 i	 austera	 ciutat	 de	 Lió :	 Els	 lionesos tava un pomell de flors que la mansa bès-
s'havien llançat al carrer amb no menys ta- tia escapçà graciosament amb la punta del
faneria que la gent de Marsella.	 Quan la morret vellutat.	 Seduït per tanta gentilesa,
girafa era conduïda cap a l'edifici de la pre- I	 fins el sinistre monarca té la inspiració d'un
fectura,	 esverada	 impensadament	 pels	 lla- ,	gest arcàdic i li ofereix en el clot de la mà
drucs d'un ca, es desempallega dels que la unes quantes fulles de rosa que ella s'em-
custodien i comença a trotar descrivint un passa golafrement. Abans de retirar-se, Sa
cercle	 mentre	 la	 multitud,	 creient	 que	 la `	 Majestat	 ha	 deixat	 dit	 que	 es	 reparteixi
ciutat quedava a mercè d'una fera apoca- una gratificació de dos mil francs entre els
líptica	 desfermada,	 fuig	 tumultuosament, guardians.
s'empeny amb barroeria i trepitja sense mi- I	 Es comprèn que un animal inèdit que ex-
raments	 els	 que	 han	 caigut,	 presa d'una citava	 així	 la	 tafaneria	 pública	 i	 que	 no
pànic	 descomunal.	 Per	 fortuna,	 un	 dels I	 solament	 es	 feia	 estimar	 de	 la	 gent	 sinó
guardians es llançà temeràriament a la ca- que	 havia	 sabut conquistar en	 un	 no-res

cera de la fugitiva i la seva captura clogué el	 difícil	 favor reial,	 per força havia d'ob-
tot seguit el grotesc episodi. tenir la popularitat més falaguera. Durant

El	 govern	 ha	 designat	 no	 menys	 que molt de temps fou el tema obligat de totes
Geoffroy Saint-Hilaire per a tenir cura de les converses t,	 si	 hem de creure la	 No-
la girafa durant el seu viatge a la capital. tice, va anar de poc com els carrers de Pa-
Sense fer cap cas dels perjudicis que una rís	 no' van	 ésser illuminats per faroles en
tan	 delicada	 missió	 pogués	 reportar	 a	 la ; forma de .girafa ideades per un artistàs up
seva salut precària, el famós home de cién- i to	 data
cia correspon a aquest alt honor seguint des * * *
de dalt del seu cotxe, amb tota dignitat, les Com devia acabar ]'odisea de la bestiola?
etapes que l'animal realitza a peu	 davant Segurament en la penombra, com la de tan-
la impossibilitat de poder-lo encabir en cap tes altres notabilitats d'un moment. El dar-
diligència. rer gravat ens la mostra desgranant la vida

Ara ve un gravat important : En arribar sense història d'un	 clos del zoo del	 Jardí
la comitiva a Paris, la sorpresa i l'entusias- de Plantes tot passejant calmosament, gron-
me	 han	 superat	 els	 de	 les	 altres	 ciutats. `. xant el coll interminable i apuntant cap el
»111. Cuvier, acompanyat de molts altres sa- ; cel dues banyetes erectes, minúscules i bu-
vis, ha sortit a rebre la girafa. Aquest cè- ; fones	 com les del marit la dona del qual
lebre	 naturalista	 es	 .moria	 d'impaciència '	tot	 just	 flirteja.
per a clavar els seus ulls exploradors en el ,	 •	 ALni•:RT JUNYENT
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L'ACTUALITAT CINEMATOGRAFICA

Tres filmsmusicals
S'ha posat de moda mirar enrera i re-

membrar els temps passats. Probablement,
en aquest moment precís, aquesta rno la ja
ha passat el seu punt dolç, però, sigui com
sigui, la seva influència es fa sentir avui
dia encara en el cinema. Títols? Tants com
vulgueu.

De totes maneres, en el conjunt de la
producció americana, el tant per cent de
films que viuen d'evocacions noucentistes és
després de tot ínfim. No cal cap estadística
per a constatar-ho. Norfnalment, el cinema

«El crim de Vanitiesn

De tant en tant veiem al cinema un liba	 de la cu trencada de Sylvia Sidney, cls
que de dalt a baix és una creació ; cada cosa,	 portamonedes de Kay Francis, el singlot de
cada fotograma ha estat creat de nou, ha	 Çhaplin, la salutació inútil de Buster sea-
estat el fruit d'una inspiració artística. ton, Aquests «comodins» ben administrats
L'endem d'aquell film tots els que veieu, I encara han redoblat la fotogèniá d'aquests
acceptables, regulars o bons i tot, us cau- I actors, però així que n'han acusat — les
sen una lleugera decepció pels llocs comuns • mitges de Marlene Dietrich — han estat la
cinematogràfics de qué estan plens, de les	 seva ruina. D'altres actors es podria dir
coses que serveixen per a l'un i per a I'al-	 que tots ells són un «comoclína : Chevalier
tre i al de més enllà. Arribeu a tenir la sen-	 a un extrem, Emil Jannings a un altre. A
sació que el productor, en arribar a un 	 mesura que van realitzant el seu paper,
moment del film, s'ha aturat i abans de	 aneu endevinant millímetre por millímetre
seguir endavant ha cercat en un calaix l'es-	 el gest que faran, l'actitud que adoptaran.
cena que havia de continuar les altres. Di- I	 Aquest recurs dels «comodinsn massa ve-

Un «comoddihn de Sternberg: el confetti

Una hora i mitja
Les primeres projeccions del cinema Ma-

ryland s'han vist molt concorregudes. El pú-
blic ha sancionat amb la seva presència el
bon judici que li mereix l'organització d'a-
quest cinema. L'horari ben distribuït és ce-
lebrat com un encert. Ah ! Però, a propò-
sit d'aquest horari, s'han fet algunes re-
flexions. Si el film a projectar és d'una llar-
gada superior al metratge corrent? Natural-
ment que en aquest cas no hi ha altra
alternativa que acomodar un nou horari ex-
cepcional a les exigències de la projecció
de cap de les maneres, naturalment, acomo-
dar el film a l'horari preestablert. Conei-
xem les persones que tenen entre mans l'or

-ganització Maryland i podem, per tranquil
-litat dels nostres lectors, assegurar que

aquesta serà la pauta d'aquells que tenen,
sortosament per a nosaltres, el respecte i l'a-
mor a les coses de l'art cinematogràfic.

aquest sí, representatiu. I ylagda Schmi-
der és una gran actriu que estem impacients
de reveure en un rol digne d'ella.

**+

Els que tenen la fe posada en el cinema
anglès, hauran trobat una bona confirma-
ció de les seves esperances veient Sempre

-viva, un gran triomf de Jessie Matthews,
que és tan bona cantatriu com dansarina i a
més a més una excellent actriu de cinema.

La pellícula revela que darrera hi ha una

americà evoluciona dins el clima de la vida
contemporània, l'espectacle de la qual tant
i tant s'ajusta a les possibilitats de la més
suggestiva fotogènia. En canvi, si establís-
sim una estadística d'aquest gènere a pro-
pósit de la producció de l'Europa central,
és que aribaríem a la mateixa conclusió?
En dubtem.

Aquest cinema té avui una predilecció
simptomàtica pel passat. La Viena d'abans
de la guerra, per exemple, juga una atrac-
ció formidable. Es un passat de grandeses
heràldiques i d'esplendors palatines. Mag-
nífics assumptes d'operetes i de comèdies
enceses de romanticisme, amb l'hegemonia
musical de l'etern Danubi blau. El cinema
sovint sembla ignorar tots els trastorns po-
lítics que han desmembrat la unitat d'a-
quell grandiós imperi, l'angoixa que avui
hi domina, i es plau incansablement en les
històries de casernes, de prínceps i castells
i marxes de Schubert i Rakowzy. L'atmos-
fera romántica d'abans de la guerra és un
clima predilecte que fa la fortuna d'un bon
nombre de films austríacs, hongaresos i
també alemanys.

Es que aquesta producció traeix una nos-
talgia? No en sabem res. Ho podem tot al
anés sospitar. «Els temps passats que eren
millors», diu Magda Schneider en Les nits
als boscos de Viena, un film fet tot ell a
la glòria de Viena «més bella que París i
Londres».

Les nits als boscos de Viena, a més a
més de no tenir res de particular, no és
potser dels més indicats per suggerir les re-
flexions anteriors; amb tot, no les contradiu
gens ni mica. Precisament és un film molt
prim que tracta de salvar-se usant les re-
ceptes qúe han assegurat l'èxit de les pel

-lícules característiques de debò del gènere.
Hi ha Magda Schneider, que ens ha vin-
gut a recordar l'inoblidable Liebelei, un film,

intelligéncia, la d'un director com Víctor
Saville, a qui devem jo he estat un espia.
Amb tot, no hi ha comparació possible en-
tre el film anterior i aquest altre d'avui.
Sempreviva es ressent de la seva procedèn-
cia teatral i en el seu desenvolupament co-
neix paréntesis que vénen a pertorbar la
satisfacció de l'espectador, amablement cap-
tivat per un espectacle a estones excellent.

*+#

Els films musicals estan en voga. Ara ja
en tenim dos més en els programes. La
princesa Czarda i W,ónder Bar. Cal engi-
yar-se a variar-ne la composició per mante-
nir l'interès. Es en aquest sentit que és
digne d'assenyalar-se El crim 4e1 Vanities,
que s'estrenarà, creiem, aviat.

El crim del Vanities és una mixtura ob-
tinguda entrellaçant amb força traça el film
musical i el film policíac. La continuïtat en-
tre els números de music-hall s'obté per
mitja de la intriga misteriosa, i aquesta,
obligada de tant en tant, a interrompre la
seva marxa, aconsegueix d'aquesta feta aug-
mentar la tensió de l'espectador. Però si
deixem de banda la idea d'aquesta combi-
nació, el film, deixat a les seves soles imat-
ges, no ofereix altra cosa que un film en-
tretingut, això sí, entretingut de debò.

En canvi, musicalment és excellent. Kitty
Carlisle canta meravellosament i canta co-
ses que tenen molta solta. Es rar trobar
tants encerts en aquest sentit, en un film
de factura corrent. Per això creiem inte-
ressant remarcar-ho. En el gènere de la mú-
sica lleugera, la música d'El crim de Vani-
ties és de la millor que ens ha donat el
cinema sonor. Pot figurar al costat de les
coses més reeixides de Broadway Melody,
Un plat a l'americana, Carrer 42, Vampi-
resses 1934, etc.

JOSEP PALAU

ríeu tanmateix que en arribar a una situa-
ció determinada el productor es serveix d'n-
na recepta treta d'un fitxer on troba una
indicació com és ara aquesta que ens in-
ventem : ((Arribada ací l'escena, la dama
del vestit blanc es retirarà allegant que té
migranya». I un cop el productor ha llegit
això, ho fa ; la dama del vestit blanc es
posa la mà al cap, se'n va i aleshores la
dama del vestit negre pot continuar tran-
quillament amb el senyor del smoking una
escena d'amor que feia anys haurien deixat
a mig aire. D'altres vegades la fitxa deu
dir : «Arribada ací l'escena, un automòbil
passarà per davant dels enamorats tapant

-los; la màquina seguirá la cursa de l'auto
-mòbil i al cap d'una estona es girarà veient

de lluny els dos enamorats que s'agafen i
es besem, . I el productor del film ho fa, sen-
se afegir-hi res seu ni modificar res que no
li agradi. 1 cada vegada que la seva ima-
ginació s'aturi recorrerà a aquesta mena de
«comodín( .

Per això hi ha tants films de fotografia
impecable, d'interpretació excellent, de sce-
nario suggestiu, però que malgrat tot fra-
cassen artísticament. Els falta aquell alè,
.aquell tremolor, aquella punta d'improvi-
sació, d'inesperat, que és la gracia cinema-
togràfica.

I el pitjor de tot és que aquests ((como
-dins» serveixen per a tots els productors.

Són d'una impersonalitat embafadora. L'au
-tor més bo i el més mediocre poden arribar

a servir-se dels mateixos elements amb re-
sultats idèntics. Certament que hi ha pro-
ductors que tenen «comodins» personals, «co-
modins» que entren dintre l'òrbita dcl seu
estil cinematogràfic. Les fiors de Frank Bor

-zage, les plomes, les persianes, les serpen-
tines de Sternberg, els miralls, els rellot-
ges de Lubitsch. Aquests «comodins»—quan
no se n'abusa com en el cas de Sternberg-
poden arribar a ésser una finalitat més del
film. Però sempre a condició d'això : que
portin el segell inconfusible de l'autor, que
no siguin impersonals.

No són els autors sols els que es servei-
xen de comodins : els actors també. Recor-
dem el mal de cap de Greta Garbo, el te-te

gales és un perjudici de la producció cor-
rent. El cinema és un art on la realitat i
la imaginació han d'estar sempre equilibra-
des ; massa sovint per culpa dels «como-
dins» dóna la sensació de cosa sense ima-
ginació i paradoxalment irreal. A base de
servir-se sempre de les mateixes solucions,
hi ha films que són absolutament irreals, i
això sense cap desig d'esdevenir fantàstics.
Per exemple ; no us heu adonat que les ha-
bitacions on es desenvolupen les escenes in-
teriors estan massa endreçades, massa ne-
tes? No us sembla que de vegades els ac-
tors porten les corbates massa ben fetes o
uns vestits massa nous? Ja sé que dissor-
tadament per a nosaltres, en els països on
es produeix el millor cinema, les habita-
cions estan :molt més endreçades que les
nostres, i que la gent sap vestir-se millor.
Però no dubto que hi ha anglesos i ale-
manys i americans que dormen en llits que
no es desfan mai, que porten americanes
arrugades, i que no saben fer-se la corbata.

Per això quan surt un film que prescin-
deix de acomodinsn, que ho crea tot de nou,
s'acosta més a la realitat de la vida. (De
vegades aquests films — com és ara Man's

1 Castle de Borzage, presentat ací amb el títol
de Purs humans — són també plens de la
imaginació més lírica.) Sovint tot anant al
gra de l'argument els autors es perden el
gra de la vida ; per això després veiem una
Kay Francis arruïnada, o una Sylvia Sid-
ney pobra, que tenen possibilitats d'estre-
nar un vestit a cada escena i de viure en
unes habitacions que a molts senyors de
primer pis ja el plauria tenir.

Al capdavall si així passa és perquè mol-
tes vegades els productors de films, a l'ho:
ra de preparar el guió i a l'hora de realit-
zar-lo, es pensen que han de resoldre el seu
argument amb els daus d'un trencaclos-
ques.

JERONI MORAGUES
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Director: Lloyd,,Bacon
Superació magnífica de tot el que s'ha vist en el seu gènere

Crommelynck

EL TEATRE
LA NOVA OBRA DE CROMMELYNCK	 LLANTERNAUnaen un paller 

Segurament està per fer la història de'	 1	 tac" dolorosa • desesperada Les ideesdel r•Dôiie Remei a la crisi feaEral

com es fabriquen les estrelles dels nostres
cafès concerts. De les clones que figuren en
el darrer lloc del programa. El talent no
hi intervé per res. Tot és qüestió de pro-
tectors. D'uns senyors rics i ïnfluents. Rics,
no estalvien despeses per a equipar luxosa-
ment les seves protegides, un decorat propi
fastuós i .una mà de vestits sumptuosos que
Ifa feredat: rico vestuario, lujosa presenta-
ción. Influents, no els costa gaire collocar
les seves, recomanades a un Iloc altíssim al

1 d'Itr	 é dtd

quetxos, amen .to
t el calderó, aquelles notes que s'arrosse
guen inclefinidament amb prolongació so-
lemne i litúrgica. Bemoll i calderó que són
dues característiques del cante jondo t 1'ex-
pressió perfecta de la pena i de la malen-
conia andaluses. Quan la Triunfadora ens
plau més és aquí, quan interpreta l'ànima
d'Andalusia. Canta un cuplet, La matutera,
apologia del contrabandista noble i simpà-
tic, símbol de la rebellia individual anda-
lusa, que ens fa pensar en aquells \ersas

qua,	 z al ci es,	 m s	 a a es,
pera sense protector, no poden ,quan i la magra figura de Crommelynck es
arribar mai. Us podríem con-	 s ^,. a	 ,x•	 V bellugava encara per la Riviera. El bon gau-
tar més d'un cas corn un ca- didor que hi ha en el dramaturg belga, re-

bàs.	 Us els estalviarem. No- ^t	 .'	 .. memorant amb Münch	 antics	 sojorns ita-
més	 constatarem	 que,	 degut lians,	 corria	 tots	 els	 hostals	 dels	 munts

a aquests procediments espe-
1

Veïns;	 tastava vins,	 lloava	 les	 mossetes i,
havent sopat, incapaç ja de distingir el boculs, gairebé sempre les estre-

líes dels cafès concerts barce- lel	 dolent,	 bevia	 maquinalment	 a	 grans

lonins són, artísticament, molt glops un	 rosari de	 grans	 gots de vi	 clar

i: feriors a les artistes de se- ( amb seltz:	 cofoi	 de poder	 discutir hores i

gon rengle i, de vegades, a hores—de política,	 d'art, d'amors—recolzat
les	 .teloneres	 ï	 tat.	 Davant damunt una taula de cafè. Pound, Gianna
aquest panorama, la tasca del v Manzini,	 Sbàrbaro	 i	 Saviotti;	 els	 pintors
crític	 consisteix	 .a	 anar-se'

"
Prampolini, Monti, 	 Paoiucci, Tina	 Mamei

Vean	 anuncien	 l'-estrella	 i, b i Scarsella; els Münch, Haas i Celesia; es-
abans,	 provar	 de	 descobrir, i eriptors i	 artistes de tota mena anaven a
entre :el farrigo-farrago de les ^t^l' parar en aquella taula i les discussions se-
ducs	 o	 .tres-centes	 noies	 que : guien les discussions.	 I els dies als dies.
treballen als .nostres cafès con- Fou així que nasqué la nova comèdia de
certs, les que 'tenen facultats Crommelynck,	 car	 en	 deixar-nos,	 la	 nit,
i	possibilitats.	 La	 tasca	 del r, substituïa la taula del café .amb la del tre-
crític	 consisteix	 a	 provar	 de r: ball i, per hores i hores,	 ajudava els seus
idisoernir un bri .de talent entre personatges a construir l'ideari del feu M.
tanta mediocritat. Tasca difí- t °t	 a Dome. L'endemà al matí el trobàveu al mar
cil.	 Tan	 difícil	 com	 buscar com si res no fos, com si }hagués dormit qui
una agulla en un paller.	 Es sap les hores : parlàveu .de M. D&me '(tot
qüestió de temps i de pacíèn- ,;^^ Crommelynck, aquest. temps, pera M. D&me:
cta. D'aquesta caça, no sem-

retorneu	 bredouille.	 Un
t tota	 discussió	 política i	 'literària,	 era	 ,per

afinar les idees del .seu heroi).	 1	 fou l'ine-pre
dia, 'el que signa en va tornar ïr xorable	 personatge	 qui	 siendugué	 Crom-
amb una bona peça: la Bla:- a	 1-

s
melynck una nit, a sis mesos	 del primer

ea N:egri, de la qual va ésser ° encontre; calla enllestir la representació de
el primer a parlar -.ne ,pública- l'obra	 a	 Brusselles	 .i	 tot	 seguit	 a	 París.
ment,	 .aquí,	 en	 aquestes	 pà-^	 a s "	 rlar	 ,c Adéu Conveni Volta, adéu Cafè Rapallo
,gimes. + clavant M. Dome res ano compta

Avui	 volem	 ocupar-nos Quina mena de tirà, quin tipas excepcio-
cl'.una .noia,	 gairebé	 deseone- nal és aquest Sr. D&me? Ni l'un ni l'altre:
Buda, però més rica de facul- un bon burgès d'empleat que, diàriament,
Mats	 i de possibilitats que fa el viatge del poble :a la ciutat per a tan-
moltes ,estrelles. Una noia que car-se vuit hores a una oficina qualsevol
¡promet.	 Treballa	 al	 Sevilla. mentre treballa,	 la sera dona es diverteix
1 es fa adir Triivnfadora. Quin '	 `	 "" amb un amant, i fas ï tot la minyona fa
uaom .tan bo, oi? Tan evocado objecte de les seves burles el pobre senyor
i tan .pie de bravata. Triunfa La T'rriursfadoma Dome, Vetaquí, però, que el pobre senyor
dona.. La .fatxenderia insolent, es mor—a poc de començar la peça—de la
el to Ipnovocant de ]a hembra _andalusa, que inicials del Romance, de la Guardia Civï.14e manera més grisa, caliadamesat i en un mo-
sedueix.astutament el mascle per a posseir-lo García Lorca : 	 Los :caballos negros son¡. ment, com sempre havia vïacut. Ni un sol
n, ,cfesprés, dominar-lo, exercir .damunt d'ell Las h meduses son angras—.:Sobre las ca- instant la	 idea	 de	 la	 mort aixopluga els
uno predomini salvatge. Sembla talment que pas relu en—s acschas de tinta y de cera-. prescrits; si més no, és una alliberacíí : la
aquesta .hembra bravía, amb instint de ven- Tienen, por eso no ¿lonan—, de plomo 1ns vídua podrà marxar amb el seu arnant ï
j9ança, vulgui dominar, triomfar,; per a res- calaveras—.. Con el alma de charol—menen comécba finida„ Sri no fos,.	 -
eabalar-se	 del	 seu	 passat d'esclavatge	 se- por In carredena— Jor p:bados y nocturnos—, Si .nca fos que als últims moments com -
xual, ]'.harem. Triunfadora... Vtitilitat de la por donde anin,an	 ordenan — sïilencios	 de pareix tina dona ade ciutat»,	 presentant-se
dona andalusa que Dozy va estudiar en la goma oscura—y miedos de fina arena—. com ]'arriant de M. Dome, del gris i ino-
seva ¡listaría de los musulmanes 	 españo- La	 Triunfadora	 té facultats	 i possibili- fensiu M. Dome. Si no fos que, per pura
les, i que va inspirar la Carmen de Méri- tats.	 Promel.	 Arribarà.	 Si	 no	 s'espatlla. euriositat, la vídua pregunta a la minyona
mée, tan diferent, aquesta, de la 'Lla dels Iens fa por que s'espatlli,. De moment, ja quines són les darreres paraules del marit,
Machado, prototipus de la feminitat,	 una s'ha tallat una magnífica :cabellera aspra t t	 per burlar-se encara del difunt, fa creure
altra mea .de dona andalusa. hirsuta, crinera ,de cavallet indomable l uns aquesta	 que	 només	 feia	 que	 repetir una

La Triunfadora té un rostre mercut, es- vestits d'un gr m caràcter, que recordaven frase :	 Tinc urna idea.
maltat	 i	 transparent com	 una porce llana, wis llauradors i uns italians .de carta postal trtia idea i una amant : vetaquí una part
en el qual lsxiUen, amb fixesa, uns ulls mi- que dibuixava Picasso en 1920, van essent incorreguda de vida de M. Dome. Un mixta
núsculs i lleugerament oblics. I uns pdmuls reemplaçats per una indwnentària de varíe- d'orgtull ferit	 i	 de respecte s'empara	 de	 la
prominents. L'Orient ha deixat la seva em- tés, de la qual	 en	 dóna unta idea la feto vídua„	 el seu marit l'enganyava, el	 verita-
premta en aquest rostre. S'hi endevina ll'as- que reproduïm, l'única que hem pogut ob- , ble Al.	 Dome	 és	 ja inaferrable.	 1	 Mme.
oendència gitana. D'aquells gitanos que ar- tenir.	 I	 si	 la	 Triunfadora	 s'amer canitxa Dome fa	 restar a casa	 seva	 l'amant per
ribaren a Europa, procedents d'Egipte, paró o s'entendreix pels aparadors de les modiç treure-li dle	 mica en	 mica el	 secret de	 la
originaris de ]'India,	 de la casta	 brahmà- tes del carrer Nou, la estem ben guarnits.. ;	 vida	 del difunt i	fer-li perdre	 el	 monopoli
pica dels pària. La Triunfadora surt a can- Sraasrrñ GASCH I del record,	 Mme. Dóme no fuig amb l'a-
t	 d	 ,-,1,:,',,,-,,l,-,	 1	 dar i es que a c avar a com un pa , espea
tiva i magnífica, amb posat desafiador. E!
séc racial, encara. El rostre extàtic, tota
ella engavanyada com dins una cotilla,
aquesta quietud encarcarada exhala també
el perfum de l'Orient.

L'Espagne aux cent visages, va dir el
plorat Levinson de l'Argentina. L'Espanya
dels cent rostres... Totes proporcions guar-
dades — naturalment, evidentment ! —, el
mateix pot aplicar-se a la Triunfadora. La
matutera, Adelfa la Gitana, La prisionera,
uns campanilleros, Torna la ganxandona, A
minha terra, Canto a Valencia, jotas ara-
goneses... Andalusia, Astúries; Galícia, Va-
lència, Aragó... Tots aquests matisos penin

-sulars són expressats per la Triunfadora
amb els vestits apropiats i amb la veu ade-
quada. Diem la veu. Car el rostre i el cos
resten impassibles. El pas per les diverses
terres no en descompon la rigidesa, d'esta

-quirot hieràtic, que hem comentat. Però tot
el que el rostre i el cos tenen d'inexpres-
siu, ho té la veu d'expressiu. Veu ben tim-
brada i que arriba bastant amunt, i molt
flexible. Flexibilitat que, en cl repertori an-
dalús, no permet a la Triunfadora assolir
les performances dels cantadors de preu,
però li permet reeixir discretament el bemoll
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SEIENT; UNA PESSETA

Dilluns, a les 4, canal de programa
Elx senyors espectadors de les 3 poden veure, pel mate,y

preu, el programa dertrena
CURIOSITATS MUNDIALS
Interessant, reportatge U. E. A. (exclueru)

PANCRACE
Detalls d'aquest esporl, ¡ in, Paran,,, un,

XAZIEN .
Documen/a7 d'aquesta cíe/al del Marroc

NOTICIARIS D'ACTUALITA
MUNDIAL

5egons atste PARAMOUNT i ECLAIR /OGRNAL
etc/esfu

Entre ells el casament del P,incep Jordi ¡Anglaterra
amó la Prinae,a Marina de Grècia

EL DIAMANT lana marioneta de Ufilms
Ilna nerelat dr la pantalla

Copiem d'un diari italià, sense altre títol
que l'informatiu

Erdélyi, director de dues sales de Bu-
dapest, !a de la plaça del Calvari i la del
carrer Dembinszky, ha reeixit a demostrar
pràcticament que la crisi del teatre, almenys
pel que fa a l'abstenció del públic, no exis-
teix. El sistema adoptat per Erdélyi és
molt senzill: primer que res ha renunciat
a la collaboractó d'estrelles i divos, triant
per a la seva companyia bons artistes des-
enfeinats i joves actors reclutats en les di-
verses escoles de declamació, els quals es-
tan contents, en aquests difícils temps pre-
sents, de guanyar dos pengò per represen-
tació. En els teatres d'Erdélyt es donen
tres representacions cada dia ; de manera
que el cost dels actors no passa dels sis
pengd.

L'experiència i l'habilitat del director
sembla que han arribat a obtenir d'uns
elements de tan modestes pretensions, re-
sultats artístics apreciables. Naturalment,
el preu de les entrades també és mantingut
al nivell de totes les butxaques, i van de
vint heller de l'entrada general a un pengò

per a les butaques. El guarda-roba és gra
-tuit. A més a més, si la darrera sessió s'a-

llarga fins a mitja nit, els espectadors re-
ben en sortir els pocs cèntims que, segons
els costums de Budapest, cal donar al por-
ter de la casa on viuen per afer-se obrir
passada aquella hora.

Una altra novetat introduïda per Erdélyi
i que sembla exercir una forta atracció so-
bre el públic popular, és que la possessió
d'una localitat de cert preu dóna dret a un
sandvitxet.

Això quant a l'aspecte, diríem, social i
gastronòmic ; quant a l'artístic, hom as-
segura que tots els actors són joves de ta-

lent superior a la mitjana, que col-laboren
es fan camí : el seu .poble nadiu ha de pro- amb molt d'amor i amb l'ambició d'ésser,

	

var ïncontestablement que el gran polític i	 un dia o altre, «descoberts» pels directors

	

pensador hi va néixer, car ja altres pobles	 dels teatres elegants.

	

i ciutats :es disputen l'honor d'haver-lo vist	 En les sales d'Erdélyi es representen dra-

	

^néixer ; d'arreu del país arriben peregrina-	 mes i comèdies de Schtller, Kleist, Szigli-

	

cions a visitar la casa del savi ; el seu poble	 geti, Kistaludy, Ibsen, Sudermann t ope-

	

decïdéix alçar una estàtua al llibertador de	 retes de Planquette, Offenbach, Hervé,

	

la Humanitat, i igual vol fer la ciutat ; hom	 Millòcker i també obres d'autors americans.

	

h vol fer exèquies nacionals, però el cos dei	 Resultat : les tres representacions quotidia-

	

pensad,or ha desaparegut: dels pobles del	 nes omplen cada vegada el teatre, els actors

veïnat arriben noves que hom acaba de veu- són pagats puntualment i el director es gua-

	

re M. Dome (a l'últim acte se sabrà que	 nya la vida.
l'enterramorts que havia carregat amb el
taüt, borratxo com era, havia rodat pels
camps i .pobles i la gent feia processó dar-
rera e1 cos del mort illustre). M. Dome no
és mort, les seves idees el fan viure, com
un mite, i la humanitat entona el seu nom
de profeta i gran polític.
La burla d'una minyona, la preséncia

d'una amant, han creat en breus moments
el sistema social més admirat al món
l'educació dels nens està en mans de I'Es-
tat; de catorze a vint anys treballen en les
fàbriques estatals, treballen la terra, nois i
noies, a fi i efecte d'assegurar gratuitament
a tothom d'aquella nació menja i vestit (l'es-
trictament necessari d'un i altre). Ni pobre-
ses, ni lluites socials, ni crisis : de vint anys
en avant hom és lliure de viure com vol
(reposant, fent esport, escrivint, treballant),
car ]a manutenció és assegurada. Es aques-

ta l'edat en qui hom pot dedicar-se a la
gran indústria, sense por, perquè la joven-

tut nodreix sempre el país. I el pobre ofici-
nista la major preocupació del qual era no
perdre el tren, supera la mort, supera socia-
lismes, feixismes i altres ismes. Tant se val
que a la fi hom descobreixi els errors que
han donat cos al sistema : l'elaboració ha
estat tan minuciosa, les idees han anat pre-
nent sempre el terme mig d'opinions con-
trastants i, en resum, M. Dome és el sím-
bol, és la síntesi d'allò mateix que hom
sent dintre d'un mateix; tothom s'hi reco-
neix, s'hi identifica. I així un home qual-
sevol pot arribar a fer-se l'ídol de les mul

-tituds.
1 no creieu que la peça resulta abstrusa,

ans bé és la cosa més liniar que ham pugui
imaginar. El mite es forma davant els vos-
tres ulls, amb les converses normalíssimes
de quatre homes i la vídua, estrictament.
I aquestes cinc persones us fan sentir l'en-
tusiasme del poble i de la ciutat, la univer-
salització de les idees de M. Dome. La mes-
tria de Crommelynck ha fet viure un món
en les quatre persones assegudes entorn
d'una campana de vidre que parlen com tots
nosaltres, cada dia ; ha fet de la mort una
cosa irresistiblement còmica. I hi retrobem
el millor Crommelynck del Cocu magni-
f ique.

J. R. MASOLIVER

Exit en la mida
Cocbatea inereugabiae

'	 Pijamee a ban ytea

JAUME I, u

Telèfon 11655
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El pagès. — Tot el matí hi ha hagut
una perdiu esperant-sé, .però veient que el
senyor no venta, se n'ha anat...

(Le Journal, París)

Un bon dia de primavera trobo a Rapal-
lo Fernancl Crommelynck—l'autor del Coca
,'iIagnifique i de Carine—, accentuada, sota
el sol meridional, la figura ossuda de fla-
menc de retaule, llisos i llargs els cabells,
i el cos tancat dins una brusa de cuiro amb
fermall llampec.

—He vingut de tren a tren, sabeu ?, per
gendre acords amb Gerard Münch respecte

1 
a la part musical del meu film pròxim.

Els acords devien ésser presos qui sap ja

mant, car ha de profunditzar en els records,
cercar el calor en la vida grisa del finit.
L'ajuda ]'amant, l'ajuda un amant d'altre
temps, el professor i el síndic; tots plegats
extreuen la idea de M. Dome, de mica en
mica, amb el sistema del piomedi. Aviat
es formen clos partits que discrepen en al-
gun punt; però arriben a una entesa quan
fan llur aparició els udómistes» de la ciutat,
els quals presenten un tipus ciutadà con-
trari al tipus pobletà. Les idees de M. Dome

La força del costum o el faquir sense
xopluc.

(Nebens¢alter Rorschach, Zurich)



L'actualitat literària

Conferència Club
El distingit arabista Emilio García Gó-

mez es va adreçar a un públic que vessava
distinció i sobreeixia de la catacumba amb
pintures de Ricardo Marín que és el Grill
Room del Ritz. El tema semblava propici a
]'amenitat, però va trair les esperances qui
havia desvetllat. El jove professor, carregat
d'erudició, descabdellava la seva teoria de
noms illustres en la .poesia beduïna i àrab
i ens feia passar de Bagdad a Córdova sí'
guint les petjades literéries de l'amor cutri,
una variació oriental del platonisme.

Molt sovint l'erudició es enemiga de la
varietat, i així aquella clissertació pecà cl'una
monotonia rares vegacles illuminada per
una observació interessant o per una cita-
cid oportuna. Massa savi d'arxiu, el profes-
sor García Gómez no sabé preparar prou bé
la safata de la seva prosa oratòria per a pre-
sentar-hi les mostres precioses de l'amor
tan espiritual i ensems sensual, però abso-
lutament mancat de sexualitat, que carac-
teritza una part de la poesia beduïna .

Mito y teoria de un amor beduino era el
títol de la conferència. A la sortida, la con-
currència, visiblement alleujada d'una aten-
ció no sempre sostinguda, però que calta
mantenir en suspens, parlava de tot menys
de poesia beduïna Uns comentaris teme-
nins a}ludien, però d'una • manera més aviat
maliciosa, alguna de les poesies que havien
estat llegides pel conferenciant i feien creu-
re que l'amor cutrí i el platonisme, ara com
ara, no estan pas de moda ni serien com-
presos en els nostres climes.

«La Revisfa»
La puntualitat ïle l'aparició dels quaderns

semestrals de La Revista s'advera, nova-
ment, digna de tot elogi. El número de ju-
liol-desembre d'enguany, aparegut fa pocs
dies, acusa amb el seu sumari una conti-
nuació digna cl'una sèrie ja respectable cle
quaderns plens de coses bones. Les signa-
tures de Massó i Torrents, López-Picó, Gay
de Montellà i d'altres, presenten assaigs in-
teressants, i a més de les obres originals de
clebutants hi ha dues bones traduccions de
Shakespeare i Claudel, a càrrec, respecti-
vament, de Carme Monturiol i A. Escla-
sans.

R. T. M.

L'actor exigent. — Ei, acosteu -vos més,
que no sento els aplaudiments!

(L'Humour, París;

EL CAMBRER SERVICIAL
—Aquest sopa és bullenta!
—No, senyor... tèbia només.

(Gazzetta del Popolo, Torí)

Les darreres novetats en

llibres francesos les troba-

reu primer que enlloc a la

LLIBRERIA

Louis Bergé

Rambla del Centre, i9
Telèfon 23118

Kiosquc FranÇais

Rambla dels Estudis,
(Davant 1'Acadzmia de Cièncics)

De l'edició princegs dels «Sonetti e canzionea
de Petrarca (Venècia, 1470)

Per a visitar l'autor de Margaridó hem
deixat passar expressament els dies d'agita-
ció, de visites i d'homenatges que s'han fet
al poeta amb motiu d'haver complert els
seus primers vuitanta anys.

Nosaltres hem preferit sorpenclre'1 en la
seva calma habitual, sense aglomeracions i
sense presses, per tal que el nostre colloqui
tingués aquella plàcida serenor de les hores
tranquilles que e] poeta viu, nimbat de re-
cords, en la seva llar amable i quieta.

Apelles Mestres podré ésser jutjat per
les hodiernes generacions com un inactual,

però caldrà en tot moment fer-]i justícia
consiclerant-lo com un dels ennoblidors i re-
novadors de la nostra poesia cap a les dar-
reres dècades del segle xix.

Efectivament, fou ell el primer entre tots
els poetes vuitcentistes catalans a deixar
de recó }es formes poètiques arcaiques dels
floralistes i dels primers també a llimar i po-
lir les rimes. No és que el seu lèxic estigui
encara net de castellanismes i d'arcaismes,
però marca ja un pas gegant cap a l'obra
de total depuració del Llenguatge i del gust.

Ignasi Iglésies, parlant d'Apelles Mestres,
deia que no era un catalanista sinó un bar-
celonista. La frase és exacta. L'autor cle
Sirena no és ni ha estat mai un catalanis-
ta, però és un català com una casa, com ho
són quasi tots gels poetes i escriptors del
passat segle que portaven el catalanisme
dins sense saber-ho, àdhuc quan escrivien
en castellà : Balmes, Pi i Margall, Milà
Fontanals, Aguiló i tants i tants altres.

Els vuitanta anys d'Apelles Mestres són
vuit dècades d'un període interessantíssim
del renaixement català que ell podria fer
reviure en un llibre cle records que podria
constituir un excellent anecdotari amb 1'ad-
ditament del còlera, la febre groga, les bu-
llangues, la revolució de setembre, la pri-
mera república, la restauració, etc.

Ell ha comentat amb el llapis i la ploma
tot aquest període turbulent des d'El Xan-
guet, El Tiburón, El Noi de la Mare, L'Es-
quella de la Torratxa i La Campana de
Gràcia, amb aquell humor ingenu dels nos-
tres avis.

Si el seu llibre de records es remuntés al
seu pare Josep Oriol Mestres, amic íntim de
Pi i Margall, l'anecdotari es complemen-
taria amb dades i detalls que potser ningú
no ha recollit perquè tenim entès que el
pare d'Ape}les Mestres fou, ultra un bon
arquitecte, un narrador ple d'amenitat.

que Aldavert i Guimerà havien muntat al
carrer del Bisbe.

—Les meves obres—diu—passen del cen-
tenar destriades així : 24 volums de ver-
sos ; i i de poemes ; q de prosa ; 48 obres
de teatre; 14 monòlegs, àlbums, quaderns,
estudis i reculls d'obres populars i io obres
musicals.

—Teniu alguna preferència per alguna
d'elles?

—La preferent — ens diu — és sempre la
que escric. Quan ja és publicada em sem-
bla que no és tan meva. Quant als meus

.dibuixos, si bé els publicats
,' passen de quaranta mil, els

que he arribat a fet, són in-
calculables.

—I dels vostres èxits tea-
trals, quins recordeu amb més
lruïció?
—Les meves obres han tin-

gut, en general, el do de des-
plaure a la crítica, pecó s'han
representat per tot Catalunya.
Sirena porta ja més de sis
mil representacions i La Pre-
sentalla, que la crítica també
va aixafar, segueix encara en
voga. L'èxit més gran que
recordo—ens diu el poeta fent
memòria—fou el de 1'idilli Els
Sardinalers. D'aquesta obra
deia un pescador: «això sem-
bla escrit per un dels nostres )) .
1 el gran Menéndez y Peleyo
m'escrivia : «Entre Els Pesca-
dors de Teócrit i Els Sardi-
nalers vostres, crec que no
s'hi pot posar res entremig».

En fer després a}lusió a la
seva vida actual, el poeta ens
fa saber que la seva vida és

la mateixa d'abans i la matei-
xa de sempre.

—Segueixo treballant com
si res — ens _diu rient satis-
fet—. L'únic que no puc fer
és dibuixar.

Intentem fer-li avençar algu-
na impressió de l'obra que té
presentada al Romea, però
desvia la conversa allegant

• que parlar de les obres abans
d'estrenar-les sol resultar per-
judicial.

Torna el poeta a parlar de la seva vida
activa i del seu hàbit de treball.

—Mai—cliu—no he perdut una hora al
café. He estat metòdic i disciplinat a la fei-
na i ('únic que he fet és variar de treball
quan m'he sentit fadigat. Si se'n pot dir
perdre hores, n'he perdut moltes davant la
Naturalesa, però sé que ella m'ha ensenyat
moltes més coses que els llibres.

.Realment, en ell ]'admiració a la Natu-
ralesa és quasi un culte i una devoció que
ressalten en la majoria dels seus poemes.

Ape}les Mestres ens parla encara de les
seves excursions i dels seus viatges iens
diu que encara cada setmana puja al Tibi-
dabo com quan era jove i que ell va des-
cobrir als barcelonins aquells bells indrets
seixanta anys enrera.
Acompanyats del poeta resseguim des-

prés diverses sales convertides en un veri-
table museo. Una diversitat infinita d'ob-
jectes de tota mena i de tots els països, re-
collits i classificats amb una paciència de
benedictí.
Tenim entès que ben aviat podrem admi-

rar totes aquestes coses en una propera ex-
posició.

En acomiadar-nos, el poeta ens fa una
amable indicació

—Sobretot—diu—no m'escriviu el nom de
pila amb doble 1. Poseu simplement : Ape-
les,

L'autor de Sirena, com Guimerà, Alda-
vert i Francesc Matheu, no ha volgut tran-
sigir amb les modernes normes ortogràfi-
ques, que té per herètiques.

Si no ens hem atrevit a complaure'l és
per por que el corrector ens esmenés la
plana.

Esperem que la justificació ens valdrà
davant la benevolença de I'illustre 'dcto-
genari.

CoNXA ESPINALT

LES LLETRE/
bordi de Sant bordi

posar amb tota versemblança que el que
he anomenat segon aspecte de Jordi de

La versió castellana de quatre poemes de Sant Jordi és anterior al primer. Conside-

J ordi de Sant Jordi que, acompanyada del cant aquest primer aspecte de Jordi de
text català, ha publicat en Cruz y Raya Sant Jorcli, podríem obrir un nou estil en

	

(núm. 17) el poeta Félix Ros, dóna marge	 la lírica catalana, quan aquesta ha girat

	

per actualitzar, encara que només sigui en	 els ulls, que tenia fits en el nord, vers

	

vistes a fer-ne un esquema, l'obra d'aquest	 orient :l'aparició del dolce stil nuovo en els
gran líric medieval.	 nostres poetes.

	

Nat a València, en les darreries del se-	 Les Rime de Petrarca — Rerum Vulga-
gle xtv, hem de collocar la seva producció rum fragmenta — han entrat a Catalunya

	

entre els anys 1416 i 1423. Aquesta pot di-	 — com quaranta anys abans hi en tra la
vidir-se en dos aspectes o gè-
neres. El primer aspecte com

-prèn setze poemes, gairebé
tots ells lírics i d'extensió re-
lativament breu — a l'edició
de Massó-Torrents del igoz,
exce}lent i imprescindible, cal
a)egir el Plany d'Amor i lle-
var-ne la Cançó treta del can-
çoner d'Hernando del Casti-
llo, car a tot estirar no pot
ésser més que una cobla con-
trafeta i possiblement del tot
aliena a Jordi de Sant Jordi,
i la cobla Parla Mossèn Jor-
di, treta d'un poema collectiu
de Pere Torroella, el qual la
hi atribuí equivocadament, car
és el començament d'un poe-
ma de Pere Cardinal—. El se-
gon aspecte és format per dos
poemes llargs que tenen de
comú la manifesta influència
provençal: Los Enuigs i la
Passió d'Amor, sagaçment
sospitada i publicada per Ni-
colau d'Olwer.

Jordi de Sant Jordi empra
en les seves obres el llenguat-
ge poètic corrent aleshores a
Catalunya, o sigui català for-
ça aprovençalat. Cal aclarir

-ho : Els poetes catalans, quan,
des del 1323, s'apressaren a
concórrer als jocs florals de
Tolosa, havien de redactar
llurs .poemes en provençal,
idioma que llegien i compre-
nien, però que no els era na-
tural i per consegüent — tot
i les gramàtiques i tractats de
Ramon Vidal de Besalú, Jo-
fre de Foixà, etc.—confonien
els casos de la declinació, el
valor de les vocals, els ricos i
deixaven passar nombróses
anomalies morfològiques, sin-
tàctiques i fòniques. Així, a poc a poc, els
nostres crearen un llenguatge poètic al mar-
ge, àdhuc, del llenguatge cancelleresc i del
literari de Catalunya, completament arbi-
trari i en continua oscillació, ja que de ve-
gades hom no pot destriar si es tracta de
provençal ple de catalanismes o de català
ple de provençalismes — del llenguatge
d'Andreu Febrer diríem el primer i del
d'Auzias March el segon, per exemple.

En el que he anomenat segon aspecte de
la poesia santjordiana és palesa la influèn-
cia trobadoresca damunt el nostre poeta.
En .Los Enuigs veiem com Jordi de Sant
Jordi millora considerablement una obra
d'un trobador, el Monjo de Montadon, i té
un encert i una gracia innegables a remar-
car tot el que allà hi ha de valor, bell i
agradós, i, per altra banda, a esquivar i
defugir tot el que s'hi llegeix de grosser
i antipoétic. La Passió d'Amor constitueix
un poema collectiu com d'altres de Jacme
March, Francesc de la Via, Francesc Fer-
rer i Pere Torroella, on Jordi de Sant Jordi,
invocant Ovidi, crea una allegoria tipus Ro-
mant de la Rose — Castell d'Amor amb dues
portes, Joia i Dolor; Voler hi fa de guia,
Enveja i Malengua combaten l'amant —.
Els diversos estats d'ànim del poema són
expressats mitjançant disset citacions de tro

-badors, entre els quals figuren Guillem de
Berguedn, Arnau de Maroill, Bernat de Ven-
tadorn, Folquet de Marsella, Clara d'An-
duza, Ponç d'Ortafà i fins d'ell, del propi
lordi de Sant Jordi, retreu els comença

-ments de la Crida a les dones i dels famo-
sos Estrainps. Tribut al gust de l'època ja
passada i concepció del tot medieval de l'a-
mor a l'entorn d'Ovidi — Patio Amoris se-
cundum Ovidium, és el veritable títol del
poema —, a l'entorn d'un Ovidi expert en
le y coses de l'amor ; en part 1'Ovidi de debò,
sí, però carregat cl'obres que ha plagut a
lletraferits hàbils d'escriure i d'atribuir-li
—Pamphilus, Pacetus, De Vetula, De Ven-
tre ; la llista és llarga —, i que el desfigu-
ren i el contrafan donant-li una empremta
particularíssima que es perfila en el se-
gle xui a França i que es mantindré fins al
Renaixement del xtv — fins i tot Bernat
Metge hi caurà, tot i el seu renaixentis-
rne --. I juntament amb això — element
francès del nord, d'oil — s'hi afegeixen els
trobadors, que al capdavall Catalunya pot
fer-se seva llur tradició — per un català
comença les citacions Jordi de Sant Jordi—,
i aporten al poema un to diferent ; el to
profundament subjectiu i idealista que el
nostre poeta sap emmarcar en aquell pai-
satge i, més important encara, planteja el
seu conflicte interior i descriu les seves pre-
ocupacions amoroses, amb termes manlle-
vats als provençals en un escenari francès.
I tot això, encara, dintre d'un estil, més
ben dit dintre d'un gènere catalaníssim, ini-
ciat per Ramon Vidal de Besalú i pel més
català dels nostres trobadors : Cerverí de
Girona.

Si en Jordi de Sant Jordi poguéssim creu-
re en l'evolució de cara a fora en el sentit
d'assimilació de la novetat exigint contun-
dentment I'anu}lació de l'antic, podríem su-

Ezit en le mida
Corbata inarrugable.

'	 Pijamee a bon preo
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Visita a Apelles Mestres

Quan el poeta ens rep fem de seguida al-
lusió al jubileu d'amics i admiradors que	 ^IllplppplllllllfllllllllluIIIHIIPNlllllllllllllllll!
aquests dies han desfilat per la casa fins
a marejar-lo.

—AI contrari—ens diu el venerable oc- — SUBSCRIVIU=VOS A	
togenari—, entre tots m'han proporcionat —
un goig molt gran. Estic agraït a tothom : E	 R E V 1 S T E Sals amics, als admiradors i a la premsa	
tota que han demostrat tant d'interès per	 —
mi i per ]a meva obra. Unicament haig de E E S T R A N V E R E Slamentar—afegeix—que hi hagi qui s'in-	
venti intervius que no m'han fet i em pan- —	 per miE a de	 —gin coses que no he dit ni he pensat.	 P	 ]	 —

Amb el to amb què s'expressa compre-
nem que aquestes entremaliadures de pe- E Llibreria Cátalònia 
nudista savis géne l'enutgen de debò.	 —	 —

Alguns, diu, li atribueixen uns grans co-	 3, Ronda de Sanf Pere, 3 —neixements de floricultura fins a 1 extrem
que els naturalistes i botànics vénen a con-	 Telèfons : 12456 i 11147
sultar-lo. Altres el pinten com un gran en-	
tomologista, quan justament el nostre poe- '—	 ELS MILLORS SERVEIS!ta, com Aristòfanes, es riu un xic de tots
els savis.	 =

Desviant la conversa cap al nostre objec-	 dllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll►
tiu li parlem dels seus inicis literaris i ens
diu que la seva primera obra	 fou pu- 
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blicada l'any i5 i tirada a una impremta
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seva prosa humanística — i han influït en
els nostres lírics : Jordi de Sant Jordi, An-
dreu Febrer, Llorenç Dfallol, Auziás March.
Només en un poema de Jordi de Sant Jordi
podem parlar d'influència comprovable de
Petrarca, en la Cançó d'O^òsits, és cert,
però donada la innegabilitat d'aquest fet,
no és enganyar-nos afirmar que en molts
passatges del nostre poeta planen els con-
ceptes italians i, una altra vegada, fent una
volta, el culte trobadoresc de la dona, pas-
sat pel Petrarca i que cristallitza en el poeta
italià en la seva anàlisi de la naturalesa
i de l'amor. Anàlisi profunda i 'minuciosa
que no s'atura davant la carn fresca i sana
que ha de tallar de viu en viu enmig dels
més grans turments, per descobrir la ferida
interior, estudiar-la i .mirar de guarir-la.
Anàlisi fisiològico-psíquica que espia els
més petits cletalls, pallidesa de rostre, enro-
giment de galtes, llàgrimes, sospirs, reac-
cions, gestos. Concepció, tanmateix, del tot
ideal i abstracta de la dona; contemplació
en ella d'un ideal immaculat i no-humà,
angelical, i per tant manca absoluta del
conflicte entre la carn i l'esperit. Escenari
ben delimitat i descripció i culte de la natu-
ralesa i amb les criatures d'ella. Teixit im-
ponent de tota una gamma d'imatges i d'al-
legories. Emotivitat de la imatge, ben em

-marcada i anàlisi, com sempre ; vegeu
Enyorament:

Quan me recort en lo deportirnent
e Qens en vós, me sembla que us veig clar
en aquell punt me corre un sentiment
Jer tot lo cos que em fa los ulls plorar:
/uis vaig al cor, e fas -li dir plorant
ab agres veus : —Ai ! On és ma senyora?
On est, mon bé? Perquè em muir desirant
j el no veer —•. Tan f ortment vos enyora!

La lírica de Jordi de Sant Jordi és una
seguida de prodigis de técnica expressiva
i emotiva, domini absolut de l'equilibri i del
ritme, enginy per preparar els efectes i pos-
sessió formidable dels ressorts que produei-
xen els afectes anímics. Recordeu :

A Déu coman, bella, vostres beutats,
vostre capteny que tots mals foragita,
a Déu coman a vós que el món honrats,
que al mig del cor portats honor escrita
a Déu coman vostre amorós esguard
ab què em tresqués lo cor d'on se devisa,
a Déu vos don, ara, puix que eu m'apart
de la millor que mai vestís camisa.

Un altre element elaborador també, pot-
ser, del to de la lírica santjordiana — assi-
milació perfecta, sempre, d'una potent per-
sonalitat creadora — són els poetes france-
sos. No ha estat estudiada encara d'una
manera seriosa, ni tan solament inicial, la
influència que poetes com Eustache Des

-champs, Alain Chartier, Oton de Granson,
Guillaume de 14achaut, han pogut tenir so-
bre els nostres lírics. Eren coneguts, això
és cert, a Catalunya, sovint citats i àdhuc
traduïts amb elegància i art. Es innega-
ble — no puc concretar ; parlo després d'una
lectura ràpicla i deficient —llur influència
damunt Andreu Febrer, damunt Jordi de
Sant Jordi i, també, damunt Auziás March
— sobretot, en aquest darrer, Oton de Gran-
son —,

Quant a Jordi de Sant Jordi, llur gràcia,
elegància i subtilesa de sentiments, a voltes
sembla descobrir-s'hi, fosa en la seva sò-
lida i robusta personalitat de poeta.

MARTÍ DE RIQUER



Francesc Labarta — Pintura

1

Sem, pel seu germà Víctor Goursat

_ Joan D'Ivori — Induinentària gironina
(començas del XIX)

¡NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

6RABEES POTEMCIAIS DEL DR, SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i e ficaç la

Neurastènia Impotencia (en fofes les seves manifesfaclons),
mal de cap, censamenf menfal, perdaa de

memòria, verflgene, fadiga corporal, fremolore, dispèpsia nervio•
Sa, palpifacions , kiferisme i fmaforne nerviosos en general de lea
dones i tots ets frasfons orgànics que finguin per causa o orinen esgota-

___•____
	 ment nerviós.

v	 Lae Gragees potenclais del Dr. Solvré,
més que un medicament eán un elemeot essencial del cervell, medul'la i tof el sistema nerviós, craso.•
rand el vigor sexual propi de I'eds`, conservant la salut i prolongenf la vida; indicadas especialment ala cago.
fsfe en la seva jovenfuf per fofa mena d'excessos, als que varifiquan treballs eaceeeius, tant físics com morals
o infel'lectuala, esporfisfes, hornee de ciències, financiera, artistes, comerciants, industrials, pensadors, etc.,
aconseguint sempre, amb les Gragees pofancials del Dr. Soivr& fofa els esforços o eaerdcis fàcilment
1 diepcsanf l'organisme per rependre'ls sovint i amb el màmn resultat, arribant a l'extrema velless i seose
violentar l ` organisme amb energies pròpies de la joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer se'n

Vaada a 6'60 ptas. fiasco, en tofes las priocipais farmàcies d'Espanya, Portugal 1 América

NOTA, –Dktgiet- e r trametent 0'25 ph. eo regeilr di ee ws pee al rasgo./ a Oficines Laboratorio Sòka•
far t' , carrer d.1 Ter, 16, Barcelona, rebreu gratis un ¡lib re eapliea uiu sobre tanlgen. dssenro f!!am<nr I tracte•
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UNA EXPOSICIÓ DE JOAN D'IVORI

 ixos d' indumentàriaDi bu

és tant. En segon lloc, esgotant material-
ment el paisatge i deixant-lo en situació de
mostrari, apte perquè d'ell parteixin els en-
càrrecs en nombre i qualitat a gust del
client.

Volem dir que el punt de partida ha es-
tat el de mostrar-se amb l'agilitat per tot-
hom reconeguda i amb l'absència del desig
de subministrar obres de primeríssima
classe.

Es exposició per a ésser visitada sense
l'esperit d'intransigència, com lliurant -se a
un plaer de passar per davant de fresques
meditacions allunyades dels intervencionls-
mes d'alta escola, d'aquella que associa el
nom de Labarta generalment.

Degut a això preferim fer constar la nos-
tra opinió des d'un punt de vista d'una labor
exercital en la qual s'ha volgut introduir
l'artista, com si per un moment renunciés
al pes de la qualitat de la seva pintura nor-
mal, que no cal repetir com compta en l'a-
vançada de l'eufòria catalana.

Labarta ha creat, amb la copiosa expo-
sició de què parlem, una nova possibilitat
del quadro. Gènere d'una simpatia a tlor
de pell que encomana el desig adquisitiu de
la parella al mateix temps que posa en clar
1'excellència d'un tipus de cançoneta per a.
admirar graciosament, sense veure's desbor-
dat per la impressió de l'imponderable fet de
la gran clínica de l'autor i la possessió re-
tentiva de tot el paisatge que ha arribat a
pair en les seves ]largues excursions artís-
tiques, li permeten sadollar l'obra del con-
tingut de l'atracció. Per això, quan Labarta
executa quelcom amb l'ànim de la cosa
important premeditada, la tela li queda xopa
de l'esperit del viscut, del que es guarda
dogmàticament per a ésser més tard apli-
cat des del miratge de l'artista. Es per això
també que quan procedeix altrament, com en
l'actualitat; el conjunt obté idèntiques grà-
cies només que reduïdes en el percentatge
que ell mateix es vol adjudicar.

Molt fàcil que amb algun altre artista el
motiu de la diversitat a què Labarta s'ha
sotmès ]i transcendís en un desgast nota-
ble que deixaria l'exposició molt més anodi-
na. A ell no li ha passat així, perquè a més
de les virtuts alludides, que són innates, té
una traça de gran consideració i un grapat
de recursos que, units a ]'anteriorment ex-
pressat, l'han fet mestre sense discussió.

Qualsevol tela que hom pugui escollir, té
l'autor reflectit. Tot està al seu lloc i tot
posseeix la seva profunditat i arquitectura,
i si no ens surt l'elogi que Labarta es me-
reix, és segurament degut a allò que cons

-titueix la fatalitat dels homes illustres, que
se'ls exigeix tothora el que per circums-
tàncies momentànies o per criteris esporà-
dicament divergents no poden sempre ofe-
rir.

El pintor Labarta, amb l'exposició de La
Pinacoteca, ha portat a cap una prova fe-
faent de la seva enorme activitat pictòri-
ca evidenciada per aquella cinquantena llar-
ga de teles, i així mateix ha aconseguit des-
vetllar un interès assentat sobre dos punts
que a continuació anotem. Primerament,
acontentant el gust de tothom. L'exposició
ha tocat tots els punts vulnerables del pú-
blic, tant de l'intelligent com del que no ho
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E1 jove pintor Oms exposa actualment
a la Sala Gaspar una co1•lecció de dibuixos
aquarellats notables pel seu criteri illustra-
dor i per superar de bon tros el que donen
de si les fronteres limitades de la pàgina
de magazine.

Generalment, aquesta espècie es perd en
el moment que la sapiència i el costum in-
veterat dels seus conreadors han adquirit l'a-
cademicisme, i és per això que aquells va-

lors trontollen en el més íntim del seu si,
cada vegada que un home provinent del
camp de la pintura els posa els punts sobre
les is i els recorda violentament els seus
sedentarisme i rutina.

Oms, sense arribar a vincular al recull
de dibuixos l'alt interès d'una obra neta-
ment pictòrica adaptada a les necessitats del
figurí, li proporciona una perfecta harmo-
nia que es surt del corrent per a quedar en
ün punt ambigu que, per la manca de cos-
tum de presenciar-lo, beco de significar com
a important, al mateix temps que hem d'o-
pinar •que en aquest aspecte .podem tenir-li
la confiança del revaloritzador i àdhuc la
d'un creador sui generis.

Valdemi

La gran quantitat de pintura exposada a
la sala gran de les Laietanes sota la signa-
tura de Valdemi na pressuposa haver de
convenir que la seva qualitat correspongui
a l'esforç del nombre.

Hi ha cinquanta teles, a través de les
guals no queda ni tan sols expressada la
personalitat del pintor, que s'escabulleix
sense solució a la formació d'un criteri de-
finit sobre la seva situació i filiació artís-
tiques.

On més categòricament pot exclamar-se
així és amb la contraposició immediata que
s'estableix entre la figura i el bodegó o
natura morta, punts principals de l'esmen-
tat aplec.

Mentre en el darrer assumpte hi ha ins-
tants en què una certa volada (en l'apli-
cació dél color s'adverteix una indiscutible
predisposició a exercir la pintura simpatica),
en la figura, Valdemi topa constantment
amb atracció del vano de propaganda i cons-
titueix un punt insoluble que una persona
que com ell deu haver tingut temps suficient
de reflexionar sobre l'art i les seves clàu-
sules indispensables, no s'adoni del que fa-
brica quan sota l'imperi d'un expressionisme
idoni de la novella per entregues fa sem-
blants d'un antirealisme morbós, farcit
de tòpics i convencionalismes que tenen molt
a veure amb la cocaïna dels tangos més
malaltissos.

Valdemi, és cert, té una prosopopeia a
la paleta. Sobre d'ella existeix en un mo-
ment la possibilitat de posar en pràctica al-
guna cosa recomanable, quc no ha reeixit a
expressar.

Així, per definició, hem de concloure que
si no es surt ben bé amb la seva, és degut
al fet de no haver dilucidat en l'esperit aque-
Ila viabilitat que conté el seu ofici, sense
adonar-se'n el mateix pintor.

F. Bosch

Ferran Bosch, que és un illustrador d'allò
que per certs medis de Madrid se'n diu la
vida galante, ha exposat a les Laietanes un
conjunt de detalls d'aquesta vida.

Es la cosa • més sedentària, com ella ma-
teixa.

Ha admès canvis exteriors, però la capa-
citat moral és idèntica.

En parlem perquè no deixa d'ésser una
faceta moderna que compta amb un exèrcit
d'incondicionals perduts que veuen en ella
la transcripció del seu pauperisme espiri-
tual ignorat.

Es un , signe de màxima decadència que
ens obliga a haver de significar un pessi-
misme quan es pensa en la feina que hi ha
a fer quan es parla d'un públic sedento-
ritzat, al qual manca una enorme dosi de
sensibilitat per admetre semblants illustra-
cions que tot al més tenen un sentit d'ele-
gància tan estereotipada que ni elegància és.

Voldríem que de la part d'anatema que
poden contenir les anteriors paraules en re-
caigués la menor part sobre el dibuixant, que
en el millor dels casos és solament un
homo que es guanya la vida.

ENRlc F. GUAL

PROTECTOR
Sem

Es deia, de debò, Georges Goursat i ha-
via nascut a Périgueux el 23 de novembre
de 1863. No s'amagava de dir que havia
estat darrera el taulell de l'establiment d'a-
droguer del seu pare, que devia vendre, és
natural, trufes.

Aneu a saber per què, Georges Goursat
trià com a nom de guerra el d'un fill de
Noè i debutà, en 1887, amb un àlbum, Pé-
rigueux-Revue, seguit de Bordeaux-Revue
i de Iliarseille-Revue.

En 1900 es traslladà a París i començà
a freqüentar els medis esportius i elegants.
Aplegà els seus dibuixos en una sèrie d'al-
bums : Le nu à la mer, Le nu à la mer
hleue, Monte-Carlo, Tangoville, Le monde
à l'envers, Le Nouveau-Monde, etc.

S'especialitzà aviat en la figuració de per-
sonalitats del turf, del teatre, de les lletres,
de la societat, de les arts, i dibuixà en pu-
blicacions satíriques i quotidians com Le
1ournal, Le Figaro, Le Gaulois, reeixint a
posar-se al costat de Forain i d'Abel Faivre.

Sem fou sobretot una mena de periodista
gràfic, un cronista de l'època, i amb aquest
títol passarà a la posteritat. La crítica s'o-

cupé ben poc d'ell, però això no li resté
gens de celebritat.

A més a més de la seva tasca de carica-
turista—que, reaccionant contra el costum
de Nadar i d'André Gill, que feien als seus
personatges el cap gros i el cos petit, creia
que tota la persona del caricaturitzat era
característica—, Sem illustrà una edició de
1lessieurs les Ronds-de-cuir de Courteline
i réalitzá alguns plafons decoratius : Equi-
/ altes au Bois de Boulogne, L'Avenue du
Rois (en collaboració amb Roubille), Types
de cette époque (al teatre dels Champs-Ely-
sées).

Vingué la guerra i Sem, que mai no ha-
via posat llegendes als seus dibuixos, escriví
alguns articles, alguns llibres com (Ja pé-
hin sur le front, i, més tard, aquella Ron-
de de Nuit (igi8) que és un gran document

sobre l'època.
De totes maneres, les cròniques gràfiques

de Sem tenen una limitació : no li interes-
sava l'acció sinó els espectadors, i a aquests

dedica tota la seva atenció, espiant-los de
vegades mesos i mesos abans de traçar-ne

la caricatura definitiva.
Dilluns passat, Sem era trobat mort a

casa seva, assegut amb el diari a la mà.
Amb ell ha desaparegut el darrer d'un trio

d'artistes al qual Willy havia dedicat
aquests versos

Aquests dies hi ha hagut, a les sales de
l'Arxiu Municipal de la Ciutat, installat a
la Casa de l'Ardiaca, una exposició de ca-
ràcter privat. Hom exhibia, entre els vene-
rables documents que omplen les prestatge•
ries que tapisser les parets dels vastos de-
partaments, uns dibuixos : una cinquantena
de làmines acolorides, reveladores d'un tre-
ball considerable, en les quals és fixada 1'e-
\ olució del vestit típic a través dels dos

darrers segles a Catalunya, Balears, Va-
lència i part d'Aragó. Aquests dibuixos mag

-nífics, document preciós per a la histèria
del vestit a casa nostra, són obra de l'ar-
tista D'Ivori i formen la primera part d'una
obra important, en curs d'edició, que repor-
tarà les particularitats regionals dels vestits
populars a tota la Península.

Els motius d'aquesta exposició, dedicada
especialment al Patronat de la Fundació
Massana, arrenquen del fall que donà aques-
ta institució en el darrer concurs per a con-
cedir el Premi que instituí el llegat del ge-
nerós patrici Massana. -Hom declarà desert
el concurs i en lloc de concedir e] Premi,
ham acordà encarregar a D'Ivori i a algun
altre dels concursants un original de llur
obra per a enriquir ]'Arxiu Històric de la
Ciutat. Un cop lliurada pel seu autor la
collecció completa, el director de ]'Arxiu ha
volgut exhibir-la, i només és llàstima que
aquesta exposició no hagi estat feta amb
prou publicitat i que, com la de Lola An-
glada — que tanmateix fou de caràcter pú-
blic —, passi desapercebuda a molta gent a
la qual indubtablement hauria interessat
molt.

En :matèria artística, com en la literària,
no n'hi ha prou amb la documentació i la
freda erudició per a reconstruir i evocar
una època o uns costums pretèrits. Cal tenir
el do artístic de fer reviure aquells textos
morts, fer circular la sang d'aquelles figu-
res oblidades, cercar la deu d'aquells cor

-rents artístics que influïren la vida social
d'un país i deixar que el doll ragi lliure-
ment i vivifiqui de nau aquells records mar-
cits d'un temps passat. Tota reconstrucció
que es fiï únicament de les dades dels ar-
xius o dels gravats de l'època i oblidi el fet
biològic de la formació del fenomen artístic,

no passarà mai d'un fred pastiche i s'allu-
nyarà, precisament, d'aquella fidelitat que
es proposava servir. Cal, per evocar les crea-
cions vitals i artístiques d'una època obli-
dada, ésser també artista i introduir-se amb
una tècnica segura al servei d'un gust afi-

nat, en les normes estètiques que, implíci-
tes o observades, regiren aquelles creacions.
Com que era artista, Lola Anglada triom-
fava de la seva empresa d'evocar el tipisme

barceloní del segle passat : la
seva reeixida tasca, exposada
també a la Casa de l'Ardiaca,
fou comentada i ]loada com
calia damunt les pàgines de
MIRADOS per Joan Sacs. Com
que és artista, i té un sentit
rigorós de la disciplina estè-
tica, i no fia res a l'atzar i a
la improvisació, el dibuixant
i pintor Joan Vila, D'Ivori,
triomfa en la seva tasca de
refer les modes esvanides, els
vestits sumptuosos i bigarrats,
les robes senzilles o compli-
cades que el pas del temps feia
variar en les caixes-bancs dels
catalans.

Desfilada de gecs i armilles
pintorescos i plens de fanta-
sia. Evolució curiosa i va-
riants locals de la barretina.
Influència de les modes es-
trangeres — per exemple, a
Menorca, per la dominació
anglesa — damunt l'elegància
indígena, i reminiscències se-
culars que persisteixen en la
indumentària. Varietat admi-
rable de cofats femenins a les
Balears, amb la quantitat de
mantellines que amaguen la
]larga trena. Diferències ra-
cials que els vestits acusen,
entre Catalunya i Aragó, pre-
cisades per les làmines dedica-
des a les modes d'aquella re-
gió fronterera.

I a més de tot això, en
aquesta desfilada brillant de

vestits acolorits i magnífics, tant si són
senzills com sumptuosos, la mà de l'artista,
que no oblida mai les exigències de la com-
posició, que crea per a cada parella el marc
adequat de paisatge urbà o rural, i que
sap treure de les figures L'aire de figurins,
tot i valorant, com calia, per damunt de tot,
la indumentària i fent posar en valor les
seves característiques essencials.

Si l'autor es complau a deixar en
alguns dels seus personatges ]'aspecte in-

genu de les figures de les estampes popu-
lars o si un punt d'anacronisme encarcara
un moment la seva ploma, aquells pagesos
colrats i aquelles fadrines rialleres 1 belles
sempre són vivents i mai no us fan pensar

en el fantasma galvanitzat per ]'arqueòleg,

sinó en el documental de primera mà, o
millor encara, en la concreció d'un anònim

creador, inspirat i científic, de la 'moda po-
pular.

Sembla que serà un fet la publicació en
un volum, amb el text corresponent, d'a-
questes làmines d'indumentària que ha di-
buixat l'artista i consciençós que és Joan
Vila, D'Ivori. Tot i que ací el mercat per
a ]libres d'aquesta mena, forçosament cars,

és d'una limitació proporcionada al nostre
desinterès pels llibres i per les arts, cal espe-
rar que aquest llibre tindrà la difusió que
es mereix.

I, si potser no pogués sortir, el gest
del Patronat de la Fundació Massana i la
cura de l'Arxiu Històric de la Ciutat, per-
metran de consultar i conèixer aquesta pre-

ciosa obra d'indumentària que ha creat

D'Ivori i que ha estat exposada, privada-
ment, i només per uns quants dies, a la
Casa de l'Ardiaca.

RAFAEL TASIS i MARCA

Les eXpo^o6ðorr^s
Francesc Labarta

	 Oms
Dilluns darrer moria a París, a l'edat de

setanta-un anys, el caricaturista Sem, gai-
rebé diríem un supervivent d'aquella época
d'avantguerra a la qual s'ha aplicat aque-
lla frase, la douceur de vivre, que el prín-
cep de Ligne trobava en els temps prece-
dents a la Revolució francesa.

Sem ja es veia venir la seva fi. Pocs me-
sos abans, el bibliòfil Vandérem havia re-
but tres llibres de Sem i, estranyat del pre-
sent, ]i telefonà.

—No em sento bé i per això poso en or-
dre les meves coses. He pensat que aquest
record us agradaria.'

L'estiu passat, però, els seus amics en-
cara aconseguiren endur-se'l a aquell Deau-
ville on el caricaturista tant havia exercit
les seves dots d'observador. Hi fou ben re-
but, és clar,

—Es creuen que encara existeixo !—va
comentar filosòficament.

En realitat, Sem ja no existia. El seu
nom va lligat a aquella època que dèiem,
de la qual fou el cronista gràfic amés bri-
Ilant, el més conegut, Esser caricaturitzat
per Sem era una patent d'elegància.

lis s'en vout à la queue leu-leu :
Boldini, Sem, Helleu.

lis exarninent l'injini:
Sent, Helleu, Boldini.

Puis l'un s'en va et l'autre idem
Boldini, Helleu, Sent.

E:it en le mide

Corbates inarrugable.

'	 p$am:e e bon pren

JAUME I, 11
Telèfon 11655
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LA REPRE5ENTACIó DEL LICEU Els mestres del llaüt

quest	 magnífic	 treball	 literari.	 Mai	 una ! flindemiirh desqualínleaf
traducció	 no	 podrà	 satisfer	 tothom,	 ni	 al
propi traductor, ni mai una traducció d'una j La	 revista	 oficial	 dels	 centres	 musicals
obra tan típica com El Cavaller de la Rosa nacional-socialistes,	 Die Musik,	 sha negat
io podrà donar gaire cosa més que una a reconèixer, en un article de fons, les com-
versió	 aproximada	 de	 l'original.	 Sols	 dos ; posicions de Paul Hindemith com a confor-
camins són possibles : el d'una completa—i mes a l'esperit de la nova Alemanya. Es no-
sempre	 perillosa—nova	creació	 poètica en més aparentment—hom escriu—que l'illus-
català, i el de la major fidelitat de contin- tre jove compositor sembla haver creat va-
gut, ele llenguatge i de mètrica a l'original ; lors	 ((positius» en	 la	 seva	 nova	 simfonia
Pena	 s'ha decidit,	 amb	 un	 èxit magnífic, Matias el Pintor. El fet que la seva dona

per	 aquest	 darrer	 procedí- sigui de descendència «no ària» i que ultra
ment.	 Per	 cada	 una	 de	 les això d'ençà de la revolució nazi impressio-
nombroses locucions	 populars ni	 discos	 a	 l'estranger	 amb	 dos	 «jueus»
i de l'argot vienès, ha recer- emigrats	 (l'un,	 Feuermann,	 el	 més	 gran
cat i ha trobat les frases ca- violoncel•lista	 alemany,	 i	]'altre	 Goldberg,
talanes	 equivalents.	 Recoma- ex-concertista de	 ]'Orquestra	 Filharmònica
nem a tots els nostres amics de Berlín), proven abastament que Hinde-
una lectura de la famosa co- 

I
mith no ha sofert pas una radical transfor-I

mèdia en la qual no es perd ¡ mació interior.	 Quan les	 conseqüències lò-
res del seu encís i de la seva giques	 d'aquestes	 constatacions	 oficials	 si-
originalitat.	 Ben	 al	 contrari : guin	 un	 fet en	 la vida	 musical,	 això	 és,
tots els petits detalls que do- quan sigui proclamat el boicot de les obres
nen	 al	 llibret	 el	 seu	 segell	 ! de	 Hindemith,	 l'Alemanya	 actua]	 haurà
característic i que passen des- perdut, per la seva pròpia voluntat, la dar-
apercebuts	 del	 públic	 durant rera figura important de	 la jove genera-
la	 representació,	 sols	 poden ció ele músics que ha restat encara dintre
ésser apreciats per la lectura. les fronteres de la seva pàtria.

L'efecte de la comèdia de- Sota aquest títol,	 l'Associació de Música

pèn en primer lloc de la com- Antiga oferí el seu darrer concert en la bella

prensió	 del	 text	 cantat.	 Es sala de la Casa de l'Ardiaca. Vicenç Maria
ací on	 Strauss ha demostrat ' de Gïbert donà, en una brillant introducció,
tota la seva mestria de l'ofici una visió molt general de la història d'a-
i on les línies melòdiques són quest	 instrument.	 En	 una	 escassa	 mitja

dutes d'una manera tan trans- hora, el mestre Gibert sabé presentar a un

parent que ni elles ni ]'orques- públic	 molt	 atent	 els	 punts	 principals	 de

tra	 no	 ofeguen	 les	 paraules l'evolució	 del	 llaüt i	 del	 seu	 successor	 ac-

cantades.	 Una	 representació
amb clos estrangers, 1'excellent

tual, la guitarra.
Nombrosos 'documents 	 autèntics,	 llegits

Carlota Dahmen i l'imponent I pel conferenciant, ens familiaritzaren imme-
Vicente Bettoni que, amb un diatament amb	 aquesta complicada matè-
admirable esforç, han après a ria.	 Un jove guitarrista,	 Francesc Alfonso,

tota	 presa el	 català,	 havia
d'estar forçosamente	 destina-

executà un programa molt vast amb les
obres	 capitals de	 Milán,	 Sans,	 Robert de

da a ésser una empresa arris- Visée, Bach i Sor. Aquest jove músic toca
cada. I ho fou encara més pel amb	 tanta	 mestria	 i	sentit	 musical, .que
fet (l'ésser dirigida per un mú- creiem	 poder-li predir	 un	 bell esdevenidor.
sic	 que a despit de la seva Les vetllades musicals d'un veritable in-
gran bona voluntat i de l'en- terès,	 sense rutina i sense programes con-
tusiasme sincer, no té la pràc- vencionals,	 només	 poden	 trobar-se	 ara	 al
tica d'interpretar òperes i so- marge de la vida oficial de la música. Els
bretot òperes d'una delicadesa concerts de l'Associació de Música Antiga
i d'un	 aparell instrumental i no ens han decebut mai encara. Amb no-

escènic extraordinari. Afegim-hi encara, que més un any d'activitat,	 aquesta Associació
aquest músic és essencialment espanyol, que ha aconseguit guanyar ja una funció essen-
Joan	 Manón	 no	 té	 pas	 l'instint dels	 vals cial en la vida musical de la nostra ciutat,
vienès.	 Aquests són els punts febles	 de la potser més important que la d'altres ceo-
representació d'aquesta comèdia musical al I	 tres artístics que disposen d'un vast aparell
Liceu. Malgrat aquestes dificultats, cal estar de	 propaganda	 i	 de	 recursos	 abundants.

satisfets	 de	 ]'interès	 demostrat	 a	 ter-nos El pròxim concert serà a càrrec de José Su-
escoltar	 una	 obra	 tan	 bella	 i	 interessant. birà (Madrid), qui parlarà, amb el concurs

Fou cantada molt bé i les cantatrius Mercè de diversos músics, sabre el seu tema pre-
Capsir i Conxita Oliver ,— sobretot aques- ferit,	 La	 tonadilla española.
ta —	 formaren	 un	 trio	 deliciós	 amb	 la

1	 OTTO MAYERDahmen.

pica de l'esperit de la ciutat de Viena i 'a
societat austríaca d'uns quants segles.

L,1 TRuucctó

La versió catalana de Joaquim Pena del
llibret alemany ha suscitat la nostra més
vira admiració. El text, amb pàgines sen
ceres de dialecte austríac, ens re-crea amb
una gran mestria, fins en el seu propi estil,
tota I'afmusfera sentimental de la metrò-

Alois Kolb-Strauss

polis austríaca. La versió catalana—diguem-
he tot seguit—és 'molt millor due la fran-
cesa ; els problemes gairehé insuperables
de la traducció han estat resolts amb una
intelligència i una habilitat incomparables.
Ha d'ésser un dia una tasca molt interes-
sant examinar de prop la immensa obra de
traducció que Joaquim Pena ha portat a
cap durant un llarg nombre d'anys amb
un entusiasme i una abnegació sense parió.
Unicament el que conegui les dues llen-
gües podrà jutjar degudament el valor d'a-

"El Cavaller de la Rosa"
APUNTS SOBRE L'OBRA

Cal conèixer Viena, la seva història i la
seva atmosfera per poder jutjar i compen-
dre l'apoteosi del seu encís I de la seva
morbidesa que és la comèdia musical de
Straus-Hofmannsthal. La substància cultu-
ral (l'aquesta Babilònia moderna, d'aquest
mercat de totes les llengües i de tots els po-
bles on l'element hebraic ha tingut sempre
una acusada preponderància, ha estat for-
mada per un eclecticisme àvid. L'elegància
parisenca i l'esnobisme del pervingut, la in-
dolència de l'oriental i 1'intellectualisme
germànic han format pacíficament, l'un al
costat de l'altre, la fesomia d'aquesta ciu-
tat hospitalària. La gran diferència entre
París i Viena—les dues metròpolis que s'a-
costuma a comparar—és que la darrera no
ha sabut mai absorbir tot el que li ha es-
tat aportat per l'element estranger. Fins a
la implantació grandiosa de la Viena Roja
—avui ja desfeta—la capital d'Austria fon
dominada per la cort, pels militars i per
una aristocràcia arruinada, al costat dels
quals cada dia prenia major importància
el tipus de nou ric. Tota aquesta societat
repellent que ha estat posada al nu per tota
una literatura de valor desigual, vivia a
costes de les seves classes inferiors. Però
aquella pobra burgesia era lluny de sentir-
se'n ofesa. Ben al contrari : com els seu((
confrares més sortosos els pervinguts a la
manera de Fanimal, «burgès ric i noble de
poc», es sentien orgullosos del més petit
contacte amb aquest món superior». I no
vacillaven a sacrificar-ho tot : dignitat, for
tuna, els propis fills, per poder participar
mal que fos al preu més humiliant, a la
vida dels grans de llur ciutat.

Les tragèdies personals que forçosament
se n'havien de derivar, han estat sovint
l'objecte d'obres literàries. La més gran-
diosa, Yo acuso, fou reservada al film.
Molts anys abans de Liebelei, la Marxa
Nupcial, un dels darrers films muts d'Erie
von Stroheim, qui, ell també, era deseen-
cient d'aquesta aristocràcia débauchée 

—ens ha donat una visió d'aquesta Viena
antisocial i antihumana. Fou en el temps
de la post-guerra. Però en 1911, malgrat els
drames socials de Gerhardt Hauptmann i
l'activitat de Strindberg i de Wedekind, eo
era pas gaire oportú que algun membre
de la abona» societat com els autors del
Rosenkavalier tractés seriosament un tema
tan delicat. Però la realitat—àdhuc la prò-
pia realitat social—presa com a fons histò-
ric, podia donar un cert atractiu a l'obra
sense posar en perill la seva divulgació en
els teatres reals. Així, una petita dosi de
problemes socials, un xic de sentimentalis-
me (en la figura de la Mariscala tardoral),
molt de lirisme d'aquell «vell estibo que na
deixa mai de fer el seu efecte, i finalment
un poc de classicisme mozartià i de movi-
rcer, de vals autèntic—tota aquesta cosa-
lada múltiple preparada en l'exquisida maio-
nesa del colorisme refinat de l'orquestra
straussiana—; heus ací una obra molt ti-

I,i •

I RADIO
Darrerament els noticiaris francesos s'han

posat a gran altura. L'Eclair Journal, per
exemple, ja fa setmanes que és excellent de
debò. Sap fugir de la monotonia temàtica
que tant perjudica — a desgrat de llurs ex-
ce	

ro

llències tècniques —els noticiaris ameri-
cans i ofereix una informació variada i sug-	

ri 1 COgestiva. En el darrer que 'passen al Publi-
Cinema, hi ha un espècimen de cinemato-
grafia radiológica realment impressionant.
Hom hi veu el desenvolupament d'un em-
brió en un ou. Una lliçó cl'embriologia que
equival a unes quantes pàgines didàctiques.
Es remarcable també el documental Ufa,
D'Amserfeld al llac Ochrida, que deu haver
estat una revelació per a la majoria del
espectadors, tan inconeguts són els aspec-
tes de la vida iugoslava que presenta. Les
cerimònies litúrgiques del pafs, sobretot, són
d'un pintoresc molt pujat,

A Actualidades han presentat un nou di-
buix, Robin Hood, que és una meravella.
Tractat en estil de gran òpera, la figura del
famós aventurer que un dia encarnà en el
cinema el gran Douglas, reviu en aquests
dibuixos amb una gràcia extraordinària.

Al Coliseum s'ha estrenat un film de Mae
West, No sóc Qas un àngel, i al Fantàsio
anuncien l'estrena immediata de IVt nder
Bar, un film de gran espectacle de la sèrie
que debutà amb El carrer qa, Vampires-
ses 1933 i Desfile de candilejas. Dolores del
Río, Kay Francis i AI Jolson figuren en
el repartiment.

Al Coliseum anuncien 1'espectacularíssim
film històric (?) de Cecil B. de Mille, Cleo-
fatra, amb Claudette Colbert de protago-
nista. Claudette és xateta i, demés de la
seva plàstica, el detall del nas deu baver
ajudat a triar-la per a reina d'Egipte i do-
nar una clemostració de la cèlebre frase
((Si el nas de Cleopatra hagués estat una•
mica més llarg, el destí del món», etc,

Parlarem d'aquestes estrenes la setmana
vinent.

Secció de Cinema
del C. E. del C.

Mentre esprepara per a l'organització del
Quart . Concurs Internacional ele Cinema
amateur que ha de tenir lloc l'any que ve a
Barcelona, la Secció de Cinema del Centre
Excursionista de Catalunya ha combinat un
pla de reuriions a base de conferències i
projeccions.

L'inaugural d'aquest cicle d'actes tingué
lloc el dijous passat. Els films projectats
eren de Domènec Giménez i la conferència
anà a càrrec del nostre redactor, Josep Pa-
lau, el qual parlà dels diferents aspectes que
ofereix la qüestió de les relacions entre el
cinema i la música.

La pròxima reunió tindrà lloc el dijous
dia 13 i anirà a càrrec del nostre collabora-
dar Manuel Amat. Els films seran de Joan
Prats.

Anunciarem oportunament les altres ses-
sions. Programes i invitacions d'entrada po-
den demanar-se a la secretaria del Centre.

MIRADOR
Subscripció: 3`50 pies. trimestre

Redacció í Admínisfració:

Corts Catalanes, núm. 589
Telèton 11430

:ø[: rs YÅ[è[. lï1LIk1[:Zøi

JEAN VALJEAN S'APODERA DELS COBERTS DE PLATA DEL BISBE
MSR. MI'RIEL (UNA ESCENA. DEL GRAN FILM ((ELS MISERABLES»,

SEGONS L'OBRA DE VICTOR HUGO)

FA 137 ANYS QUE FABRICA BONA XOCOLATA 

OFICINES 1 DIPOSIT CENTRAL:

MANRESA, 4 1 6 - TELEFON 13961 - BARCELONA

Societat Espanjola de Carburs Metàl'Iics
Correus: Àpartat 190	 BARCELONA	

Telèfon 73oi3Tele=.; "Carbura"	 Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI t Fàbsiquea a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) : : OXIGEN gg % DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fibri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT M
fila i peces seda, cotó i aktres teixits : : CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de labontaria i doastia :: GENERADORS, I!U-
FAD:, S, MANOMETRES, matetiala d'aportació per la 50L

DADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES i ASSAIGS GRATIS

ANUNCIEU A !M1RADOR"
BARCELONA - PLAÇA D'ANTONI LOPEZ, 15 -TEL: 16556

IMPRESOS COSTA
Nou de le Remble, 45

•AACaLONA


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

