
Els dijous blaiics MIRADOR INDISCRET
Els;dos extrems a Cadaqués

Estem a Qunt de començar la temQorada Es troben estiuejant a Cadaqués els sobre-
teatral. Com cada any, en aquesta època realistes pintors Salvador Dalí i René Ma-
els diaris ens parlen cada dia de noves eni- gritte, poeta Paul Elnard, cineasta Luis Bu-
Qreses, de formacions de companyies, de ñuel, el marxant d'art parisenc Goemans
produccions dels nostres autors, etc.	 i s'anuncia la pròxima visita de Joan Miró,

Aquella mateixa mena de desilíusió que J. V. Foix, Savitzy,..
senten molts en acabar-se la temporada an- D'altra banda, estiuegen també a Cada-
tenor perquè no ha donat l'obra definitiva qués els pintors Meifrèn, Matilla, Civil, el
del nostre teatre modern, que fa tant de .poeta Eduard Marquina i altres pintors que
temps que esperem, es converteix ara en no són pas d'avantguarda.
una mena d'esQectació, en un veritable de-	 Alguns aprensius temen que la tranquil-
sig de poder aplaudir l'obra que signifiqui litat de Cadaqués sigui torbada si els uns
la renovac4 de la nostra escena.	 i els altres es troben.

1mb totes les salvetats que ens mereix el
prestigi perfectament just de tres o quatre
autors, cal que diguem que ei nostre teatre
evoluciona amb una lentitud desesperant. Si
no fossin unes Qoqulssimes obres, Qodrlem
afirmar que la marxa del nostre teatre torta
un retard de més de vint-i-cinc anys. Mal-
grat tots els avenços que haurem pogut ob-
servar en l'idioma que usen els personatges
d'algunes obres, gràcies als esforços enno-
blidors de determinats autors, que han acon-
seguit desterrar aquell famós argot que es
deia «el català que ara es parlan, és evident
que el gènere teatral és el de menys catego-
ria dintre de la nostra literatura.

I és que si bé l'òrgan d'expressió ha evo-
lucionat al combds dels temps, i es f.erit s'ha
mantingut encallat. De fet el teatre català
que va néixer Qer esbargir la tranquilla men-
talitat del nostre menestral del segle passat,
amb raríssimes escapades, continua avui cul

-tivant la mateixa parròquia. No hem sortit
d'aquesta modalitat. Aquell famós públic del
teatre del carrer de l'Hospital, amb la crei-
xença de Barcelona, s'ha vist augmentat
amb la burgesia que viu a l'Eixample. Pi-
tarra, si no fos fer l'idioma dels seus terso-
matges, podria ésser un autor gairebé actual.

Es molt sensible aquesta situació, però no
cal Qas que ens embranquem a cercar-ne les
causes. Al nostre entendre, només n'hi ha
una, que hern d'acceptar, perquè ni es com

-fa ni es ven. F,s la falta de geni dels nos-
tres autors. No hem tingut sort.

Diem això Qer a defensar el Qúb'lic de mol-
tes acusacions injustes que se li han fet
sem¢re que s'ha parlat de la crisi del teatre
català. Per raons que tothom sap, algunes
de les quals no tenen res a veure amb el tea-
tre, el nostre públic ha estat i és encara un
deis més '.o ctuosos i condescendents del
món. Per cada injustícía que pegui atribuir-
se-li podríem comptar més de cent casos en
els quals ha demostrat una tolerància i una
mànega ampla excepcionals. Particularment
ho haurien de reconèixer els organitzadors
del que en diem vetllades selectes i teatre
d'art. Quantes vegades el públic que ha anat
a les seves furuions Qer aplaudir-los i esti-
mular-los no ha estat ob sequiat amb «barbes»
més que considerables? Què té d'estrany que
el públic comenci d'escamar-se quan sent

parlar de certs intents de teatre d'avançada?
Aixi i tot, hi ha autors catalans que es

passen la vida queixant-se de la suposada
manca de protecció que afligeix la nostra
escena i demanen que es boicotegin els tea-
tres que fan teatre estranger, generalment
millor que el seu.
Les aportacions del teatre estranger als

nostres escenaris han obeït a un criteri molt
eclèctic, és cert. En els casos més discuti-

t bles han servit, de totes maneres, per aju-
dar a aguantar una empresa i una compa-
nyia, raons que són sempre molt dignes de
tenir-se en compte. Altrament, en alguns ca-

e sos aquestes aportacions han estat conside-
rades com un dels millors encerts d'aquests

e darrers temps i han fet arribar fins als nos-
tres modestos escenaris aires de veritable

s renovació. Doncs bé, davant la proximitat
t de la nova temporada teatral, en mig del
i tràfec preparatori, dels empresaris, dels ate-
s tors i dels comediants, bé pot ésser escoltada

la veu d'un del públic que vota contra el
o proteccionisme teatral i a favor d'un règim

de porta oberta.
A.

Algunes curiositats

del concurs "Mirador"
Diem en altre lloc que hem rebut algu-

nes candidatures cu rioses.
Per exemple, aquesta : Cambó (l'amo),

Estelric (el majordom), Perucho (lacai pri-
mer), Chabàs (lacai segon), Pla (mosso de
cuina), signada per un català de Mallorca.
0 bé la del que es queixa d'haver de dei-
xar tanta de gent fora. 0 les purament de
gent d'esport, o les purament de gent de
teatre. 0 la del que hi posa els directors
de MIRADOR, La Publicitat, La Nau, La Veu
i El Matí, «perquè tindran molt gust en
veure's una vegada junts)). 0 la del que ha
agrupat Blanca Selva, Aurea de Sarrá, Ge-
noveva Puig, Maria Carratalá i Jaume Co-
Ilell. 0 els que exigeixen una determinada
indumentámia a les cinc persones, segura-
ment per caracteritzar-les millor.

La negació del temps

En Rafael Bori, president del Publi-Club,
és un home d'una activitat desesperadora.
A més a més de l'esmentada presidència,
exerceix càrrecs en la directiva de l'Associa-
ció de Periodistes, en la ((Quinta» de Sa-
lut l'Aliança, en el Comitè Organtizador del
Congrés de Publicitat celebrat fa pocs dies,
en el Congrés Internacional de Comptabili-
tat, en el de la Premsa Tècnica, en els Co-
mitès de grup de l'Exposició, en la Quin-
zena d'Organització Comercial — i tot aixb
exigeix visites, correspondència, etc., etc.—,.
col-labora en visites, dóna conferències, es-
criu llibres, fa cursos de tècnica comercial
i encara li queden vuit hores per treballar
en una empresa privada.

La majoria de càrrecs que hem anomenat
no són retribuïts; això, però, no és obsta-

cle per posseir una fama d'acaparador de
càrrecs.

La raó de la fecunditat

Als articles d'En Bori se'ls podrá discu-
tir si la idea hi és més o menys ben desen-
rotllada, si el lèxic és o no prou correcte,
però que el seu autor els produeix amb
rapidesa, això no ho discuteix ningú. Li en-
carregueu un article, i l'endemà a primera
hora ja us el trobeu a la impremta.

Un tè'cniq en qüestions colntercials, ja
mort, que tenia la ploma lenta, s'esgarri-
fava d'aquesta facilitat.

Un dia es van trobar ell '.i En IBori, tard
de la nit. Es .posaren a parlar i cap allà
les onze En Bori fa:

— Me'n vaig ; encara no he sopat i he
de fer un article.

— No cal que porteu pressa — li contestà
l'altre — ; vós rai que els feu amb ciclostil.

Compte amb els trucs

Per poc que el tema s'hi presti, en una
conferència d'En Bori hi ha d'haver una
mica de mise-en-scène. Si parla de fitxes,
li agrada de treure'n de sota la taula el mo-
del més perfeccionat ; si de màquines, n'ha
de fer funcionar alguna, etc., etc.

Un dia, en una conferència que donava
a l'Acadèmia Cots, va presentar un caixo-
net ple de fitxes travessades amb una bar-
reta de ferra i, per demostrar que el siste-
ma era tan perfeccionat que no podia saltar
cap cartonet, posà el calaix cap per avall...
amb una gran escampadissá de fitxes i la
consegüent hilaritat del públic. Era que a
la casa venedora no s'havien recordat d'en -
roscar la barreta al caixó.
Des de llavors, el conferenciant assaja

els trucs abans de donar cap conferència.

"El Matí" bada

Busqueu, si us vaga, el número d'El
Matí corresponent al t8 del mes passat. Un
redactor s'ha entretingut «afusellant» un
article sobre Blaise Cendrars aparegut en
el setmanari francès 'Monde, que és un pe-
riòdic terriblement herètic.

Com que aquí no som El Correo Cata-
lán, per exemple, volem creure que ha es-
tat sorpresa la bona fe dels directors d'El
Matí i que el desaprensiu redactor sera
sotmès a penitència.

Els remordiments d'un jurat

Amb motiu de la festa major hom va ce-
lebrar a Manresa un concurs de bellesa.. For-
maven ei jurat els senvors Màrius Aguilar,
Salvador Alarma, Pius Daví, Ricard OQisso
i Màrius Gifreda. Per una gran majoria
(quatre vots contra un) el jurat va elegir la
reina.
Després, però, començaren a venir els

remordiments... Breu : els senyors del jurat
no estaven absolutament segurs de l'encert
de la seva indecisió. L'Opisso hi va dir la
seva:

— No pot ser això de triar una noia tan
de pressa, una mica a la babalà. Amb aques-
tes coses, s'hi ha de dormir, per anar bé...

No ho hauríem dit mai

Una nota del darrer número de Catalu-
nya Social es plany de 1'abundáncia d'o ri-
ginal que han tirat al cove, obra de colla-
boradors ben intencionats però que no sa-
ben escriure.

Hem quedat com veient visions. Ens crè-
iem, per una o altra mostra que hi ha a
cada número del valent setmanari, que ja
no es podia anar més avall. Es allò, sem-
pre hi ha un pitjor.

LA VEU D'UN DEL PÚBLIC

Serenitat...!

Per calmar les justes ires del públic, els
organitzadors de la revetlla de la Premsa
empraren tota mena de trucs.

En Paquito Aldas, per exemple, se situà
vora de la taula on hi havia els objectes
de la tómbola, .i obsequiava amb mitja am-
polleta d'anís als espectadors que procla-

maven la seva indignació d'una manera més
ostensible.

Un dels protestataires s'expressava amb
una vehemència tan terrible, que l'Aldaz s'hi
veia francament impotent per a calmar-lo.
Un altre dels organitzadors, va dic:

— El que és aquest rai, si no li donem
almenys un barrilet, no farem res...

La f amosa revetlla

Tothom sap que la revetlla de l'Associació
de la Premsa fou un prodigi de desorganit-
zació. El Palau de l'Agricultura, que era on

se celebrava la festa, tingué de tancar les

seves portes davant la gernació que, mal-

grat i posseir l'entrada corresponent, no po-

dia entrar perquè a dintre ja estava tot ple.
Una enorme quantitat de públic es quedà
a fora. Hi hagué de tot: crits, protestes,
atropells, senyores desmaiades...

En Ribera Rovira, l'afortunat President de
l'Associació i cap visible de l'organització
de la brillantíssima revetlla, es trobà que
no podia entrar.

— Facin-me pas, que sóc el president...
— deia, tot repartint cops de colzes entre
la gentada.

Un amic seu ]i va donar un consell cari-
tatiu

— Calla, desgraciat! ¿Que no ho veus que
et mataran, si s'enteren de qui ets?

En Ribera Rovira no tingué més remei,
per entrar al Palau de l'Agricultura, que
trencar uns vidres i saltar per una finestra.

Menys mal que va anar a parar al W. C.
de les senyores.

Distracció explicable

Es tan sabut que Shaw no és america
sinó irlandès, que una gaf fe d'aquesta na-
turalesa no pot tenir altra causa que una
distracció. Evident.

Igualment, que Eduard Nicol coneix a
fons l'idioma francès, o és un home llest
i documentat, no pot afirmar-se sinó .per
una distracció tan comprensible com l'altra.

Final d'una polèmica

Joan Llongueres encara escriu amb aquell
estil místic i emocionat que perdurarà a La
Veu de Catalunya fins a la consumació dels
segles.

Fem, però, cas omís de la sintáxi de l'ar-
ticle publicat a La Veu amb el títol : «L'or-
gue místico, i ens limitem a copiar el parà-
graf final que ha estat molt celebrat.
Diu Joan Llongueres: «Encara, com aca-

bem de veure, hi ha, gràcies a Déu, al món,
orgues i organistes de talent que s'ocupen
amorosament.»

Grotesca i ridícula la frase, diria el senvor
Snowden.

Th

— Amb qué es coneix que un bolet és verinós?
— Amb un mal de ventre fortissim.

(Dibuix inèdit d'H. Monier.)

TERRA DE PROMISSIÓ I DE DISCÒRDIA
Durant una desena, els fets de Palestina ' sionisme és una utopia i, per consegüent,

s'han repartit amb els de la Conferència de irrealitzable. I com que la influència dels
La Haia ]'atenció del món. Es fa a Pales- jueus és considerable arreu del món, la cri-
tina un experiment tan interessant que me- dòria contra Anglaterra ha estat eixordado-
reix ésser seguit amb atenció. 	 ra. Diuen els jueus, i és cert, que les au-

Palestina és actualment un territori de toritats angleses han pecat per negiigèn-
mandat que la Societat de Nacions ha con- cia. Ja l'any passat, durant el mes d'octu-
fiat a l'administració d'Anglaterra. Poblen bre, varen produir-se incidents amb motiu
la Palestina uns 800.000 habitants, dels de la festa del Perdó. Els jueus foren mo-
quals només uns ibo.000 són àrabs. Però Testats, i la impunitat va ésser l'única con-
amb el consentiment internacional Palestina seqüència dels fets. Aquesta impunitat fou
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L'Assemblea d'aquest any,
que s'ha obert a Ginebra,
s'anuncia transcendental.

Preu: 20 cènts. - Pelai, 62. Telèf. 15300. - Subscripció: 2'50 ptes. trimestre

PALESTINA

El Mur de les Lamentacions, l'únic	 que resta del Temple de Salomó, on els jueus,
pers	 ble.tot recitant	 d	 Jies ploren	 la	 dispersió 	 de	 llur po
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ambés també 'la	 Llar Nacional	 Jueva una esperança per als àrabs, i va començar 

aquest nom funciona una poderosa organit- a germinar la idea d'un vast pogrom. Els

zació sionista que pretén atreure a la vella àrabs coneixen perfectament la situació pa-

terra de promissió els jueus que no hagin radoxal en què es troba l'Anglaterra.	 Vo-

trobat una pàtria acollidora o ryue h© -hagin lent-se, fa passar cuan a protectora del judais-

lligat interessos enlloc. me, 1a Gran Bretanya es trobá lligada de

L'organització sionista afavoreix la immi- mans perquè és una gran potència islàmica.

gració, dóna facilitats de viatge i subvencio- Darrera mateix del Jordà i de la Mar Morta

na la compra de terres o la installació d'un comença la Transjordània, Estat àrab, i més

negoci als jueus immigrants. Actualment la enllà, cap a llevant de la Transjordània co-

immigració és	 considerable,	 però cal tenir mença l'Aràbia, dominada avui pels vaha-

en compte que el pafs és pobre i que no po- bites que s'han anexionat ja l'Estat artifi-

dria engolir ràpidament un corrrent massa oial de l'Hedjaz.	 I	 al Nord	 de	 Palestina

fort. Alguns immigrants fracassen i se'n tor- hi ha la Siria, territori àrab de mandat, ad-

nen cap als barris jueus de les ciutats rus- ministrat per França, que marxa cap a una

ses o poloneses, o a Londres, o	 a Nova independència imés o menys llunyana.	 I el

York, o a (Buenos Aires. conjunt deis musulmans de ]'Asia i l'Africa

Aquest	 corrent	 d'immigració	 i	 el	 perill és d'uns 6o milions, als quals Anglaterra no

que representa ha excitat l'opinió dels àrabs. pot molestar si no vol tenir conflictes reli-

La topada havia de produir-se fatalment: hi giosos	 en diversos llocs, especialment a la

havia oposició d'idees 	 i	 d'interesos.	 Com-
plica .aquest problema de convivència el fet

India.
Per altra part, a Anglaterra li convé tenir

que arribin a Palestina jueus acostumats á n peu a Palestina, pont entre ]'Asia i 1'Afri-

una civilització més complicada que la de ca, el camí terrestre de	 la	 India,	 passant
Per Pèrsia.

Palestina, que han nascut i viscut a Lon-
dres o a Nova York. Al peu d'aquell Mur Creure que per güestlons de dretisme

de les Lamentacions, tan llefiscós de plorar- d'esquenriame cal tenir un partit pres sobre

hi a llàgrima viva durant tants segles,	 hi la qüestió sionista, seria una puerilitat. Per

havia, fins fa pocs anvs, com podem veure ara es podria jugar doble contra senzill que

en els gravats antics, rabins de nas agui- la profecia de que Israel no tornarà a ésser
lene i barbes en cascada i unes dones amb nació, tendeix a confirmar-se. Hi ha dues
vestits llistats i virolats.	 Ara,	 al costat del raons que abonen aquesta suposició: el fe
rabí de la barba, ploren, amb més o menys que la immigració no és prou important

convenciment, al peu de l'única paret que l'altre fet que els països àrabs dels voltant

resta del temple de Salomó, unes senyoretes <1e Palestina vetllen.	 I	 encara hi ha l'altr

amb el cabell tallat i la faldilla curta i uns feC que els anglesos tenen, com hem dit, in

joves amb	 vestit d'esport.	 Una gran part teressos oposats als dels jueus.

d'aquests immigrants no va a Palestina amb Però no és just que per raons de cristia
esperit de peregrí,	 sinó d'aventurer,	 i	llur nisme pugui marcar-se el poble jueu ami
fons d'idees polítiques té més relació amb l'estigma de deicida i	 fer-lo objecte de ve
Lenin	 que amb Abraham,	 Isaac i	 Jacob. xacions. Tampoc és just que per raons d'an
Una altra part, naturalment la més petita, ticristianisme es pretengui que els jueus ha
la formen un estol molt respectable de pro- gin de tenir una consideració de favor.
fessors hebraistes. 	 El	 sionisme ha creat	 a El poble jueu és un dels més intelligent
Palestina una obra formidable, sindicats, ta- del món i la humanitat li deu la lliçó d'un;
Ilers,	 hospitals	 i	 una	 Universitat	 d'estudis legislació molt sàvia. Cap raó de dretism
hebraics que mereix tots els respectes.	 Es, o d'esquerrisme pot fer preferir el judaism
però, naturalíssim que aquesta irijecció tan al cristianisme. Ben mirat el cristianisme vé
violenta i de tant abast polític produís una absorbir el judaisme, però, amb el seu con
commoció en un país tan petit i endarrerit. siderable	 tant	 per	 cent	 d'influència	 grega

La primera espurna de l'incendi	 va pro- i llatina, té una força d'expansió i adapta
duir-se el dia 23 d'agost. Els àrabs, amb el ció que seria inútil cercar en una religió ta
pretext que el Mur de les Lamentacions toca primitiva i nacional com el judaisme.
a la mosquea d'Omar, hi han obert un pas- Políticament,	 tampoc és	 possible	 abona
satge per on aquell dia va sortir una mani- la pretensió d'uns quants 	 sionistes	 de de
(estació musulmana. Això va exasperar els minar una nació en la qual els jueus nomé
jueus :	 va haver-hi baralles i va morir un tenen minoria. En nom del dret dels poble
musulmà,	 Els àrabs	 van creure necessari a	 disposar de si	 mateixos,	 és	 possible d
venjar el companv de raça i religió i 1a ven- fundar a Palestina una llar nacional jueu
jança va convertir-se en pogroan. El balanç Però no una nació. El sionisme, com a agh
d'aquest pogrom i de la defensiva dels jueus j

tinant espiritual d'una raça dispersada per
arriba quasi a dos cents morts i a centenars no disgregada, com un intent d'estudiar un
de ferits, entre ells uns dos cents en greu vella civilització i restaurar-ne tot el que s
estat. gui possible,	 és	 molt	 respectable :	com

.l	 d'aquests	 morts	 i	ferits,	 un	 setanta instrument de dominació de Palestina,	 nc
ciñe per cent són jueus. Sembla que la pro- més el propòsit,	 en	 les circumstàncies a
vidència no té cura del poble israelita com tuals, és una violència. Fet i fet els àrabs n
en	 els bons	 temps de promissió i	 de les hi tenen cap culpa si els romans varen ano
grans victòries miraculoses del desert. 1 buidant de jueus la Palestina i si els jueu

Ls evident que els fets que han pertorbat n'han anat marxant resignats. 1 quan to
l'ordre a Jerusalem i a altres ciutats de Pa- eren a Palestina només durant els regna
lestina tenen la importància d'una greu crisi de David i Salomó varen arribar a la unit<
política. Ara més que mai és ben clar que el nacional.	 1 d'això ja fa uns tres mil anys



A Anna-Maria Dalí ra. Es banyava, fumava les seves pipes i
escoltava amb una delicada atenció el que

Un mornent abans d'arribar a Cadaqués, deien els altres. Un cop o dos a la setmana
tots els turistes que s'estimen, paren el cot- somreia una mica.
xe, treuen el kodak i disparen una magní- Un dia, a l'hora de dinar, es va anunciar
fica fotografia. En primer terme, el poble que, aquell vespre, l'Eduard Marquina do-girat d'esquena, amb el nucli de l'església nana una lectura íntima de la seva obra
al mig ; una silueta blanca d'angles rectes En Flandes se ha puesto el sol, que acabava
que es retallen sobre el fons blau del mar. d'enllestir. Mai no s'ha sabut com, però
Com hem dit, la fotografia és magnífica. es veu que ]'anglès va tenir la sospita del
En algun diumenge de gran animació els que havia de passar aquell vespre. Així és
turistes han tingut de fer cua per poder dis- que, a l'hora de sopar, el singular convidat
parar la màquina des del lloc precís.	 va comparèixer correctament vestit de smo-

Vista general de Cadaqués

L'hospitalària casa dels senyors Pitxot

L'Aida » i l'amor
El nostre amic V. Solé de Sojo es va

trobar l'altre dia amb un cas singular. Ls
seva criada se li va persentar al despatx i ii
va dir:

— M'hauria de fer un favor, senyoret.
— Vostè dirà.
— M'hauria d'explicar què és això de

1'Aida.
— ?
Resulta que la criada havia fet una mica

el salt al seu promès i, per excusa li havia
dit que havia hagut d'anar a sentir ]'Aida
cantada per En Làzaro.

— I ara — va dir la noia — el xicot em
demanarà detalls i no sabré què contestar-li.

— Miri — féu En Soler —]'Aida és una
òpera que passa a Egipte.

— Què és Egipte?
— Egipte és un pafs situat al Nord de

1'Africa. Doncs resulta que la reina d'aquest
país s'enamora d'un príncep d'Etiòpia.

— I què és Etiòpia?
— Etiòpia és un altre país, etc., etc.
— Molt bé. I què més?
— Doncs que aquest senyor d'Etiòpia està

enamorat d'una esclava...
— I què és una esclava?
— Una esclava — va contestar en Solé,

positivament encombré — una esclava és una
raspa que no cobra.

Aquí es va acabar la consulta.

El rucabadisme rural

Sembla que no, i el rucabadisme té en els
pobles les seves derivacions. A Valls hi ha
el setmanari Joventut que n'és el portaveu.
La mateixa gent que fan aquest periòdic,
amb el narra d'AgruQaca'ó Social tenen esta-
blert un cinema.

Les pellícules que hi han d'ésser repre-
sentades passen abans per una severa cen-
sura, l'exercici de la qual és sobrer de dir
que té molts candidats. Quan les autoritats
interiors de l'associació s'han fet càrrec del
film, l'escurcén i l'arreglen a la mida de
llur gust.

f res més. L'objecte és que la moral no
es ressenti de les representacions.

No fa gaire temps hom representava la
pel.lícula Rei de Reis. Hi ha una escena que
representa la resurrecció de Jesucrist. Hom
cuidà de donar a la sessió un caràcter bas-
tant litúrgic, però els factòtums de l'Agru-
pació Social de Valls es descuidaren d'apro-
piar la música a les escenes.

I hom pogué presenciar la resurrecció de
Crist al so de les notes somnolentes del vals
Ramon .

L'eficàcia de la crítica

En la secció «De teló endins i de teló en-
fora» de La Nau, surt dia per altre una
nota dient que malgrat el fet que en la prò-
xima temporada hi haurà sis teatres que re-
presentaran en català, això no vol dir res,
perquè de fet, el teatre català hi perdrà po-
sicions, ja que es faran massa traduccions,
etcètera.

Després d'aquesta constant i lloable cam-
panya, sembla que tots els empresaris de
teatre català, plens de remordiments, aniran
a trobar el senyor Ambrosi Carrion perquè,
per l'amor de Déu i dels Sants, els deixi es-
trenar unes quantes de les cinc o sis mil
obres inèdites que guarda a casa seva.

Una bel'licosïtat malaguanyada

El senyor Teixidor Comes • és un dels jo-
ves que es preparen per a una futura actua-
ció política. El senyor Teixidor, jove belli-
cós, redactor de La Veu i estudiant a
la Facultat de Dret, els curs passat, en uns
exàmens de Dret Internacional, li'n passà
una de crespa i de conseqüències funestes
com a estudiant. !La cosa va anar d'aquesta
manera, si fa no fa. Pregunta En Trias

— El Papat intervé, alguna vegada, en les
qüestions entre Estats?

— Sí — respon el senyor Teixidor.
- Quin nom pren aquesta intervenció de

part del Papa?
La resposta del senyor Teixidor Comes

és fulminant, victoriosa, categòrica
— Landó papal!
Però la rèplica del catedràtic és més ful-

minant, més victoriosa, més categòrica, en-
cara

— Vaya usted con Dios, hombre!
1 és que el senvor Manuel Teixidor Co-

mes havia confós el landó del Papat amb el
laude papal. Tenen unes cosetes els apunts,
tanmateix!

La popularitat d'En Vinyes a casa seva
El poeta Ramon Vinyes sol estiuejar a la

seva ciutat nadiva, la plàcida Berga. Les
tardes, de sis a vuit, acostuma donar un
tomb pels carrers principals. Invariablement
entra a una botiga i, faceciós, compra deu
cèntims de pega dolça. Però a Berga tot,
homes i coses, pren un aire solemne. I Ra-
mon Vinyes, bon bergadà, xucla la barreta
de pega dolça amb un aire de transcendèn-
cia. I quan el topen els exercitants — Berga
és la seu dels de la comarca — l'un diu a
l'altre, a cau d'orella, amb escrúpols de
beata

—Tu. Veus, aquest? Es el traductor del
Contracte Social de Mirabeau.

Un repòrter-profeta

Llegien en un diari de la nit
Imminent robatori a una casa de banca,

etcètera, etc.
Fins ara estàvem avesats a llegir, només:
Intent de robatori, etc., etc.
Admirem el do d'aquell repòrter-profeta.

No vacillem a augurar -li — si segueix per
aquest camí — una carrera periodística úni-
ca. I el recomanem, de pas, a les cases de
banca. Es el repòrter, sembla, amb més fa-
cultats detectivesques del món — si és que
no és de la colla.

Un franciscanisme inèdit, fins ara

EI poeta Sànchez-Juan ens deia en una
ocasió que Melcior Font i Tomàs Garcés
a voltes semblen uns poetes franciscans,
però que ell no se'n considerava pas.

— Com us expliqueu, doncs —1i vàrem
insinuar — que una revista franciscana, de
Vich, molt sovint us reprodueixi els vostres
versos al costat dels d'En Font & d'En Gar-
cés?

— Oh ! — tallà Sànchez Juan, amb un
espetec de dits — és que, en tot cas, jo sóc
un franciscà sintètic!

Això, venint per la banda de terra. Arri
-bant pel cantó del mar, Cadaqués us dóna

Una benvinguda inoblidable. La fotografia
a fer és igualment esplèndida, però el mo-
viment de la barca en compromet la realit-
zació de mala manera.

EI nucli central de Cadaqués, els carre-
rons que semblen les potes blanques de la
paret dolça i equilibrada de l'església, tre-
molen davant ('invasió dels arquitectes.
Aquestes cases són, encara, un moment de
pulcritud, un encert deliciós sobre la pedra
agra i desesperada de la costa. Els antics
paletes tenien el sentit de la precisió, l'ins-
tint de respectar l'ambient ; les velles cases
de Cadaqués són una meravella.

Els .arquitectes i els nous rics han volgut
imposar-se sobre el paisatge i les cases no-
ves són taques de desencert i de vulgaritat,
són la incomprensió de l'aigua i de la pe-
dra, dels oliverars i de les herbes apagades.
Gs per això que les parets, les finestres i les
portes d'aquestes casetes pintades de calç
no mantenen gairebé mai la Imia recta ni
una posició vertical absoluta. Sembla que
ballen o que tenen 'por, apretant-se les unes
amb les altres. No por del mar irascible o
del vent desolador, sinó por dels inventors
de mansardes i dels fabricants de teulades
de mermelada..

Aquest gran edifici amb intencions feu-
dals que s'aixeca a l'esquerra de Cadaqués,
de cara al mar, encomana un punt de si-
nistre a la calma de la badia. Dintre del
paisatge suau i ponderat que l'envolta,
aquesta mena de 'castell de cartolina retalla-
da resulta una cosa tan absurda com ho
fóra, posem per cas, un guàrdia civil en
uniforme de gala passejant-se al mig d'una
colla de pescadors.

Per les nits, l'enorme casal agafa un aire
dramàtic — dramatisme de narració de Co-
nan Doyle—. Fa l'efecte que en una de
les .seves 'habitacions hi deu jeure un home
assassinat i, al seu costat, el detall mag

-nífic del telèfon que ha caigut per terra.
Després, surt la lluna i posa un bany de
plata sobre el vermell brut de les parets
de maó,..

Aquesta casa pertany actua lment als se-
nyors Martí Codolà, els quals la varen he-
redar d'un oncle seu. Als Martí Codolà, que
són una gent fina i com cal, la cara els cau
de vergonya cada vegada que contemplen
aquest esgarip arquitectònic.

Quin dia hi tirarem una bomba?
*•s

Cadaqués té un lot escollit d'estiuejants
illustres per oferir a la curiositat dels fo-
rasters. Eduard Marquina, Salvador Dalí,
Juli Vallmitjana, el pintor Meifrèn, el fut-
bolista Samitier, el futbolista Sagi...

L'Eduard Marquina viu a Can Pitxot,
una casa esplèndida que des de l'altra ban

-de de la badia oposa la seva gràcia i la seva
finor al tètric palau dels Mart{ Codolà. Can
Pitxot és un encert que honora la gent que
l'han edificat. Una gran casa pintada de
blanc, de línies pures i senzilles. Davant
de la porta, la taca verda d'un xiprer en-
comana al lloc un prestigi insuperable.

La familia Pitxot gaudeix d'una fama
llegendària. Qui més qui menys, tothom en
té una .per contar d'aquesta gent. Tot ple-
gat es pot resumir dient que els Pitxot són
una gent plena de simpatia i de cordialitat.
Durant tot l'estiu tenen la casa plena de
convidats. Quan, a les primeres hores de la
tarda, la gent comença d'abandonar la pl.^t-
ja en vistes al dinar, la majoria fan cap a
Can Pitxot. Hi ha dies que han arribat a
reunir a ]'entorn de la taula més de cin-
quanta estiuejants.

Per donar una idea de la capacitat hospi-
talària d'aquesta família, citarem tan sols
un cas. Resulta que un dia es va presentar
a Can Pitxot un senyor anglès. Era un ca-
valler correctíssim, d'una puríssima estam-
pa britónica. Com a bon anglès, no parlava
altre idioma que el seu, i encara gràcies.
Amb penes i treballs hom va arribar a des-
cobrir que aquest senyor havia entaulat co-
neixença amb un dels nois Pitxot, en un
recó d'Europa que a hores d'ara encara no
s'ha pogut esbrinar quin era. Donava la
casualitat que aquella temporada el noi Pit

-xot que deia conèixer l'anglès era absent de
Cadaqués. Això no fou obstacle perquè el
senyor estranger s'instal1és a la casa i s'hi
passés tot un meset, en pla de convidat. El
bon home no podia parlar absolutament amb
ningú, porqué ningú no l'entenia. Aquesta
abstenció obligada de tota llei de conversa
no semblava pas enutjar-lo en gran mane-

king, davant de l'estupefacció general. L'ho
-me va escoltar atentament els quatre actes

de l'obra i després, sempre tan correcte, va
felicitar a En Marquina.

Finalment, va arribar el dia que l'an-
glès va fer les maletes i va tocar el dos.
A hores d'ara a Can Pitxot encara no sa-
ben qui era aquell senyor tan polit que es
va passar tot un mes a casa seva.

El sentit obsequiós de la gent de Cada-
qués no s'acaba pas amb els Pitxot. El se-
nyor Gastó Escofet també s'apunta un bon
tanto, en aquest aspecte.

El senyor Escofet té un magnífic canot
i una feblesa tota especial per omplir-lo de
convidats. E1 fet de veure'l tot el sant dia
traginant gent amb el canot, ara cap a Ro-
ses, ara cap ad Fort de la Selva, és un es-
pectacle familiar als ulls dels habituals de
Cadaqués. El senyar Escofet, en aquests
instants, se sent totalment feliç i, des de
lluny, fa unes grans salutacions a tothom,
amb la gorra d'oficial de marina.

Sembla, però, que cada temporada arriba
un moment en què el senvor Escofet ja no
troba absolutament ningú que es vulgui pas-
sejar amb el seu canot. Llavors, el bon he-
me envia un recadet a Figueres •i l'endemà

el podeu veure exhibint l'embarcació tota
plena d'hermanos de la Doctrina Cristiana.
Quan inclús els hermanos li han fallat—di-
uen les males llengües —, el senyor Escofet
omple el canot de pedres, les cobreix cada
una amb una gorra, s'asseu al timó s gi-
ravolta graciosament d'una banda a ]'altra
de la badia.

Les apariències estan salvades.

En una habitaoió del segon pis de Can
Dalí, l'amic Salvador hi pinta aquelles teles
que, uns mesos més tard, faran fer uns
grans marrameus a tots els putrefactes de
Barcelona. Es lleva molt' de matí, en unes
hores, a la nostra manera de veure, absolu-
tament intempestives, i es posa a treballar
com un desesperat. Es pren el temps just
per banyar-se I .per torrar-se sota d'un sol
de justícia.

En Salvador Dalí (pare), que és un ca-
valler magnífic, d'un atractiu i d'una sim-
patia irresistible, veu amb molt bons ulls
les activitats del seu fill.

— Jo — ens deia una vegada — vaig dos
anys endarrerit en relació al noi. Ara em
comencen d'agradar les coses que va pintar
dos anvs enrera. E11 diu que no valen res...
EI que pinta ara, si vol que li sigui franc,
li diré que no ho entenc. Estic segur, però,
que d'aquí dos anus ja m'agradarà...

Malgrat del sobre-realisme, els Dalí són
una gent que toquen molt de peus a terra.
Es en aquesta casa on he menjat la millor
sopa d'escarpra de tota la meva vida. Està
vist que, mentre el sobre-realisme no es fi-
qui a la cuina, sempre ens entendrem.

L'estiu passat es va presentar un home
a can Dalí. Era un francés del Rosselló
que parlava un patuès ple de pintoresc i
d'imprevist. Portava una barba tenyida una
mica de ros, per la pols de tantes carreteres.
Era aquesta mateixa pols i els àpats tris-
tos i escassos el que li havia estropellat l'i-
dioma.

— Sóc l'home del fum..., va dir per tota
presentació.
L'home del fum s'havia assabentat que a

can Dalí tenien una xemeneia que no els
tirava prou bé, i el] venia a arreglar les
coses. Posseia un secret meravellós i ple de
misteri per treure el fum de la casa. No 1i
havia fallat mai.

L'home del fum es va posar tot seguit
a la feina. De bones a primeres es va abrao-
nar amb la campana de la xemeneia i amb
un no-res els maons van rodar per terra.
Després va començar els experiments ; es
va enfilar xemeneia amunt i va tornar de
l'excursió amb el somriure als llavis i la
barba plena de sutge.
— No es creguin pas, ja li tinc el peu al

coll, va dir.
El fet és que els dies anaven passant i la

xemeneia no es decidia a millorar. L'home
del fum presentava cada dia un aspecte més
lamentable. Es 'passava hores i hores aja-
gut a sota la xemeneia, la pipa a la boca,
amb una mirada trista cap enlaire.

— Pas que s'hi encaparrin — deia —. Es-
tudio els tripijocs de l'aire.

'Breu : l'home del fum va fracassar d'una
manera deplorable. Al cap de deu dies, el
senyor Dalí, amb el cor ple de pena, li va
dir que potser fóra millor que ho deixés
córrer, que ja havien vist la seva bona vo-
luntat... L'home del fum estava desolat.
No se'n sabia avenir.

— Què diran de mi a França quan n'hau-
ran notícia... !

Va marxar amb .les llàgrimes als ulls. Du-
rant dos dies, els àpats de la familia Dalí
van ésser una mica tristos.

.+.
Mentre que En Joaquim Xirau i els seus

germans, enfilats a casa seva, dalt d'unes
roques, es dediquen a la filosofia •i a les
qüestions socials i polítiques, els futbolistes
Sagi i Samitier són .partidaris de la cultura
física; A les vuit del matí ja són a la plat-
ja i no se'n mouen fins a les quatre de la
tarda. Davant l'admirada atenció de la co-
lònia, En Sagi es dedica, de vegades, a fer
jugar els muscles del seu cos. N'ha fet tan-
ta de cultura física, que li han sortit impen-
sadament una sèrie de muscles inèdits, amb
els quals la ciència no hi comptava.

En aquesta petita recensió de societat
no ens podem pas descuidar el jove Sali

-sacs, que té quinze gramoles i dos milions
de discos.

També hi ha a Cadaqués el pintor Mei-
fren. Un dels salons del Casino, precisa-
ment, està decorat per ell . En aquestes pin-
tures, Cadaqués sembla un poble nòrdic on
s'hi desenrotllen drames ibsenians. Al mig
del saló hi ha un gran retrat de l'autor, de
quan encara duia aquelles barbasses que
feien esgarrifar.

Les pintures donen a aquesta habitació
del Casino un aire tètric. Quan la cambra

està a les fosques, lee ex-barbes d'En Mei-
frèn deuen voletejar per allí corn un ocellot
misteriós.

A Cadaqués hi ha una casa singular. La
porta no està situada a la planta baixa,
com totes les portes de la majoria de les
cases. Una escala gairebé impracticable
s'enfila fins a l'entrada, que es troba a uns
tres metres del carrer; però entre l'escala
i l'entrada existeix el buit, una solució de
continuïtat que el propietari salvava amb
una post que portava sempre sota del braç,
com si fos una d'aquestes grans seraiettes
que usen els savis alemanys.

Aquest home meravellós es va passejar
bastant temps per les carreteres de l'Em-
pordà ficat en una barca de vela, a la qual
havia posat rodes i feia arrossegar per un
cavall guenyo.

La casa anormal i la figura del seu amo
representen en la calma (lunar de Cadaqués
el gra de pebre de la follia, necessari en
totes les fermentacions positivament espiri-
tuals.

JOSEP I^.ARIA PLANES

l'APERITIU
Ilavana verd. — Aquesta noia m'han dit

que era de ]'Havana; jo no li he sentit la
veu ni el perfum dels seus cabells. De vega-
des amb el perfum del cap d'una dona es
pot endevinar la seva nacionalitat, peró això
no passa sempre, i és necessari tenir una
certa rigidesa de pèl de c tpointer» en els pèls
que s'acostumen a criar en l'interior del nas.
M'han dit que la noia era de l'Havana i

no tinc cap inconvenient a creure-ho.
Si m haguessin dit que era de Tahití, tam-

bé ho hauria cregut. Els ulls d'aquesta noia
m'han fet pensar en la coberta que l'editor
Grasset ha posat al llibre de Gerbault, 4 la
poursuite du Soleu: unes onades verm.11es
que semblen venes, i un barquet fet amb
quatre escuradents.

Tota la gràcia d'aquesta noia està en
l'esclafament de la cara. Un esclafament que
sembla (c volgut),. Com sembla «volguts l'es-
clafament del rostre de les tahitiennes» que
pintava Gauguin. La cara produïda en aques-
ta forma es dilata i s'endolceix, el nas so-
bretot guanya un cent per cent, i els pòmuls
incuben una secreció finíssima de fruita tro-
pical.

Aquesta noia és millor que les pintures de
Gauguin, és millor que la ,pulpa de l'aagua-
cate ), és millor que tot. Va vestida d'un
verd marítim, d'un verd de llimoc i d'alga,
intoxicat ,per la fosforescència de tots els
peixos invisibles. Aquells peixos que fan
Ilum, i neden dos mil metres sota aigua. No
se sap si tot la força d'aquesta noia li ve
del pòmul, del verd del vestit, o del cabell que
és de color de ((manzanilla amb una mica
de sucre cremat. Però és una joia pensar
que en el món un pare i una mare, amb la
complicitat d'una seda verda .i de la nostra
fantasia, poden produir aquesta criatura ado-
rable.

hostilitat. — Tot sol m'he assegut a una
tauleta i he demanat una copa de rom i un
ganivet. El rom és per beure, i el ganivet
per tallar un llibre que acabo de comprar.
Davant meu s'ha assegut un senyor i ha de-
manat un gaseosa ; el seu front sembla tam-
bé una gaseosa, està tot ple de bombolletes
líquides, parqué es veu que té una transpi-
ració molt especial. Es un subjecte en el
qual tot invita a l'antipatia, a la meva anti-
patia naturalment, i és probable que la ma-
teixa antipatia, o més forta encara, ell sent
per mi. A còpia de veure'l he tingut la sen-
sació que no és un home, sinó que és un
caiman vestit d'home, les barres se li han
prolongat en forma de barres de caiman, i
el seu ull vidriós i humit és com un botenet
de sabata de criatura. Aquelles sabates de
criatura de xarol negre, que encara es veuen
en algun poble de la província de Lleida.

Deu ésser tan gran l'antipatia que aquest
senyor sent per mi, que arribo a un punt
que no puc resistir-li la mirada ; és exacta-
ment igual com si em tiressin gotetes d'àcid
clorhídric als parpres.

Faig .cinquanta mil conjectures sobre la
manera de viure d'aquest senyar. Arribo fins
a creure que es dedica a negocis bruts, a
la fabricació de .matèries horribles i desmora-
litzadores. De segur que ell de mi deu tenir
una idea aproximada.

I aneu a saber! Potser aquest senyor està
enamorat d'una estrella, o té una filla a punt
de fer la Primera Comunió. Es possible que
només una paraula dels seus llavis o dels
meus ens posaria d'acord. Es possible que
sigui un sant, i que les nostres idees sobre
els senyals lluminoses siguin exactes.

L'hostilitat podria desaparèixer en el mo-
ment que aquest senyor volgués encendre
una cigarreta i jo tímidament i correctament
li oferís el meu encenedor automàtic.

Fins podrfem anar de bracet Rambla avall,
i , aturar-nos a mirar les estrelles desinflades
que suren damunt de l'aigua del (port i es
pengen en el pal dels vaixells...

Del meu «Log-book». — De vegades a
les primeres hores de 1a matinada, quan es-
cric a la meva cambra, acostuma a entrar
per la finestra oberta un borinot aventurer
que s'ha passat tot el dia dormint sota una
fulla d'acàcia.

Aquest borinot 'va a parar de dret al pàm-
pol verdós del llum que tinc damunt la tau-
la. I algun cop no puc resistir la temptació
de caçar-lo i produir-li una asfíxia ràpida,
fent amb els dits una forta pressió al seu
abdomen.

Je no sé per què faig aquest acte cruel.
No sé si serà per algun sórdid atavisme, per
algun caníbal que deuria haver viscut entre
1a meva ascendència més remota, o pel gust
de contemplar el dibuix i la pintura de les
ales de la bestiola que em fa pensar en una
estampa xinesa de les més sensacionals.

JOSEP MARIA DE SAGARRA
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L'endemà de l'exhibició Snowden a la
Conferència de La Haia, dèiem en la nos-
tra primera plana: «En el més íntim de la
consciència d'un vell anglès, encara hi ha la
decepció d'haver tingut de fer Anglaterra el
paper de segon en algun dels aspectes cul-
minants de la gran guerra». I per aquest
sentiment d'orgull nacional explicàvem l'an-
tiga popularitat de Lloyd George i la gran
autoritat actual de Snowden en la massa
anglesa. Un i altre han representat en dos
moments diferents el mateix desig d'una
rehabilitació teatral dels prestigis de la ve-
lla Anglaterra.

Aquesta explicació semblava un mica
depressiva per l'altíssim valor mundial de la
Gran Bretanya. Però el vel] Snowden, d'un
esperit impermeable, inhibit de les mudan-

reconciliació. Això ho pot pensar un vell	 El projecte de llei establint a Espanya el
germanòfil d'un país neutre, però no ho pot sufragi universal es discutí i aprovà en les
pensar Anglaterra. Corts de 1889. Fou Moret qui redactà el

Per això nosaltres ens vàrem atrevir a dir projecte. En el preàmbul apareixien aques-
que Snowden acabaria de la mateixa mane- tes paraules : «Ha demostrat l'experiència
ra que Lloyd George, el seu precursor en la que els espanyols avancen tan ràpidament
política de prestigi nacional. Ara l'amor pro- en la seva educació política, que cap proce-
pi anglès Ii fa un acolliment triomfal, però diment no ha deixat d'adquirir carta de
la illusió del triomf no hi és. Amb una mica naturalesa quan li ha estat permès de fun-
de serenitat Snowden ja no l'hauria tingu- cionar normalment, i que cap de les lliber-
da. Era .vist que Alemanya no el seguiria tats conquerides no ha originat aquelles
com no l'ha seguit; que les petites potències terribles conseqüències, que amb temença
no li tindrien cap confiança, com no ]'hi infundada, predeien els que no tenien con-
han tingut; que les potències creditores no fiança en la sensatesa del poble o temien
desfarien el bloc a favor del pla Young, que no estigués prou preparat per al seu
com no l'han desfet, i que Nord-Amèrica exercici.» Aquestes paraules s'escrivien amb
no Ii faria el joc, com no l'hi ha fet. I el propòsit d'aplacar les classes conserva-
sense cap d'aquests factors l'obra de Snow- dores, les quals, davant aquesta reforma,
den ha tingut de quedar reduida al regateig com davant totes les reformes liberals i de-
llastimós d'una petita almoina que fa poc mooràtiques, exclamaven : «el país no està
favor a Anglaterra.	 preparat((, «aquest és un poble inferior», «és

De moment, ja s'en toquen les conseqüèn- un perill donar-li aquests drets sense tenir
cies. Ehl mateix, ]'endemà de 1'arronçada, es encara consciència dels deures que ha de
va encarregar de sostenir, més fort que complir».
Briand, que Alemanya pagués les despeses de	 Però aquestes parales tendien també a
l'ocupació militar de Renània i Henderson, orientar els partits liberals : «Cap procedi-
abans d'anar a Ginebra, ha tingut de fer ment no ha deixat d'adquirir carta de na

-unes declaracions d'amistat anglo-francesa turalesa quan 1i ha estat permès de funcio-
més expressives que si les hagués dictades nar normalment».. Funcionar normalment:
Chamberlain.	 en aquesta virtut es troba tota l'eficàcia de

Haurà d'escollir Snowden un altre te- la reforma. ¿A què equivalia el funciona-
ma —com li deïa el laborista Brailsford — ment normal del sufragi? A educar 1'elec-
si vol insistir en la seva política de prestigi. tor ; a respectar la seva voluntat ; a garan-
En aquest tema d'ara no hi ha pas res a tir-li la seva sobirania ; a convertir la força
fer. Ha arribat tard. Ja quan la retirada de pública en emparadora del dret de l'elector;
Poincaré, nosaltres dèiom que Briand en
aquest afer portava la de guanyar, no sola-
ment per la posició moral de França, sinó
perquè compta amb les simpaties dels socia-
listes aleman ys de la tendènoia IBreitscheid,
que són els destinats a encarregar-se del go-
vern del Reich després de la reconciliació
amb França. Ja s'ha vist. Breitscheid, que
és el Briand alemany, sense tenir cap al-
tre càrrec oficial que diputat, va anar a La

1 Haia quan els nacionalistes del seu país co-
mençaven a voler embullar la troca amb
motiu de l'actitud de Snowden. Va anar per
dir al ministre laborista que, tat agraint-li la
bona voluntat, es podia estar de fer els ge-
gants perquè el que interessa als socialistes
d'Alemanya és, d'acord amb Briand, no re-
tardar més la concòrdia amb França. I l'a-
mic de Breitscheid és el mateix Loucheur
que ha fet els comptes al vell Snowden.

•••
Ara de tot això no se'n parlarà més.

Briand faré el que pugni perquè no sigui
ces polítiques del temps com qualsevol an- ferida la susceptibilitat anglesa. El record de
tic germanò i d'aquest recó de món dels la Haia serà una lliçó per tots, i encara que
neutres, en va donar la raó. Davant l'asta és difícil que Snowden torni a ficar-se en les
rament d'Europa, va fer el descobriment sen- coses de la política exterior anglesa, s'haurà
saoional que entre les devastacions de la d'anar amb paciència a rependre el fil de
guerra que es tenien de comptar a la Con- la vella amistat en el punt on va deixar-lo
ferència de les reparacions, hi havia en pri- la retirada de C'hamberlain.
mer terme el prestigi anglès. Els experts
del pla Young i els governs que l'accepta- ---.
ven, havien oblidat de posar preu a aques-
ta considerable ruina. La Conferència no
aniria endavant si, abans que tot, no es
trobava lamanera de valorar i de pagar
aquesta indiscutible reparació.

E1 problema era greu. La gent pensava
que un valor moral no es paga amb uns
quants milions de lliures esterlines, i que
una qüestió de prestigi nacional no es pot
resoldre amb una almoina humiliant. Al dar-
rera de les paraules de Snowden, tothom
endevinava una voluntat decidida a desfer
el resultat de cinc anys d'esforços per la
pau i a donar una nova orientació, alarmant
pel seu misten, a la política internacional
d'Europa. El dramatismo de la situació va
commoure tot el món.

Però el bon Snowden va donar, als pocs
dies, la sensació que, si no coneixia gaire el
pla Young, coneixia molt menys la posició
actual de les forces internacionals. No era
l'home d'avui ni d'ahir, sinó el d'abans
d'ahir. Pensava com un germanòfil de quin-
ze anys enrera, i creia de bona fe que les
coses estaven, si fa no fa, com aleshoreti.
Per ell, combatre les pretensions franceses
era tenir la simpatia alemanya i, ¿smb ella,
la de tots els enemics de França, que gira.
rien els ulls cap a Anglaterra. L'experiència
Lloyd George no li havia ensenyat res, i
sortia sense cap idea nova com si en aquests
últims anys hagués viscut dintre la capsa
tancada dels seus odis. La tragèdia, així,
s'esvaïa i tot era qüestió de serenitat i de
paciència.

Les primeres figures de la Conferènoia de
La Haia es varen agrupar a la Comissió
política per deixar enllestida la seva feina
com si el pla Young estigués aprovat. Tot
es feia amb la reserva que la dificultat
Snowden pogués ésser vençuda, però no es
va deturar res amb la secreta convicció que
l'irascible canceller, que no portava cap pen-
sament transcendental d'alta política, no
tindria altre remei que el d'arronçar.

L'habilitat diplomàtica dels caps de la
Conferència es va reduir a posar al bon
Snowden de cara a la paret sense donar-li
cap altraintervenció que la del regateig de
l'almoina que es podria fer a l'Anglaterra.
El problema global de la Conferènoia li va
ésser escamotejat, i Loucheur es va encarre-
gar de descobrir-li cada dia una nova esco-
rri:a'lla de pla Young perquè pogués arreple-
gar unes quantes lliures que li satisfessin
l'amor propi.

I les coses han anat com forçosament te-
nien d'anar. Esvaida la idea irrealitzable
de canviar l'orientació de la política euro-
pea, ni Snowden ni ningú no podia allargar
més la comèdia per uns quants milers de
lliures que, si tenien un valor com a sfmp-
toma d'un propòsit misteriós, eren una cosa
ridícula un cop convertits en problema ex-
clusiu de diner. L'arronçada d'última hora
e Snowden de passar pel qs per ioo de la

seva demanda ha estalviat unes quantes
lliures a algun desgraciat ; però de fet, i
malgrat la preparació espectacular de les
darreres sessions, la Conferència havia que-
dat resolta des del moment que Snowden
va acceptar el regateig de l'almoina sense
la destrucció del pla Young.

^e•
Voler, per una qüestió purament senti-

mental d'antipatia o de prestigi, que Bèlgi-
ca i França no representin el primer valor
material i moral de l'obra de la pau, és vo-
ler esborrar el fet que el territori d'aquests
pobles hagi estat el camp principal de la
guerra i que les devastacions causades per
tots els beHigerants no siguin el tema cab-
dal de tota política europea de reparació i de

Aquestes són íes cinc persones que vol-
drien veure dintre el «Tubo de la Risa» la
majoria dels nostres lectors que han pres
part al concurs.

A més a més d'aquestes cinc, han obtin-
gut vots:

J. M. de Sagarra, 298.
Farran i Mayoral, 291.
Aurea de Sarrà, 173.
J. M. Junoy, 155•
Rovira i Virgili, i49.
Josep Santpere, 146.
Vallès i Pujals, 135•
Eugenio d'Ors, 130.
Salvador Dalí, 119.
Manuel de Montoliu, tog.
Santiago Russinyol, 1 04.
Carles Cardó, 88.
J. M. Capdevila, 73.
Pich i Pon, 78.
Zamora, qo.
Samitier, 58.
J. M. Folch i Torres, 55•
P. Vailet, 53•

Han obtingut des de 5o vots a i, les per-
sones següents, el detall de la votació obtin-

guda per cada una d'elles, a més a més de
no alterar el resultat, resultaria excessiva

-ment prolix
A. Esclasans, Llucieta Ganyà, Enric IBor-

ràs, Bernat i Duran, la Monyos, Berta Sin-
genmann, Carles Soldevila, Apa, Julio Bor-
rell, Blanca Selva, Opisso, Francesc Pujols,
Duran i Ventosa, F. Madrid, Maria Carra-
talà, Sànchez-Juan, Jaume Collell, P. Mi-
quel d'Esplugues, Domènec Guansé, Xa-
vier Viura, Francesc Trabal, J. V. Foix,
J. Pellicena i Camacho, Emili Junoy, Am-
brosi Carrion, Puig i Cadafalch, R. Vila fió,
Puig Pujades, Raquel Meller, E. Sagí-Bar-
ba, F. Labarta, Bofill i Mates, Maria Teresa
Vernet, Emana Gramàtica, J. M. Pi Sunyer,
A. Arts, Hipòlit IÀzaro, Màntua, A. Pes-
taña, Lluh( i Vallescà, Puig i Ferreter, com-
te de Godó, Angel Ferran, Josep Sunvol,
J. Llimona, Mesalles Estivill, Leandre Cer-
vera, Passarell, Junceda, Belmonte, Tomàs
Garcés, Chesterton, Pous i Pagés, Carles
Riba, Joaquim Balce'ls, Joan Mínguez, doc-
tor Dalí, Agustí Sancho, Rigol, Cornet,
Puig i Serra, O. Saltor, Benavente, Carola
Fabra, Adrià Gual, Antoni Nicolau, Fran-
cesc Matheu, Francesc Costa, Genoveva
Puig, Bon, Lamote, N. Masferrer, el vell
López, R. Vinves, Nicolau d'Olwer, Pom

-peu Fabra, el Senyor Esteve, Aymerich,
Galceran, Picanvol, Lluís G. Pla i Jordi de
Llafranc, Sra. de Josep Pla, Domènec Car-
les, Fugassot, Mn. Estebanell, Dr. Bellido,
jaume Borràs, Alfons Sala, Padron, Urre-
cha, Correcuita, R. Llates, P. Bertrana,.la
Chelito, X. Picanvol, el baríton Caballé,
Ferran Callicó, Millet, J. B. Solervicens,
comte de Saint Germain. Llorenç Riber,
Bertrand i Serra, Joaquim Montaner, Vidal
Salvó, Rafael Moragues, Juli Pons, Pere
Comes, Uzcudun, Fleta, Montero, Amicha-
tis, Visita López, Pere Coromines, Carles
Capdevila, V. Coma Solei i Joan 'Baguen,

marqués d'Alella, J. Salvatella, Samblancat,
Valls i Taberner, D. de Bellmunt, P. An-
ton de Barcelona, J. Ventalló, J. M. Planes,
J. M. López-Picó, Maria Barrientos, Martí
Ventosa, Gimbernat, Fontbernat, Ventura
Gassol, A. Perucho, Joan Chabàs, Sebastià
Gasch, Josefina IBaker, Rosita Rodrigo,
Apelles Mestres, C. Pi Sunyer, Cr(tias, Ma-
nuel Brunet, Joan Llongueres, Rafael Be-
net, Borrell Nicolau, Borràs de Palau, ba-
ró d'Albi, Bertran i Musitu, baronesa de
Maldà, R. Vayreda, J. Vallmitjana, l'em-
presari Grau, Carles Capdevila, Just Cabot,
Lacierva, Lerroux, Romanones, Roig i Ra-
ventós, Alfons Maseras, Elinor Glyn, Joan
Marín, J. Povill i Adserà, Arocha, Goiburu,
Garcia, Parera, López - Llausàs, F. Macià.

1. Ramon Rucabado, 586 vots

2. Francesc Cambó, 533 id.
3. Josep Pla,	 384 id.
4. Joaquim Civera, 357 id.
5. Joan Estelrich,	 347 id.

EI concurs de MIRADOR ha estat, doncs,
un èxit. No esperàvem, en realitat, una yo-
tació tan nodrida ni tampoc que haguéssim
d'anullar els pocs vots que hem considerat
compresos en la base 8 d'aquest concurs.
També cal fer esment, com una nota agra-
dable, del fet que la gran majoria de vo-
tants han signat el seu butlletí amb el nom
i cognoms i fins molts fent-hi constar 1'a-
dreça i àdhuc el número del telèfon, pres-
cindint així del pseudònim o l'anònim com-
plet.

Com es veu per la llista precedent, la
votació ha estat molt variada, ja que no hi
havia candidatura oficial ni oficiosa i cada
lector ha votat seguint les seves preferèn-
cies ; aquestes, en el conjunt de la votació,
són d'una gamma tan extensa que compren
persones tan diferents com, per exemple,
l'Hipòlit Làzaro, la baronesa de Maldà i
En Valls i Taberner.

Però la gran majoria s'ha orientat cap a
uns noms determinats més que a uns al-
tres, tendint, entre tots, als cinc que, accep-
tant el sufragi en bona doctrina democrà-
tica, hom voldria veure dintre el «Tubo de
la Risa».

Pocs són, però, els que han encertat la
candidatura exacta ; només dos han votat
els cinc noms que han resultat amb majoria
de vots. Aquests dos clarividents són el se-
nvor Antoni Majó i el senyor A. Fernàndez
Botana (si no hem interpretat malament la
seva firma), que han votat les següents can-

didatures respectivament : Cambó, Rucaba-
do, Estelrich. Cirera i Pla ; Cambó, Pla, Es-
telrich, Civera i Rucabado.

compte. Resultat? Espanya, que no assistí
a ('implantació del sufragi amb el fervor
dels dies en què Gladstone proposava la re-
forma electoral a Anglaterra, ni amb l'exal-
tació de les hores en què s'establí a Bèlgi-
ca, acceptà la corrupció del procediment
sense protestar. Es va corrompre ella en la
corrupció. Quaranta anys d'un règim així
debilitaren de tal manera el sufragi univer-
sal i les institucions que pel sufragi se sos-
tenien, que pogueren ésser destruïdes amb
una bufada. El pitjor de la Restauració,
hem escrit altres voltes, no consisteix a no
haver realitzat sobre l'erm d'Espanya les
obres públiques degudes, sinó a haver con-
vertit en un erm l'ànima de l'espanyol.

¿Per què liberals i conservadors seguiren
aquesta tàctica amb el dret electoral? Per
por. El primer discurs d'oposició a la re-
forma fou pronunciat per un diputat con-
servador, don Lorenzo Domínguez. Els seus
raonaments són expressius : «Aquesta refor-
ma ha d'esmerçar-se solament contra la mo-
narquia((, deia en un paràgraf. «Ningú no
té més fe que jo en la monarquia — afir-
mava en un altre — ; en tinc tanta, que es-
tic fermament persuadit i segur que sortirà
vencedora i triomfant d'aquesta prova a què
voleu sotmetre-la: però el sentit comú més
vulgar se li acut que seria millor de no
fer-la. n I acabava el seu discurs amb aques-
ta sentència definitiva: «El vot favorable a
aquesta llei és un,vot contrari a la monar-
quia i favorable a la república».

MARcELI DOMINGO

L'activitat
de la massa escolar

Entrat el rees de setembre, època de ma-
trícules, ja es torna a pensar en el curs
que començarà d'aquí un mes.

El curs passat ha estat ric en ensenyan-
ces sobre l'estat actual de la massa escolar.
Tothom es queixava de la falta d'interès
dels estudiants envers quasi totes les qües-
tions, tant que semblava que la joventut
hagués arribat a un nivell tan baix del qual
semblava que difícilment podria alçar -se.
A causa d'aquesta campanya, unes quan-

tes minories de diverses Facultats van voler
donar una nova vida a l'element estudiantil.

A principis de curs, un grup d'estudiants,
la major part dels quals pertanyia a la Fa-
cultat de Dret, estimulats per la campanya
periodística de l'estiu passat, decidiren fer
quelcom per la regeneració de la Universi-
tat. Llurs anhels cristallitzaren en un pe-
riòdic : L'Estudiant, el primer número del
qual veié la Ilum pública el enes de desem-
bre de 1 92 8. Per als seus fins, aquest periò-
dic obrí enquestes, cercà notícies de la vida
escolar a l'estranger, investigà la història de
les nostres universitats...

Un mes més tard apareix un altre periò-
dic, d'un caràcter ben diferent : Ginesta.
Pulcrament editat, amb una gran correcció
gramatical, però sense caràcter propi. Ve
amb la pretensió d'esdevenir 1'órgan ager-
manador. d'estudiants i obrers, i no acon-
segueix ésser ni l'òrgan dels estudiants ni
1'órgan dels obrers. S'entesta a pendre un
caire docte, i segueix un camí d'estèrils di-
vagacions. Viu completament al marge de
la qüestió moral universitària.

L'Estudiant era el símbol d'aquella mena
d'estudiants que estudien els darrers dies de
classe per a obtenir un migrat aprovadet ;
d'aquells exaltats que hom troba fent de
capdavanters de tots els aldarulls estudian-
tus. I, naturalment, resultà un periòdic bo-
hemi: era quinzenal i amb prou feines sor-
tia tm cop cada mes ; la caixeta de l'admi-
nistrador constantment estava buida.

Ginesta resultà el símbol de l'estudiant
seriós, que no canta, que amb prou feines
fuma i beu, aconsegueix matrícules honor(-
fiques, vesteix a la moda londinenca i pro-
cura apartar-se de tot allò que té un caire
popular. I resultà aquesta revista pulcra,
puntual, però àrida que ha viscut una vida
de quatre mesos, anèmica.

Ja teníem, doncs, periodisme escolar. Hom
es podia fer la ii••lusió que ens havíem posat
al nivell, pel cap baix, dels estudiants que,
ara fa més d'un segle, cursaven a la nostra
Universitat. Però tothom sap que aquests
dos periòdics simultanis no eren òrgañ de
la massa, sinó producte d'unes penyes pseu-
do-intellectuals. Ben clar ens ho deinostra el
fet que el tiratge de L'Estudiant, bastant
més gros que el de Ginesta, no arribés ni
de llunv al miler, quan a Barcelona hi ha
prop de sis mil estudiants.

Era ben trist l'espectacle que s'oferia el
dia de la sortida d'algun dels periòdics. Hom
veia un pobre venedor ambulant que s'es-
gargamellava cridant, davant • la Universi-
tat : L'Estudiant 1 ; una colla d'estudiants
que se'l miraven estranyats. Ningú no el
comprava.
Quant a associacions, se'n fundaren dues

a principis de curs: L'Esquerra Universi-
tària, que fracassà poc després de la funda-
ció per manca d'ajut; i la Federaoió Escolar
Universitària de Catalunya i (Balears, sus-
pesa no fa molt. Ambdues eren força pro-
metedores.

I la Federació Catòlica? Amb els seus
campionats de ping-pong, les seves misses
collectives i diades del sant patró, s'ha fet
creditora al títol de «Confraria de Sant To-
màs » .

Més avençat el curs; hom veu aparèixer
un paréll més de periòdics ; més ben dit:
un periòdic i una carrincloneria : Vida Uni-
versitària i El Bachiller. El primer, òrgan
dels estudiants catòlics federats, tingué vida
suficient per a fer sortir elprimer número.

Del segon val més no parlar-ne.
Quatre associacions i quatre periòdics l

Quina vida cultural més intensa!, exclama-
té qui s'ho miri d'un tros Iluny.

Però tot plegat era només l'obra d'uns
quants estudiants que amb gran bona fe
volien despertar la massa escolar mirant de
sacsejar-la una mica.

La massa escolar, però, no es va desper-
tar, encara que el son tan fort que tenia es
va fer més fluix.

Es difícil de preveure el que passarà el
pròxim curs. Sembla que estem en un mo-
ment interessant en què els estudiants, se-
guint el corrent general, es mouen una mi-
ca. • Hi ha una inquietud ofegada, que no
gosa sortir, i que si no troba un ambient
favorable no podrà sortir mai. Però que
també pot reaccionar d'una altra manera.

hs un moment que no cal despreciar. Tinc
notícies que un distingit companv, qui té
l'honor d'haver estat l'iniciador de les cam-
panyes culturals escolars d'aquest curs, pre-
tén unificar tots els bons estudiants sota una
agrupació global. Em plau la idea: uniu
aquests estudiants de Medicina dels quals

t parla tan elogiosament L'amic Psi ; uniu
aquests propulsors de periòdics i d'associa-
ció ; uniu, en fi, tots els estudiants que sen-

a ten pruija de cultura i d'acció. I amb dos
m o tres cents xicots de vàlua es pot fer molta

feina. Així, des d'aquí advoco per la idea
d'unificació d'elements escolars. La unió fa
la força.

Una associació d'estudi'ants, amb el seu
s òrgan d'expressió, pot fer molt per donar-

los el que cal: una vida pròpia.

RODIUS
(de la Facultat de Dret)

— Quins degenerats aquests francesos!
París quasi no té res per envejar a Berlín.

(Sim¢licissimus.)

A LA CONFERÈNCIA DE LA HAIA	 ESTUDIANT LA RESTAURACIÓ

L.'arronçacla de Snowclen EL SUFRAGI UNIVERSAL

castiguessin	 sumàriament tots	 els que	 in-
tentessin	 subornar o	 coaccionar	 l'elector	 o
falsejar ]a voluntat del sufragi. Una refor- Aquest número ha estatona sostinguda des del poder amb aquesta
austeritat, hauria arrelat de tal manera en
l'ànima popular que hauria aconseguit que passat per la censura
els	 municipis	 i	 el	 Parlament	 fossin regits
per	 una	 part per les	 seleccions del	 pafs i goVernatitla
fossin,	 per una altra part,	 institucions tan
fortament assentades que els tenporals po-
lítics, -per violents i reaccionaris que hagues-
sin estat, no els haurien ocasionat cap es

tm'l Aleneu PolyfechnicumVa ésser aquesta la conducta que es va
seguir? Tot al contrari:	 Cànovas, enemic
del	 sufragi	 universal, declarava cínicament Conferències que seran donades aquest mes
que «administrant-lo bé» no el preocupava; a l'Ateneu Polytechnicum (Alt de Sant Pere,
Sagasta, portà el desacatament a l'essència 2 7, pral.):
immanent	 del sufragi	 a	 límits	 d'escàndol. Dia	 6. — Rafael	 Campalans :	 L'evolució
Un	 i	 altre,	 en competència	 d'escarni	 al arquitectural.
dret, no	 es deturaren	 davant de	 res.	 No Dia io. — Alexandre Galí : La dissociació
sols	 no educaren	 l'elector,	 sinó	 que 1'envi- de l'Escola.
firen ; no sols no li donaren seguretats de Dia t3. — Joan Estelrich :	 Els nous cor.
garantia,	 sinó que	 evidenciaren	 aimb	 cent rents polítics d'Europa.
proves que la força pública i els Tribunals Dia i7.—J. Puig i Ferreter: Dostoiewshi.
de	 Justícia	 estaven,	 per	 aquesta	 feina,	 a Dia zo. — F. Valls i Taberner: Llegendes
anercè de la conveniència de qui governava històriques catalanes.

ï que eren aquestes conveniències 	 i no la Les conferències començaran a les vuit en

voluntat de l'elector	 les que es tenien	 en punt del vespre.

El Concurs 'de MIRADOR
Quínes cinc persones voldríeu veure dintre el "Tubo de la Risa"?

EL RESULTAT DE LA VOTACIÓ I L'ADJUDICACIÓDELS PREMIS
Correspon, doncs, el primer premi al se-

nyor Majó, que ha collocat En Rucabado
en segon lloc, aproximant-se més a la can-
didatura elegida.

Després d'aquests dos senyors, 76 votants
han encertat 4 dels elegits. D'ells, 44 in-
cloïen l'Estelrich i s'equivocaren en un dels
quatre .primers. Queden, doncs, descartats.
Els 32 restants han encertat els quatre p ri

-mers elegits.
D'entre el que més s'acosten :a la candi-

datura elegida, són el senyor Piet i el senyor
Josep Casas, que han votat les següents
candidatures: Rucabado, Civera, Cambó,
Pla, Montoliu. I Pla, Rucabado, Cambó,
Civera, Pare Vallet.

Es a dir, que només s'han equivocat en el
cinquè lloc. Tots el altres han posat un no
elegit en primer, segon, tercer o quart lloc,
per la qual raó les seves candidatures no
són tan aproximades com les dels senyors
Piet i Casas.

Així, doncs, la llista dels quatre guanya -
dors de premi s'ha establert en la següent
forma:

t r premi: Sr. Antoni Majó.
zn 	o'	Sr. A. Fernández Bolana.
3r	 »	 Sr. Piet.

4t »	 Sr. Josep Casas.

Aquests senyors, als quals felicitem pú-
blicament pel seu encert, .poden, doncs,
passar per la redacció de MIRADOR on, prè-
via la deguda comprovació, els serà lliura
el val corresponent per a recollir a la Lli
breria Francesa o a la Llibreria Catalòni
els llibres que vulguin escollir, en la tria
dels quals els desitgem tant d'encert coni
el que han tingut en la tria dels noms.

EI nostre intent en organitzar aquest con
curs ha estat purament el de procurar al
nostres lectors un divertiment estival. Qu
hem encertat, l'èxit, demostrat amb la nom-
brosa votació, ho prova prou.
E1 que no farem serà treure conseqüèn.

citis del resultat de la votació. Això és mi
lla que ho facin els afavorits, sobretot, na-
turalment, els que tenen un nombre de vot!
considerable.

Es difícil de destriar les intencions d
molts dels votants, que han combinat eh
cinc noms obeint a raons, capritxos o anti
paties impossibles de determinar. Algun
d'ells semblen haver donat preferència, er
la seva tria, a la plàstica dels personatges
Però el nom del senvor Cambó obeeix segu
rament a la seva popularitat perdurable
En la majoria, però,. traslluu una opini
i la coincidència de moltes opinions d'a
questes potser és una cosa un xic simpto
màtica.

La major curiositat la presenten, però, le
candidatures que porten afegit al nom del
votats algun qualifiactiu o alguna indicaci
a fi d'augmentar la comicitat de l'escena
Sentim no poder-les publicar.
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Quan vulgueu adquirir una màquina d'escriure consulteu -nos
Aquesta casa és absolutament formal

Màquines de totes marques: noves, reconstruïdes i d'ocasió
Taller ben muntat per a adobs i reconstruccions. Abonaments
Representants de ]'atril "KOPI" i multicopistes "PERFECT"

D'UN 5 A UN 10 PER 100 DE DESCOMPTE PRESENTANT AQUEST ANUNCI

FETS DIVERSOS ELS LLI8RE9
Conte inèdit d'ANGEL FERRAN

Entre les qüestions més interessants que
per allà l'any 1929 es discutien, quan
—tothom se'n recorda —, la crisi d'assump-
tes a discutir havia arribat a preocupar
seriosament el món intellectual i tants els
laboratoris de química com els de bacteria
logia, tants els observatoris astronòmics
com les oficines d'estadística estaven pre-
ocupats per trobar-hi remei, una de les
qüestions, diem, que més interès despertà
entre unes quantes persones cultes fou la
de la manca del sentiment religiós en el
nostre poble. L'un ho atribuïa a un bacil;
]'altre deia que era llei d'herència, i el
tercer que era degut al medi ambient. Però
ni arribaren a posar-se d'acord ni hi tro-
baren remei. En l'únic que tots s'avenien
era que el fet existia; però fins fa poc, que
la malaltia ha pogut comprovar-se aanb el
seu guariment, no s'havia pogut saber si
aquest acord mutu era degut a la necessi-
tat també mútua d'un motiu de conversa.

Ara, però, que aquella esgarrifosa època
ha passat gràcies a la insistència dels des-
cobriments científics que han demostrat una
constància digna de tot elogi, no és cap se-
cret per a ningú que la veritable causa
foren les diabòliques intrigues del mateix
diable en persona—allunyat ara gràcies al
meravellós matafocs antisèptic la marca del
qual no donarem perquè nosaltres les pro-
pagandes no les fem si no són pagades

—el qual trobà la manera d'inficionar l'am-
bient de tal forma, que pels mateixos sants
n'hi havia per tirar l'aurèola al foc.

Es aquesta la causa, que, al mateix temps
que crisi de religiositat hi hagués crisi de
santedat. I no pas que no n'hi hagués de
sants, no; sinó que tot, l'ambient, els ho-
mes, les dones, els descoratjava d'actuar i
s'abstenien, avergonyits, d'ésser-ho i s'es-
corrien clandestins i esmaperduts.

Ha passat prou temps, però, perquè es
pugui fer història sense por de ferir sus-
ceptibilitats. Es per això que citarem dos
cassos concrets que, com pot suposar el
lector, estan triats expressament par re-
forçar els nostres arguments. A l'època a
què ens referim els dos fets foren publi-
cats per tots els diaris a la secció de "fets
diversos"'. L'un fou titulat simplement
"Atropellament "; l'altre, "Els graciosos del
carrer". Deia el primer:

A les dues de la matinada d'ahir fou
atropellat a la Rambla de Santa Mònica
per un automòbil carregat de "juerguis-
tes" Pere Gaulichs Lozano. Traslladat ei
ferit a la casa de Socorsos del carrer de
Barbarà ]i foren apreciades ferides de tal
gravetat a ambdues cames que calgué
transportar-lo a l'Hospital de • la Santa
Creu, on li foren amputades immediata

-ment. L'automòbil desaparegué, sense que
fos possible pendre-li el número."

1 el segon:
"Ahir fou detingut al carrer de Pelai un

vell indecent que no volgué donar el nom,
que no content amb dir poca-soltes a una
noia, arribà a abraçar-la. E1 públic inten-
tà apallissar el pocavergonya que, gràcies
a uns guàrdies de seguretat, es pogué lliu-
rar del seu merescut."

I bé, aquests dos fets diversos són ben
bé signes dels temps que corrien i de la
influència diabòlica que en ells imperava.
i que afortunadament ha pogut ésser eli-
minada. I avui, que ja no pot haver-hi cap
compromís, com a testimoni presencial dels
dos fets, els relataré tat i com ocorregue-
ren. ¿Quants altres fets diversos igualment
insignificants en aparença podien tenir
un origen semblant?

Vell, molt vell, com a resultat probable
d'una vida llarga i possiblement penosa, el
sant home no es trobava pas a la fi de les
proves. Cansat de les temptacions del desert
havia arribat a la ciutat on la realitat les
fa menys perilloses perquè el dimoni ha
hagut de comptar constantment amb les
imperfeccions de la naturalesa. L'home,
però, no era pas un renegat; no havia pas
sucumbit; el que potser cercava era reno-
var la força de la temptació, embafat com
estava de les creacions diabòliques la per-
fecció de les quals ja no li costava géns
d'apartar, ajudat del fàstic. Ací el mateix
contrast li faria més apreciable l'adversari
i el seu temperament esportiu es veuria
satisfet amb més dures proves. I arribà nin

-gú no sap com. Ningú no li ho preguntà
tampoc i l'home començà la seva vida de
penitència i de miracle a casa nostra.

Tots l'haureu vist, si acostumeu a sortir
de nits, per la Rambla, a darrera hora.

Caminava com un home que boj foraster,
es troba a casa seva, com fan tots els po-
bres. La seva llarga barba blanca li estal-
viava camisa i corbata; un llarg i vell
abric el tapava fins els peus i aquests, per
culpa de les soles gastades, tocaven més
a terra que no pas els de molts homes car

-regats de seny i de pessetes. I, no obstant,
era un àngel. Si per casualitat s'apartava
de la Llum dels fanals — cosa que evitava
tant com podia —, una estranya i ben na-
tural fosforescència Ii sortia del clatell.
Duia constantment un llibre a la mà. ¿Com
vivia? Això ja és demanar massa: jo no
hi vaig parlar mai; només sé que era un
sant home pel que li vaig veure fer i so-
bretot pel mal resultat que li donà el que
féu. Donava la mateixa impressió de bona
fe que us produeix un prestidigitador al
qual li surten malament els trucs. Però en
aquest cas no era obra de la poca habilitat
de l'home, sinó de la perversió dels temps,
que és el que calia demostrar.

Cap allà a les cinc de la matinada la
Rambla és quasi .bé deserta. La darrera
tongada de calaveres encara no ha sortit
dels cabarets i la primera fornada de ver-
duleres de 'a Boqueria no hi ha arribat
encara. Es un temps molt curt, que coin-
cideix amb ]'apagar-se els fanals i comen-
çar d'encendre's el dia. La Rambla es pot
dir aleshores que és deserta. E1 nostre sant
home es disposava ja a retirar-se del de-
sert, quan se li acostà, arrossegant-se da-
munt un carretó de rodes baixes i ajudant

-se amb les mans com a propulsor, un indi-
vidu cargolat damunt unes cames primes
i impotents, arreconades ai fons del minús-
cul carretó (un "cul-de-jatte" que en diuen
els francesos, país on deuen abundar més
que a casa nostra puix que li han donat
nom, o país més cortès, ja que no l'ha des-
preciat com nosaltres a -demanar-li una
gràcia de caritat per l'amor de Déu.) Si en
seria de desgraciat que anés a trucar a tal
porta!

El sant home butxaquejà més per vist
que amb convicció — és el gest dels sants
homes, i d'altres encara a l'hora de pa-
gar — inútilment. El desgraciat seguí amb
la mà estesa. ¿Era possible de decebre la
fe d'aquell pobre? El sant tingué aleshores
una inspiració. ¿I si provés? Els seus
llargs sacrificis, les seves oracions i deju-
nis de tota una llarga vida, no li perme-
trien fer el miracle? Amb la seva mà aga-
fà la del mendicaire; li posà l'altra damunt
del cap i li digué:

—Aixeca't.
Simplement.
Com la cosa més natural del món, l'altre

obeí. ¿Quina transformació s'havia realit-
zat en e11? Se sentia les cames fortes, àgils,
només les mans li semblaven ara un parell
de peus balders. Se sentia lleuger, com si
no toqués de peus a terra. Meravellat, foll
d'alegria, començà de saltar i córrer. Veié,
de sobte, a la vorera, el vigilant amb el
qual havia tingut llargues converses nits
passades, sobre la possibilitat del seu gua-
riment pel mètode del doctor Asuero.
Corrent i saltant travessà el carrer per
anar a donar-11 la bona nova quan...

Brunzent, trepidant, ple fins dalt de pa-
relles enfollides, sortides de l'infern en
viatge circular, es precipità un automòbil
monstruós, Rambla amunt, deixant corn a
estela un fum pestilent, un terrabastall de
clàxon i una corrua infernal de crits, ria-
lles i xiscles, i al bell mig del pas de car-
ruatges el nostre captaire contemplant, a
tres passes d'ell, el seu parell de cames
noves, robustes, per sempre inútils.

—Quins temps, Senyor, quins temps!
—barbotejà esglaiat el sant home—. N'hi ha

per perdre la fe!
I en aquell precís moment naixia el dia.

Ja no tornà a sortir de nits; s'ajocava
com les gallines, i passà temps.

sao

Bella com un àngel, ,però geperuda com
si el brot de les ales no li acabés de re-
bentar, passava cada dia de set a vuit pel
carrer de Pelai. D'altres menys belles pro-
vocaven ]'admiració i les mirades insis-
tents; les que anaven dirigides a ella eren
ràpides i plenes de llàstima. Si no fos... 1
ella passava quasi amagant-se com aver-
gonyida. Algun pocavergonya, encara, la
mirava, de vegades, però la mirada era
més plena de perversió que de desig, i ella
enrogia.

I això cada dia. I ella cada cop passava
més de pressa, mirant de cua d'ull les al-
tres, menys belles, com triomfaven. Era un

cas ben trist, digne d'una novella senti
-mental.

El nostre sant home la veia passar des
del peu d'una porta on s'havia instal•lat
per a, en mig de la multitud, fer les seves
meditacions. I cada dia el nostre sant home
sentia dintre seu com una espina que el
burxés, una mica més endins cada cop. La
mirava paternalment i comprenia que si
aquella noia, ben humil i ben humiliada,
pogués ésser com les altres, de cos i de
figura, seria un àngel damunt la terra.

Un dia es decidí, l'esperà amb impacièn-
cia com un enamorat; sentí les mateixes
angúnies : potser ja ha passat„ ; «i si no
passés ?" I els seus uils furgaven en la
multitud ,per veure-la.

E1 cor li feu un salt: era ella que s'acos-
tava, com sempre, d'esquitllentes; semblava
que hagués après de fer-se invisible. Però
ell la veia, i la veia bé; el cor li anava ava-
lotat. Passà ella, i ell la seguí a dues pas-
ses; les cames li flaquejaven; semblava com
si no l'hagués d'atrapar. Féu un esforç i se
li posà al costat; amb els ulls al cel Ii posà
una mà a la deformada esquena i l'altra al
cap, al mateix temps que pronunciava una
oració. Però un xoc violent a la galta i uns
esgarips l'interromperen.

—Poca-vergonya! Indecent! Què s'ha cre-
gut el vellot? — li cridava irada la xicota,
vermella d'indignació, més bella que mai,
arrogant, esvelta (cal dir més esvelta que
mai), amb les mans a punt de repetir l'ex-
periència en les galtes eixutes del sant.

Un grup imponent es formà tot seguit.
L'hora, el lloc, el carrer de Pelai entre set
i vuit de la tarda! Tot seguit sortiren de-
fensors a la xicota i el pobre vell hi hauria
perdut, almenys, les barbes, si un guàrdia
amb veu indiferent no hi hagués tret el nas
per preguntar què succeïa.

Mil explicacions sortiren de cent cinquan-
ta boques; "un vell degenerat"; "pi'ropos
grollers ", "i l'havia abraçada! "; "i aneu a
saber el que hauria succeït si ella no es de-
fensa!"

Ningú no s'entenia; el pobre home feia
mil esforços, i tots inútils, per explicar-se.
El guàrdia posà una mica d'ordre; un orde-
nat desordre, que diríem, i aconseguí que en
comptes de cridar, parlés la gent. La noia,
avergonyida, vermella com un perdigot i
amb els ulls plens de llàgrimes, explicà l'a-
gressió: Com cada dia a aquella hora, tor-
nava de la feina, quan el sàtir se li tirà al
damunt, l'abraçà i li digué grolleries. Sort
que tingué prou esma per cridar i clavar-li
una bufetada. Això tothom ho havia vist.

Efectivament, tothom ho havia vist i tot-
hom sentia la mateixa indignació.

El guàrdia es dirigí aleshores severament
al vellet i l'omplí, tot agafant-lo per endur

-se'l, de paraules tan grosses com severes.
En un respir del guàrdia l'home protestà;
en mig dels comentaris indignats pogué fer
sentir la seva veu:

—Jo... aquesta noia.•, era geperuda... i
jo...

—Geperuda!, saltà l'al•udida. I encara
gosa insultar-me! Geperuda, jo? I on veieu
que sigui geperuda? Treieu-me'l de les
mans?

I com una fúria se li abraonà, i en un
moment no li deixà cap pèl — si exceptuem
dos o tres blens escampats ací i allà — en
ota la venerable barba.
I el sant home, tan expeditivament afai-

tat, fou portat finalment a la presó, lloc
tranquil si n'hi ha, per meditar, lluny de
perills i de temptacions, i especialment
lluny de la perillosa temptació de practicar
el bé.

ANDEL FERRAN

UNA GUIA DE BARCELONA
«Guías P. 1. C. S.)) acaba d'editar una

guia de Barcelona. No semblarà excessiu
que en parlem des d'aquest lloc si advertim
que gran part d'aquesta Guia és obra de
Feliu Elias.

Efectivament, vi trobareu aquella Des-
coberta de Bas'celona que signada per Joan
Sacs haureu pogut llegir no fa gaire a La
Publicitat. Això vol dir quin interès té per
als barcelonins tota la primera part del lli-
bre, que hom llegeix de gust sense necessi-
tat i tot, al contrari del que sol passar amb
la major part de guies, obres (diguem-ne)
de consulta únicament.

1 aquesta Guia de Barcelona és també
una excellent guia en tots els altres aspec-
tes que caracteritzen les obres d'aquest gè-
nere : carrers i llur numeració, serveis pú-
blics, excursions més típiques pels voltants
de Barcelona, etc., etc.

Assenyalem també una feliç iniciativa: la
d'haver suprimit el gran llenço] de paper
d'un sol pla general plegable de la ciutat,
substituint-lo per plans parcials, infinitament
niés clars, més manejables i més exactes,
ja que la urbanització Cerdà és, en molts
trossos de la ciutat, més virtual que real.

Els editors anuncien per a una pròxima
edició, la inclusió en els plans de les urba-
nitzacions que des del gener ençà s'han fet
a la ciutat.

La realització, tipogrà fica del text i lito-
gràfica dels plans, digna i acurada.

Es una guia no sols utilfssima als foras-
ters, sinó als barcelonins, i amb l'avantatge
que ens fa quedar bé davant dels forasters.

pá-ii

AMBROSI CARRION, Pirateria
11

Continuant l'anàlisi que havíem iniciat al
número anterior, mirarem de donar una idea
succinta de I'arguanent del drama.

Daniel, armador barceloní de comença-
ments del segle passat, té una muller, Eva,
amb la qual el separen bastants d'anys;
exactament divuit, perquè ell en té 43
ella 25 . Daniel es dedica al negoci de com-
prar negres a 1'Africa i vendre'ls a Améri-
ca ; excellent negoci, però que té els seus
riscos. «L'Etre lla inconegudan és el vaixell
que fa servir per a aquest tràfec. Com a
capità hi va un borne decidit, Tristanv (a)
el Negre, que ha entrat a la casa recomanat
per l'associada de d'armador, la senyora Ca-
rolina Romeu, la qual ha volgut premiar i
i estimular així l'amor que Tristany li tenia
o fingia tenir-li.

Però com que el Negre és un home d'a-
qu lis de tirar al dret, tot seguit, aprofitant

-se d'un poder de fascinació irresistible que
té envers 'les dones, es desfà de la senyora
Romeu i roba el cor d'Eva, la dona del bon
senyor Daniel.

En aquestes arriba Misericòrdia, germana
d'Eva, una novícia de 20 anys, plena de
candor i de virtuts. Arriba justament a
temps per a veure el desgavell domèstic de
la casa del seu cunyat a punt d'esclatar en
catà trofe. Res ; Eva és raptada pel capità
Tris ny, i Misericòrdia resta sola amb Da-
niel tota esporuguida, tota trasbalsada, tota
envaïda per una estranya voluptuositat ple-
na de secretes enyorances.	 •

A l'acte següent la novícia ja és mare de
dues 'criatures i viu amb el seu cunyat, a1
qual ha donat aquells infants. Com ha anat
això? No malpenseu : Misericòrdia s'ha dei-
xat dur del bon cor, d'una compassió per
Daniel, que ella veia tan solitari i tan trist.
No és que estigui enamorada del pobre se-
nyor Daniel, que només viu que per a la-
mentar-se i, a més, ja té la seva edat. No ;
pura compassió. Déu meu ! a quins extrems
arriba el zel compassiu en detenminades do-
nes!

1 ja no hi hauria més drama si no fos que
torna Eva, abandonada per Tristany, com
era de preveure. Eva, naturalment, no ho
diu així, sinó que assegura que vé penedida.
Es barallen les dues germanes; però acaben
vivint en .pau ambdues amb Daniel, la una
perquè és la seva esposa legítima ; l'altra
perquè és la mare dels seus fills.

I altra vegada la cosa acabaria dintre de
la millor de les felicitats possibles en aquest
món, si no fos que Tristany compareix per
Barcelona, pobre i tronat; un tal Joanot,
que li té odi, primer, perquè el va voler en-
rolar de mariner per força; segon, perquè
està també enamorat d'Eva, l'agafa i el
duu amarrat a Daniel. Misericòrdia, Eva i
la senvora Carolina Romeu, diplomàticament
pruner i després amb vaheméncia, interce-
deixen per ell. Intercedint, intercedint, Mi-
sericòrdia queda bojament enamorada del
pirata. Verament hauria estat llàstima que
una noia tan hospitalària hagués estat
monja.

Daniel perdona Tristany. Tristany festeja
Misericòrdia, fent-li cantar serenades i àd-
huc propassant-se a saltar pel balcó. Mise-
ricòrdia és misericordiosa : Eva fa el que
pot per a deturar-'a. Quan veu que no hi
ha remei — abnegació o gelosia ? — acoltella
el pirata, a excuses d'abraçar-lo. Després
indica a Misericòrdia que torni a la vora
dels fillets. Ella se'n va carregant amb el
rmort. Assegura que el llençarà a l'aigua.
1 tiren teló.

Un drama pot derivar-se de les situacions
o dels caràcters ; un drama té, a més, una
certa lógica interna que fa que les situa-
cions es derivin motivadament i que els ca-
ràcters tinguin una certa conseqüència. No
és cap drama el fer passar davant del pú-
blic coses tristes sense illació ni fer obrar
els personatges d'una manera gratuita per
tal de resultar així més sorprenents.

Ambrosi Carrion, en compondre aquest
drama, ha volgut prodigar cops de teatre;
escenes d'amor irresistible ; novícies que in-
fanten ; gent que puja pels balcons ; homes
lligats, pistoles, punyalades, àdhuc en un
moment donat, surten els infants, per a
donar una nota més patètica.

De totes maneres, no aconsegueix emo-
donar, perquè falta un drama intern que
motivi aquestes truculències ; no hi ha aque-
lla tivantor per dintre que fa que l'especta-
dor o el lector visquin intensament les es-
cenes. De tan «teatral i exagerat contínua-
ment hom té present que les decoracions
són de paper i els punyals de fusta i els
pirates maquillats.

Tampoc no viuen els personatges.
Aquell pirata ningú no comprèn per què ha
d'alterar els sentits d'aquelles dones ni per
què aquelles dones han d'ésser tan fàcils
de conquistar com unes heroínas de vodevil.
Aquesta facilitat de caràcter precisament és
la cosa més anti-dramàtica del món. Amb
gent d'aquell tarannà és impossible que hi
hagi gaires — ni cap — conflictes Interiors.
Quant al senyor Daniel viu atabalat des que
comença fins que acaba l'obra i és ]'infeliç
més insípid que mai ha trepitjat l'escena
catalana.

A més, podríem senyalar alguna inver-
semblança de detall. Per exemple, quan
duen a Tristanv lligat i, per ordre de Da-
niel, el deslliguen. Llavors el pirata es treu
de la faixa dues pistoles i diu no us mato
perquè no vull,. ¿Qui pot creure's que els
que han lligat a Tristany, sabent-lo tan ter-
rible pirata, no l'han escorcollat abans me-
ticulosament?

RossaxD LLATES

ANTONIO ESPINA, Luna de Copas.

Luna de copas és una d'aquestes novelles
breus de frases girades vers l'interior per
tal de no perdre el curs de l'ànima que
s'escapa per dins com un fil i que per llegir-
les hora s'ha de sentir lleuger, de roba, de
carn, lleuger d'un mateix per tal d'eliminar
les noses que s'interposen a la meravella de
les figures.

Antonio Espina ha fet un relat viu i se-
duidor; un assumpte de platja en el qual
l'estil fa oblidar l'escassa densitat de l'anéc-
dota. Després de tancar el llibre no recordem
ni els noms ni les escenes. Ens queda no-
més un murmuri de mots humides i de Tro-
bes volàtils de noia.

Antonio Espina en Luna de copas s'ha
comportat com un líric que ha vist millor
el trèmor de les coses que el de des ànimes.
Ha tingut la destresa de no deixar mai que
l'anècdota afeixugués les planes pulcres de
prosa i s'ha lliurat amb una voluptat rica
d'encerts a les connexions de l'ésser humà i
de l'objecte.

Quan ha volgut retòrcer els esperits ho ha
fet amb la limpidesa de contorns del seu es-
tu1 que passa sense descompondrce's el ma-
teix davant de les situacions llises de pai-
satge ffsic o anímic que en els avencs' on
campeja la violència o l'anormalitat al fons.
Antonio Espina ens ha dit la seva novella

amb un llenguatge clar, clar de llum, on la
menor incurança o la menor distracció del
gust restaria com una taca feridora.

Ha fet una novella de mots, no d'ànimes.
Aquestes, que han començat sempre bé, han
acabat per trobar el gust de les frases i
s'han entretingut per dins per tal de no in-
terrompre l'alenada lírica de l'autor. Així
han esdevingut suport en ]]oc d'acció.

En algun personatge—com Unamuno, com
Pirandello, com Gide — Espina actua sobre
d'ell tractant-lo com un ésser responsable que
arriba de fora del pla del llibre i per una
acció deliberada de la seva voluntat inte rvé
en els esdeveniments del relat. En aquest
cas, la fressa de carn i ossos del personatge
sembla que anulli la funció del novellista.
Ho sembla només, car als pocs moments
veiem el nou vingut com rutlla assordinat
dins la olofolla de les frases compartint, quan
Ii toca, l'acció que d'antuvi li ha estat pre-
parada juntament amb els seus companys.
La carn i els ossos s'han tornat música i
coloració de mots i al darrera s'hi veu per-
fectament la ploma preocupada del narrador
creant ratlla per ratlla la seva eufonia.

La descripció en el llibre d'Espina ha dei-
xat el lloc a la sensació. No hi ha coses sinó
sensació de coses ; ni ratlles espirituals mi-
nucioses, sinó moments representatius, sín-
tesis. I això és el que el fa estimable.

Després, cap al final, el relat fa un an-
gle tan agut, que sembla que s'hagi trencat
a li hàgin empeltat un costat que no era ben
bé el seu. La figura central del llibre surt
de gla seva posició boirosa, s'afilera en una
activitat fixa, levé un financier potentfssim
i mor de la mateixa manera misteriosa que
morí Loewenstein. La noia que s'havia sen-
tit seduïda per no sé què d'inexplicable que
hi havia en la persona del financier quan
aquest no era més que un ésser boirós, devé
folla, segons sembla, per un ocult contagi.
El seu pare que entrà en escena prescin-
dint del novellista i per un acte volitiu com
els homes de carn i ossos, s'esborra amb
una ganyota de guinvol. No sabem on som.
Seguim només per la bellesa dels .mots.

La platja s'ha fos i els blaus transparents
i les taques de les ombrelles sobre l'arena,
s'han absentat temoregues de veure apuntar
una ombra de fulletó.
Però una idea ens desvia del curs de la

novella que ja fa salts afanyosos per acabar
prest : la mort en ple vol, sobre el mar, del
financiar protagonista, en les mateixes dr-
cumstàncies que morí Loewenstein.

Heus ací un fet revelador. Probablement
l'o riginal desaparició del financiar belga hau-
rà (rapat la imaginació de més d'un novellis-
ta. La figura no pot ésser més seduc•' •••. per
un heroi de novella dels nostres temps. La
seva situació privilegiada en la rindústria i
en la banca, no fa pensar en un dinamisme
de lluites i de conquestes? I un cop al cim,
quin misteriós secret li féu abandonar el cos
a l'abraçada absorbent de les aigües? ta-
I lant tota mena de rastre? menyspreant tota
mena de goigs?

Per què, doncs, la lluita? O millor dit.
Per què, doncs, la mort?
Antonio Espina diu només que aquesta

fou deliberada i assaja de provar com fou
també premeditada.

1 les causes? Pensem que aquelles elucu-
bracions de l'alcohol — llacuna del seu lli-
bre — no pretenen sortir-se del límit bell i
movedís de la frase.

La figura, doncs, resta intacta. (i).
RAV4ox XURIGUERA

(1) Després de fetes aquestes ratlles ens en-
terem que la Nouvelle Société d'Editions acaba
de lliurar La role et la mort d'Alfred Loewen-
stein de M. Maurice Privat. Es tracta, però,
d'una descripció del personatge tot seguint l'e-
volució de la seva carrera. No hi ha cap inten-
ció de novellar les aventures del gran financien.

LLIBRES DE LUXE
A Catalunya hi ha, relativament, un con-

sum important de llibres de luxe, francesos
en llur majoria. Els tiratges en papers es-
pecials d'obres catalanes són, en general,
collocats en quasi llur totalitat.

Segons rumors que ens 'han arribat, hi ha
alguns editors i impressors que projecten
obres o colleccions de luxe, d'autors cata-
lans. Gairebé diríem que, més que projec-
tar, el que fan és avantprojectar. Però no
per això la notícia és menys satisfactòria.

El que no fóra tan satisfactori, per exem-
ple, seria que sota la denominació d'edicions
de luxe ens trobéssinn amb alguna cosa com
aquesta darrera edició (dita de luxe!) de
L'auca del Senyor Esteve.

cQL L8CCI6 LES ALES ESTESES • Dimarts, dia lo J 0 S A FAT. 96 planes
POPULAR	 423 — CORTS CATALANES — 423	 • surte) volumen v!	 novella de P R U D E N C	 B E R T R A N A • 70 cèntims



Agència exclusiva per a la venda de

MIRADOR

Societat General Espanyola

de Llibreria, S. A.

Barbarà, t6	 Telèfon 12781

BARCELONA

J

1+ .

— Trobo que en passeu molt poca via d'es•
ccmbrar.

— Es que amb el vent que fa, faria més
feina amb un caçapapallones.

(The Humorist.)

z EL TEATRE
El desprestigi
dels poetes

«De què serveixen els poetes ?n
Heus aquí una pregunta vana com pre-

puntar quina finalitat té la vida i el món,
•o quin sentit metafísic tenen les quatre es-
tacions de l'any o altres per l'estil.

Amb tot, a la nostra terra, entre publi-
cistes datats d'una pedanteria ingènua, ha
estat de moda considerar la poesia i els poe-
tes com una mena de paràsits de la cultura,
sense considerar que, si trobéssim això dels
poetes, què hauríem de dir dels crítics i àd-
hue de tota la resta de la literatura, con-
siderada amb un estricte criteri d'estudiant
d'economia política.

Aquesta croada antipoética ingènua, si
hem de dir la veritat, no era sinó una reacció
contra d'un altre ingenu embadaliment de
lirisme que, dut a l'extrem que es duia, po-
dia ésser qualificat de (dironismen sense man-
car a l'exactitud gens ni mica. Però la cri-
dòria d'aquells crítics ha estat tan vehe-
ment que han arribat a estroncar la nostra
producció poètica per sota del nivell normal
i sanitós en tota cultura cortn cal.

Algú dirà que és impossible que les coses
de l'esperit puguin ser regides pels decrets
d'algun crític-periodista. Però nosaltres te-
nim ben a ,prop un exemple que ho confir-
ma : ens referim a la generació dita nou-
centista, capitanejada per Xenius.

Eugeni d'Ors, brillant periodista aleshores
— i encara avui, malgrat el seu cosmètic —,
va pontificar indiscutiblement elevant la in-
tellectualitat catalana durant un tros dels
començos del nostre segle. Doncs bé ; quan
Xenius opinava hi havia inicis, a casa nos-
tra, de novella i teatre, casolans però viva-
ços; va bastar amb les seves prèdiques en
pro del refinament perquè a tothom se li
glacés la ploma al capdavall dels dits, de por
de no dir coses prou fines ni prou cultes.
Ningú no gosava escriure més assaigs crítics
o poemes. La poesia i la prosa van acabar
per ésser escrites en un estil enrinxolat i
enfarbalanat que era impossible d'entendre.
Com més endavant anàvem per aquest ca-
mí, més eixorca es tornava la mentalitat
dels nostres homes. Cada vegada la gent
parlava amb veu més baixa i amb accent
més estret.

A força de sensibilitat combinada estra-
nyament amb cinisme, En Pujols no queia
de ple en aquesta elegantitzaoió de basar cul

-tural. En Pujols que, un dia, en acabar una
conferència de Xenius, va acostar-se-li i h
va dir:
- Et felicito, noi ; només m'hi sobra

aquell acoent lleidatà.
Xenius feia ]'accent lleidatà, estrenyent

els llavis, Per tal de donar-se un tirat de
boca més preciosista. I tot de personatges,
aleshores, v-inga estrènyer els llavis i parlar
baixet, baixet. Un dia era un company d'es-
tudi que feia uns quants anys que no l'ha

-víeu vist i que us el trobàveu fet un nou
-centista ; I'altre dia era l'adroguer de la

cantonada que el vèieu, i us en sorpreníeu,
escoltant una conferència a can IBatlló.

¡ Quina feina va donar reviscolar el nostre
teatre i la nostra novella, escanyats per
aquesta mascarada molieresca de culs de
cafè noucentistes, refinats, carregats d'or-
gues, que anaven i venien de l'estranger
com qui va i ve de la Meca, i, en comptes
de cercar-hi les valors fermes, fonamentals,
duien, com les modistes, «les últimes nove-
tats de la temporada»! Quina feina que ha
donat de refer el teatre i la novella!, i en-
cara, encara...

La poesia d'aquell temps, tota plena de
metàfores manllevades a l'argenteria i a les
arts plàstiques (Historia del Arte, de Pi-
joan), avui no pot llegir-se ni per a fer venir
la son.

w*«

Es una de les poques veritats d'aquesta
vida, que els homes tendim a esmenar un
abús amb l'altre. Al bell cor de tot aquell
món compost i artificiós es congriava una
niarada de petits salvatges.

Un gra de sentit comú estava de la seva
banda, però ! Van començar a escriure pels
diaris d'una manera truculenta que, donat
el grau d'empedreïment refinat que regnava,
podia passar per un to natural. El seu lema
era la naturalitat ; semblaven aquelles per-
sones que amb el pretext de la franquesa,
us diuen totes les malcriadeces i imperti-
nències que els passen pel cap. Aixf com es
viu al dia, ells escrivien al dia ; avui deien
blanc J demà negre de les coses fonamentals
de tots els ordres ; si descutien, miraven de
fer riure per a captar així el vot del lector
d'una forma deslleial. Es complaïen a des-
pistar el públic, parqué sí, perquè era més
senzill, per mandra. Els seus antecessors,
els noucentistes, havien estat dogmàtics i
sistemàtics d'una manera improvisada i poc
sòlida ; ells eren fugaços i virolats. La qües-
tió era passar ]'estona.

Grans paisatgistes ; això sí. El paisatge,
que no és home ni dona, s'ho deixa dir tot.
Fent paisatge és difícil de dir si sou superfi-
cial o profund, per mica sensible que sigueu
en descriure'l. Obriu bé els ulls i aneu po-
sant el que s'hi pinta. Quatre metàfores,
segons el vostre temperament personal, i ja
està fet ; ni composició, ni anàlisi ; tot és
fàcil i Ilisquent. Modern, per afegidura.

No sabem per quina raó, la gent d'aquesta
tongada, més aviat poetes, ene que esc riguin
en prosa, per tal com ho rebien tot de la
intuició i res de la reflexió i de l'estudi, se
les va empendre contra dels poetes en vers.
Posaven en guàrdia la gent contra del li-
risme ; com si perquè un lector passa un
quart d'hora al dia extasiat llegint poesies,
tingui de perdre el tren forçosament. Cul

-paven la poesia de l'endarreriment de la
prosa.

No ; l'endarreriment de la prosa era culpa
dels prosistes, com vol el sentit comú. Era
obra dels que precisament protestaven. La
seva prosa, colorida i lassa, picant però
gens intelligible, només era capaç de des-
criure, rondinar o elogiar sense mida. Tan
aviat com calia dir alguna cosa, la pobra
prosa s'esfilagarsava, com un núvol contra

una roca.
R. LL.

MUSIC-HALL.
LA NOVA REVISTA DEL COMIC

Es diu ¡Olé! ¡Olé! i la signen els senyors
Sugranyes i Amichatis ; música del mestre
Clarà.

La gent del Còmic han tingut molt inte-
rès a fer constar que ¡Olé! ¡OIé! és un
espectacle de circumstàncies, modest, es-
tiuenc, sense pretensions... Una revisteta
per sortir del pas, vaja. Tot això està molt
bé ; però encara n'estaria més de bé que,
si tantes ganes tenen de presentar un espec-
tacle modest, estiuenc, sense pretensions, et-
cètera, que organitzin un joc de cartons o
un concurs de bitlles i que facin pagar deu
c.ntims l'entrada. Llavors, ningú tindrà res
a dir-hi. Però això de donar tantes explica-
cions per eixalar les possibles illusions que
es pogués fer el públic i fer-li pagar, de
passada, els mateixos preus que quan es
presenta una arxi-super-hipen-revue, ja no
ho trobem tan enraonat.

Encara que, a la nostra manera de veure,
el fet de presentar un espectacle modest
— ens referim al cost material — no obliga
forçosament a que aquest espectacle tingui
d'ésser una llauna insuportable, sense ori-
ginalitat, sense gràcia i sense bon gust.
Perquè amb el cas del Cómic potser ja ha
arribat l'hora de començar a dir una
mica la veritat. I aquesta veritat és que el
p'oduceur Sugranyes és un dels tants blufs
que s'han fet empassar al públic d'aquest
país. Si En Sugranyes fos realment un
home sensible, àgil i ántelligent, com se'ns
ha intentat fer creure a base d'una copiosa
campanya periodística, ja seria hora que
no dissimulés més i ens ho comencés a de-
mostrar. Dóna la casualitat que tots els
grans èxits d'En Sugranyes han estat acon-
seguits portant al Parallel el quadro tal o
qual d'una revista de París. No recordem
una sola cosa original, un intent de reno-
vació, de finor, de bon gust, que ens hagi
arribat pel seu cantó.

I el fet és que tant En Sugranyes com els
altres Qroduceurs o aficionats a Qroduceurs,
hi van bastant sovint a París. No sabem pas
de què els serveix. Aquests viatjants «artís-
tics» ens recorden el cas d'un escenògraf de
Barcelona que va anar a la capital de Fran-
ça per primera vegada. Quan va tornar, va
dir a les seves amistats que el que l'hi ha-
via agradat més era una carnisseria.

— Figureu-vos — deia — que a l'entrada
hi havia tres graons de marbre i, a més,
els vedells estaven tots guarnits amb pape-
rets daurats...

s*«
¡Olé! ¡Olé! és un •pastitxo a base de cas

-tanyoles, de barretines i, com a gran truc,
es torna a fer sortir en escena la figura ve-
nerable de don Angel Guimerà. Aquesta dé-
ola d'explotar el sentiment del públic refre-
gant-li pels nassos els prestigis més estimats
del pafs, contitueix un abús vergonyós i in-
tolerable. Per altra banda, la revista no
ofereix ni una guspira de finor, de novetat.
A senyalar, tan sols, la bona voluntat de
l'escenògraf que, en alguns decorats, ha
aconseguit superar l'ambient de carrinclo-
neria que pesa sobre l'escenari del Còmic.
La música del mestre Claré, una mica
tnenys dolenta que les altres vegades.

J. M. P.

ENTREACTES
Qué fa En Nolla?
Primera notícia : En Nolla deixa els de

Romea per anar amb En Santpere,
Segona notícia : En Santpere diu que En

Nolla, efectivament, s'ha compromès per ac-
tuar a l'Espanyol.

Terbera notícia: En Nolla desfà el com
-promís amb En Santpere i se'n va de pri-

mer actor amb la Elena Jordi.
Quarta notícia : L'Elena Jordi confirma la

versió anterior.
Cinquena notíoia : En Nolla ha desfet el

nou compromís amb 1a Jordi.
Sis na notícia: En Nolla s'ha tornat a

oferir a ]'empresa de Romea.
I ara, el poble es pregunta: Què farà En

Nolla?
*x^

•Remei Cosmos, si no la més illustre, al-
menys la més bufona actriu de teatre cata-
là, ha estat sollicitada per actuar en les
companyies d'En Santpere i de l'Elena Jordi.

Darrerament, però, s'ha decidit per la
Jordi i, si no hi ha res de nou, 1a próxima
temporada la veurem actuar al Goya.

Per cert que l'Elena Jordi, que no és em-
presària del teatre, com s'havia dit, sinó so-
lament empresària de companyia, té un
gran interès a buscar-ne un director artís-
tic de categoria.

Qui seré?
Hom parla d'En Manuel Fontanals...

***
Decididament, contra tots els rumors pes-

simistes que van córrer, ]'Enric Borràs farà
temporada de teatre català al Nou, des del
desembre fins al gener.

Té formada ja la companyia. Actrius : En-
riqueta Torres, Matilde Xatart, Carme Jar-
que, Carme Domènec, Teresa Molgosa,
Anna Peris, Francesca Virgili i Francesca
Castells.

Actors: Enric Borràs, Enric Lluelles, Joa-
quim Montero, Francesc Villagómez, Joan
Cumelles, Ramon Tor, Emili Perelló, Enric
Guitart (fill), Arboix i Fusquet.

Debutaran amb el drama en tres actes
Peter's Bar, que firma en Ramon Vinyes.
En Vilaregut els ha fet una adaptació del
Boris Gudonoff, que es diré El Tsar ma-
leït.

Compten també amb obres de Puig i Fer-
reter, Millàs Raurell, Carrion i Montero.

La próxima temporada, doncs, tindrem sis
companyies de comèdia que faran teatre ca-
talà (Novetats, Romea, Espanyol, Talia, Nou
i Goya) i dues que faran teatre castellò (Po-
liorama i Barcelona).

ELS EMPRESARIS 1 LA PRÓXIMA TEMPORADA

Josep frau
L'empresari del Romea no ha cornençat

de lligar caps en vistes a la pròxima tempo-
rada fins fa tres o quatre dies. La tournée
de El procés de Mary Dugan l'ha tingut
molt ocupat viatjant d'una banda a l'altra
de Catalunya i, com dèiem, fins ara no s'ha
pogut dedicar de ple a ]'organització de la
temporada vinent. Per tant, el senyor Grau
no posseeix encara dades exactes.

— Quan será la inauguració de la tempo-
rada?

— El dia i9 d'octubre, probablement.
— Amb quina obra?
— No ho sabem, encara. Però volem inau-

gurar amb una obra inèdita de l'Ignasi
Iglesias. No sé si seré Els emigrants o un
drama que estava escrivint per nosaltres i
que va deixar gairebé acabat, abans de
morir.

— En aquest cas, qui completaria l'obra?
— Això és el que encara hem de decidir.
— Molt bé. I amb quines altres obres

compteu?
— La sorpresa d'Eva, de Millás Raurell

La Quimeta maca, adaptació de Balzac, per
Salvador Vilaregut ; Com més serem, més
riurem, de Gastó A. Màntua ; El Pla de l'Os,
de Manuel !Fontdevila ; encara no tenim el
títol d'unes obres que ens han promès San-
tiago Russinyol, Salvador Bonavia i Juli
Vallmitjana.

— I d'obres estrangeres, quantes en te-
niu?

— Només tenim Prise.
— Quan penseu estrenar-la?
— Pels volts de Nadal.
–^ Hi teniu tanta confiança com en El

procés de 'Mary Dugan?
— Amb aquestes coses no es pot dir mai

res. Frise és també una obra de carécter
sensacional, però totalment diferenta de la
Mary Dugan.

— Heu vist la campanya en contra que
se us ha fet a aquest propòsit?

— Està clar. Trobo que no tenen raó. En
tots el teatres del món es representen obres
estrangeres. No sé per què nosaltres hem
d'ésser una excepció. A més, el dia que els
autors locals portin obres que interessin tant
el públic com aquestes de les quals parlem,
no .passeu ànsia, que no tindrem cap mena
de necessitat d'anar a buscar res a fora de
casa.

— L'èxit de la Mary Dugan ha estat molt
considerable?

—Veureu : en portem fetes unes dues cen-
tes representacions i ens ha permés de sos-
tenir durant tot l'estiu a la companyia sen-
cera, pagant-los els mateixos sous que l'hi-
vern. En aquesta tournée hem representat,
a més a més, Els fills, La bruixa blava i
La novicia de Santa CIara.

— I econòmicament, com ha anat la cosa?
— Unes xifres us en donaran una idea:

les representacions de la Mary Dugan ens
han 'produït un promig de recaptaoió diària
de 2.400 pessetes, i les representacions de
la resta del repertori ha donat un proanig de
I.200.

— Quant a la companyia, hi haurà gai-
res variacions?

— No. Hi ha les baixes d'En Nolla i
En Guitart. Busquem un substitut per En
Nolia. Quant als altres, els mateixos de la
temporada passada, sota la direcció de Pius
Daví i Maria Vila.

— I de la nova forma de pagaments dels
drets d'autor, què en pensen vostès?

— Hi estic completament d'acord. La
qüestió és molt senzilla : com més diners
guanyarà l'autor, més bé anirà per l'empre-
sari. Altrament, els autors es podran con-
vèncer de la força de la seva obra. Res
niés contundent que les liquidacions de ta-
quilla. A mi no em fa ires de pagar 400 pes-
setes a un autor si la seva obra me'n fa re-
captar quatre mil. El nou sistema de paga-
ments de drets instaura una mena de colla-
boració, de forçada intelligènoia entre l'au-

tor i l'empresari.
— Perfectament. Té alguna altra cosa per

dir-nos?
— Sí. Que en aquesta casa, contràriament

al que han volgut suposar alguns, hean de-

fensat i seguirem defensant el teatre català.
Darrerament hem rebut, per exemple, dues
proposicions molt avantatjoses d'empreses de
Madrid que volien llogar el Romea. No les
hem pas acceptat. Hem rebut també tota
mena d'ofertes per llogar aquest teatre a
empreses de cinema i de teatre més o menys
especial. Ja veu que n'hem fet cas. Si a
algú el molesta extraordinàriament que fem
alguna obra estrangera, que prengui una
mica de paciència. Una cosa aguanta l'altra,

cregui'm.
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Sergi de Diaghilew

o de la oouotat dintre de I'a^

En art, les possibilitats són infinites. La
set d'infinit dels artistes romàntics sembla
avui haver passat del camp del sentiment al
de la sensibilitat. El sentiment tendeix a
buscar repòs etern . L'amor i, després, la
mort. La sensibilitat busca sempre «crear
una nova sensación. Així com a l'art antiga
la perdurabilitat era el material, a la mo-
derna és la velocitat. A ]'art antiga li calia,
per realitzar-se, l'espai sòlid, impenetrable,
immòbil ; a la moderna, el temps llisquent,
fugisser. L'espai ferm no admet la contra-
dicció dintre la seva massa. Res no pot és-
ser blanc i negre alhora. Dintre del temps
alat, la contradicció es realitza : tan aviat
això, tan aviat serà negre. Ahir, per això,
regnaven les arts de l'espai. Les del temps
havien de pendre les seves lleis ; la música
simfònica era una arquitectura simfònica;
avui l'arquitectura ha de fer-se una horri-
ble violència, s'ha de mutilar tot element
decoratiu, romandre un sòlid geomètric pe-
lat per tal que l'arrossegui una llei de fluèn-
cia musical.

Picasso, Strawinsky, els artistes més re-
presentatius dels nostres dies, posseeixen
una set de realitzacions infinites que els fa
renovellar la seva tècnica, el seu estil a cada
obra. Diríeu que volen esgotar totes les
possibilitats de l'art ; néixer un artista di-
ferent ; és tan cert que àdhuc la sensibilitat
depurada de tot element «espiritualista» té
els seus vertígens metafísics.

Sergi de Diaghilew va sentir com ningú
aquesta mena de vertigen : potser l'explica-
ció, el perquè ell, tan artista, no hagués
creat res, ha de cercar-se en aquesta cons-
tant trepidació duta a l'últim extrem. L'àn-
sia de renovellament no li donava temps
per a les gestacions fecundes. Però, en can-
ui, li esmolava el sentit d'endevinació i de
direcció, per tal d'aplegar i dominar els ele-
ments que havien de crear-li l'obra per a
ell desitjada. Diaghilew era com el temps,
que diríem que no existeix perquè no el
veiem ni el toquem, però que, amb el seu
pas, fa néixer i viure totes les coses, i, fent

-les morir, priva que impedeixin la naixença
de les novelles. Diríem amb Shelley (Oda
al vent de l'oest)

Destroyer and Qreserver.
Des de la seva baralla amb el príncep

Volkonsky a 1'Exposioió de teles històriques
russes de 1904, on aplegò 4.000 teles: d'a-
leshores a l'exposició de París, l'any Igo6;
a la creació dels «ballets russos» amb la
coreografia de Fokin, l'any 1908; a l'estre-
na de Petruix ea, l'any 1911 ; al Sacre du
frintemps ; a la temporada de Falla ; a la
d'Eric Satie i Els Sis, influït per Cocteau
a la collaboració amb Matisse, Picasso, De-
ram, sempre la seva vida no ha estat sinó
una contínua renaixença, progressió cada
cop més accelerada.

La seva recança dels darrers temps era
de no poder anar al seu Moscou a veure els
progressos de la coreografia sota el govern
dels soviets. Des d'allí li deien antiquat.
Això el preocupava seriosament.

Ha mort al LJdo de Venècia, de cara el
futur, preparant la campanya de 1930. Al
seu sepulcre caldria que l'haguessin colgat
de cara ]'Orient, com als ritus primitius,
de cara allà on el sol es lleva, de cara el
futur, la naixença, allò que ve.

¿Qui sabré continuar d'obra d'aquest
creador, que mai no navia produit cap obra,
perd que, talment un màgic, obligava els
esperits a servir-lo per a la producció de 1a
seva OBRA MAGNA?

R. R.
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LA MUSICA
MATERIA PRIMA

La vida salvatge, ]'ignorància, el misteri,
han estat les fonts més abundoses de la áns-
piració poètica. I d'aquesta poesia s'han no-
drit les arts fins als temps pròxims dels nos-
tres pares.

Aquestes fonts s'eixuguen de pressa, i to-
tes aquelles fantasmes s'aparten corrent de
la vida de I'hoane.

La família, i tots els sentiments que n'i.
xen, va esvaint-se com un temps es va
desfer la tribu i els patriarques. Ni amors,
ni odis ; ni gelosia ni desinterès. Tothom
igual, sense vincle massa particular i estret,
ni una indirefència massa dura i esquerpa.

Els espectacles de la naturalesa, abans
sublims, ara no se senten : ni les tempestats
fan cap efecte ; ni la tan repetida sortida i
posta de sol crida l'atenció a ningú ni l'im-
pressiona gens ni mica ; no fa por la nit ni
alegria el dia ; ni els boscos són prou espes-
sos, i els arbres prou vells, ni la gent hi
va, ni els que hi van s'hi perden ; no hi ha
soledat als cims, ni rusticitat senzilla als po-
blets ; ni rius que corrin r son llit natural,
ni animals salvatges en llibertat.

1 si per excepció algú es troba davant
d'una d'aquestes situacions, i se sent domi-
nat o corferit per les forc7s naturals, i té
la s„nsibilitat fàcil, ressabi de les generacions
passades, que no pensi contar-ho i fer-ne
motiu per emocionar els seus contemporanis,
que no l'entendran perquè no saben de què
els hi parlen, ni tenen mstrrument que vibri
a aquesta pulsació.

Qui gosarà parlar de les estrelles com
milers de llànties, grans i petites, clavades
en la volta de cristall de la nit ; quins pas-
tors juntaran les quatre rodes del gran car-
ro i els tres cavalls i els seus genets, o con-
taran les set cabretes, en les llargues i for-
çades soledats nocturnes, si són coses que no
poden tenir avui sentit per ningú : tothom
sap prou que aquestes llums, que ja ningú
admira, són enormes masses fulgents d'una
matèria exageradament tènue, escampades,
sense cap gràcia, a distòncies immenses i
sense relació aparent, en un univers que no
diuen si és infinit o no.

Aqueixes visions han perdut tota Ja belle-
sa; com han perdut tota intenció les teogo-
nies :arcaiques, i com va caient la de les que
les succeïren.

l:s el misteri el que donava tot el profund
poder de suggestió a aquests gran quadros
de la naturalesa. La curiositat insaciable de
l'home, els coneixements acumulats, 1'en-
giny i la intelligència cada dia més .afinats,
no han aclarit el misteri, però l'han fet re-
cular a uns llocs tan apartats del viure cor-
rent de ]''home, que ha deixat en absolut
d'ésser matéria poètica, perquè ja no té cap
relació ni amb els sentiments ni amb les
impressions sensibles de la vida.

L'art ha perdut, doncs, avui, Ja més bona,
fácil i manejable matèria prima. Abans era
bonic dir que una dona era bella com un
ángel ; que el carro del tro rodava sobre els
núvols ; que el cant dels ocells era la música
més dolça. Res d'això té solta per nosaltres :
no hi ha ni àngels, ni carro del trons, ni
música d'ocells. On han de trobar motius
per cantar, els músics, si l'art no pot ex-
plotar les vetes tradicionals? Podrem tro-
bar substitut a l'antiga primera matèria, tan
agraïda, però avui tan esbravada? O és

que l'art toca a la seva fi?
Per una part sembla. que l'home continua

sentint, amb més o menys força, la necessi-
tat del goig estètic ; per altra part s'accen-
tua una evident manca d'interès per les ma-
nifestacions artístiques.

Però, si l'art ha de continuar, el que és
ben clar és que no pot fer-ho utilitzant els
antics temes. En la música, per seguir el
nou camí, els artistes moderns proclamen
l'abolició de l'expressió, del lirisme, del sen-
timent ; i exalten el maquinisme o l'intel-
lectualisme més pur i exacerbat. Abando-
nen les grans construccions 1 fugen de la
còmoda satisfacció de l'oïda i dels vulgars
sentiments, i cerquen en les inquietuds de
l'activitat i les necessitats actuals, efectes
paral.lels als que busquen les altres arts, to-
tes en revolta desorientada.

Però, així com la desaparició de les for-
mes antigues és una cosa natural, la creaoió
de les modernes respon més a un raonament,
o un rebuscament pensat que no a una crea-
ció espontànea i sincera : i això no seria una
prova a favor de les noves normes.

En fi : ¿és que l'art es mor, o és que
continuarà en la duresa i sequedat més in-
grates?

Nosaltres, de moment, no ho sabem.
JAUME PAHISSA
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La ruta de Singa¢oore és un film especí-
ficament americà. Els productors, a fi de
no incórrer en la unonotonia, fixen ara l'a-
tenció en els països més diversos, els aspec-
tes i costums dels quals pretenen incorporar
als seus films. En aquest film anem dues
vegades a Singapoore, ens fiquem en els
bars del famós port de l'Extrem -Orient i ens
amarem d'aquell esperit d'aventura que tan
belles pellícules ens ha valgut ja.

Bona part dels directors al servei de les
cases americanes, han arribat a ad luirir en
el seu treball una destresa, una perfecció

JOAÑ CRAWFORD

que és potser un perill. La construcció d'una
cinta esdevé per ells una qüestió quasi de
matemàtiques, i aquesta perfecció formal
no va sense una absència de neguit, de re-
cerca, que mata la poesia.

La ruta de Singapoore és un film ben reei-
xit quant al méttier, .però fred d'emoció tot
ell. Totes aquelles escenes que aliï veiem
s'assemblen a les similars que hem vist en
els films de Howard Hawks i K. Howard,
com s'assembla una mòmia a un ésser vi-
vent. A una observació superficial voldrfem
equiparar una cosa amb l'altra, i, no obs-
tant, la vida és absent en el primer cas.
La ruta de Singapoore, repetim, és un
triomf de l'ofici que mata la inspiració.

El Danubi blau és un film que sobresurt
de la vulgaritat, llàstima de tema, que és
vell i ha estat repetit a sacietat. La dife-
rència de castes oposant-se a l'amor de dos
joves, la rapacitat dels uns i el malentès
dels altres agreugen la dolorosa situació.
Amb tot, l'hem vist sense .fatiga; Paul Sloa-
ne condueix destrament la trama que ame-
nitza amb troballes reeixides.

Uns quants mots a ,propòsit de La dan-
sarina sagrada. Assumpte desastrós, com-
binat tat ell en mires a donar a Gilda Gray
nombroses ocasions de lluir les seves habi-
litats coreogràfiques. Així, doncs, els aba-
liablesn són en aquesta cinta nombrosos i, el
que és pitjor, es fan interminables. No és
que tinguem cap .propensió contra la dansa,
tot al contrari, però aquestes atraccions te-
nen en el cinema un interès migrat .per les
raons que hom ja podia llegir en aquestes
mateixes pàgines a propòsit del vals de La
Vídua alegre. Ara amb el cinema sonor això
ja serà una altra cosa, car reconeixem que
La dansarina sagrada fóra alguna cosa ac-
ceptable convertida en «talkie)), amb Fin-
terés que les melodies de l'alt Thibet apor-
tarien a la cinta.

Olive Brook, que és un actor de raça, no
pot res contra un argument d'una convenció
tan lamentable.

Fred Niblo, l'artista a qui devem tan bells
instants de cinema, no fa aquí sinó una
tasca discreta, que sent molt la repetició i
la manca d'entusiasme.

1. PALAU

Cada època té ]'art que es mereix, el
qual art, sense restriccions sobre tots els
altres, ha de prevaler i collir sobiranament
les flors més belles de la inspiració.

Es en el camp clos d'aquest art que dues
generacions, i sobretot l'esquena del pre-
sent, oposen l'esdevenidor al passat.

Aquest art : el cinema
Ho dic, ho proclamo : el nostre, a ',a ma-

nera d'un company d'infantesa, d'un uai-
satge familiar.

Ho proclamo, ho dic: la nostra atmosfe-
ra. I per la virtut doi nostre ull — dels
plans que s'hi mouen —, per la virtut de la
nostra imaginació en blanc i negre, pel nos-
tre instint del moviment, per la nostra poe-
sia geomètrica, pels nostres reflexos de mà-
quines, només nosaltres els joves podem
salvar el nostre germà el Cinema.

Es que es tracta de salvar-lo.
I és qüestió de sentits, de sensibilitat més

que de sistemes.
Que canviïn els homes i les mateixes cau

-ses tindran uns altres efectes : comença una
nova era.

Fora d'això, la resta és un joc estéril de
vells, temptativa inútil de renovellament.

Exemple, el film parlant.

Quan els savis, els vells savis de barbes i
de fórmules, hauran tret de llur troballa un
legftiQn orgull (què hi fa si el remei ha
mort el malalt amb la malaltia), quan els
bons burgesos i d'adroguer de la cantonada
s'hauran quedat prou bocabadats davant
d'aquesta-mecànica-que-parla-alhora -que-els-
llavis-es-belluguen, quan serà admesa sense
discussió la perfecció del procediment, ales-
hores convindrà preguntar-se sobre la seva
utilitat, la seva valor artística, la seva no-
vetat essencial.

Només fins aleshores els ctalkies» hauran
parat de fer mal.

I d'antuvi, tècnicament, el film parlant
amuntega els erros, torna enrera, restrin-
geix la tria dels llocs, de les accions, dels
artistes.

Dels llocs : les necessitats de l'acústica
constrenyen a l'acostament dels actors, a
llur reunió entorn del mioròfon. Es l'esce-
na que reapareix.

De les accions : cal parlar costi el que
costi, Qerquè el film és garlant. La veu ho
és tat. Escau d'extreure-la de la vida per
elevar-la fins a la declamació, fins a l'him-
ne. El teatre i el music-hall permeten
aquests excessos. Hom hi recorre, els con-
fia l'acció. Paciència, i veurem i sentirem
la Tosca, el Cid, Hernani. L'òpera i la tra-
gèdia, el drama i tot allò de què ens afa-
nyem a fugir, sotja dins ]'ombra. Pietat!

Deis artistes : Els cantaires cantaran. Els
declamadors declamaran. Si no a l'art, a la
Comédie Française i a la Scala de Milà els
sortirà a compte.

Quant al «joc )) i a cd'expressió , si dei-
xen a desitjar, pitjor. Pitjor si el plomatge
i ramatge no són iguals. II que no el supri-
miran .pas!

Els cantaires cantarien durant les avaries

d'electricitat, o dintre els túnels, què sé jo
a on. Cantarien. El cop fóra donat. I no-
més el fonògraf tindria de què plànyer-s e.

En fi, com que l'orella s'acostumaria, si-
tuarfem exactament l'emissió sonora, 1 quin
espectacle més còmic no serà el de veure
a la pantalla una boca que es mou mentre
al retó oposat un moble engegarà crits,
plàcid com un ventríluoc. UT'adoro», dirà
amb veu de nas un armari al lavabo. Tor-
bador idilli del qual es riuran millor els que
riuran els darrers.

***
Pràcticament nidfeul, el cinema parlant,

encara ho és més Qsicològicament.
L'actor deixa a la paraula la cura de

traduir. Aquesta, sota l'efecte de les fron-
teres, fa falta, apareix la mímica inexpres-
siva, insuficient. El film parlant apregona
els oceans, restableix les distàncies, aixeca
els Pireneus. El film francès, sense compe-
tidors, triomfarà a França, impunement do-
lent. Es una prima oferida a la mediocritat.

I després, i sobretot, el film parlant tarta.
Això no es repetirà mai prou.

Parla, es a dir que dissocia el somni
que introdueix un element de veritat en la
ficció, o més aviat — ja que aquesta veritat
també és arbitrària — reuneix ficcions d'es-
pècies diferents. Provoca el desequilibri. Ne-
ga l'art.

Parla, i l'ocell blau se'n vola. I més greu
del que es pensen és l'acusació que fan
contra els utalkies els que els reprotxen
que impedeixen de dormir.

Es que el film és un somni, però un som-
ni amb els ulls oberts.

***'

Primer que res, l'art és un conjunt de re-
gles pròpies, la coordinació de mitjans es-
pecffics.

Primer que res, l'art és sacrifici, i val
més pel que baneix que no pas pel que uti-
litza. Per això el cinema no guanya res amb
la ,paraula. Al contrari !

EI oinema sonor és un estadi anterior al
cinema mut. Es la reproducció global i en
brut de la vida. Encara no ha estat feta la
tria. Ls teatre filmat. Documental. Es al
filen en si allò que la fotografia és a la pin-
tura. Una atracció. Un punt i prou!

Que no parlin de miracle 1 de novetat !
Es nou allò que indica l'esdevenidor, i l'es-
devenidor és la supressió dels rètols, la pu-
resa de la imatge, el predomini de l'expres-
sió.

Lluny d'innovar, el cinema parlant és re-
gs-essiu. (Ja pot ésser nova una màquina,
si camina a reculons!) Pertorba les atmos-
feres suscitades pel silenci. (Només el si-
lenci és gran...)

El misteri s'esvaeix.
Una religió desapareix.
Greta Garbo és dona entre totes les do-

nes. Buster Keaton, si el sentim, ens sem-
blarà En Pere o En Pau que parlen.

Les últimes fades, els últims déus, fugen
esparverats?

I nosaltres, què esperem?
AtvntÉ CAYATTE

(De la nostra coliaborn'ció.)

El director del film és el més important

Sternberg i Jannings a Europa

No podem, ni vólem dedicar massa lloc
en aquesta pàgina a les qüestions d'infor-
mació, però creiem que el retorn a Europa
del gran director i del famós actor els noms
dels quals acabem d'escriure, bé mereixen
aquesta nota.

Diem retorn, i tot al més serà un viatge
d'anar i tornar. E1 cas és que el genial di-
r.,ctor austríac que és von Sternberg podrà
ara realitzar a Europa, per primer cop, un
film, i estem ja ansiosos de veure què en
sortirà. Com que en un número anterior
ens ocupà em extensament d'aquest direc-
tor, avui una de les figures més remarca-
bles del cinema, ens abstenim arca de tor-
nar-hi.

J. von Sternberg i Emil Jannings a Berlín
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CINEMA I DISCOS
REPRESES CINEMA PARLANT PANORAMA riscos

Es lamentable la poca importància que es
dóna, en la publioitat que dels films es fa
ací, als noms dels directors. No és això un
error fins dels del .punt de vista comercial?
Se'ns dirà — ja ho sabem — que el gros pú-
blic es despreocupa en absolut d'aquesta in-
dicació i que va al cinema atret sols pel
nom de les uvedettesn. Però aquest estat de
coses és justament una conseqüència d'a-
quell oblit. Creiem que les cases distribuí-
dores hi guanyarien si tinguessin el públic
informat sobre aquest punt, 1 que bastés
anunciar un film de Brenon perquè la gent
acudís, sabent que es tractaria de l'autor de
Beau Geste que tant Ii plagué. No hi ha
prou que una dona com Greta Garbo apa-
regui en un film perquè aquest sigui sensa-
cional. El públic, que tant s'engrescà quan
la veié en El dimoni i la carn, es refredà
quan la tornà a veure en Anna Karenina.
No era 1a mateixa dona? Sí, però havia
canviat el director, i això és tot.

Això anant de cara a la pesseta, mirant
la conveniència dels mateixos interessats.
Però deixant aquestes consideracions inte-
ressades, no fóra bonic que en anunciar els
films no descuidessin mai el nom del director
(llegeixi's autor), cosa amb la qual no per-
judicarien ningú i en canvi farien un gran

Amb tota la música instrumental, Beetho-
ven va poder fixar caràcters definitius. Mes
la simfonia, la sonata i modernament les
obres de petita orquestra han pogut tenir
nous desenrotllaments, però en els trios i
quartets poc s'ha fet després d'ell.

El quartet Rosé, conjunt molt sentit i es-
timable, ha impressionat tres discos amb el
joiós quartet en do, que amb els altres cinc
primers quartets formen l'op. i8, que res-
ponen a una de les èpoques més optimistes
del mestre.

Si eis discos de música de «camera» són
ben fets com aquests, són els de més valor.
ja que cap conjunt musical com el quartet
no s'encabeix tan bé en el disc i demés el
gramòfon permet lliurar-se a l'audició d'a-
questes obres en unes condicions d'intimitat
i perfecció d'execució que no permeten els
concerts habituals.

Al dors de l'allegro del Quartet de IBeetho-
ven executat per la mateixa agrupació Rosé,
va enregistrada la famosa ària de Bach. Re-
sulta fàcil lliurar-se a efectismes assolits
amb una excessiva vibració de les cordes,
mes resulta impropi tractant-se d'obres clàs-
siques que mereixen més respecte. Amb això
la ponderació de sonoritats resulta desencai-
xada, a1 contrari del que feia preveure el
prestigi de l'agrupació que l'interpreta.

Deixant Beethoven i llevat de les obres
de Nicolai i Glazunow, que el disc no calia
que tragués del seu repòs, el catàleg de
música simfònica del mes porta dos noms
ben significatius, com els que més, de la
música moderna: Debussy i Stravinsky.

De Claude Debussy, l'Orquestra de Fila-
dèlfia ens dóna un dels seus tres Nocturns:
Festes, el millor sens dubte de tots tres.
Sembla tenir, amb les seves sonoritats am-
ples i disperses, el colorit d'un quadro orien-
tal. Carregat de procediments nous obtin-
guts amb originals combinacions dels ins-
truments de fusta i de carda amb les ar-
pes, al disc sonen admirablement sota l'en-
certada direcció del mestre Stokowski.

Petruixka, el conegut ballet de Stravins-
ky, ha arribat al disc en dues impressions
gairebé simultànies, la de la Companyia
del Gramòfon de tá Simfònica de Londres
amb la direcció del mestre Coates, i la que
ha enregistrat (Columbia)) de l'audició di-
rigida pel mateix Stravinsky. Els avantat-
ges que indubtablement avaloren la direc-
ció del propi autor queden molt disminuïts
pel fet que l'obra s'hagi mutilat de diver-
sos fragments tan significatius com el final

Quant a E. Jannings no sabríem dir-ne de l'obra i la dansa de la ballarina. Els
mal i no podríem tampoc vanar-ne el ta- discos de la Companvia Gramòfon no do-
lent. Per a nosaltres, E. Jannings és un nen tampoc la sensació d'una óbra perfecta;
home d'aptituds fabuloses, les quals dema- de l'enregistrament hi ha molt adir, però
nen ésser emprades prudentment. Admira- més de la direcció de Coates, sempre mse-
ble, en Variété, ell ha esdevingut en un film gura i poc detallista, ço que és més remar-
com El destí de la carn — víctima d'un cable en aquesta obra d'una complexitat
sistema d'explotació orientat tot ell de cara tan extrema.
a la pesseta — d'equivalent, en el cinema,	 J G
del adivon en l'òpera. El sistema, molt fruc-	 *
tuós com a negoci, és netament anti-artístic.

Jannings, doncs, ha tornat a entrar als Quartet en do menor. Op. núm. 4. Bee-
studios de la UFA, on amb Murnau i Du- thoven. Quartet Rose. Cia. del Gramòfon.
pont féu els films històrics que el senyala- AB 443, 444, 445•
ren als mercaders americans com a un va-	 Aria sabre la corda sol. Bach. Quartet
bor incalculable.	 Rose. Cia. del Gramòfon (revers del disc

Tan de bo els dos artistes trobin ara un AB 445)•
terreny absolutament lliure per desenvolu-	 Nocturn núm. a. Debussy. Orquestra S^m-

par llurs ideals cinematogràfics i llencin al fònica de Filadèlfia. — Cía, del Gramòfon.
món una obra d'aquelles que hom admira AA 151•
i estima .alhora.	 Petruixka. Stravinsky. Orquestra Simfòni-

Recordem els films qSe E. Jannings ha ca de Londres. — Cía. del Gramòfon. AB
fet a América: El destí de la carn, L'últi- 456, 457, 45 8 , 459•
ma ordre, El patriota i Els pecats dels pa-
res. El segon, dirigit també per Sternberg,

i per la nostra dissort prohibida també la
seva projecció ací per la censura. El tercer,
tothom sap que E. Lubitsch l'ha realitzat.
Quant a l'últim, és obra de F. 'l'utlle.

Bones noves.

D'on	 han tret. Es elCom lío saben. D o ho
que no sabem, però el cas és que el setmana-
ri francés Pour Vous, que és una revista
formal, anuncia en grossos caràcters el se-
güent : Una molt bona nova ¢el cinema
1'arlat : Els productors americans prometen
no rodar més assumptes de music-hall. De-
sitjarfem la confirmació de la nova, que és
massa extraordinària perquè la creguem a
cegues.

Efectivament, un film sonor de music-hall
no serà mai preferible a un espectacle de
music-hall autèntic.

Errades. — En la composició dels dos ar-
ticles a propòsit de la pròxima temporada
s'incorregué en algunes lleus errades en els
noms d'alguns dels directors, que creiem
que els nostres lectors hauran rectificat. A
fi d'evitar tota possible confusió, donem de
totes maneres aquí les rectificacions que cal
fer. Llegeixi's : Brown on diu Brow, IBor-
zage oh diu Borrage, i Schertsingen on diu
Stenberger.

IlllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilV `V(IllllllluillllllluillhllllinlUuHlil,Jj4Q'îsPTI1ïflfl
.................... 	 ....................

EB!dCHES MOVE'i9

0	 .	 •	 0	 .	 O

— JOIER --
EEErLA DEL C
Ï^E BA S ^^^^	 ^'^^,

1	 11	 1	 1	 1	 11	 II111111 111111 111111 11111IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII IA. 	 .AI

VIATGES MARSANS I S. A.
Rambla Canaletes, 2 14 -BARCELONA

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Estrangers

Passatges marítims i aèris - Viatges a "Forfait"
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Informes
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servei a aquest públic selecte, reduït sens
dubte, però segurament cada dia més nom-
brós que estima el cinema i que li és im-
possible — a menys de perdre moltes hores
documentant-se — assabentar-se de ]'autor
d'un ifilm si no va al cinema a llegir el seu
nom en un angle del cartell anunciador.
D'altra banda, tractant-se dels grans direc-
tors, fóra la cosa més sensata i justa.

Potser assistim ara a alguns intents en
aquest sentit, puix que els noms de Mur-
nau, Borzage, Brenon i algun altre es Ile-
geixen sovint en la premsa. Es evident que
haver insistit tant a propòsit del director
quan l'estrena d'Albada, representa ara per
a la publicitat d'Els quatre diables un gran
avantatge. La casa distribuïdora sap que
en anunciar: «dirigida per Murnaw», té la
meitat de la feina feta.

En canvi, semblava, després de Ben Hur,
que el nom de Fred Niblo seria obligat en
totes les cartelleres de les pellfcules que
s'haguessin fet sota la seva direcció. Però
no ha estat així. Els noms de les (vedettes);
han passat sempre davant del del director
del film, sense cap motiu.

Sempre ens ha cridat l'atenció aquest
oblit, i si ara en parlem és perquè, en haver
de redactar els a rticles sobre La pròxima
temporada, ens ha costat una bona feina de
trobar el nom dels directors que no aparei-
xen en els catàlegs i llistes que les cases
han tingut a bé procurar-nos. Hi ha excep-
cions, naturalment, que ens plau des d'aquf
celebrar.

Entre tots hem'de contribuir a illustrar el
públic, perquè els destins del cinema de-
penen exclusivament d'ell i és ]'apatia dels
uns i la ignorància dels altres ço que per-
petua una situació de la qual tots patim.

J. P.

Ja ho sabeu...
— que King Vidor torna a dirigir a Ma-

non Davies? Serà un film parlat.

— que al Coliseum, a més a més dels
films sonors Paramount, s'hi projectaran
també els sonors de la M. G. M.? Ens n'a-
l egrem de debò, ja que la pantalla admira-
ble del cinema esmentat és l'únic marc dig-
ne dels fi lms de categoria, com és Sombres
blanques.

—que Jacques Feyder ja té quasi enlles-
tit el seu primer film realitzat a Amèrica?
L'autor de Carmen ha pogut disposar de
Greta Garbo per a protagonista d'aquesta
seva producció. Vaja, que la M. G. M. ha
estat gentil amb ell.

• DISCOS

Broadcast
El major stock

Preus únics a 5 i 6'50 pessetes

CASA ALEMANY
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COMENTARIS DE L'EXPOSICIO
VI	 configurativa de la construcció és una con- I tentants per a, així, eliminar pilastres i ob-

Començarem la ruta d'avui per una de les cepció rarament emprada. 	 (En aquest mo- tenir, per tant, una major simplicitat i espai.
meravelles de l'Exposició,	 el	 Palau de les ment, sols recordo el templet en el claustre Deixant de banda	 l'estructura,	 encarem -
Arts Gràfiques,	 obra de	 1'intelíigent arqui- del monestir de Poblet.) Així	 doncs, tenim nos amb l'expressió plàstica d'aquest palau
tecte Pelai Martínez amb la valuosa colla- que aquest palau, amb tot i la sea fisono- i, ben aviat, convindreu que, també ^al as-
boració	 de	 1'afinada	 sensibilitat	 d'un	 altre unia tradicional de les façanes, ens dóna una senyalar un original resultat.	 En la filiació
company, l'arquitecte Raimond Duran Rei- sorpresa original en la distribució de la plan- estilística no hi ha cap dubte:	 Renaixença
nals; dues joves signatures arquitectòniques ta.	 Per	 mitjà	 d'aquesta	 distribució	 s'obté italiana amb preponderància d'elements flo-
de	 les	 quals	 n'esperem altres	 realitzacions una circulació radial i, al mateix temps, cir- rentins ;	 en	 alguns	 fragments	 recordareu
notables. cular.	 (Aquesta circulació circular ha estat, IBrunelleschi, en altres Braenant, en el pòr-

En el primer d'aquests comentaris anota- darrerament, interrompuda amb la construc- tic, evidentment, Santa Croce, en el cimbori,
va la manca de les sorprenents mostres que, ció de la secció italiana.) potser Santa Maria Bella Grazie, etc. Però,
.actualment,	 assoleix	 la	 bona	 arquitectura Degut a una visita que vaig fer a l'Expo- precisament, per aquesta fidelitat, admirable-

ment assimilada, pot anomenar-se original el
Palau de les Arts Gràfiques, puix de còpies
tradicionals realitzades amb l'afinada sensi-
bilitat d'aquesta, es fan, cada dia, més difí-

'	 '. cus de trobar.
1; Els materials emprats són la fusta, el maó

arrebossat i la terra cuita. Totes les peces de
terra cuita són d'una execució impecable i
em ,plau fer constar que tant aquí com en

1	 j'	 ,
j'

el Palau d'Agricultura tota la terra cuita ha
.	 ;	 .	 " estat elaborada per una casa de La Bisbal

:. Aquest	 fet	 és	 molt	 important	 perquè ens
dóna	 l'esperança	 d'una possible	 continuitat

t `	 l de la nostra tradicional fabricació d'elements
'	 t decoratius en terra cuita. Potser, si podem

comptar amb una acurada manipulació d'a-
quest agradable material, desterrarem, d'una

-'^"	 , vegada, les exuberants aornamentacionsn mis-
- tificadores'de la pedra artificial.

Ara com ara, les mostres exhibides en els
dos palaus ja són un notable resultat.	 Es-

- perem, doncs, que la bona iniciació arreli.
"'	 v1	 .	 •,. El to calent de les parets arrebossades de

y	 '„ l'edifioi que coanentem escau harmònicament
.	 .- amb	 la color de	 la	 terra	 cuita.	 Preferiria,

però, la nitidesa de l'estuc, i sobretot el qué
Palau de les Arts Gràfiques desitjaria, per	 al	 Palau de les Arts	 Gràfi-

ques,	 és un altre emplaçament molt més

•nova	 i	 1'excessi^a persistència	 de	 la	 còpia sició en	 l'època que aquest palau s'estava visible i menys ensorrat.
Dels stands	 installats en	 el	 seu	 interiortradicional. Però si tots els edificis, del nos- construínt,	 puc	 donar,	 ara,	 alguns	 detalls

E1curiosos de 'la seva estructura:	 cimbori són remarcables els de les cases aGrupo detre certàmen, que segueixen i pastitxen es- Fabricantes de Papel de Cataluña», aíndus-tils consagrats ho haguessin aconseguit amb superior de planta sisebada s'aguanta per trías Gràficas, Seix y IBarraln i uSalvat Edi-un resultat semblant al Palau de les Arts uns arcs parabòlics que van a parar als met- tores, S. A.n.Gràfiques, aleshores, potser, ens conforma- xons sustentants i centrals de la planta. Vol-
D'aquest interior cal anotar, també, la sec-riem amb l'evident falta del refinat plat d'ar-

quitectura nova.	 En	 un	 pantagruèlic ban-
tant aquest cimbori hi ha unes naus mé
baixes que corresponen a cada recta del si- ció italiana,	 però, la veritat,	 si	 fóssim	 fei-

quet arquitectònic, com és la nostra Expo- sebat. El parament exterior d'aquesta part xistes	 demanaríem	 1'arreconament	 d'una
gran escultura del cap del Duce.sició,	 admeto,	 i	àdhuc,	 desitjo	 una	 cuina constructiva (amb un ull de bou en cada fa- En tots els sostres, la forma de tramujaben variada, però, natur.alnment, que els plats çana i de planta,	 igualment,	 sisebada) s'a-
amb claraboies és la darrera de les solucionssiguin suculents com aquest edifici que co-

menten de cuina italiana.
poia en unes jàcenes, les quals, a més de
sostenir les vigues del sostre, transmeten el ben resoltes que anoto. L enhorabona, doncs,

El nucli central de la planta en el Palau pes en la clau d'uns arcs apuntats inferiors ; als	 projectistes	 d aquesta	 construcció,	 se-
nyors Pelai Martínez i Raimond Duran Rei-de les Arts Gràfiques és el sisebat, d'on par- solució, eempre, favorable per aquesta mena nals.teixen radialment les altres sales i el vestí- d'arcs, el motiu dels quals és — en l'estruc-

bol.	 L'utilitzar aquest polígon com a base	 tura present — la supressió d'elements sus- MÀRIUS GIFREDA

-I
— Que contenta estic que hagis vingut.

He donat a aquell captaire un tros del pú-
ding que he fet, i s'ha posat a dormir allí.

— Estàs... segura... que només està ador-
mit?

(The Humorist.)

— Quina edat tens, maco?
— Dos mesos i pocs anys.

(The Humorist.)

GRAN SASTRERIA LAIETANA 
u:`t

L A O E L R E L L O T G E

ELEGANCIA - PROMPTITUD - ECONOMIA

Extens i variat assortit en les novetats que la moda imposa

Veritable i garantitzat tall americà

Trajos estam i fresc, a mida, des de . .;	 75 pessetes
Pantalons tennis a mida, des de. . . . 	 lE a 115	 »

TALLADORS DE PRIMER ORDRE

40, VIA LAIETANA, 'O
TELÈFON 12446

— Es pels diners que us valeu casar amb
la meva filla?

— I ara 1 Mai de la vida!
--Doncs ja us en esteu anant. No en

vull d'idiotes a casa..
(Le Rire,)

— Ep, aquí sota ! Aparteu-vos!
— Com voleu que m'aparti, beneit?
— No us dic res a vós. Ho deia a aquella

gent que estan brenant a la platja.
(Passing Show.)

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
' ORTS, 481 : Telèfon 33421

Jaume I, ti —Telèfon 1 t 655

MOBILIARI D'ART

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

a obsequis. Sales d'Ex
posícíons de Belles Arts.

Passeig de Gràcia, 36. Telèfon 16285

BARCELONA
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"LA PËRGOLA"
EL RESTAURANT DE MODA

Situat

davant la meravella d'aigües lluminoses

prop del Gran Brollador

Bona cuina, bon servei i bon preu
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El Qagis, — Es distret, oi, viure a fora?
	

(Li f e.)
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*, DE LES ARTS
Exposicio d'artistes joves o otins

En el Saló d'Exposicions que el gerent de l'haver-se pintat tant i tant a un quilòmetre
la casa Citroén ha construit amb la major de la població d'Olot, hom no hagi defallit
esplendidesa	 de llum i decorat en un lloc en personalitat, caient en la putrefacció de
cèntric de la ciutat d'Olot, per a que els ar- reminiscències remotament perilloses	 i atà-
tistes	 olotins,	 gairebé desconeguts	 en	 llurs viques.
obres pels seus conciutadans, hi poguessin ex- Els qui exhibeixen en l'exposició que es-
hibir al públic	 les	 seves produccions,	 hi té mentem, són els següents pintors i escultors:
efecte actualment una interessant exposició Ramon IBarnades, amb tres olis valents i
d'olis, els autors dels quals en són els artis- decidits. Hostalets de Bas i Vores del Fluvià
tes joves, que d'algun temps vénen espero- són dues teles càlides i plenes de persona-
nant llur personalitat a fora d'Olot, havent litat.
exposat diverses vegades a Barcelona i altres Pere Gussinyer,	 amb	 tres olis cercadors
ciutats importants. , d'una	 ruta definitiva,	 que	 l'allunya de	 les

influències del pintor Ma-
. llol. Contrallum iVoltants

de la deu són notes fres-
ques i unassisses de color.
La figura és ben teixida i
decorativa.

J. M. Mir Mas de Xe-
xars (o sigui el que es-
criu	 aquesta	 crònica),
amb	 tres	 olis	 retolats:
Carrer	 tí ic	 del	 MalloI,
Primavera (Pla de Bas) i
Garbelles	 (ja	 exhibits	 a
Madrid en l'exposició quea
celebrà aquesta primave-
ra en el Saló del Heraldo
i de l'acollida que meres-
qué de la crítica madrile-

ii_.

nya ja en donaren comp-
te	 els	 rotatius	 catalans)..r__

Josep	 Pujol	 i	 Ripoll,
amb tres olis vibrants de
colorit.	 Preferim	 Fdbri.
ques, quelcom cezanià, a
Tortellà i Natura morta,

PERE GUSINYER. — Paisatge	 tots ells, perd, molt ben
resoltes.

V.	 Soler,	 Jorba,	 amb
Clausurada	 l'exposició	 retrospectiva	 dels quatre	 notetes	 molt pintades	 i ben	 cenyi-

mestres de l'Escola 'Olotina traspassats, en des. Mercat és una tela magnífica. La in-
la qual tan belles i vallases mostres del seu fiuència del seu mestre Iu Pascual es marca
valor hi poguérem admirar, hom pot fer la encara en Verntallat i Sol Qonent. En canvi
comparança d'evolucions i tècniques per què amb Garbes es manifesta tradicionalista del
està pasant aquesta Escola d'Olot, si ens fi- paisatge olott.
xem bé amb l'ardida exhibició dels artistes Hi ha també escultures de Josep Buhigues,
joves. Es cert que a Olot hi ha una tradició Lluís 'Curós i Sabe! Costa, tallades amb mot-
artística, àdhuc absorbent, sobre tot en pm- Ilures clàssiques.
tura,	 essent-ne,	 no en dubteu,	 el principal Cal lloar a la Gerència	 Citroen ]'haver
móbil el paisatge prodigiós de la comarca ; dotat	 a	 Olot d'un	 saló d'exposicions	 tan
perd també és cert que hi ha un estol fulgu- magnífic; puix que amb tal recés d'art ens
rant	 d'esperits	 inquiets	 i	rebels,	 abrandats exclou de moment d'una orfanesa espiritual
d'un	 anarquisme	 sanitós,	 ple	 de	 neguits amb la qual hi estàvem de molt temps sub-
- baldament quiscun d'ells sigui gairebé in- mergits els olotins. Hem de recordar que a
assolible —, aptes, però, per a rompre mot- Olot si hom volia exposar;hi tenia de fer-ho
llos vells i rovellats sistemàticament, massa en locals gens apropiats.	 I encara gràcies!
tarats de cotització subtil i delicada tradició Ara no, amb l'existència d'un saló, que res
pairal. E1 paisatge dels .pintors d'Olot — és té d'envejar als més sumptuosos de les capi-
clar que també hi ha ètiques excepcions — tals —	 no és molt espaiós, però guarda ex-
no és tan Qutrefacte com en Dalí, l'apte pin- cel•lents condicions —, una sàvia continuïtat
tor dotat	 i desorientat,	 pugui	 suposar;	 és d'exposicions d'art pot fer obrir des parpelles

prou manyac i hospitalari amb les tendèn- i desvetllar a tanta indiferència com malda

cíes i escoles més avançades i modernes. 0 per	 aquests móns	 de	 Déu,	 tot	 purificant
sinó cal veure el contrast d'aquesta exposi- l'ambient ciutadà de la terra d'artistes, i pot-
ció que ens ocupa amb la ja clausurada dels ser que també faci arrelar el bon costum
pr:cursors de la nomenada Escola Olotina. — tan de bo això sigui! — de que la gent

Escola Olotina no vol dir, per nosaltres els d'acf dalt comenci a entusiasmar-se a discu-
joves, una tradició de matisos, de fonmes o tir i entendre en 'les coses d'art, i tal vegada

estils, de tècniques ;	perquè si volgués	 sig- així s'acostumarà a protegir i parlar bé dels
nificar aixa no hi hauria res tan oprimit i artistes indígenes, fins adquirir-ne les seves
desplaçat. Escola Olotina vol dir, en tot cas, obres.
una tradició pictórica que es va mantenint Quan aixó s'hagi esdevingut, Olot estarà
inmarcesible en la ciutat d'Olot, però amb més a prop de ]a plenitud cultural per la
plena	 llibertat de tendències,	 estils	 i	 tècni- qual tots hem de treballar.
ques les més diverses i contradictòries,	 que 1 donada la continuïtát de la tradició pic-
es poden inspirar,	 com a model	 subjectiu tria	 oqualit ,	 tan .important	 quantitativa-d'ex-
— no acceptem el model objectiu per ésser ment i qualitativament,	 la nova sala d'ex.
clàssicament absurd —, amb les inesgotables Posicions de que hem parlat, era una neces-
impressions que el riquíssim i variat paisat- sitat inajornable.
ge	 de	 l'extensa	 comarca	 d'Olot	 dota	 als J, M. MIR MAS DE XEXARS
pintors que amb ell conviuen, amb llur ca-
pacitat i intelligéncia genial. No neguem que Olot, setembre, 	 1929.
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Un americà, un milionari Dos americans, una orgia.	 Tres americans, la Llei Seca.,

s; 7

Un alemany, un professor Dos alemanys, una
colònia de banys de sol.

Tres alemanvs, un cos d'exèrcit.

l^lt^n
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Un rus, un geni. Tres russos, la mvisèria còsmica.

(Passing Show.)

Societat Espanyola de Carburs Metàl'Iics

Correus; Apartat 190	 Mallorca, 234	 Telèfon 75013
Teleg.: "CARBUROS"	 BARCELONA

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor-
cubion (Corunya) :: OXIGEN 9g % DE PURESA, Fàbriques
a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques
a Barcelona, Madrid i València :: FERRO MAGNESI i

FERRO-SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i pesses
seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL
de laboratorcis i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS,

MANOMETRES, rnaterials d'aportació per la
SOLDADURA AUTOGENA

Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis

., c,

Exposició Internacional
de Barcelona

Oberta lins a les dues de la matinada

Palau Nacional
ENTRADA AL MATI . . . . . . . GRATIS
ENTRADA A LA TARDA . . . . . o'go PTES.

Poble Espanyol

.	OPINIONS SOBRE LES NACIONS
Un anglès, un maniàtic; dos anglesos, un club; tres anglesos, una reunió esportiva.

Aquesta és ]'opinió dels estrangers sobre els anglesos. Vegeu ara la d'aquests sobre al-
guns altres paisos.

Al̂	 ~

ti

l

Un francès, un llibertí. Dos francesos, un cafè cantant. Tres francesos, Memòries de
Napoleon.

AIGUA

DE ROCALLÄURÅ

La deu Inés rica del món

Si vosté pateix d'Albuminúria, Litiàsis
úrica (mal de pedra), Bronquitis paren•
qulmatoses, Nefrifis crònica, es curarà

radicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA

S'expèn
amb ampolles de litre i de mig litre

i en garrafons de vuit litres

Disfribuidors generals

FORTUNY, S. A.
CARRER HOSPITAL, 32, Y $ALMERÓN, 133

Han estat posats a la venda els carnets de 25 entrades, al preu de 22,50

pessetes.

Aquests carnets són vàlids per a tots els dies. Es tallarà una entrada del
carnet els dies que valgui una pesseta, i els dies que l'entrada al reointe sigui
de dues pessetes es tallaran dues entrades dels esmentats carnets.

Les persones posseïdores de carnets antics d'entrada al recinte de l'Expo-
sició podran fer-ne ús, des d'ara, en la forma següent

Els dies que l'entrada al recinte de l'Exposició valgui dues pessetes, per
cada fulla només podrà entrar una sola persona.

Els dies que l'entrada al recinte sigui d'una pesseta, per cada fulla podran
entrar dues persones.

NOTES. — El públic no podrà entrar al recinte amb cistells, farcells ni
paquets voluminosos.

No serà permès de menjar en els bancs, jardins, ,places, escales, etc.

La consigna per als farcells petits queda establerta a les portes de la
Plaça d'Espanya, fora del recinte..

Ha estat .posat a la venda al públic el carnet per a tota la temporada,
al preu de yo pessetes.

Cada dia, llevat dels divendres a partir de les nou de la nit, d'entrada
al recinte de l'Exposició serà d'UNA pesseta.

BABY -LAX
El millor

Lazant=Purgant

\ì' isiteu a l'Exposició el carro d'En

1	 B°N.
CARICATURISTA

Caricatures minut: 5 ptes.	 Caricatures Exposició: 30 Ates.

Av. del Marquès de Comillas (davant el Poble Espanyol)
Telèfon 34482

Subscriviu -vos a MIRìDOR
SETMANARI CATALA

Pelat, 62. - BARCELONA

Anunciar

III71,I.:ii

és donar a conèixer

un producte

per tot

Catalunya

A

Laietana, 18, pral., B

Director

Carles Ossorio

Autoritzacions per

a noves indústries

Noves instal'lacions

canvis i trasllats

Certificats de

productor nacional

Expedients de protecció

de l'Estat

Representant especial

a MADRID

Contribució industrial!

territorial, utilitats

SUBSCRIVIU -VOS A LA

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

En -.__._........ _-.-......_._... -...... ---- -...... 	 _........- -- ................_

que viu a ............ .... 	 ..............._.......__............ -........-	 ---...- _	 __ ---

carrer_._..._...-._....._.........__	 n.° .............se subscriu a MIRADOR

pel Preu fixat de 2'50 Ates. trimestre.

—.__ ..................----.:..-

	

	 de ......_.:... ^-.__... _,..:..,,;,,; de 19...........

Signatura

^1t

a-

i.. .. !'

N SE VEN DEA
A GRANEL

.	 .. .. 1'
J Pronta retro

MATA: Moscas, Mosquitos, Polilla,
Chinches, Cucarachas.. Hormigas, Pnlgas

CASETA DE LES ARTS

DIRECTOR: Màrius`.Gifreda

ART ANTIC: Joaquim Folch 1 Torres;

ART MODERN: Rafael Benet

ABONAMENT

Un any: Barcelona, 17 ptes. — Península, 18 ptes.
Un trimestre: Barcelona, 6 ptes. — Península, "6'60 ptes.

Redacció i Administració: VIA LAYETANA, 31 . BARCELONA

I T P. I,ç,.	 PIARBIAGThWIIYIy ió'nwcEIONA
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