
al Teatre de !a Zarzuela de Madrid
Davant l'expectació de tot Espan ya, Sán- petit si voleu com un gra d'arena, es con-

chez Guerra va parlar el dijous passat. Ara, vertirà en una muntanva. Una demostració
al cap d'una setmana, d'aquest discurs no- nova de que el manteniment del règim ha
més en queda exteriorment un feble ressò, de fer-se amb el sacrifici de la llibertat se-
del fet que va ésser una detonació afillada. ria fatal al sistema. El perill per al règim
Una detonació, això sí, que per dintre va és gras perquè la llibertat gairebé no sabem
fer molt mal i de la qual es procura ara quin gust té i en aquest ram estem a' ni-
reparar els desperfectes. 	 vell de qualsevol país inferior de 1:Asia. Fa

Però la gent esperava una altra actitud molts anus que no s'han fet eleccions. A

Els voltants del teatre de la Zarzuela durant la conferència de Sánchez Guerra.

de Sánchez Guerra. En aquests moments EL ropa no hi ha cap altre exempie com
crítics de la història d'Espanya, el poble, el d'aquesta pobra Espanya monàrquica i
desorientat, busca qui es posi al front d'un feudal. I com més triguin a convocar elec-
estat d'opinió. El gran prestigi de Sánchez çQps; com niés precau^iort^, g prgnguin, ,,^e-
Guerra era una esperança. Però aquest, en rà pitjor... o millor.
lloc de donar un camí, es va limitar a ex-	 A Espanya s'està jugant actualment un
posar la seva situació personal. partit d'audàcia. Si el govern és tímid, per-

El seu discurs és el d'un vell servidor cirà. I no obstant amb gel seu joc es pot
de 1a monarquia que se sent amargat pel guan yar, perquè no hi ha ningú que tingui
tracte que ha rebut de l'amo. Es plany cap autoritat. Els republicans esperaven cjue
d'un greuge personal, i se'n plany amb Sánchez Guerra els donaria la República
tanta energia que arriba a l'insult del seu	 feta, i ara estan indignats. Perquè si la Re-
amo i senyor. Però res més. No hi ha en publica depèn de Lerroux, n'hi ha per deu

milions d'anys. La República de Lerroux
— diuen a Madrid persones que en saben al-

^^^ 	 guna cosa — rés l'Ajuntament de Barcelona.
Lerroux és l'home més vell de Madrid.

Es difícil, doncs; de preveure el que passa
-rà. Les manifestacions del dijous passat a

Madrid 'poden ésser una indicaoió. El públic
que omplia el teatre era un públic conser-
vador que volia demostrar un esperit de re-
volta, i aplaudia quan trobava motiu per
demostrar aquest sentiment nou en ell. En
canvi, els republicans s'abstingueren d'a-
plaudir, i amb ells alguns polítics com Ro-
manones.

A fora una gran multitud, en gla qual
predominaven els estudiants, es va passar
la tarda cridant i cantant. Però el seu as-
pecte •no era pas la d'una multitud revolu-
cionària, sinó la d'una multitud que sim-
plement es manifestava. Manifestació es-
pontúnia i estrident, perd que no donava
cap sensació de força perquè no s'hi ende-
vinava una ànima ni qui la pogués encar-
rilar.

Els carrers de Madrid potser oferien, di-
jous passat, una visió de l'opinió espanyo

-la : Una gran necessitat de manifestar-se
i • la manca de l'home que organitzi aquest
sentiment.

— Què té aquesta bèstia, que menja tant i està tan magra?
— Doncs miri, ara resulta que té cucs.
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La naturalesa no fa mai salts:
. Després de la Dictadura
ha Vingut la Dictadureta.

Preus 20 cènts. - Pelsi, 62. Telèt. 15300. - Subscripció: 2'50 ptes. triirestre

LA REVOLUCIÓ AMB COMPTA-GOTES 	 ^•Els Dijous --
EI discurs de Sánchez Guerra i 1	 Blancs

MIRADOR INDISCRET

Sánchez Guerra pyonuncia.nt el seu discurs

el seu discurs ni un ;pensament d'home de
govern, no va indicar ni una orientació po-
lítica, ni va demostrar el més petit coneixe-
ment ni interès per cap dels problemes que
preocupen el mon. No va fer el paper d'un
cap de partit, sinó el d'un servidor revoltat
contra el seu senvor.

Sánchez Guerra va fer l'efecte d'un home
que es trobava davant d'un fet i en una
situació delicada, la importància de la qual
no preveia abans de trobar-s'hi, i no va
voler, o no va poder, enfrontar-se amb
aquesta situació.

Consti, però, que no menypreuem el dis-
curs. Qui té fam demana pa i viuria de
rosegons. El discurs té un valor, sobretot
vist des de Madrid, des d'on es dispensen
honors i poder. Rompre obertament amb la
monarquia és renunciar a governar i, en
certa .manera, equival a cooperar amb els
adversaris del règim. Aquesta és la trans-
cendència del discurs de Sánchez Guerra.

En el pafs on es dispensen honors i po-
der el discurs és pesat en una balança de
realitats. I la lectura de, la indicació que
dóna la balança és més aviat negativa. Els
monàrquics llegeixen que Sánchez Guerra 1
ja no és res, ja no és dels seus. Els altres
llegeixen que continuant essent monàr-
quic, però antidinástic, i per adobs conser-
vador, ha demostrat que no és capaÇ d'una
acció.

Conseqüències? Si els de dalt s'ho miren
filosb6cament, no passarà res. Si tota l'e-
fervescència que s'ha produit, molt super-
ficial per ara, ha de tenir alguna conse-
qüència no dependrà de Sánchez Guerra,
sinó de les imprudències que es puguin co-
metre. No sempre la por guarda la vinya.
Si Ve una forma nova de dictadura, o si
empitjora le Dictadureta actual, cada error.

Feixisme Romànic
Tothom sabia que el cap d'Estat del ge-

neral Primo de Rivera va ésser eficaçment
ajudat pels Qrohoms del catalanisme d'a-
quell temps. Però, Qei' si hi havia algun
dubte, el President de la Mancomun%tat de
Catalunya, senyor Puig i Cadafalch, ha pu-
blicat una sèrie d'art%eles a La Veu de Ca-
talunya, en els quals Qosa en clar la seva
part de culpa en els esdeveniments del 13
de setembre.

No sabem a què respon la publicació d'a-
quests articles. Sembla a primera vista que
En Puig i Cadafalch faci una confessió
davant . del nostre poble de la seva gran
equivocació. Però, ben examinats, es veu
que aquests articles, amés a més d'una
confessió, volen ésser la' justificació d'una
manera d'actuar que ell creu encertada

Efectivament: dos conceftes es poden re-
collir d'aquests articles: que En Puig es va
equivocar, i que té una mentalitat, no ja
d'home conservador, sinó d'home d'extrema
dreta. 1 aquí està per nosaltres el que és
més lamentable. L'equivocació, al capi a la
fi, na és més que una conseqüència d'a-
questa mentalitat reaccionària que En Puig
i Cadafalch posa de relleu en els seus ar-
ticles.

L'equivocació d'En Puig i Cadafalch l'any
1 g23 és d'aquelles que els homes polítics
paguen amb la seva pojularitat. Puig i Ca-
dafalch, sense adonar-se que servia de jo-
guina a altres interessos que els que ell
defensava, va creure de bona fe que un go-
vern militar portaria una més gran autono-
mia a Catalunya.. Un error de visió ¢ol{tica
tan • enorme, malgrat sigui de bona fe, in-
habilita frer sempre més un home fer a
actuar com a representant d'un doble. 1 és
realment extraordinari que després de reco-
nèixer aquest error, En Puig i Cadafalch
deixi de recórrer la comarca romànica — com
diu ell en un article —per pretendre ac-
tuar de nou en els afers de Catalunya.

Però el que ens interessa més en aquests
articles, és la mentalitat del President de
la Mancomunitat, que demostra en quines
mans estaven posades les reivind%cac%ons ca-
talanes. Si l'error que va cometre l'inhabi-
lita com a home polític, la seva mentalitat
el desacredita als ulls de tots els demòcrates.

Com a justificació de la seva actuació,
En Puig i Cadafalch exposa el panorama de
Catalunya l'any 792 3, que ja va exposar
— Potser, te^larant.. el terreno -- dies abans
del cop d'Estat a l'Assemblea de la Man-
comunitat. Al costat de la campanya cen-
tralista, que tots condemnem, contra aquesta
institució, exposa, com un vulgar membre
de la U. P., el malestar social i els atemp-
tats, contra els quals ell % els seus companys
no van saber abortar altra solució que l'a-
jut a la polí tica del general Martínez Anido
com una prometença de la del general Pri-
mo de Rivera que tant havien d'elogiar en
un començament. Per En Puig i Cadafalch
els interessos de Catalunya es reduïen als
interessos de la burgesia reaccionària cata-
lana, incapaç de solucionar dintre la legali-
tat el conflicte social Qel sol fet que no el
volien reconèixer com a un conflicte legal.

D'aquests articles d'En Puig i Cadafalch
se'n poden fer tantes cites lamentables, que
gairebé els hauríem de reproduir sencers.
Però, com hem exposat, el resum és que
per ell, l'única manera d'arreglar els pro-
blemes catalans era un Dictador, i que ell
no hi té cap culpa si després el Dictador va
faltar a les seves promeses.

Ara, en època de demanar responsabilitats,
¿no s'adona En Puig i Cadafalch de l'enor-
me responsabilitat que té per haver acudit
a procediments que després havia de criti-
cas, no per la seva ideologia, sinó perquè
s'han girat en contra d'ell? ¿1 no veu la
responsabilitat d'una equivocació a conse-
qüència de la qual Catalunya ha sofert sis
anys de Dictadura?

Més li houria valgut a En Puig i Cada-
falch quedar-se silenciosament a casa seva
o seguir corrent la comarca romànica en
lloc de tornar a la vida política. Li agraïm
els articles perquè aclareixen un periode de
la nostra història, però ¿qui sap ¡'efecte
que produiran en l'opinió pública? Altres
homes hi ha a Catalunya que . d'equivocació
en equivocació han arribat a ocupar alts
càrrecs. — V. H.

De l'ex-president de la Mancomunitat

En els primers dies d'actuació de la Di-
putació Provincial que avui tenim, sembla-
va marcar-se entre els seus components una
distinció o formació de minoria, integrada
pels diputats senyors Puig i Cadafalch, Va-
Ilès i Pujats i Valls i Taberner, els quals
es deia que actuarien sempre de comú acord,
dirigits pel primer d'ells, reservant-se per
les més altes empreses.

D'això no hi havia res de cert, era sols
una veu que havia corregut per la casa i
a la qual tothom donava crèdit en veure
que efectivament el senyor Puig .i Cada-
falch, amb aquella posa presidencial innata
en ell i amb el seu característic aire d'im-
portància, parlava sempre en plural : «Nos-
altres ens adherim... votarem en contra...
creiem que cal advertir», etc.

Un dels homes més fins en el sentit d'in-
telligèneia i esprit, i també en els altres,
de la Diputació nova, En Valls i Taberner,
es va adonar tot seguit d'aquell mestratge
que sense baver sollicitat se li volia impo-
sar i des d'aleshores cada cop que l'ex-pre-
sident de la Mancomunitat diu,: «demano
la paraula», com un eco En Valls afegeix:
aI lo també». 1 parla malgrat sigui de la
mateixa opinió que °l'altre i sols' per dir
quatre paraules, començant invariablement
d'aquesta forma:

— 'El senyor Puig i Cadafalch, que fou
President de la Mancomunitat, amb la seva
provada valentia i coratge... (aquí fa una
lleugera pausa) d'expressió en en el parlar...

En Puig i Cadafalch
té prohibit parlar

Un cop constituïda la Diputació, ense-
nyaven la casa, o millor dit, les reformes de
la casa als diputats nous. Hom havia ja
admirat la cèlebre cuina, la vaixella, el bar,
i ara Mossèn Berenguer ensen yava la ca-
pella de Sant Jordi. Hi ha uns grans ferros
repujats d'allò tan cargolat que en diuen
artístic.

En Maluquer es m&rà En Puig i Cada-
falch.

— Apa, que això és cosa de vostè. Què
n'hi sembla?

En Puig i Cadafalch va veure En Valls
,i Taberner qwe li clavava una mirada furi-
bunda, i féu:

—• Ja em dispeñsará: jo no puc dir res.-
-1 a cau d'orella : — M'ho tenen prohibit,
sap?

Les idees i els actes

— Supongo que seremos buenos amigos.
Las ideas no han de separar a los hombres.

— Las ideas no, per los actos s{.
Aquest diàleg el sostenien el dia de la

constitució de la Diputació el comte de Fí-
gols i el senyor Puig i Cadafalch. Hom no
ha pogut esbrinar qui era;el que deia la
primera frase i qui la segona.

En Milà i Camps i l'abat Copons

L'actual president de la Diputació, senyor
Maluquer i Viladot, va quedar molt sor-
près en pendre possessió del magnífic des-
patx de Presidència i veure sobre la monu-
mental xemeneia que el decora un escut
que, malgrat els seus coneixements d'heràl-
dica, no recordava a quina institució o a
quin llinatge català podia pertánver.

Un dels seus secretaris li féu l'observació
que també al Saló de Sant Jordi i a les
façanes de les cases restaurades per la Di-
putació, dites deis Canonges, figurava el
tal blasó.
DEI senyor Maluquer, profundament preo

-cupat, va demanar el parer als tècnics de la
casa i comparegué l'arquitecte Rubió, el
qual, un xic vermellet i amb els ulls bai-
xos, com qui confessa una trapaceria de
criatura, li digué:
— Veurà, senyor Maluquer, els abats de

l'antic Monestir de Poblet feien gravar el
seu escut en les arcades, capitells, baluards
i portalades que cada un d'ells feia cons

-truir en engrandir-lo, com a senyor del ce-
nobi, i això podem veure-ho encara en les
runes d'aquell monument, on figuren les ar-
mes dels abats Copons, Caixal i altres. Po-
blet és innegablement gòtic, la Diputació
no és pas menvs gòtica que ell, vàrem
creure doncs que no teníem més remei, si
es volia fer una restauració seguint la tra-
dició, que posar l'escut del senvor que or-
denà les obres d'aquest Palau, que és el
del Comtat del Montseny...

1 diu que algú va fer:
— Escolti, senvor Rubió : i el senvnr Mi-

1 a i Camps era gòtic?

Documental

Sense prou temps .per incloure-la en el
nostre número anterior, rebérem de Saba-
dell, datada del 24 de febrer, aquesta carta
que ens complau de reproduir:

Sr. Director del setmanari MIRAnox.
Molt senyor meu. — Havent llegit en I'úl-

tim número del vostre interessant setma-
nari una nota en la qual el senyor Gassó i
Vidal, cap de la U. P., feia referència a la
política de Sabadell i al mateix temps a la
meva persona, amb gran satisfacció dec po-
sar de inanifest que la dissolució de la U. P.
de .la nostra ciutat no ha estat deguda a

.altre motiu que al final de la dictadura, i
a creuré que en fracassar aquesta, el que
devíem fer tots els que no havíem fet mai
política, i que de bona fe segu{em, era
anar-nos-en a casa i donar per acabada la
nostra missió, i al mateix temps donar mo-
tiu perquè cada u es defineixi i prengui e1
camí que la seva consciència li dicti en eixos
moments històrics, i que pel que a mi em

pertoca el tinc ben definit i bastant distan-
ciat del que bé o malament fins ara havia
seguit.

1, per acabar, pot estar ben segur el se-
nyor Gassó que obstinant-se a seguir el ma-
teix camí, després dels esdeveniments que
aquests dies s'han desenrotllat, per la me-
va part sento molt no poder acompanyar-lo.

De vós afm. s. s., Josep M. a Marcet.

Un que es va divertir

Entre les personalitats que hi havia al
ball de l'Artfstic, aquest dimarts, cal comp-
tar I'ex-ministre sen yor Calvo Sotelo, el
qual sostenia una llarga conversa amb una
vídua de l'antic règim.
En deixar la llotja d'aquesta senvora,

f'ex-ministre es va veure voltat d'un grup
de màscares que ballaven al seu entorn
cridant repetidament:

—Viva el superávit!
El senyor Calvo Sotelo, molt vexat, pro-

testava
— Esto es intolergble entre caballeros !
Com era d'esperar, la cosa no arriba als

extrems que és llegenda que arriben les co-
ses entre caballeros.

Per l'antologia piquiponiana
A hores d'ara tothom ja sap que en lasessió .de constitució de l'Ajuntament elsenyor Pich i Pon va ésser objecte d'una

xiulada imponent, digne final de les dife-
rents mostres de simpatia amb què el pú-blic l'havia obsequiat en diferents moments
de la reunió.

A la sortida, un amic el volia consolar:— No haga caso, don Juan. Están exci_
tados.

— Claro — va respondre ell —. Todo el
mundo quiere fiscalización. Pero ya vendrá
a su tiempo. Estas cosas se han de hacer a
pequeñas diócesis.

Un que no es desespera

El senyor Casals Torres, regidor de da
Dictadura, en abandonar l'Ajuntament, vafer unes declaracions molt pintoresques.

— Yo podría recurrir — deia — a la frasede ritual en estos casos. No os digo adiós,sino hasta la vista.
1 va afegir .per a justificar-ho
— Como tengo este carácter jovial y soy

tan despachadito, me he captado muchas
simpat{as en el distrito y estoy seguro de
que en las próximas elecciones me elegirán.

El districte del senyor Casals Torres ós.el del Camp de I'Arpa.

On fallen les quatre regles
A Les Cabanyes, poble de la vora de Vi-

lafranca, la U. P. arnibá a tenir 86 socis.
Doncs bé, quan va venir la caiguda de la
Dictadura, se'n van donar de baixa ioq,Suposem que ,algun lector quedarà sor-près en llegir que se'n van donar de baixaai més dels que eren. L'explicació d'aquest
jeroglífic és la següent : Tots els que a LesCabanyes són o representen alguna cosa es
van dir:
— Veuràs, a la millor m'hi han inscritsense jo saber-ho... Val més jugar a la se-gura.
I van enviar 1a seva baixa.

Home previngut

El cavaller de Peray és un home de bonafe. Això ja ho sap tot Barcelona, perquè lesproves que n'ha donat són concloents i de-finitives,
Una vegada el varen nomenar pendonis-

ta de no sabem quina processó de barriada.L'home, temerós de fer un paper ridícul,
es va passar tota la setmana anant amunt
i avall del corredor de casa seva, amb 1'es-trenyinador de cap per avall, simulant elpendó i amb una criatura a cada banda que
aguantaven dos fils d'empalomar lligats aaquell estri de neteja doméstica.

L'amabilitat d'un propietari

El senyor Peray és un home de bona fe.Un exemple que ho corrobora és el que se-gueix :
EI senyor Peray, a més a més d'advocaten exercici, és propietari de la casa on viu,a la Plaça d'Urquinaona. Un dia un delsllogaters havia de parlar amb l'amo i vaanar a visitar-lo. El senyor Peray li va dirde bones a primeres :
— Quina (lástima que no hagi vingut cinc

minuts més aviat. Hi havia el senyor X
(un altre llogater) i m'ha trobat que m'esta-
va emprovant l'uniforme de cavaller del
Sanco Sepulcro que m'acabaven de dur. Li
ha agradat molt poder-ho veure, al senvor X.

— També m'hauria agradat a mi — féu
el llogater, complimentós.

— Ah sí? Doncs aixa rai. Me'l tornaré
a posar.

— No cal, senvor Peray. Ja me'n faig
càrrec. No es molesti, per l'amor de Déu.

— 1 ara, cap molèstia.
L'altre va insistir, però fou inútil. Al cap

de deu minuts tenia al davant al seu ilustre
propietari, fent un goig que enamorava,
amb el seu brillant uniforme.

Puntualitat

La una del migdia al despatx de i'Alcal-
de. El comte de Güell está atrnfegadtssim
amb els periodistes perquè es fa tard i els
vdl deixar, com sempre, contents. Quan
l'home està més atrafegat arriba En Mav-
nés i'diu al comte:

— Faci, faci ;. no tinc pas presa.
— Oh, és que jo sí que en tinc.
A un quart de dues en punt, tothom ho

sap, l'Alcalde de Barcelona s'asseu a taula.



L'anv 1924 Blasco Ibáñez arribà a París
i jo el raig anar a trobar per a fer-li un
interviu. Blasco Ibáñez és un dels homes
més fecunds en anècdotes i se ]i podia fer
cada dia un interviu diferent del tot.

Joja el coneixia de 'Barcelona i l'home
em va rebre de seguida:

—;Qué hase usted por París? ¿Traba-
jar, verdad? Bien, hombre, bien...

paternalista» per a demostrar que el meu
país és tan civilitzat i tan possible de go-
vernar en democràcia com qualsevol altre.
L'única manera de donar a entendre això
a la gent és la destrucoió de la Dictadura
i la instauració d'un règim més democràtic
que l'actual.

— I quan comença, don Vicente?
— Aviat. .Amb motiu del discurs que

Blasco Ibáñez al jardí de la seva villa «Fontana Rosa» (Menton)

El novellista valencià en la seva cambra de treball

escolten, sinó que allà interrompen i criden combatre.	 Fou	 més	 dissortat	 que	 Victo
i	 fan	 preguntes	 als	 oradors.	 Vegeu	 una Hugo. Blasco morí a Menton, d emanant
mostra del discurs de Blasco Ibáñez : — «Mi	 jardín !	 Mi	 jardín !».	 'Pingué	 un

B1.Asco	 IBÁÑEz. — No correr,	 no	 correr, mart de poeta. La darrera vegada que
que nos vamos a romper una pierna. De

llevemos la Repúbl'ca, una re^ú-nomento
vàrem	 veure ens dedicà	 uns llibres	 i en
abraçà emocionat:

blica	 como	 esta	 de	 Fransia,	 liberal y	 de- -.Usted se va a España. Mucha suerte
mocrática.	 Después	 en	 la	 República sepa- :f pesar de que no soy viejo, sé que, fatal
caos	 y	 que	 cada cual	 defienda	 sus	 idea- mente,	 faltaré	 de	 este	 mundo	 antes	 qu
les. Si lo hdsemns todo nosotros, ¿qué va- usted.	 Si tiene	 usted	 convicsiones	 rehubl
mos a dejar pa nuestros hijos?' La evolu- canas no las cambie por nada del mund
Sión de los pueblos no es cosa de unas ho- Sea recto en su vida. Ninguna satisfacció
ras, sino de siglos.	 Vamos a hacer la Re- ^rnduse tanta alegria como el haber mant
pública con escuelas y	 ron Libertad.	 Na nido un mismo ideal toda la vida.
comprendéis que si mañana llegase la anar- Res més em digué aquell dia.
guía, ni los mismos que la organisaran po- `Blasco Ibáñez	 que tenia mantes regad
drían	 hacerlo,	 perque	 se encontrarían con
una. masa de	 ignorante de todo?,gente bavaune 

home
apintoresc aarrielitinstants q	 gg	 q ua

k e * la	 passió	 el (dominava.	 Després	 tots	 e

Quan	 es	 va	 saber	 que	 Vicente	 Blasco
grans homes han tingut febleses francame

Ibáñez anava a escriure un	 llibre sobre la infanti's o poca-soltes.	 Llegint eles vides
Hugo, de Bismarck, de Napoleosituació	 espanyola	 s'abocà	 molta	 gent	 a Víctor

l'Hotel du Louvre, d'un nom ben distingit de Disraeli, trobem que són un poema vi

en la història d'aquells esdeveniments. tes per damunt. E' detall, ]'intimitat emp
Hi veiérem senyoretes nordamericanes que titeix als grans homes. El que resta és

s'anaven a oferir per a fer d'infermeres en bo,	 l'extraordinari,	 i ]Blasco	 Ibáñez	 qued

el cas que creés un exèrcit ; aviadors sense com	 una	 existència	 d'aventura	 i	 d'acció.
feina disposats a prestar llurs serveis gratis La seva vida és la millor obra. La vida q
et	 amore ;	 militars en	 actiu,	 passiu,	 etc., es trencà un matí a Mento», després d'h
que li prometien llur	 més de- ver enlairat els punys en un acte de protes

Manuel 
B

cidida ;	 el	 periodista	 Manuel	 (Bueno,	 que la pos^	 ta de sol.
també volgué	 adherir-se	 al	 que	 anava a

FRANCESC MADRID
fer 13'asco	 Ibáñez.

L'APERITIU
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Uns que volen tres

dies de Carnestoltes

((La ciutat de Barcelona no pot veure amb
complaença que se 1i imposi un canvi en
el Carnaval, com és la supressió de la
festa de dos dies tradicionals, etc.»

¿Qui són aquests disbauxats, es pregun-
tarà el lector, que volen fer tres dies de
xirinola? Els d'El Mati, heus-ho aquí. Això
ho demanaven l'altre dia. Ni més ni menys.
I en aquest sentit han adreçat un telegra-
ma al President del Consell. ¿Què és ai-
xò — li diuen — que es vulguin compensar
les festes carnavalesques del dilluns i di-
marts, tan tradicionals, fent que el diu

-menge següent pugui tornar a sortir rua!
De cap •manera. Es perd un dia.

Ja veuen on hem arribat. Fins els d'E/
Matí ! A veure si tindran raó els que diuen
que certes coses en temps de la Dictadura
no passaven!

L'edat d'En Peio Gener

Un dels prroblemes de l'època d'En Pam
-peius Gener va ésser saber l'edat que tenia.

Es discutia molt i ningú no la sabia exac-
tament, perquè ell, que era el que ;podia
dar la data justa, no tenia cap interès que
se sabés.

— Té de tenir tants anys — deia l'un.
— 0 tants altres — deia l'altre, però nin

-gú no podia concretar.
Un dia en parlaven davant d'En Callén.
— En Gener té de tenir tants anys — de-

ia un que es creia saber-ho —, perquè ell
mateix explica que va veure la guerra de
l'any tant que va durar tants anys.

= Oh — va dir En Callén —, és que pot
-ser els anys d'aquella guerra no els compta.

— ?
— Perquè .allò no era viure...

La prescripció incomplible

Don Antonio Bacigalgpi, més conegut pel
seu nom de guerra : el Gall, sent de fa
molt de temps un soroll a les orelles que
no dl deixa tranquil i fins arriba a treure-li
la son.

Decidit a posar-hi remei, va anar a veure
un especialista. Aquest, després de gargo-
tejar-li una recepta, li va prescriure un ré-
gim que poc més o menys consistia en
això:

—!Pocs mals de cap ni disgustos, tirar-
s'lho tot a l'esquena, sap, i, sobretot, no
treballi gaire.

Quan el Gall va sentir això, va fer, tot
esverat:

— Com m'ho faré, si no he treballat
mai?

Quins detallets!

De h'Adrià Gual se'n conten moltes. El
tema ofereix una frondositat particular. Avui,
però, creiem descobrir un caire inèdit de la
personalitat del creador del Teatre íntim.
Es tracta d'algunes singu^arita'ts que cons

-ten en l'original de les seves obres de tea-
tre.

En el repartiment d'una d'elles, després
dianamenar uns quants personatges, es.
crin : «Anna i Maria. Són dues germanes
bessones. Vint.i-quatre anys cada una.,

En un altre repartiment, entre 7a llista
de dramatis personae hi fa constar : «Un
gos magre. No parla.»

Aquestes germanes bessones que tenen
vint-i. quatre anys cada una i aquest gos
magre que no fiarla, deuen haver contri-
buït eficaçment a fer ploure en el dies as-
senyalats que l'Adrià Gual estrena una
obra.
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todos los dolores
no hay remedio de acclbn tan
rLpida como las tabletas de

CRFIRsPIPIMR
Sus efectos son también Insupe-
rables en las neuralgias, dolores
de muelas. de oídos r de !as
sienea, así como también en los
que acompañan a las molestias

periódicas de las señoras.

Aumenta el bienestar, des-
peja el cerebro y no ataca
el corazón nl loe riñones.

Desconfiad de las tabletas sueltas.

R
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Blasco Ibáñez anava amb un pijama blau
amb flors vermelles i grogues, ribetejat d'u-
na ampla sanefa negra, i portava el mono-
ole penjat damunt mateix del melic.

Després de les salutacions de rúbrica jo
li vaig dir:

— Què opina de la situació política d'Es-
panya?

Amb un gest de molèstia em va respon-
dre

— Yo no sé nada de España... Todos me
Preguntan lo mismo... Yo no sé nada Por-
que vivo enserrado en mi palasio de 'Men-
ton y trabajando para un trust norteameri-
cano de mil ochosientos diarios; además,
el sábado por la mañana me marcho a
dar la vuelta al mundo. No sé nada de Es-
/aña, no sé nada de España.. Le he tuesto
una carta a Alejandro Lerroux ofreciéndo-
me bor si me necesitan v disiéndole que me
voy a dar la vuelta ai mundo v que yo
sigo siendo siempre republicano. Pero desde
que me retiré de la j5olitica que no sé nada
de ella v ahora menos, que me voy a dar
la vuelta alrededor del mundo.

1 em va parlar del viatge: 20.000 dòlars..,
un yatch amb piscina i música... Hong-
Kong. . . Kartum... Confort... Menton més
tard..., acomiadant-me amb aquelles parau-
les que na he oblidat mai:

— Venga a verme en abril o en mayo.
Después de haber dado la vuelta al mundo,
que em^ieso mañana a las ocho de la ma-
ñana, estaré más tranquilo... Ya sabe que
se le quiere.

Vaig sortir de la conversa completament
pessimista. Aquell home que gaudia d'una
influència considerable als Estats Units,
aquell home que tenia obertes les portes de
les editorials franceses, aquell home que
podia realitzar una tasca de proselitisme
s'havia allunyar completament del fet po-
lític del seu país. En arribar a l'hotel en
què vivíem junts Carles Espià i jo, vaig dir
al més tard illustre periodista i company de
fadigues de l'ex-president del Consell de Mí-
nistr^s, senyor Sánchez Guerra, que aquell
home m'havia decebut.

**»
Vicente Blasco Ibáñez va donar la volta

al món, va tornar a Menton i un bon dia
de l'any 1925 es presenta a París de nou,
ens crida a uns quants periodistes i ens
diu:

— Encara que no penso intervenir en la
política del meu .país, penso realitzar un
acte extraordinari. Sense tornar a la polí-
tica, penso portar a cap una tasca que serà
molt profitosa perquè aclarirà qüestions i
situarà la gent al lloc que li pertoca. La
Dictadura ha desfet el país. D'haver con-
tinuat el règim simuladament constitucio-
nal, a mi ja no m'interessava tornar a ser
diputat o senador i perdre el temps que ne-
cessito per als meus llibres fent política de
casinet o de menuda intervenció parlamen-
tària. Però ara no, ara ja és qüestió d'in-
tervenir contra qui tingui la responsabilitat
d'haver trencat la continuïtat constitucional
del país. 1 en aquesta tasca estic disposat
a jugar-m'ho tat, els diners i la vida si cal.

— Però, don Vicente, ¿per què no va gen-
dre aquesta actitud I'anv passat quan lo
mateix ]i vaig preguntar la seva opinió de
la vida política espanyola i vostè cm va dir
que no en volia saber res?...

— Perqué tot donant la volta al món,
m'he trobat davant de gent que, desconei-
xent el meu país, la seva veritable tradició
i història, confonien Espanya amb una co-
lònia o domini que necessitava una autori-
tat tutelar perquè no tenia prou cultura cí-
vica ni ,prou valor intellectual per a dirigir
democràticament els seus destins. I davant
d'aquest concepte que del meu país tenien,
considero que cal destruir aquesta «acció

Per cert que un dia digué a Blasco
— Usted y yo, don Vicente, somos los dos

únicos novelistas que tiene España.
Manuel iBueno, que és un cínic trempat i

que llavors encara no havia posat els seus
serveis, amb desinterès patriòtic que no és
cap secret per ningú, a l'ús de la Dicta-
dura, oferí la seva collaboració a España
con honra — un periòdic que dirigia Blasco
Ibáñez — i fins hi publicà alguns articles
que feren impressió en certes esferes i pa-
laus.

r+*

Vicente Blasco Ibáñez estava aquells dies
febrós, neguitós. Treballava de nit i dia,
rebia cent o dues centes visites, parlava amb
tothom i de cop i volta, aquell home un xic
envellit, una mica obès, va començar a re-
jovenir-se i a estilitzar-se. Uns diaris nord

-americans li oferiren uns milers de dòlars
p r la publicació dels capítols de. llibre en
forma d'articles

— Sí, sí, acceptat, però aquests diners no
són .per a ui ; són per a pagar les despeses
de la campanya de publicitat del llibre meu
i per a ]es altres campanyes. D'aquests di-
ners no en vull tocar un sol cèntim.

t•R

Blasco Ibáñez parlava sempre un francès
que semblava un valencià. Una vegada que
parlava en valenoiá a uns acorrelichionarisn
que l'anaren a veure, digué:

—Lo que che di és que quan le moment
arriberá...

T 0$ BRONQUITIS,
CATARROS,' ASMA, etc

La verdadera medica ción balsámla
la encontrar* con el uso de las

Greta Garbo i l'expresssionisme.
Fa cosa de deu o dotze anys que a Alema-
nya van inventar 1'expressionismus. En de-
finitiva no era cap invent extraordinari, ni
es tractava tampoc d'un art nou, ni d'un
ismus o d'un isme per explotar l'esnob. L'ex-
pressionisme s'anava a cercar tan aviat en
les figures faraòniques, com l'art polinesi
o en l'escultura negra, com en els sants
romànics o els grecs arcaics, com s'anava a
cercar també en una pintura de Mac Cha-
gall, en un ninot del senyor Arxipenko, o
en un retrat d'un notari amb panxa i pati-
lles fet amb un tall de pa, quatre olives i
tres cues de cigarret. L'expressionisme ve-
nia a ésser una intervenció brutalment fisio-
lògica en el camp de les arts. S'anava a
cercar "l'expressió ", tant si era noble com
baixa, però es volia l'expressió descarnada, :
sense pell i rajant un líquid vermellós com
els biftecs a la brasa. Per això en l'art pri-
mari, en totes les ingènues i monstruoses
"gaucheries", es podien fer adeptes pel ra-
mat expressionístic. Aquesta manera de veu-
re la vida tendia fatalment a la deformació,
es va posar de moda, va entrar en el camp
de l'anunci i del teatre, es va industrialit-
zar i se'n va treure tota la punta que se'n
va poder. Fins s'arribaren a fer films ex-
pressionistes purs (recordeu El gabinet del
Doctor Caligarí) i capses de sabó de luxe
completament expressionistes.

Jo recordo que vivia a Berlín en l'època
en què aquestes coses tenien més febre. Vaig
entendre fins al capdavall el que volien els
expressionistes ; la seva manera de veure les
coses no era pas mancada de lògica, però jo
no sé per què en totes les manifestacions
d'aquesta mena d'art dutes a terme pels
alemanys, s'hi veia sempre una manca de
gràcia, una olor massa concentrada de for-
mol o d'àcid fènic. La idea era .excellent
però l'expressionisme es decantava sempre
cap al monstruós i cap a la clínica.

Avui dia, després d'uns quants anys, he
descobert una forma d'expressionisme ama-
ble i tan graciosa com se vulgui. Em refe-
reixo a una actriu expressionista (tal com
aquest mot l'entén l'escola alemanya) potser
l'única actriu que es pot qualificar amb
aquest nom, i na m'estranyaria gens que
algú s'esverés quan jo digui que aquesta
actriu purament i simplement expressionis-
ta, és la famosa Greta Garbo, que ha triom-
fat en absolut entre els homes i ha fracas-
sat en absolut entre les dones.

Greta Garbo, sense que s'ho proposi, sen-
se que ]'hi hagi ensenyat ningú, cau de ple
dintre el cànon expressionístic, com hi cauen
de ple sense saber-ho les pintures de Giotto, ..
les figures creto-micèniques, i les cuixes (res "..
més que les cuixes) de Josefina Baker.

Naturalment que això necessita una expli-
catió, i jo intentaré donar-la. Expressionis-
me, com la mateixa paraula indica, consis-
teix a donar la màxima intensitat d'expres-
sió en la mínima quantitat de temps i d'es-
pai. Això aplicat a la pintura, a l'escultura,
o a l'art dramàtic, es manifesta en una
tendència de tots els elements d'una obra
per produir un pinyol d'expressió determi-
nada amb la major simplicitat possible.

Citaré per exemple: Aquella pintura de
Giotto que hi ha a la Basílica d'Assís re-
presentant el plor de les monges de Santa
Clara sobre el cos de Sant Francesc. Hi ha
una monja que amb la galta toca la galta r
del mort; recordo perfectament que aques-
ta figura està tota ella construïda per de-
mostrar un dolor intensíssim i una tristesa
sense remei; el pintor, amb aquesta figura
de dona, s'ha oblidat de tatas les altres ;.
gràcies i totes les altres facultats per no-
més fer sobreeixir el seu gran sentiment de
dolor. Es una obra simplfssima, formidable,
que no deixa de tenir però el seu desequili-
bri i el seu monstruós.
Ara bé, un art així no se sap ben bé per

què impresiona, i és possible que la impres- .
sió vingui per allò que té de desesperada-
ment fisiològic, de brutalment viu. I ara per-

1 meteu-me que torni a Greta Garbo. Es evi-
dent que aquesta dona ataca el sistema ner-
viós com una droga de més potència que les
altres famoses stars més o menys impúdi-
ques que els adolescents solen retallar de

les revistes il.lustrades i solen enganxar amb
quatre xinxetes al capçal del llit. Molts cops

r. m'he preguntat el per què del poder de Gre
ta Garbo, i després de contemplar uns

a
quants films d'aquesta senyora em sembla

el que he trobat una mica el desllorigador.

s	 Jo crec que Greta Garbo dóna tan rendi-

ment perquè el seu art és d'un expressio-

nisme rabiós. El que una altra actriu fa
:	 amb una quantitat 25 de temps i d'espai,
e ella ho fa amb una quantitat 2. Una senyora
á- ha de representar la sorpresa o la por o ei

o. desig; per representar aquestes coses més

n o menys recomanables, aquesta senyora farà
e	 servir dotze recursos o els que cregui con-

venient, esmerçarà si es vol un minut de
rellotge; Greta Garbo només fa servir un

es recurs i només esmerça vuit segons; però
ns simplificant les coses, ]'expressionisme es fa
n més agut, es fa més aguda la intenció i no
]s cal dir que es fa moltíssim més aguda la
nit fisiologia. Observeu el treball d'aquesta ar-

de tista i veureu com em donareu la raó. Re-
cardo jo aquella època en la qual anàvem

s - a veure Zacconi, i no li trèiem els binocles
5- del rostre quan feia les escenes culminants

eLa d'Otello. Zacconi era un acadèmic, un pr
ciosista, donava l'expressió del sentiment a

força de detalls i d'acumular detalls i d'es-
ue pajar les coses, amb una fredor i un pro-
a- fessorisme genials, però completament ci-
ta nies. Era l'actor anti-expressionista per ex-

cellència. Greta Garbo és tot el contrari; en
el seu darrer film Orquídeas salvatges només

a que amb una dilatació de pit, o una ganyo-
ta lleugeríssima, dóna el màxim d'expressió,
en maia forma imprevista, com si tot el seu

sistema nerviós estigués condensat en el

plec de la boca o en el múscul que es dilata.

No sé si cap professor alemany ha agafat

Greta Garbo pel seu compte, però si això

arriba a passar, tinc la seguretat que dona-

rà unes raons terribles per demostrar el que
jo dic, que naturalment no té altra preten-
sió que entretenir una estona vaga d'aperi-

tiu.
Josur MnRU DE SAGARRA
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Blasco Ibáñez escriví el famós llibre de
la situació espanvola en menys de catorze
dies. Al cap d'un mes ja era al mercat. Un
dels gerents de can Flammarion em digué:

— Del llibre de Blasco Ibáñez se n'han
arribat a vendre cinquanta mil exemplars
en un sol dia. No crec que cap altre llibre
hagi arribat a aquesta xifra en tan poc
temps.

a#s

Vicente Blasco Ibáñez va morir sense po-
der tornar a la seva terra. Era un home in-
fantil que s'admirava de tot e1 que el rode-
java. Ho creia tant de somni, de conte de
fades, que cada día en obrir els ulls troba-
va que la vida era una cosa meravellosa.
Potser això influí molt en el seu tempera-
ment exhibicionista i optimista, però en ell
l'elogi de tot e] que tenia — el palau, l'au-
to, la biblioteca, el jardí, la fortuna, la fa-
ma... — no era una presumpció de arastau
o de cmou rica, sinó un fet natural de noi
quan explica les joguines que li han dut els
Reis o un film extraordinari.

En (Blasco Ibáñez es morí sense tenir la
satisfacció de veuré caigut allò que ell va

ELS EIXILIATS DE LA DICTADURA

Vicente Blasco Ibáñez

GRAVATS TIPOGRÁFICS ' BADAL I CAMATS	 Poda, 201. Telèfon 74071
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L'aspiració de governar Oa COOVerSa á^1^estaAngel Pa
Tot partit polític ha de tenir una aspi

-ració: governar. Com s'arriba al Govern?
En una autocràcia, guanyant la voluntat
de l'autòcrata; en una democràcia, gua-
ryant la voluntat de ]'opinió. La voluntat
de l'autòcrata es guanya, generalment, des-
acreditant, el que aspira a governar, la per-
sona que governa amb el propòsit que aques-
ta desmereixi als ulls de l'autòclata i la
substitueixi. La voluntat de ]'opinió, en la
c emocràcia, sols es guanya de una mane-
ra: acreditant-se davant d'ella. En una
autocràcia, per això n'hi ha prou, de vega-
res, amb tenir capacitat per a la intriga,
la calúmnia i el servilisme abjecte per a
obtenir els més alts llocs de l'Estat. Quina
altra cosa tenien sinó capacitat per a la
intriga molts dels homes que s'encimbella-
ren en l'època de Carles IV, de Ferran VII
i d'Isabel II? Quina altra cosa sinó capaci-
tat per al strvihsme tenien les darreres
camarilles del tsar de Rússia, que de ma-
rera tan efectiva determinaven la ruta del
país? Quina altra cosa sinó capacitat per a
l'adulació tenien homes com el cap d'Estat
Major del gabinet militar de Guillem II,
que, segons l'acaba de presentar en una
obra recent l'escriptor Ludwig, apareixia
disfressat en una recepció i estigué amb
aquest indument dansant tota la nit amb
h; única finalitat de complaure l'Empera-
dor? En una democràcia, per fer el ma-
teix, es requereixen altres aptituds: intel-
ligència. caràcter, honestedat, i tot això no
com a virtuts per als interessos privats,
sinó com a demostració constant de virtuts
per a l'acció pública. Per aquestes virtuts,
pogué Mac Donald arribar al poder a An-
glaterra i han pogut els radicals socialistes
rebre la confiança que requerien per a re-
gir els destins de França. En una auto-
cràcia, es prefereix l'avantcambra, on tot
és ombra, mitja veu; on no hi ha ni fisca-
l'tzació ni publicitat; on no arriba la veu
del carrer; on no existeix responsabilitat;
on, en síntesi, la calúmnia i la intriga, des-
prestigiant el qui està en el pedestal poden
fer-lo caure i deixar el pedestal lliure. En
una democràcia es prefereix la Cambra, on
tot és Ilum, veu alta; on són públics i con-
trolables tots els actes; on vigilen els ulls
del carrer; on se sent la responsabilitat de
la pròpia consciència i la responsabilitat
històrica; on sols amb proves reiterades
d'intel.• igència, de caràcter i d'honestedat
s'arriba a conquistar el poder. L'odi dels
autòcrates a1 parlament no és pels intri-
gants i calumniadors que en ell hi poden
haver, servidors i partidaris com tots ells
de l'autòcrata, sinó pels inteiligents, forts
i honestos que hi hagi, representatius com
sempre de la democràcia; com l'odi dels
uemòcrates per a 1'avantcambra no és per
la intel.ligència, el caràcter o l'honestedat
que, en casos excepcionals, poden donar-se
en el mateix autòcrata, sinó per a deixar
<< la injúria i la calumnia les determinants
de les més transcendentals resolucions,

Per què en la concessió de valors s'atri-
bueix als estadistes de sentit conservador
una capacitat que es nega o es resisteix a
concedir als estadistes liberals? No serà,
en els nostres temps, pels èxits o per la je-
rarquia espiritual dels conservadors que
tan governat o governen. Conservador en
la classificació de les etiquetes polítiques
de França és Millerand; tan conservador
que en les hores d'angoixa per la deprecia-
cm de la moneda que passà França i que,
en la ceguera de l'enfonsament, féu pensar
que una mà forta podria posar remei a tot,
aquesta mà fato es considerà la de Mille-
iand. Quan a França es parla de la dieta-
dura, Millerand és el previst com a Dieta-
dor. Però no suposi ningú que una dieta-
dura a França pot tenir les mateixes ca-
racterístiques que aquesta té en altres paï-
sos. En un di,curs que el propi Millerand
acaba de pronunciar a Meta, ha dit: "So-
frim una crisi d'autoritat. Cal curar-nos-
en. Com? Per una intervenció quirúrgica
semblant a les que hem vist operar ben a
prop, en països veïns? No certament. Nos-
a'.tres som, i ho hem provat . pels nostres
actes més que pels nostres discursos, ene-
mics irreductibles de tota dictadura, vingui
de dalt o vingui de baix. Però si aquesta
°menaça vol apartar-se definitivament, cal
la revisió constitucional. En quin sentit?
Consolidant el poder executiu. La noció de
c'•emocràcia i la de cap no són inèoncilia-
bies. Un cap elegible i temporal, els poders
ael qual siguin siguin estrictament definits
i limitats per la llei. Un poder executiu
fort i lliure, sota el control del poder le-
gislatiu. Aquest és el primer terme de la
revisió. E1 segon és la garantia dels drets
i de les llibertats individuals. França ha
proclamat i estès per tot el món la Decla
ració dels drets de l'home i del ciutadà.
Els nostres drets i les nostres llibertats
estan teòricament escrits. Però, dic jo, el
dia en què un de nosaltres es trobi ferit,
sia en la seva persona, sia en els seus in-
teressos, per alguna fantasia legislativa,
a quina jurisdicció pot apel.lar?, a on pot
elevar la seva queixa? Aquesta jurisdicció
no existeix. Demanem, doncs, que la demo-
cràcia francesa institueixi un Consell su-
prem, guardador de la seva llibertat i dels
drets del ciutadà." Millerand, doncs, no
pretén sinó substituir l'estructura actual
de la República francesa per una cosa
equivalent a la dels Estats Units. Pot,
però, Millerand, responsable en gran part
de la caiguda del franc, presentar-se com
una capacitat d'estadista més àmplia, com-
prensiva i creadora que la que posseeixen
els polítics liberals? Un altre conservador
destacat pels seus procediments fou Pan-
galos, un altre és Mussolini. Ningú no go-
sarà atribuir a aquests dos homes quali-
tats insignes. En què es justifica aquesta
tendència a negar a Pi i Margall, per
exemple, que articulà tot un sistema de
govern, que posseïa un dels caps més clars
i una de les energies més fermes i sence-
res, a negar a Pi i Margall les qualitats
que s'atribuïen a Cànovas; a Cànovas, que
amb l'obra de la Restauració — falta d'es-
coles; falta d'articulació i activitat en els
valors nacionals i falta de política inter-
nacional; falta de solidaritat en les perso-
nalitats peninsulars — evidencià la mag

-nifica habilitat que posseïa, no per a fer
i refer una nacionalitat, sinó per a desfer

-la definitivament?
Aquesta resistència a concedir als esta-

distes liberals més destacats per les seves
obres les qualitats que es concedeixen tan
fàcilment als conservadors més destacats
pels seus fracassos, prové en gran part
del fet que l'opinió no existeix encara
com a òrgan efectiu de govern; que el
poble no és encara en tota la seva pleni-
tud una consciènçia democràtica. I que
prefereix ésser governat a governar-se;
prefereix que el manin a manar-se; pre-
fereix que l'autoritat sigui una delegació
en lloc d'una cofaboració. Cal, doncs, do-
nar aquesta consciència democràtica al po-
ble perquè discerneixi aviat els valors re-
presentatius i aprengui que la sobirania
popular no pot reclamar-se sinó quan pot
exercir-se; , i que sois pot exercir-se quan
sàpiga elegir-se; i que sols se sap elegir
quan de ]'elecció se'n sap fer una selecció.

!fora •

Setmana Santa a Sevilla

Amanul'là s'enyora

Amanullà, ex-rei de -l'Afganistan, s'ha po-
sa.t content en saber la malatia del rei de
de debò, Nadir Xa, I/ex-rei deia no fa gai

-re a un periodista anglès que li hauia de-
manat un interviu:

— Allunyant-me del meu país, vaig ter-
dre el tron quan era rei; ara que sóc Qre-
tendent, fine mks lfrrobablitats com ]més
me n'allunyo.

1 com que el periodista no semblava ha-
ver comQrès massa, el rei va fer aquesta
comj aració tan occidental.

— Tothom desitja tenir la seva dona ben
a pro¢, f,erò quan es té lluny, venen ganes
d'agafar una nmant.

La personalitat de Gra, di
En les recepcions que tenen lloc al mar-

ge de la corzferència naval de Londres, l'ad-
miració de totes les la,dies és per Grandi,
el subsecretari d'Estat al Ministeri d'afers
estrangers d'Itàlia, tifms ;mediterrani Qer
excel.lència.

En canvi els gentlemen s'interessen més
¢er homes com Wakatsuki, el delegat ja-
Qonès, amable com tots els di/lomàtics del
seu país.

— Wakatsuki està en una difícil situa-
ció — explicava un, senyor anglès a una
jove lady, abans de les eleccions japoneses
que tingueren lloc e' 20 del mes de febrer
passat. Quan se'n va anar del seu ¢oís,
el doble el va anar a aconaiada.r i el va.
cobrir de flors. Els canons disparaven sal-
ves en honor seu. Però des del punt de
vista parlamentari la seva j,osició no és
gaire forta. La cannbra japonesa comprèn
tres ¢artits. Et Sei'u.kai, conservador i tra-
dicionalista; el partit IMinseito, centre es-
querra, i el partit socialista, que s'ha des-
enrotllat extraordinàriament des de que es
va instaurar el sufragi universal al Jaló.
li •akatsuki és líder del partit Minseito i era
president del Consell de Ministres abans
del cafr de govern actual Ham.aguchi.
.-1quest, si està encaro al poder, és Qerquè
va dissoldre la Cambra en el moment en
què anava a raure. 1 les eleccions estan
convocades f er finals de febrer. Si Wakat-
suki torna de Londres havent cedit en la
giiestió del desarmament, el vell partit Se-
yukai tindrà una gran arma davant del cos
electoral. En canvi, si manté les forces na-
vals del seu 1,ais, seran els socialistes qui
atacaran el partit Minseito...

Però la lady n qui anava dirigida aquesta.
explicació esta.va distreta contemplant a
Grandi.

— Realment •— va murmurar per posar
un comentari final — la vida no és pas de
color de rosa entre la gent de raça groga.

El "vell borratxo" de Stimson
En la mateixa r.ecepcid Stimson eslava

parlant amb Briand.
— Jo tenia un lloro niolt bonic — expli-

cava — que parlava onglès, espanyol i xi-
nès. Però es deia a01d Dr tenkardn, vell
borratxo, i rto parava mai de dir el seu
nom amb mzs crits que e&fereien. Així quan
vaig arribar a' poder vaig haver de des-
ferme'n, No estava bé que a casa hi ha-
gués un vell borratxo, i el vaig regalar al
jardí coolbgie de ld ashington. Desgracia-
dan>ent Old Drunkard és un "humorista i
cridava a tots els visitants del jardi amb
paraules poe amables. Quan algú es para-
va davant d'ell, de seguida es posava a cri-
dar el seu /)Topi nom seguit d'una sèrie
d'insults en les. Ires llengüés que coneixia
a fi que tothom el pogués entendre. 1
aquest ntntí he. rebut una carta notificant-
me que acabava d'armar un escàndol tan
tormidable que s'havien vist obligats a tan-
car-lo en ima sala especial del Zoo.
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Dintre uns quants anys, quan llegirem
la història del martirologi sindicalista bar-
celoní, ens semblarà un somni que a prin-
cipis del segle xx hagi pogut ésser persegui-
da una idea amb tant d'acarnissament. En-
cara que Espanya no ha resolt mai cap
problema de llibertat, bé caldrà inclinarse,
en aquest cas com en altres, a les exigèn-
cies del temps. Arreu del món els patrons
se sindiquen i formen grans Cartells :inter-
nacionals. Els sindicats obrers han precedit
els sindicats de patrons i aquestes associa-
cions han contribuït a organitzar la pro-

ducció.
Mentre l'Oficina . Internacional del Tre-

ball, de Ginebra, presenta les xifres d''brer;

sindicats de cada país com un exponent
d'organització industrial i una garantia de
pau, a Barcelona el nom sindicalisme ha
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estatfins ara com una detonació. I mentre
hi ha entre nosaltres homes de l'extrema
dreta que presenten el sindicalisme com un
producte infernal, Pius XI, en un dels do-
cuments de condemnació de 1'Acció Fran-
cesa, fa allusió a aquest furor antisindical
que té per objecte, diu, el retorn a ('es-
clavitud.

Crec que la llibertat de premsa i el par-
lar amb franquesa, sense fer demagògia
d'esquerra ni de dreta, podria contribuir a
esborrar el cartell tendenciós que ens pre-
senta l'obrer barceloní amb un ganivet a
les dents i una bomba a cada mà. I si la
campanya tendenciosa contra ]es organit-
zacions obreres continua, caldrà preguntar:
A qui interessa? A qui aprofita? Caldrà
demanar als patrons si encara es fan la
illusi6 que ni l'Estat ni l'obrer han d'in-
tervenir en la seva fàb rica. Es de creure
que ara que laDictadura ha intervingut,
sovint d'una manera vexant i arbitrària,
en les indústries, els patrons hauran per-
dut l'orgull individua1ista i hauran après
de oollaborar amb els obrers i l'Estat en
l'organització del treball.

A títol d'informació, per si algú ho ig-
norava, e] periodista es permetrà comuni-
car que, després d'una conversa amb An-
gel Pestaña, pot assegurar que el sindica-
lisme barceloní no ha mort. I quan dic
sindicalisme, vull dir allò que feia tanta
por: l'Únic. E1 senyor Esteve que no té
cap mena de fe anirà observant que la
Dictadura no ha mort cap idea. Després
d'un hivern llarguíssim tot torna a brotar:
tots els arbres semblen més corpulents i
tenen les arrels més fondes : El sindicalis-
me, el catalanisme, el republicanisme : tres
idees de llibertat,

Si el senyor Esteve em digués que cal-
drà pendre :precaucions li respondria que
la primera precaució que s'ha de pendre
és no tractar els obrers sindicats com uns
pàries. Això implica una moral i una tàc-
tica que ha de consistir a no ignorar-los,
no acorralar-los i, sobretot, a no jugar-hi.
Si davant d'uns sindicats obrers només sa -
bem jugar a policies i sometents, ens fa-
rem mal tots.

***
Contemplant el líder sindicalista Angel

Pestaña a la seva modesta cambra-dormi-
tori i gabinet de treball del carrer de Sant
Jeroni, tan freqüentat per la policia, he pen-
sat en la situació d'aquest home que, sense
l'aparatositat de tants altres, pot tenir una
infiuènoia decisiva en la vida del nostre
poble.

-- La nostra organització — m'ha dit Pes-
taña — compta actualment a ]Barcelona amb
Cinquanta mil homes.

Us prego que mediteu un moment si hi
ha a Barcelona cap persona que pugui al-
çar cinquanta mil bornes.

El sindicalisme es reorganitza ràpida-
ment. Durant la Dictadura han estat man-
tinguts els quàdros, l'estructura de l'orga-
nització. Per això ara només compta amb
cinquanta mil homes, xifra que aviat, se'm
diu, serà triplicada. A la resta d'Espanya
la Confederació General del Treball només
hi té deu mil associat-. Durant la Dicta-
dura, la persecució va començar l'endemà
de ]'atemptat de la Riera Alta que va cos-
tar la vida al botxí, fet del qual els diaris
no varen poder donar compte.

Creu Pestaña que la feina de reorganit-
zació serà ràpida perquè la moral de la
gent és exce}lent. Les dues reunions de
diumenge han estat molt concorregudes
— diu Pestaña — i si ens hagués estat pos-
sible anunciar-les, els dos locals haurien
estat insuficients.

— Sí, sí. Les hem fetes amb permis del
governador.

Hem parlat extensament de la situació
política.

— El que més ens ha preocupat àquests
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La crisi francesa

La setmana passada comentàvem en
aquest mateix Lloc la caiguda del govern
Tardieu i la constitució d'un ministeri Chau-
temps. Abans de posar el número de -la
setmana passada a la venda, Chautemps era
derrotat per la Cambra després de conèixer
la seva declaració de govern. El ministeri
Chautemps només havia viscut un dia.

La lluita entre dretes i esquerres s'ha fet,
després d'això, més forta que mai, i d'a-
quegta lluita resulta ara una majoria de
dreta. Però almenvs una majoria definida.

Tardieu, seguint l'evolució de les crisis
anteriors, ha demanat abans que tot la
co}laboració dels radicals per tal de fer un
govern de concentració. Però la qüestió po-
lítica estava massa enverinada. Els radi

-cals socialistes des del primer moment van
fer saber que no collaborarien a un govern
presidit per Tardieu, home massa definit
per presidir un govern de concentració.

1 Tardieu, intentant tirar sobre els radi
-cals socialistes la responsabilitat d'un fra
-càs de conciliació a la Cambra, ha format

un ministeri de dreta el qual sembla que
comptarà amb una majoria de trenta o
quaranta vots.

Realment, el programa de Tai-dieu no is
molt diferent del dels radicals socialistes.
Millor d'it, començant per la política de
Briand, s'ha anat assimilanttota la part
de realitats del programa radical socialista,
deixant de banda la part ideològica. Ulti-
mament Tardieu va ésser derrotat per la
,política d'estalvi de Chéron. Ara, en el nou
programa, la política financiera del govern
serà la de l'alleugeriment d'impostos, tal
com demanaven les esquerres.

Però precisament el que manca a Tar-
dieu és la ideologia dels radicals socialis-
tes. La política de mà forta segurament
continuarà, doncs, a França. L'interessant
és saber si aquesta política respon al senti-
ment del poble francès o serà una prepa-
ració d'un nou triomf del cartel en les elec-
cione de 1932.

dies — diu Pestaña — són certes reunions
que han estat interpretades com un intent
d'establir una segona dictadura.

Senzillament, ens han preocupat perquè,
si podem, ens oposarem que tot allò torni.
Es un propòsit decidit.

-- I per què no vàreu oposar-vos al cop
d'Estat de 1'anv 23? Liavors teníeu més
força que ara.
— Estàvem desmoralitzats per la fatiga

d'una lluita. Hi havia, a més, el factor sor-
presa. Ningú no creia que tornés l'època
dels upronunciamientos>. No teníem expe-
riència. Ara no ens deixarem sorpendre.

Els sindicats no faran ,política perquè din-
tre aquesta gran massa hi ha tots els ma-
tisos imaginables i seria impossible de
conciliar-los. Però quan els que manen se
surtin de la llei — m'ha vingut a dir Pes-
taña — els sindicats intentaran defensar-se
com ho farien els partits si podien. Els sin-
dicats no volen la violència. La història
de les violències de l'altre període demos-
traria que els sindicats varen ésser pro-
vocats.

— La tàctica de provocació — diu Pesta-
ña — ha de cessar. Es la cosa que més ens
exaspera. Ara mateix un amic nostre, An-
gel Bueso, ha estat víctima d'una embos-
cada d'estil antic. El fet va ocórrer poc
després de la caiguda de la Dictadura quan
a Barcelona gairebé no hi havia autoritat
i començaven d'agitar-se elements estranys.
Mentre Angel Bueso era al treball va pre-
sentar-se un home a can Bueso dient que
era recader de Mataró. E1 suposat recader
va deixar un paquet. Al cap d'una estona
arribava la policia, feia un registre i tro-
bava de seguida el ,paquet de Mataró. El
paquet contenia dues bombes. Moments des-
prés, la policia detenia Bueso al taller on
treballa. Tothom que conegui Angel Bueso
somriurà en sentir contar que Bueso guar-
dava dues bombes. Certament, Bueso és
comunista, però això, com dieu v6s, no té
més importància que ésser inscrit a la con-
fraria del Roser. El comunista IB'ueso és un
enemic convençut del terrorisme. Tothom
ho sap, com tothom sap que és incapaç de
14tanelar, no una bomba, sinó un senzill re-
vòlver. Si Ii deien que hi ha una bomba en
un local, fugiria tan de pressa, que proba-
blement es trencaria una cama. Bueso és
un excel.lent polemista, però no un home
d'armes. Digueu això perquè és l'estricta
veritat i contribuireu a una obra de justi-
cia. L'afer — tenéncia d'explosius — ha
passat al jutjat militar. Us he citat aquest
fet perquè és característic d'un procediment
ja massa vell que exaspera la gent. La re-
petició i multiplicació d'aquesta mena de
fets tornaria a fer reviure la idea que és
impossible viure dintre la legalitat.

Continuem parlant de política. 'Fa cons-
tar que els obrers, que abans potser eren
indiferents a la idea de República, s'inte-
ressen avui per aquesta forma de règim.
Ens hem convençut — dhi — que l'esforç per
a la conservació del règim actual és causa
de massa pertorbacions.

— I Lerroux?
— Està molt gastat i és un fet innegable

que els joves se n'aparten.
Troba molt hàbil i admirable la posició

de Sánchez Guerra des del punt de vista
personal d'aquest senyor. Però ni ara, ni
a València, Iha obrat com un cabdill. Ell'
sabrà per què. Però si jo — diu — m'ha-
gués trobat al seu ]loé a València, i hagués
tingut mig minut o uns segons de temps,
en lloc de posar-me a disposició de la jus-
tícia, l'hauria aprofitat per fugir i reorga-
nitzar la lluita.

— I el catalanisme?
—Ens interessa com una manifestació

de llibertat. I fixeu-vos que la nostra orga-
nització és per principi federativa. El se-
paratisme és una ma nifestació de protesta,
com la nostra, contra l'absolutisme del po-
der central.

— Us interessen la República i el cata-
lanisme, però no fareu gens de política?

— No podem. No obstant, estendrem el
nostre camp d'acció cap a unes activitats
que no se surten de la nostra incumbèn-
cia. Per exemple : farem tot el possible per
a obtenir l'ensenyament gratuit • Un obrer
que guanyi vuit pessetes no pot portar els
fills a cap collegi perquè les despeses des-
nivellen massa el seu pressupost. Davant
d'aquesta impossibilitat s'arronça d'espat-
lles i renuncia a la instrucció dels fills. lo-
tervindrem també en les qüestions d'higie-
ne, com piscines, banys, etc. I sobretot ens
preocuparem seriosament del problema dels
Pisos i dels lloguers.

**x
Una conversa amb Pestaña fa una ex-

cellent impressió. Diu el que vol dir i no-
més el que vol dir.

El líder sindicalista es conserva admira-
blement. Als polsos apunten uns quants ca-
bell s blancs, tres o quatre comptats. No
obstant, els quaranta dos anys es veuen en
aquella cara de mfstie macerada pel sofri-
ment i per més de sis anys de presó. Pes-
taña sembla un frare que hagi baixat d'un
quadro de Zurbaran.

Un armari llibreria i dues taules escrip-
tori, una d'elles adossada a la (finestra, om-
plen l'habitació. Al fons una cortina ama-
ga un llit.

Abans d'anar-me'n contemplo un quadro
penjat sobre una de les taules escriptori
Es una tricromia titulada nMontjuico. Va
ésser editada per uL'Eveiln, de Ginebra, i
Tierra y Libertado. La silueta negra de la

muntanya i el castell destaca sobre un cel
vermell i tempestuós. A l'esquerra de l'es-
pectador :hi ha un capellà amb pitet, com
un capellà francès, amb un punyal que re-
galima sang. A l'altra banda una mare i
filla contemplen una renglera de cadàvers.
Prop del primer cadàver hi ha un llibre
que diu ((Escuela Moderna». Al fons, sobre
el mar, la llibertat, completament nua, aven-
ça amb els braços estesos i un tros de cade-
na a cada màs. A dalt a d'angle esquerra
hi ha el retrat d'En Ferrer i Guàrdia.
Diu Pestaña que un policia volia trencar

aquest quadro, pecó que durant tots els re-
gistres ha estat respectat.

MANUEL BRUNET

Feu fer els vostres gravats en la
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Europa, — Península occidental del con- 	 Milà. — El fresc de Leonardo. La cate-

tinent asiàtic. Al damunt : els Alps, 1a tom- dial,	 la Scala i,	 a l'entorn,	 un	 Pans	 que
ba de Beethoven, la teoria de Galileu, Pa- parla italià.
rís,	 l'església	 de	 Sant	 Pere,	 les	 obres	 de El planell de Parma. — L'antesala de 1'in-
Miquel	 Angel,	 la	 Cena	 de	 Leonardo,	 la finit.
immortalitat de Cèsar, el Hamlet, el Faust, 1 Bolonya (amb la Universitat més antiga
els banys de mar, els tramvies, les ruines del món). — El bonet d'Europa.
del Partenon, els Monts de Pietat, els pen- El llac de Platten. — El romanç mks bell
saments de Voltaire, les novelles de	 Dos- d'Europa.
toievski,	 el	 psicoanàlisi,	 el	 teatre,	 els	 con- Els pujols de Toscana. — Els més man-
certs,	 els .diaris,	 la	 ràdio,	 les	 plataformes sois del món. Tan mansois que gairebé, us
giratòries, els	 reflectors,	 la Novena	 Simfo- pendrien el menjar de la mà.
nia i milers i milers de camps de batalla. Sibèria. — L'exageració.

El canal de Suez. — L'operació quirúrgica Gènova. — El cementiri més bell del món,
més important del món. amb una ciutat antiga al fons.

El	 Sahara. — Una	 aromada	 grossa	 de La Península Ibèrica. — L'agost dels ca-

molts centenars de quilòmetres quadrats a pellans, a Europa.
Francfort... — Bressol	 de	 Goethe — Ver-

la pel] de la terra.
El Niàgara. — Per a ésser una meravella sos de Heine — Filosofia de Schopenhauer

àdhuc pels americans l'aigua hauria de llis- —Essa de eam. -iEl	 del e l'
El Gul fstream. — E1 pols de l'Oceà.

car de baix a dalt. El	 Vesubi. — Un histèric.
El	 Pol	 nord. — Mortífera	 zona	 neutral. La	 marbrera	 de	 Carrara. — L'escniptori

Memento etern. Punt final. La ditada de la de Miquel Angel.
Mort damunt la terra. Nà¢ols. — Una odalisca.

Els Alps suïssos. — El sostre d'Europa. Venècia. —Com quan hom somia, i se
El Sena. — D'això en dic aigua! Que bé n'adona.

s'ha	 sabut escollir la	 ciutat	 que	 travessa La	 Riviera. — Una	 «chaise-longuera.
lliscant. Roma. — Una epopeia.

L'Adriàtic, — El blau bressol de la Joia. La	 Península	 Escandinava. — La	 nuca
El Mediterrani. — La boca riallera,	 gar- d'Europa.

ladora i	 fresca de la terra. El llac de Ginebra. — Rousseau, Voltai-

França. — Una part de París.	 i re	 i	 quants	 d'altres	 records	 intellectuals l

L'Himalaia. — El clatell	 de la terra.	 1
Aquest llac és tan culte com si hagués es

India. — Un harem. Virolat, fantàstic, fe- tat educat en un internat suís.
L'Elba. — Que en fa anar de molins á de

cund. Persi sol, 	 absolutament inepte, fàbriques !	S'escarrassa del matí al vespre,
Asia. — La nostra misteriosa pàtria prá- des d'allà on neix fins allà on mor. Aquest

mitiva. El bressol de la 'humanitat, de la fe, Elba tan treballador podria ésser posat com
de la cultura, l'origen de tots els santuaris, a	 patró als altres rius.
de tot treball,	 de totes	 les lluites. La nos- Paris — parís
tra mare, que ens ha renegat.	 La nostra LAOisLAUS LAKATOS
mare,	 que	 hem	 renegat.	 Asa :	 la	 falda 
d'Europa. L'avantpassat de tot home blanc (traducció de l'alemany de

jeu enterrat en 1a terra d'Asia. Joan Alavedra)

El Caucas. — La pàtria primitiva de to-
tes les races blanques, El Caucas amb les
seves muntanyes de cinc	 mil	 metres d'al-

'home
tira n^pmpin ^l'

luS^rQ ^^au10 propagandaUll 6 6I1	 bçària	 és la cambra	 d'infants	 de
blanc.

Holanda. — Una horta.	 (En la qual, en Balzac deia d'ell mateix a Mme. Hanska,
altre temps, va somiar Rembrandt.) l'Estrangera, que és <tan indiferent a l'elogi

Londres. — Vuit milions d'homes. 	 Llurs com a1 blasme de les persones que no són
targetes de visita, l'una damunt de l'altra, els elegits del cor i sobretot a l'opinió del
farien	 dues torres Eiffel. periodisme i, en general, d'allò que se'n diu

Kamtxatka. — Un caramell,
Les illes 15olinèsies. — El cordó umbilical el públic».	 Aquest fragment de correspon-

déncia no és pas una expressió isolada de
entre Asia i	 Austràlia.

1

la	 indiferència	 que	 Balzac	 afectava;	 se'n
La Xamfamya. — Una panera de raïms. troben moltes d'altres en les seves cartes i
Xicago. — ((El Basar, S. A.» 1 en la seva obra, tant que el lector de bona
L'Estíria. — Número de mostra, illustrat, fe s'hi enganyaria. Però han sorgit els eru-

dels Alps	 (s'envia a domicili,	 gratis, a qui dits balzacians, que no perdonen detall ni
ho	 solliciti). detallet que de prop o de lluny faci refe-

Benin. — Utopia d'aquell l l unyà futur, si rència al	 seu	 autor preferit.	 El vescomte
és que un dia o altres acaba la guerra. Spmlberch de	 Lovenjoul,	 formant la més

Mississtipi. —Una mar, pròpiament. Més rica	 collecciá balzaciana,	 Marcel ISouteron,
estimada, però,perquè és d'aigua dolça, e,1 més assabentat, i d'altres encara han tro -

Califòrnia. — Exportació de raigs de sol. ,bat desmentiments curiosos 	 d'aquella acti
tud.

1	 Així, per exemple, en La Caricature d'oc
g	 ué un	 article	 signa'

VARIETATS
Hï veuen més quatre ulls

Tots si fa no fa recordem que quan:
Francis Carco va publicar Printem¢s d'Es--
pagne, s'alçà un chor de marramaus pla-
nyívols els uns,. indignats d'altres (la ma-

-joria).
Doncs bé sota el títol A l'aventure, oca--

ba d'aparèixer la traducciG francesa de L a .
busca de Pío IBaroja, amb el subtítol Les
bas-fonds de Madrid, i amb una faixa que
promet : Ce que Carco n'a Qas vu en Es-
^agne.

Els-que coneguin l'obra de l'escriptor fran-
cès i la de l'espanyol, no intentaran — pen-
sem — complementar el que diu l'una amb:
el que relata l'altra.

Perd tanmateix és curiós d'observar que
un escriptor blasmat en aquest cantó de
Pireneus per haver vist massa coses, sigui.
invocat com no havent-ne vistes prou encara..

L'etern retorn

D'una carta que Goethe dirigí al se
Zelter el 30 d'octubre de i8o8, rep
aquest tros que no manca encara d
Gitat :

nTot en aquest moment s'escorre
l'informe i a ]'amorf. Ningú no yo

pendre que el processus per excellen
la Naturalesa i en l'Art, és la detert
i, en cada ésser determinat, el caràc
pecífic : és per això que tota cosa 1nc
pot perdre i conservar la seva ámpc
particular. No hi ha cap art a d;
anar a la seva manera, segons el <,

mor i la comoditat del seu talent
dual.

»La gran dissort en això és que e
ci, com que no té en ell mateix cap
cap llei, acaba per degenerar tard
en malenconia i mal humor... Per l;
no mancaran mai lectors per extas
inclinar-se davant aquesta mena d"obt
què el públic queda .agraït a quaise
es proposi de fer-li rodar el cap»

Un deixeble de Jaume Bro;
L'engrescament per la biografia

teïx a tot arreu i en alguns llocs,
aya per exemple, encara s'accentua.

i a més de Luw g, l'escriptor austría
són dos cultivadors dels gènere el
dels quals han travessat més aviat 1
teres en forma de traduccions. Pe
primer fa biografia documentada, e
es deixa anar a una mena de crí
pressionista en un estil discursiu í
tigós de llegir.

Ei nom de Stefan Zweïg no és
gut dels lectors catalans havent e!

lluïda una obra seva, Amok, al ca
que no rés tan conégut, i per això 1
és que Zweig, amb d'ajuda d'un di
llegí el pròleg de la traducció
Zweig havia conegut Jaume B
aquest li havia ensenyat les prim
cions de català.

/thpor/a/ õvoma'ltina
La joventut creu que el gaudir

de bona salat és una cosa ben na-
tural; els vells, en canvi, saben
apreciar-la. Perxó les persones ex-
perimentades dónen Ovomaltina a
Ilurs fills o a Ilurs nets; car volen
veu e'Is sans i forts i ben armats
contra les vicisituds' de la vida.
L'home fort és optimista i estima la
vida qui és 'la dot dels qui tenen
bona salut.

EI nombre de les persones de
constitució malaltissa és ben petit,
comparativament al d'aquelles al-

tres qui malméten llur salut per una
alimentació imprópia o un génere de
vida irregular. ''Ens emmetzinem
amb metzines cares, per curar-nos
amb altres metzines ", digué un lite-
rat. Si, enlloc d'aixó, preneu Ovo-
maltina, aquest fortificant natural
concentrat a base d'ous. llet, malta
i cacau, us permetrà de soportar la
vostra tasca diaria, per (eixuga quo
sigui. sense fadiga, mantindré
l'equilibri de les vostres fórees i
us preservarà de malalties persis-

tents.

Lt) a

L LES L L E T R E S
PANORAMES CULTURALS

In desnivell sim tomátic

BRILLANTS

Fa anys, Barcelona tenia fama d'ésser I f
la introductora dels aires nous de cultura a
en les terres ibèriques. Per l'ampla porta- g
lada catalana entraven a la Península tots d
els moderns corrents estètics, sociològics o t
literaris. Els catalans teníem anomenada d
d'avançats, d'inquiets i infadigables expio- v
radors de la novetat profitosa i de Tense-le
nyament fructífer. Les nostres editorials li
produïen, tant en català com en castellà, ç
les obres més sensacionals, les novetats de v
més importància i els llibres més seriosa- 	 n
ment científics. Erem, sense petulància,
una mena de cervell deslligat de la resta
del cos al qual l'unien les circumstàncies.	 e
Mentre a Madrid les premses s'esforçaven
a inundar — després d'una tongada de si- j
lenci tan sols torbada pels clams isolats
dels homes del 98—, tots els mercats avi-
nents, entre ells el nostre, de baixa litera
tura pornogràfica, ací es traduïen bons es
trangers, es feien colleccions d'assaigs i
biblioteques de cultura general', s'iniciaven
edicions de clàssics i hom s'esmerçava, en
conjunt, en una tasca seriosa i respeeta-
ble, però no exempta d'audàcies i inquie
tuls.

Per Catalunya entraren a la. Península
els aires del Romanticisme, amb Piferrer, 1
Quadrado, Balaguer, etc., la reacció del
classicisme amb Cabanyes, la filosofia es-
cocesa amb Llorens, i més tard, el moder-
nisme, l'impressionisme, Ibsen, Netzsche,
Maeterlinck, introduïts per L'Avenç i Jo-
ventat, tota una sèrie de lluites audaces
que prenen encara més relleu si comparem
]'estat de • la cultura general d'aleshores
amb el que ara ens envanim d'haver as-
solit.

Aquesta superioritat, aquesta primacia,
avui s'han capgirat. Segueixo el moviment
bibliogràfic de Madrid i el de Barcelona,
i cada dia em veig obligat a constatar
l'avanç de posicions, la febre productora,
la dignitat en les seleccions, la inquietud
de la novetat, ]'audàcia en les nobles re-
cerques, el liberalisme que van guanyant
les edicions madrilenyes. Fou el coratjós
exemple de la Revista de Occidente amb
Ortega i Gasset, un dels homes més admi-
rables com a pensador i com a propulsor
que té aquella literatura, el que donà l'em-
penta? Cal tan sols repassar l'índex de
publicacions de la citada revista per a con-
vèncer-se de la seva importància: les obres
de Spengler, de Sombart, de Messer, de
Waldo Frank, de Simmel, Keyserling,
Uexküll, Mex Seheler, Driesch, Yung i
tants altres, amb temes científics i no obs-
tant vivent i apassionants, fan costat a les
edicions, en altres cases, de les obres de
Bernard Shaw, de Freud i de Wells, per
no esmentar sinó tres noms de ben divers
significat. Què podem oposar, també, nos-
altres, a la producció de la moderníssima
literatura espanyola? Els mateixos noms

tubre de i 3i apareg	 t avantguardistes de Salinas, Alberti, Gimé-

pel comte Alexandre de B..., presentant La nez Caballero, Jarnés, Ayala, Espina, Gar-'

1eau de chagrin on s'enumeren les qualitats cía Lorca, duen amb ells una tasca positi-

d'aquesta obra «d'un alt abast de moral i va i valuosa de la qual cap dels nostres

filosofia», escrit en un estil ((el més enlluer- agressius sobrerealistes escadussers no pot

nador». El comte no era altre que Balzac encara gloriejar-se.
mateix. Per a la segona edició del mateix	 Una altra cosa a constatar. Enfront dels

llibre, Balzac, sense fer-hi sortir el seu nom, lliures horitzons de la bibliografia caste-

naturalment, constata que uun èxit sem- llana, nosaltres hem mantingut una res-

blant enclou tots els elogis que no hem go- tricció de temes i de tons que fa saltar de

sat atorgar a l'obra d'un amic».	 la literatura imaginativa o lírica a l'alta

En un article que restà manuscrit, a pro- erudició o a la difusió de temes massa ex-

pòsit dels Contes filosòfics, IBalzac escriví elusivament històrica, com ara darrera

-aquests paràgrafs realment deliciosos : «He ment s'ha fet amb una certa assiduïtat i

llegit en alguna banda que Déu ;posà Adam, una habitual intel.ligència. Per contrast, el
el nomenclador, al món dient-li : Vet-te aquí nostre ambient esdevé resclosit, poruc, tf-

home ! • No es podria dir també que 'posà mill i mancat d'iniciatives.
Així, si les editorials de Madrid han do-

nat a conèixer noms ben interessants de
tractadistes sabre sociologia, dret polític,
sexualitat, etc., com Marañón, Jiménez
Asúa, Noguera, ací aquests temes, suscep-
tibles d'interessar un vast sector de pú-

1

 que, de fet, n'és comprador en les
obres madrilenyes no troben cap editor
que els protegeixi i els llenci. Ja no parlo
tan sols de la producció exclusivament en
català: ]'edició barcelonina en castellà,
abans tan important, s'ha reduït a la pro-
ducció en sèrie de novelles blanques, a la
publicació coincident, per tres o quatre ca-

ses ben importants,' de monumentals geo-
grafies o tractats de zoologia o etnografia,
i a les colleccions de manuals tècnics d'en-
ginyeria, medicina, etc. Serà tot això cul-
pa del públic? Es un analfabetisme de
segon grau el que motiva que aquest cer-
qui tan sols obres amb força gravats, o
novelles sense suc ni bruc, o els tractats
que necessita estrictament per a la seva
professió? La febre de traduccions s'ha
concretat a la novella i encara, en aquest
ram, s'han comès alguns errors, principal-
ment un excés de traduccions del francès,
en forçat negligiment dels altres idiomes,
que ara tot just comença a subsanar-se.
Així i tot, fins comprenent que tenim de

NOVETATS 
EN Balzac el contista al món dient-li : Vet-te

4

aquí conte? I, en efecte, quin contista!

PIJAMES	 Quina infatigable perseverança a pintar-ho
u

tot, a atrevir-se a tot, a fustigar-ho tat!

Jaume 1, r r	 Com disseca el món aquest home ! Quin

Telèf. rr6g5	 annalista! Quina passió i quina sang fre-
•	 da!»

LA SETMANA QUE VE SORTIRA EL LLIBRE DE L'ANY..,

ELS EXILIATS DE LA DICTADURA
Reportatges i testimonis; per FR. ANCESC )1ADRID

La vida de Miqaelde Unamuno, Francesc Macià, Blasco ibàñez
Santiago Alba, Ortega y Gasset, Rodrigo Soriano i d'altres líders

polítics i socials a París.

Preu: 4 pessetes

er-nos una cultura bàsica i que ens cal
nar-nos creant metòdicament una biblio
rafia catalana amb les obres mundials
e la literatura, és ben lamentable cons

-atar que una ciutat amb menor densitat
e població que la nostra ens passa al da-
ant en les literatures estrangeres, que
a obres dels moderns russos, dels novel-
stes americans, dels alernanys, sigui llen-
ada tota des de Madrid en edicions cada
egada més conscients i ben orientades. Ja
o pretenc que ací donin els noms fona-
mentals del pensament modern, com a
Madrid', perquè una de les coses que ens
n priven és la nostra repugnància in-
vencible per als llibres cars, però no és
vergonyós i grotesc que, després d'haver
proclamat un sector d'opinió la seva ad-
hesió explícita al mestratge de Pi i Mar-
gall, la seva obra fonamental, Las Nacio-
nalidades hagi estat ara reeditada per una
casa madrilenya?
Són molt respectables ï mereixedors d'es

calf i d'encoratjament els esforços de la
fundació Bernat Metge, de l'Editorial'
Barcino, de les Edicions Proa, de la Lli

-brerïa Catalònïa, de Les Ales Esteses, ï
sobretot cal reconèixer que són esforços
necessaris perquè ens doten d'ans instru-
ments bàsics de cultura que lentament ad-
qu irim, però això no vol dir que hàgim de
renunciar a l'amor del risc, de l'aventura,
a la curiositat, que abans feien l'honor
dels nostres intel• ectuals i donaven nom a
]es editorials catalanes. Ens cal una re-
vista on tots els assaigs tinguin estatge,
una publicació vivent i ampla que no hagi
de menar una vida lànguida i intermitent
com les que ara tenim, que s'han anat re-
duint, per renunciacions, cada vegada més
el camp i han anullat l'interès amb el qual
les seguia el públic intellectual una mica
enciclopèdic que és el que dóna vida a to-
tes les cultures amb el seu escalf constant
i anònim. Obres com les de Marañón i Ji-

ménez Asúa, per exemple, contribucions se-
rioses i modernes a la sexologia i a 1'euge-
nèsia, ,— temes que ací semblen tabú en
tots els nostres camps culturals —, a Bar-
celona potser no haurien trobat editor,

1 per acabar, un aclariment que em sem-

bla ben innecessari, però que pot servir

per a anul•lar còmodes acusacions i possi-
bles desviacións fàcils i sonores de l'afer

que ens interessa: en tot moment, les me-
ves preferències ideals i els meus sentiments
em fan rebutjàr igual els embadocats co-
foismes com els derrotismes amargats i in-
justos. M'ha semblat millor creure sempre
que la veritat deu ésser advertida franca-

ment, en profit dels motius collectius que
posen un lligam invisible i tàcit per damunt
de totes les divergències i de tots els apas-
sionaments.

RAFAEL TASIS I MARCA

TOTS TAMANYS
QUALITATS —

J. ROCARbla. del Cenire, 33
PassaI e Bacardí, Z

origen de la Tuberculosi

Aquesta terrible mala'tia és produï-
da generalment per contagi i són més

propenses a adquirir-la les persones

débils. El microbi és a I'aire i en res-
pirar 'passa als pulmons, on, si es
tracta d'una persona dèbil, es desen-
rotlla i reprodueix donant lloc a la
malaltia. Per això recomanen els met-
ges a totes les persones dèbils, als
anèmics i convalescents, que prenguin
el Fosfo - Olico - Kola Domènech.

Una tassa

d' O^^M^^^LT o
al desdejuni

crea sang, mdscles 1 nirvis.

Llaunes de 250 i 500 grams a les farmàcies i drogueries.

Fabricants; Dr. A. Wander, S. A. - BERNA (Suissa)
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CQL•LECCIO POPULSEARS ^ Dissabte lLessortirànAles el Primer

l PAG 1 N ES D ' U N A D 0 L ESC E N T Per XAVIER BENGUEREE

	 1 Pesseta
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Llimona en el pinyol del tercer acte

tW&1U'

Una opereta i una comèdia El Clown_Benigani LA MUSICA
Si per expressar que el celi el mar d'un

país són molt blaus, diem que : és un cel
més blau que tots els mars, i un mar més
blau que tots els cels, és ben segur que el
nostre company, per rodamon que sigui,
anirà esmaperdut. Però si afegim que es
tracta del cel i del mar d'um dolça terra,
el company, per mica rodamon que sigui
ja començarà a donar-se per
entès. Si, mentrestant, s'ou
La mort de l'escolà i una ai-
xerida normandesa s'exclama
Ai, la mare del Tono !, el
dubte ja no és possible.

I si això passa a Norman
dia, prop d'un hostal, en
temps de 'la guerra, i s'hi tro-
ba un voluntari català sim-
pàtic, un capità antipàtic i una
bonica noia normandesa i se
sent música de sardanes i els
soldats canten la Madelon, és
inevitable que s'enamorin el
català i la normandesa—men-
tre la música va fent trimfila-
trimfila, la-la-rala, la-la, trim-
fila i se'n va — i eI capità es
rosegui els punys de rabia i
de gelosia. 1 també és inevi-
table que una altra norman-
desa s'enamori d'un negre
molt trempat i que toca la
corneta..

Però la guerra també té el
seu costat tràgic. Ho diu ben
clar un pobre boig que va
cantant: sota terra ssoottaa
tteerraa, la terra és meva, és
meva, eess mmeevvaa! pobre-
ta terral

I d'aquesta faisó — no sa-
bríem explicar-nos d'altra ma-
nera — va seguint aquesta
obreta la part tràgica de la
qual culmina en una trinxera
el dia de l'.armistioi en el
precís moment que un saldat s'esgargame-
ila damanant aire i vida, vida i aire, fins
que mor.

1 Pobreta s'acaba bé. El català i la nor-
mandesa es casen, mentre el traïdor s'es-
pinya els morros perquè no té la Legió d'Ho-
nor ni la noia, que són pel voluntari català.
La cortina es clou al compàs solemne de
La Marsellesa i d'uns quants punts de La
Madelon, barrejats amb uns quants de sar-
dana.

La lletra de La legió d'honor pertany a
un ordre que, fins ara, havíem cregut que
estava definitivament bandejat dels nostres
escenaris. Però es veu que sempre hi ha
un senyor que s'entesta a fer-nos quedar
malament. Ni val la pena d'esquinçar-se les
vestidures.

OLYMPIA
CIRQUE D'HIVER

Avui, dijous, tarda i nit: Colossals
funcions.

Gran èxit dels populars clowns:

Germans Ferroni
Completaran el programa: P. LEE

and C.°, iJille. Monna, Julios Purst, les
Powel's, les 4 Christians, Trio Ajax, The
Spadoni Sísters.
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TEATRE NOU
Gran Companyia de sarsuela castellana

i catalana de G. Camarasa Sort

AVUI, DIJOUS, I TOTS ELS DIES

L'ÈXIT DE

La Legió
f d'honor

Teatre Olesa
o esa de Montserrat

Temporada de Quaresma de 1930. 4
grans representacions de la

Passió, Mort i Resurrecció
de Nostre Senyor lesucrisl
dies 16, 23 i 30 de març i 6 d'abril, hores:
de 10 a 12 matí i de 2 a 5 de la tarda.
!Milers de forasters vénén a veure «La
Passió», d'Olesa, que constitueix un dels
espectacles més típics i és tradicional-
ment conegut des de mitjans del segle
passat.
a Concessions especials de les Compa-
nyies F. C. Catalans i del Nord.

Encàrrecs localitats, al mateix local.
telèfon 14. Olesa .

Només lamentem que un músic inteili-
gent com és Martínez Valls, una empresa
decidida i un esto] entusiasta, coliaborin en
un llibre que no admet un pitjor.

Miquel Duran i Tortajada, periodista bar-
celoní, ha pres una comèdia francesa de fa

un quants anys, 'ha traduït, retallat, afegit,
refòs, deslligat i lliga't i ja tenim Parents,
amics i coneguts al teatre del carrer de
Casp.

Una mort fingida, un testament alliçona-
dor, uns parents com al teatre solen ésser
els parents que esperen una herència.. Em-
bolics, sessions, exclamacions, amors nai-
xents i amors ponents.

Miquel Duran de València pot estar sa
-tisfet. Una vegada més ha tingut ocasió

de demostrar-nos que és un hábil periodis-
ta i un escriptor correcte.

Amb aquestes bones qualitats i uns bons
actors còmics, el senvor Miquel Duran de
València ens ha fet passar tres hores di-
vet-tides.

R P.

Quan la famosa estrella negra va debutar
a Berlín, 9'anv passat, un crític va escriure
el següent: uLa IBaker és una fruita exò-
tica que s'han .menjat a Paris, i aquí no-
més ens en han enviat bes peloies.n
Per bé que una mica exagerada, aquesta

opinió del crític berlinés no deixa de res-
pondre a un gran fons de veritat. Es evi-
dent que Josefina Baker, despullada de I'e-
norme prestigi que li ha donat la seva sen-
sacional actuació de París, queda una ar-
tista molt apreciable, de gran categoria,
però que no respon a la fama exorbitant .
que s'ha donat a la seva figura.

Josefina Baker va tenir la gran sort de
caure a París en el punt dolç de la reve-
lació del jazz, i de l'admiració incondicio-
nal por a l'art negre, la música negra, i
per tot el ,que tingués un aire decorativa-
ment exòtic. La Baker, de fet, es va con-
vertir en una mena de símbol de la nova
sensibilitat. Els literats i els pintors d'idees
avançades no es van pas estar de procla-
mar-ho ben alt. Per un moment, les cames
d'aquesta noia de la Martinica van resumir

les aspiracions d'una sèrie d'esnobismes i
van plasmar d'una manera sòlida la difusa
admiració pel disc, pels cocktails, per l'a-
nunci lluminós i per la movimentada sim-
fonia dels rascacels. A Josefina Baker li
van penjar tot això a l'esquena i ella va
saber-'ho portar amb una certa gràcia. Es
per això que la seva personalitat va agafar
unes proporoions sensacionals, i el seu nom
es va escampar per tot el món disparat per

l'altaveu potentíssim de la Torre Eiffel.
Tot això passava en 1925 i 1g26. Actual-

ment, Josefina IBaker segueix vivint de les
sobres del seu triomf i a quatre anys de
distancia, encara ha pogut fer reviure amb
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sentaci ó popular de la famosa obra:

M AYA
Nit, a les deu i quart. Estrena del sainet

realista en tres actes original de Lluls
Capdevila i Agustí Collado:

La Dona, el Valent i el Marit
Acurada presentació. Decorat nou de

Muela.
Demà, divendres tardapopular:«Meya».
Dissabte, tarda a les quatre i 4uart «No

jugis amb les dones» (estrena) t el gran-
diós vodevil: «El Pecat de les casades».
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La Dona, el Valent i el Marit

lada per al públic, o sigui, que l'obrer en-
carregat de la feina s'havia de collocar en-
tre la ferma i la cortina del fons.

Benigani va venir a revolucionar aquest
ritme normalíssim de la tramoia. Va aga-
far el clau i el martell, va sortir pel primer
terme de l'escenari, i va clavar el seu clau
amb un impudor exemplar. Feta aquesta

feina, va desaparèixer discretament. AI se-
gon canvi, nova sortida de Benigani i re-
petició del mateix truc. El públic ja va co-
mençar a divertir-se amb aquell tramoista
dels bigotassos que complia la seva obliga-
ció amb tanta serietat i la tercera apari-
ció de Benigani va ésser rebuda amb una
riallada general. Aleshores el nostre home
s'acosta, molt digne, fins a la bateria i diu,
adreçant -se als espectadors:

— Senyors, jo he vingut aquí a treba-
llar i no pas a fer riure!

Aquesta sortida és digna d'un clown de
tot primer ordre. Doncs bé: de coses com
aquesta, Benigani en fa una cada nit.

CODORNIU

una carta intensitat, des de l'escenari del
Principal Palace, el ressò d'aquella época
de féérie. A mesura que el temps vagi pas-
sant, Josefina anirà perdent de mica en
mica els trossets del vestit meravellós que
1i va ofrenar tan gentilment 1a ciutat de
Paris. Cada vegada desapareix una mica
més la dona símbol i ens anem trobant da-
vant de l'artista neta i pelada. El dia que
aquest miratge s'hagi extingit totalment, la
Baker apareixerà molt desarmada sota la
llum crua de la bateria.

***

Josefina 'ha tingut un gran èxit de pú-
blic, a Barcelona. Exit de curiositat, en
primer terme, i èxit personal, després. No
han pas mancat — encara!'— els especta-
dors que han presenciat el seu treball amb
estupor i s'han escandalitzat en nom d'uns
gustos i d'uns sentiments de l'Exposició del
88. No obstant, hom li ha agraït la bona
fe, les ganes de complir que ha posat en el
seu treball. La Baker no ha passat pas per
]'escenari del. Palaçe en pla de turista. Ha
lliurat ferotgement la batalla amb el pú-
blic.

1 ha guanyat. Ha guanyat, perquè en el
fons del fons i malgrat tot, la IBaker és
una artista de debò.

EI número que presenta és molt interes-
sañt i ens descobreix, per dir-ho així, totes
les facetes del seu art. Des de la dansa,
d'un primitivisme esbojarrat, de les bana-
nes, fins a les seves cançons, que són un
aspecte nou de les activitats de Josefina,

Josfip MARIA PLANES
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BROADWAY
Es despatxa a Comptaduria

ELOGI DEL SAXOFON

Una mica tard, és veritat — i me n'he
d'excusar — prenc la defensa d'aquest no-
ble instrument que ha estat objecte d'atacs
desconsiderats, en ocasió d'haver figurat en
el nou acoblament instrumental que jo pro-
posava per a la Sardana, en una composi

-ció meva d'aquest nom. Crítics prestigia
sos de casa nostra l'han titllat d'instrument
pseudo-negre, apuntant el gest d'esquinçar

-se una mica les vestidures en veure'l figu-
rar al costat de les nostres bucòliques xiri-
mies — no menvs nobles, és cert — la teno-
ra i el tiple de l'Empordà.

No caldrà recordar a cap blanc de sentit
comú, em sembla, que negre ni pseudo-ne-
gre no poden emprar-se en un sentit de des-
qualificació per aquest instrument ni per
cap cosa ! (Els pobles que pateixen set de
justícia tenen obligació d'oblidar menys que
els altres aquestes coses.)

Però hem dit seudo-negre. En efecte:
tothom sap que ha estat el genial Adolph
Sax, de qui duu el nom, l'inventor d'a-
quest instrument. No caldrà insistir, doncs.
Però sí que valdrà tal vegada la pena
de recordar I'entusiasme amb què un mes-
tre de la instrumentació com Hèctor Ber-
lioz acollia M. Sax de Brusselaes i al seu
instrument cap allà al 1840. Sense l'en-
tusiasme actiu d'un Berlioz, el pobre M. Sax
no hauria probablement pas ;pogut reunir
els cabals que necessitava per construir la
família sencera dels saxofons ; avui, tal ve-
gada, aquell instrument de metall amb tu-
dell de clarinet figuraria en el catàleg de
Mahillon en la secoió de curiositats del mu-
seu instrumental de Brusselles.

Ara no. Es cert que el saxofons han por-
tat, d'aleshores encà, una vida obscura i
subalterna en el si de les bandes militars
d'alguns països, especialment dels meridio-
nals. Semblava que no s'havia de complir
aquella prometença d'un esdevenidor brillant
dintre el conjunt dels instruments de l'or-
questra simfònica que Berlioz havia profe-
titzat per l'instrument de M. Sax. Han es-
tat els negres, habilíssims artistes instru-
mentals, qui han posat en evidència i han
fet triomfar les qualitats que IBerlioz des-
cobria admirat, ja fa a la vora d'un segle,
en aquest instrument extraordinari. Honor
als negres, doncs!

Tat això ho sap tothom i gairebé m'hau-
ria d'excusar de fer-ne esment. Però ja que
se me'n brinda ]'ocasió, tinc la satisfacció
de fer constar avui un detall nou de la tèc-
nica d'aquest instrument que sembla que els
negres són els únics a conèixer. L'ignora
el mateix Riemann i, á la suite, tots els
tractadistes que s'han ocupat després d'ell
del saxofon.

El tub del saxofon no és solament un tub
octavador, com pretenen els tractadistes,
sinó alhora un tub quintador. Dit en altres
termes : ,per augment de la pressió labial el
saxofon no produeix únicament l'octava d'un
so fonamental, sinó que també pot produir
la duodécima. Això és més que una curiosi-
tat acústica desconcertant — com a tal l'a-
bandonem als físics — és el secret de la tèc-
nica d'execució dels gs-ans saxofonistes.

Sóc debitar d'aquesta revelació a un ex-
cel-lent artista català, Francesc Casanoves,
qui me n'ha fet una brillant demostraoió
ad oculos, si es pot dir. Ell amplia per va-
lor de tota una octava sencera la extensió
de' saxofon Es-Alto en el registre agut!
Aprofito .aquesta ocasió !per retre home-
natge d'admiració a aquest extraordinari
instrumentista nostre que encarna als meus
ulls un tipus nou d'artista. Es el tipus ideal
de l'artista amic i aliat intelligent del com-
positor contemporani que aquest ' somia i
algunes vegades, oh joia, troba realment de
carn 1 ossos! No sabeu quina alegria pro-
dueix una troballa d'aquestes. L'excellèn-
cia d'En Casanoves com a saxofonista, flau-
tista i clarinetista destrueix definitivament la
llegenda tenaç del llavi esclau d'un sol ins-
trument. L'embocadura del saxofon no li
fa malbé el llavi per a la flauta, ni vice-
versa. L'execuoió del veloç tremolo de llen-
gua, el Flatterzunge dels alemanys, que ell
domina a la perfeçció no solament en la
flauta, sinó també en el clarinet — fet de-
clarat encara impossible per tants de clari-
netistes — i àdhuc en el saxofon ( !), no té
evidentment el més petit efecte nociu per a
la seguretat del seu llavi.

Vet ací, doncs, que aquest jove artista
barceloní ve a corroborar novament i d'una
manera brillant 'la raó que assisteix als au-
tors contemporanis, Schoenberg en primer
lloc, que rebutgen enèrgicament ja fa anys
aquelles llegendes d'una rutina obstinada,
enviant-les a formar part del capítol de les
supersticions que la tècnica i la intelligéneia
dels solistes d'élite han anat vencent a tra-
vés de la història dels instruments musicals.
Els que hem tingut l'honor de fer música
amb solistes catalans i els podem comparar
amb els d'altres països sabem les dots d'ins-
tintiva musicalitat, d'intuïció i d'intelligèn-
cia que posaran els nostres instrumentistes
per damunt dels millors del món el dia que
una posició social digna de la missió que
han de complir no els condemni, como ara,
a fer del art un ofici mercenari. No ens pot
sorpendre, en definitiva, que sigui de Ca-
talunya, terra de grans artistes dels instru-
ments, d'on surti un artista que será mes-
tre i model de la generació de solistes de
camera que s'acosta. Honor, doncs, al tri-
ple artista Casanoves 1

Què hi fa que el saxofon faci sentir la
seva veu tan àgil i tan expressiva, gairebé
exclusivament encara, en el local ouvert la
vuit? Qui que tingui cara i ulls en dedui-
ria una desqualificació del saxofon? El cri-
teri de valoració d'un instrument és única-
ment el seu estat d'evolució tècnica. En
aquest aspecte el saxofon es pot posar al
costat dels instruments més evolucionats
del grup de vent de Porque tra simfònica.
En aquest mateix aspecte, per exemple, és
avui infinitament superior als nostres bellís-
sims instruments populars empordanesos, a
I'évolució tècnica del quals, deguda a la
iniciativa del nostre illustre Lamote de Gri-
gnon, assistim amb l'entusiasme i l'interès
més vius que us pugueu imaginar.

Com tots els homes tristos i fantasistes, el
dibuixant Benigani ha sentit sempre una
atracció irresistible per l'ofici de clown. Ja
de jovenet, quan els seus amics h feien elo-
gis de les seves activitats de dibuixant, Be-
nigani responia sense entusiasme.

— Prou, però no és pas això el que m'in-
teressa. Jo voldria ésser clown...

(Benigani, com a bon humorista profes-
sional, és un home més aviat ensopit. Va
anar a 1a guerra d'.Africa i com que va fer
uns actes molt heroics, li varen donar dues
medalles, una d'elles retribuida amb el sou
permanent de vint-i-cinc pessetes mensuals.
D'això ja fa dos anys i, a hores d'ara, Be-

1 nigani encara no ha anat a cobrar ni una
sola vegada.

— No hi penso — diu ell —. Em ve tant
de nou!

La vida de Benigani és molt accidentada.
Ha fet una mica de tot. Els arbres de la
Rambla l'han vist a totes les hores. Amb
preferència, a la matinada. Perquè a Be-
nigani, naturalment, li agrada anar a dor-
mir tard. En aquest sentit, ha arribat a fer
veritables filigranes. Un dia es va .ficar al
llit tan tard, que ja eren les nou del ves-
pre. El nostre home havia donat el tomb
complet al nostre sistema social de la dor-
mida.

Ara, (Benigani és feliç. Ja no ha de di-
buixar per força i no s'ha de posar a la
mercè d'aquells anunciants que cultiven
idees pròpies.

— Aquí m'hi posarà la figura de la Jus-
tícia aguantant un parell de mitjons de la
meva marca...

No. Això s'ha acabat. Benigani és feliç
perquè pot fer de clown. Va per aquests
mons de Déu amb la trou^e de I'Alady. En
aquest conjunt hi van també una colla de
girls alemanyes que fan molt bonic. Beni-
gani fa els projectes de vestits, pinta les
decoraoions i... surt a l'escenari a fer riure.
Ja il'hi havia dit el seu .amic Alady,

— Tu seràs el director artístic i, després,
tot el que vulguis...

Benigani no té cap número assajat, pre-
parat amb un cert compte. No. Benigani
improvisa. Mentre els seus companys tre-
ballen, el] volta per entre caixes vestit amb
una granota de kramoista. Per tota earac-
terització, es posa un d'aquells bigotassos
tan típics dels seus ninots. De tant en tant,
Benigani té una idea lluminosa, i surt 'a
l'escenari. Tant ]i fa que els altres estiguin
fent un número o no. IBenigani prescindeix
d'aquestes petiteses i tira al dret. A Girona,
per exemple, va fer el següent:

Alady i les seves girls executaven una sè-
rie de ballets. Cada vegada que es canviava•
la ferma, era qüestió de clavar-la a terra
amb un clau. Aquesta maniobra, natural-
ment, s'havia de fer d'una manera dissimu-

Josefina Baker al Principal Palace
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Quan un home, ja sigui per l'aplicació de
fórmules rigorosament pensades, ja sigui en
l'exaltació febrosa de la creaoió poètica,
ha assolit engendrar, sobre un tema neta-
ment delimitat, una obra mestra, el anés
prudent per e1] — àdhuc per conservar el
prestigi d'aquesta seva obra reeixida — és
no tornar sobre el mateix assumpte, perquè
atenent-nos a l'alternativa que acabem tot
just de plantejar, difícilment la inspiració

torbat com una persona vivent. No .pas que
ella estigui sempre, com a actriu, a l'altu-
ra del seu company ; al contrari : a una
observació minuciosa — i nosaltres, que es-
tàvem suspesos a ella, ens hi esmerçàvem 

—a estones ella no és prou apta, les seves ac-
tituds tenen una rigidesa esquemàtica que
es repeteix massa ! ,però ens ha torbat per
l'estranya i puixant suggestió que es des-
prèn d'ella, de les seves fraccions, actituds,

EVELYN BRENT iGEORGÉ BANCROFT en «La Redada^

La nostra darrera sessió
Encara que havem anunciat, considerant

la llargària del programa, que aquesta ve-
gada entraríem tat seguit en matèria, el
primer número del programa que v&íem
oferir als adherits a la tasca que fem, era
massa divertit parqué en atenció als retarda-
taris esperéssim una estoneta, tot pr, jec_
tant com de costum la revista. Cal qua no
ho oblidin els nostres assidus, i diem això
perquè sempre n'hi ha que s'impacienten
veient la revista, que aquesta és pro;e;tada
com a torna que diguéssim, és a dir, . ma-
nera de simfonia, preàmbul obligat en tota
mena d'espectacles.

El número divertit, com dèiem, era el do-
cumental de consuetud que per variar n
trencant el costum, aquesta vegada ao era
sobre giiestions zoològiques, sinó que con-
sistia en una mena d'iconografia dels ho-
mes de la passada dictadura, cinta aquesta

j
que resultà excessivament subversiva, a jut-
ar pels efectes que produí entre els espec-

tadors. El marquès d'Alhucemas, sobretot,
en aparèixer a la pantalla obtingué un èxit
calorós. 1 és que el nostre públic, mal està
el dir-ho nosaltres mateixos, és intelligent ;
té un sentit agut del pintoresc. Per què, per
què, la realitat ultrapassa tantes vegades la
ficció? Sense estrafer voluntàriament les per-
sones oferint-les tal com són, el resultat
que s'obté és, força vegades, superior al
que mants metteurs en scène talentosos as-
soleixen.

Decididament s'ha de cultivar l'escola rus-
sa : artistes amateurs.

EI Conte d'Edgard Poe obtingué una ex-
cellent acollida. Ho prevèiem. És que, dei-
xant ara de banda 'tota discussió sobre
avantguardisme, sobrerealisme, puresa i po-
dridura, aquesta cinta, considerada estricta-
ment des del punt de vista visual, fa tan bo
de veure, és tan plaent a la nostra pupilla
]'espectacle d'aquelles formes mòbils, que
sense necessitat de penetrar-la • us corprèn i
engresca. Técnica gratuita? Potser sí. ¿Però
és que l'art ha d'ésser sempre cosa seriosa,
i no lliurar-se ni un moment al plaer d'un
joc  estéril i graciós?

Qué Iluny som d'aquesta accepció en en-
carar-nos amb Avarícia 1 Heus ací un film
que és, d'una manera volguda, terriblement
seriós ; que es proposa, amb una tenacitat
que molts han trobat excessiva, torbar els
espectadors, obligar-los a pensar. Hi havia
discrepància d'opinions durant la projecció.
Els sobrerealistes estaven en una irritació
permanent ; els bons vivents trobaven l'es-
pectacle insuportable: la resta, la majoria,
o bé miraven perplexos, encuriosits per un
espectacle tan sensacionalment original en
el món convencional i polit del cinema, o
bé, guanyants .per tanta puixança i luoide-
sa, profundament impressionats, admira-
ven.

Insuportable literatura la dels rètols. Cal
apendre de veure i de compendre el film per
ell mateix i fer cas omís d'una literatura,
abjecta i pueril alhora, que malmet eIs mi-
llore moments dramàtics,

Un quadro del ((Conte d'Edgaa Poen

Hem donat Avaricia tal com feia temps
volíem. ¿Hem guanyat una partida, una ba-
talla en .pro de la rehabilitació de l'espec-
tacle cinematogràfic ací? No volem afir-
mar-ho.

Films històrics

Ja ho sabeu...
— que CeçiI B. de Mille ha inventat unes

banyeres de crïstáll transparent que hom
diu de gran efecte en el seu proper film?
AI final, tanta Bíblia cmb El Rei de Reis,
Els deu manaments i La incrèdula i ara re-
sulta que aquest senyor és un bromista.

— que Lionel !Barrymore es prepara a
portar al cinema Oliver Twist? Es ja la
tercera vegada que aquesta obra de Dickens
fa l'objecte d'un film, però aquest cop, na-
turalment, serà un film ,parlat.

— que veurem aviat un nou film de Lu-
bitsch : La Qarada de l'amor?

— que W. Ruttmann té imitadors? Un
tal Perkinson acaba de presentar amb el
títol La cançó de Londres' un film que s'ins-
pira en la cinta anterior del cineasta ale-
rnany : La simfonia d'una gran ciutat.

1 U 1
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Un film de Sfern6erg j PANORAMA

respon quan ja el motiu ha estat no sols es-
capçat, sinó, com en el cas present, quasi
exhaurit ; i, quant a les fórmules pensa-
des, deixen, podríem dir, la seva fecunditat
en la seva primera aplicació; després sem-
blen ja inaptes, si no és per produir fruits
estèrils.

Ara bé, si no sols es reprèn el mateix
motiu, sinó que a gratoient ès reprodueixen
idòntlques situacions i, ja que parlem de ci-
nema, hom utilitza el mateix personal que
en l'obra ,primària i decisiva, aleshores cal
convenir que la juguesca és excessivament
temerària. Qualsevol ]'hauria perduda, però
(i això diu millor que res 1'extraordinar
talent de l'autor de La Redada) Josef von
Sternberg en aquest film l'ha guanyada i
d'una manera que no accepta restriccions.

Pocs homes com Sternberg acusen un tre-
ball més personal i donen en la manera de
precedir en la seva tasca una sensació amés
inconfusible de seguretat i precisió. Josef
von Sternberg podia estar segur de la in-
fallibilitat dels seus mètodes de treball, se-
gur de triomfar de bell nou, més i més po-
dent comptar amb George Bancroft, que
aquí oomr en La llei de l'hampa — que és,
el nostres lectors ho deuen haver endevinat,
el film que alludfem sense anomenar-lo al
començament' d'aquest comentari — l'eix
entorn del quan giravolta, tensa i frenètica,
l'acció.

De bell nou en el món de la violència, de
les brownings, dels trets a frec de roba
d'aquella • freda despreocupació davant la
sang i la mort. 'Fa de bo respirar, tan tran-
quila tan segur, des de la butaca, tot assis-
tint a l'espectacle de tanta brutalitat. Però
quantes virtuts, en la més forta .accepció del
terme, entre aquesta gent ç quin heroisme
enfront del perill!

Es això, George IBancroft • Aquest actor
aconsegueix, com. Douglas, Víctor McLa-
glen, donar tothora la impressió d'un ca-
ràcter sempre el mateix,homogeni. En tots
els seus films treballa la mateixa persona-
litat. Ahir bandit, .avui policia ! Es igual
Sternberg sap que ell té guanyada 'la parti-
da. 'Interessar simpàticament el públic en la
seva aventura. Perquè el públic, deixant de
banda tot judici moral, tota justícia, no sap
ben bé per què està incondicionalment de
la part de George Bancroft, el qual, sense
cap feblesa, superb, encarna un home que
és un home en el sentit més superlatiu que
pugui atribuir-se a aquest mot adjectivat.

1 Evelyn Brent en .aquest film ens ha

gestos á situacions magnifiques en les quals
Sternberg ha volgut situar-la. Si tinguéssim
en el nostre teatre un dona -així. Només una
dona així ! Quina revolució. En l'escena en
què a taula un dels comensals, embriac, fa
la ámpertinent dissertació que li costa la
vida, escena tractada d'una manera llumi-
nosa que recorda les escenes de les llotges
a l'Opera d'un film de Fred Nublo, rés on
Evelyn 1Brent llueix amb un esclat més
magnffic, avassallador.. Insistim sobre això,
que a algú podrà semblar molt al marge
de la crítica cinematogràfica, per creure,
al contrari, com aquesta suposició és equi-
vocada. La bellesa, volem dir aquella belle-
sa que és en aquells instants la d'Evelyn
Brent, juga un paper decisiu en les impres-
sions múltiples que es descorren en el nos-
tre ànim, i sentim la presència d'ella .amb
tanta d'acuïtat, si més no, que l'assassinat,
l'embriaguesa desesperada de Bancroft, la

1 malvestat, la contenció cínica de Povell.
EI scénario no és net de febleses. Tan

bones oom són les escenes entre Evelyn
Brent i Bancroft, sempre, potències que s'en-
fronten i s'arrisquen en perills pitjors de
vegades que els tronteigs, no hauria estat
avantatjós que per aquest cop almenys el
film no hagués acabat amb una història
d'amor? Na que ens entestem a creure Ban

-croft incapaç d'estovar,se enfront d'una dona
de l'espècie d'Evelyn Brent, però sí que ens
hauria plagut no veure'l, i al final justa-
ment, en aquesta tessitura, després d'haver
escapat d'una manera massa providencial de
la metralla.

Però això no compta davant la bellesa de
la cinta, bastida amb tanta de ciència. Res
d'inútil, ni una digressió, bot enfilant -se múr
tuament, provocant-se recíprocament. Ací
cal parlar d'habilitat. D'humanitat cal par-
lar-ne en força moments. Però ara ens
manca espai 'per detallar.

No direm que La Redada sigui superior a
La llei de l'hampa, i no ho direm perquè
tenim molts motius de creure el contrari
per l sí que, oh paradoxa!, La llei de l'ham-
1a, lluny d'espatllar-nos el plaer d'aquesta
novella obra, Le Redada, ens ha plagut Inés
potser del que realment val á això que
creiem que val molt. Hi bean vist com la
confirmació d'un talent i 'ha estat com la
satisfacció de descobrir que no anàvem gens
errats en admirar-lo.

J. PALAU

Les objeccions més fortes que sempre
s'han fet al cinema sonor i parlat són les
dels que es temíen que aquesta nova moda-
litat desviés l'art fins aleshores mut del seu
veritable camí i el fes esgarriar cap a una
còpia més o menys servil del teatre. Els
bons films sonors que ja s'han produït, han
bastat per esvair en part aquests escrúpols
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ALBERI'1 4 TI? .1 primera dansarina
de les Albertina Rash Giris

i han demostrat que és ben possible la crea-
ció d'un vuitè art (el cinema mut no era el
setè ?) completament propi i original. Cal
tenir sempre en eompte que estem assistint
al naixement d'una nova era cinematogrà-
fica, i és per això que no hem d'exigir als
primers passos d'aquest recent nascut una
estabilitat extraordinària. Es evident que
d'aquí cinc anys trobarem que els films
sonors que ara estem veient, amb tant èxit
de públic, són una cosa deplorable. I te-
nim els nostres motius per creure que Holly-
wood Revue serà precisament un dels films
que portarà marcada ]'empremta de des-
orientació de l'època en què va ésser pro-
duït.

Hollywood Revue senyala, en certa mane-
ra, una posició original. Vol ésser purament
un espectacle cinematogràfic de music-hall.
Prescindeix de ]'assumpte o ]'argument que
en Fox Follies, La Cançó de Paris i Bread
way Melody servia de pretext per presentar
en la pantalla l'escenari del music-hall. En
Hollywood Revue no hi trobem cap conflicte
que es desenrotlli en un ambient de teatre.
No és res més que una revista neta i pela-
da, amb els seus quadros, les seves cortines
i els seus sketxos.

La principal acusació que trobem contra
els produceurs de Hollywood Revue és la
manca de fantasia. S'han limitat, per dir-ho
així, a encarar la màquina a un escenari de
music-hall i d'anar rodant el que passa so-
bre les taules. Pugen i baixen les cortines,
les giris fan les seves evolucions, ]'orquestra
toca als intermedis... En fi, una revista tea-
tral cinematografiada.

Nosaltres creiem que el music-hall s'ha
d'aplicar al cinema d'una manera tota di-

Gaston Rave!, el realitzador de Madame ferent. Pressentim la creació d'un nou gè-
Récamier, El collar de la reina, diu parlant nere—el cine-music-hall—el qual no tindrà
dels films 'històrics : ePersisteixo en la res a veure amb el teatre. Hom procurarà
creença que les grans reconstitucions i les donar a la música, a les cames de les noies,
biografies novetiades responen bé al gust del
gran ,públic. Si, en cert moment, el film dit
d'època estigué una mica desacreditat, certs
realitzadors en foren la causa ; remarcables
quan tractaren temes referents a llur prò-
pia nació, prengueren amb la història dels
altres països unes tals llibertats que l'es-
pectador se'n sentí molestat., Per reaccio-
nar contra aquest estat de coses, Ravel
assegura que no aborda els seus temes sin6
minuciosament_ preparat, amb. un treball
erudit de pacient i fidel reeonstitució. Creu
que la civilització moderna, uniformant les
maneres de viure i estandarditzant els es-
deveniments, no es presta tant a ésser
transmesa en un film amb caràcter típica-
ment nacional, com s'hi presten, en canvi,
els films d'assumpte històric.

al tema del music-hall, en fi, un valor es-
sencialment cinematogràfic. Desapareixerà
l'escenari, els telons, és a dir, tot allò que
actualment coloca l'espectador en la situa-
ció de dir: "Sí, tot això és molt bonic, però
hi falta la vida, llum, el color de l'escena-
ri... " No. El cinema-music -mall ha de pro-
curar que el seu espectacle no el pugui do-
nar res més que el cinema.

En Hollywood Revise, de totes maneres,
ja hi han algunes coses fetes amb aquesta
intenció. El primer quadro, per exemple.
Es tracta d'un ball de giris i de boys. La fo-
tografia es descompon, i tan aviat veiem
les figures en negatiu, com en positiu. L'e-
fecte és sorprenent i d'una bellesa sense
palliatius. Aquí és allà on el cinema triomfa
amb tota la seva esplendor i no pas en aquells
altres quadros "de gran luxe", com el de
les joies, posem per cas, que és una nova
versió, més o menys reeixida, del quadro
de les joies que han donat totes les revistes
del món—fins d'En Sugranyes!

Per altra banda, és de creure que la gent
de la M. G. M. no es van pas proposar,
en fer Hollywood Revue, tots aquests pro-
blemes que a nosaltres ens preocupen. De-
vien calcular que el fet que sortissin en
un mateix film artistes de la fama de
Charles King, Conrad Nagel, Joan Craw-
ford, Anita Page, Bessie Love, Stan Laurel,
Oliver Hardy, Manen Davies, Buster Kea

-ten. John Gilbert, Norma Shearer i Karl
Dane, era un atractiu suficient per assegu-
rar un gran èxit de públic. No s'han pas
equivocat. Pel que fa referència a Barcelo-
na, el Fémina està ple cada dia i no hi ha
pas localitats per tothom qui en vol.

Deixant de banda totes les reflexions i
agafant-nos al film tal com és, hem de dir
que el millor quadro és el de la pluja (Sin-
gin'in the raro). Es tracta d'un tros abso-
lutament reeixit, tant pel que fa referència
a la música — un f„x viu i entva"inant — com
per la presentació i la coreografia. Els boys
i les giris evolucionen sota la pluja vestits
amb impermeables, en mig d'una escenogra-
fia de gran to. Els efectes de llum així ma-
teix són magnífics.

Un altre quadro interessant és el que
interpreta Marie Dressler (Por l'in queen),
molt graciós i arrodonit. Molt bonica, tam-
bé, la cançó que canta Cliff Edwards (Nobo-
dy but bou), servida per les giris amb una
coreografia plena d'originalitat. Podem afe-
gir en la llista dels elogis el darrer quadro
amb la cançó Orange blossom time.

En canvi, trobem deplorab'e el sketch de
Romeu i Julieta que interpreten John Gil-
bert i Norma Shearer. Molt poca fantasia
en l'entrada còmica de Stan Laurel ï Oliver
Hardy. Joan Crawford, que canta Gotta
feelin' for you, ens demostra que Déu no
l'ha cridada pels camins de la música.

Hollywood Revue ens presenta, finalment,
una troupe de giris de gran qualitat: el
Rash Ballet, que treba'la en el quadro dels
tarongers. Charles King, el qual, en certa
manera, fa el paper de vedette, ens confir-
ma la impressió que ja en vàrem treure en
Broadway Melody. Es a dir: que és un ex-
cellent cantant, però un actor mediocre. A
més a més, li manquen aquests elements
tant importants per una artista de cinema,
que són la gràcia i la simpatia.

J. M. P.

EL MUSIC-HALL AL CINEMA

HOLLYWOOD REVUE

COLISEUM
Està obtenint
un triomf rotund

Manhattan Cocktail

	

Com tots els cocktails, MANHATTAN	 ES UN FILM SONOR

	

COCKTAIL, barreja i fon diversos	 ^,...^
. 

1 
ingredients: joventut, bellesa, follia, '.

tragèdia, alegria, fidelitat, traïció.

	

Richard Arlen i Nancy Ca«oll 	 ''

Un film rus a Londres

Amb el títol L'Hereu de Genguis Kan ha
estat projectat, a la Film Societv de Lon-
dres, Tem estat a l'Asia, que donàrem en
una sessió passada. Abans decomençar la

película, un avis pregà al públic d'abste-
oir-se de fer manifestacions de cap mena.
Segons la ressenva de la premsa, el film
de Pudovkin ha estat ben acollit a despit
de la seva tendència antianglesa.

ARTICLES DE
PUNT A BON

t	 PREU
Jaume 1, t t
Telèf. tr655

FEMINA
uoimlommomiouoinimuonMmnimommuomomiiommimwnomwiumiimimunmm^iniu

HOLLYWOOD REVUE
PREUS
Tarda: 3 ptes. Nit: 3'50 ptes.

(Impostos inclosos)

Féu-vos reservar les vostres locali-

tats, sense recàrrec, d'onze a una, a

les guixetes de l'interior del cinema.

. METRO GOLDWYN MAYER



Què penseu
de l'Arquitectura moderna?

En el número vinent començarem la pu-
blicació de les respostes que els senyors ar-
quitectes han tingut ]'amabilitat de trame-
tre per l'enquesta que hem obert.

Recordem, als que e. ara no hagin res-
post, la conveniència de fer-ho aviat i per
endavant agraïm a tots llur col1aboració.

E1 bon Corot
L'escenari és, naturalment, una rebotiga

de amarchand».
Un dels contertulis diu que per pocs di-

ners ha desencauat un bon Corot en unes
go'fes de pagès. El «marchando es mostra
escèptic sobre la bondat de l'obra odquiri
da, i, davant la insistència del colleccionista,
demana detalls:

— Què representa? — pregunta.
— Un paisatge, naturalment — fa el com -

prador.
— 1 què hi 'ha en aquest paisatge?
— Un arbres, un estany al mig amb una

harca.
El «marchand» sembla perdre cada cop

més el seu escepticisme.
— Que hi ha un home a la barca?
— Sí, un borne amb boina — diu el col-

leccionista.
— Amb una boina amb una borla? — fa

el «marchand» cada cop més interessat.
— Sí.
— De quin color és la borla?
— Vermella.
— Ah, així sí que és un bon Corot — fa

el (Mnarchandn, de finitivament convençut
que el coilecoionista ha adquirit una ganga
de debò.

RAMON BES &, C.A
Maquinària, Tipus, Filetatge
de bronze, Tintes i utillatge

per les Arts Gràfiques

Agdlors,1, I Via Laietaea, 4. BARCELONA
Telèfoe 15514 • Apartat 896
Dlrecclb telegàflcc DANIBE5
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LES ARTS ,^ DISCOS
LES EXPOSICIONS Art i_Política DISCOS

d'obres a la Sala Parés. Abans d'entrar «en
matèria» permeteu-me un esplai ñnofensiu,
en el qual presumeixi una vel1eitat proba-
blement romàntica i, per tant, en l'actual
època, completament inofensiva.

picant Carnaval i amb un extens repertori

rapar la primcra quartilla fa unes poques
hores que he sortit de la inauguració de
l'exposició Sunver, o sia en la vigília del

Joaquim Sunyer exposa una vintena

En aquest moment de començar a esgar-

 

dura i amb major convenciment que ahir.

ció on podreu detenminar amb més eficàcia

adolescència d'aleshores no puc precisar. No

gons testimonis solvents, sembla que la pri-

Es particularment en una segona presenta-

la valor de l'obra d'art. Per això us reco-
mano que aneu, almenys, dues vegades a
l'exposició Sunyer.

de lluites apassionades, que per la meva

obstant, després de repassar la premsa i se-

Sunyer- Aquest nom ens evoca una època

JOAQUIM SUNYER. —La mare

de disbauxes a escollir. Doncs bé; he pre- 1 mera exposició de pintures del nostre artis-
ferit anar a escriure, tot seguit, aquest co- ta efectuada al Faianç Català en igi i fou
mentari,perquò no he pogut encara sostreu- 1 una .mena de batalla uhernaniano-pictòrica»
re'm l'emoció profunda que m'h.an infiltrat com en el romanticisme d'ara fa cent anys.
les teles de Sunyer. Així — posat a fer con- Excepció d'una minoria distingida, en la
fessions — he preferit el goig imaginatiu de qual hi havia el poeta Maragall, l'obra de
recordar aquestes .pintures al, diguemne, Sunyer fou aleshores bandejada, maltrac-«suggestiu» espectacle carnavalesc. Aquesta tala i menyspreada per la majoria d'espec-íntima i — també reconec — extemporània tadors. Fins un, en certa manera cèlebreconfessió és, por altra banda, una prova
evident de l'admirable art de Sunyer : per- pintor (que no vull anomenar perquk, su-
qué — enredant la troca — em sembla que )oso, la deu estar-ne penedit) va arribar a
la ,millor manera de valorar una obra ar- ganivetejar la tela Maternitat de Sunyer en
tística és la quantitat d'emoció que us dei- senyal de protesta. Si aquest sabotatge in-
xa el seu record. Si després de visitar una cult s'hagués continuat, hauríem de propor-
exposició, en tombar la cantonada penseu donar-nos una espasa feixuga dels temps
en la Lluna, no us fieu gaire — per més medievals per assistir a moltes exhibicions
que us hagi encantat — de la seva copsis- artístiques.
tència. Com en tot espectacle que us entra	 Deixem en l'oblit. generós totes aquestes
per un dels cinc sentits cal prevenir-se dels misèries .per encarar-nos amb les actuals
encantaments inicials. Per això prefereixo,	 pintures exposades.
abans de continuar, tornar a visitar l'expo- L'art de Joaquim Sunver ha assolit ja la
sició de les obres de Joaquim Sunyer per maduresa intelligent que feia esperar el seuveure si demà el meu entusiasme persisteix anterior mestratge. De la primitiva simpli-amb la mateixa convicció d'avui. 	 ficació ha evolucionat vers una complexitat

* * *	 més naturalista i a la vegada de major ema
Diumenge, z de març. He tornat a Can tivitat. La seva visió s'ha deslliurat del con-Parés i, en efecte, la bona impressió per- ceptualisme arbitrari de la composició ; la

paleta s'ha aclarit amb matisacions llumi-
noses sense perdre la profunditat inicial. A
mida que Sunver ha anat desprenent-se del
simbolisme per a limitar-se a la sola plas-
mació de l'objecte ha esdevingut més per-
sonal i més subjectiu. Aquestés pintures
presenten una estructural gravidesa sense
necessitat d'acusacions estridents i són es-
pirituals sense recórrer als difumismes d'úl-
tima hora. Pintura forta, expressiva i amb
sensibilitat de bona arena. Poques vegades
ens és avinent de veure un equilibri tan as-
senvat entre els diversos components de l'o-
bra pictòrica.

D'aquesta exposició, per comptes de sub-
ratllar les millors teles, assenyalaré l'única
obra que m'ha decebut : Onddrroa, cosa que
mitiga el meu sincer entusiasme per fart
exquisit de Joaquim Sunyer.

MARtos GIFREDA

Reproáuccions cI'Arf Esculfòric
Invitem a visitar l'exposició d'art escultòric que aca-
bem d'inaugurar, on es troben reproduccions de tota
l'estatuària clàssica, grega i llatina i motius ornamen-
tals de tots els estils i èpoques. Disposem d'extenses
col leccions de bustos, estàtues, imatges, relleus, làm
pares, aplics, pedestals, etc., i articles per a la deco-
ració de jardins, tals com gerros, testos, bancs, brolla

-dors per harmonitzar en cada casamb l'estil del conjunt.

LENA, B. A.
Rosselló, 138 ( iunf P. áe Gràcia ). - Barcelona

Politique d'abord és un lema que tot so- bronze clar, i el .mig cos de pedra.	 1 des-
vint	 és	 imposat	 por	 les	 circumstàncies.	 I prés, no ho sé; uns el volen posar davant
les circumstàncies en	 què ens	 trobem des de la Universitat de Salamanca, altres ve-
de fa tant de temps,	 aconsellen com una len pasar-lo a l'Ateneu de Madrid. Tinc por
cosa urgent l'adopció d'aquell lema. que estirant els uns per un cantó i els altres

Amb	 una	 doble	 finalitat,	 doncs,	 aprofi- 1 per l'altre, no me'l desfacin.
tant un viatge a Madrid, hem anat a veure — Voldria que em contéssiu alguna cosa
l'escultor Victorio	 Macho,	 autor d'un bust 1 de vós mateix.
d'Unamuno entorn del qual s'ha desvetllat
molt d'interès.

Victorio Macho ens rep, a mi i els esta- -
diants delegats de Barcelona, en mig d'una
veritable febre de visites. El tot Madrid de
] :Ateneu i dels centres polítics i culturals ha
desfilat aquests dies per l'estudi del'escul-
tor.	 Pittaluga, Marañón,	 Alvaro de Albor-
noz,	 Castrovido,	 Pérez de Ayala...	 No en
diem més perquè no sembli això una crò-
nica de societat.	 •

^El bust d'Unamuno realitzat per Macho,
és de proporcions un xic més grans que el
doble del natural 1 l'autor ha volgut acu-
sar-hi el vigor del filòsof basc.	 Modelat a
grans	 trets,	 fa l'efecte	 que sorgeix	 acusa-
dor per anatemitzar als seus enemics . L'es-
cultura porta una data encara de la dicta-
dura: és fet a Hendaya, quan Unamuno
encara era desterrat.

En un moment en què hem quedat un
xic tranquils, hem preguntat a Macho si
havia fet l'obra per encàrrec d'algú.

— No, no — ens diu —. Fou un home-
natge espontani que se'm va acudir,	 Era .
l'única cosa que com artista podia oferir-li. t
Ara,	 que,	 aquest bust,	 ha pues importàn- :.
cia	 per	 les	 circumstàncies.	 En	 altre	 cas,

_

com podeu compendie, hauria	 estat	 mol VICTORIO MACHO. —Bust de Unamunodiferent.
(

— Deuria rebre moltes visites a Hendaya?
— Ja podeu comptar. Moltes d'espanyols, — Això ja no és tan agradable com par-

però moltes més d'estrangers. Allò era una lar del altres. Parlant d'altres, si en parlem
mena de jubileu.	 Un senvor irlandès,	 per bé, uns pensen que adulem, altres que te-
exemple, s'estigué amb nosaltres uns quants nim interés a parlar bé d'aquell amic.	 Si
dies solament pel gust de conversar amb en diem mal, tots pensen de seguida que
ell. Es un gran conversador i un gran ca- som sincers o bé que li devem alguna cosa.
minador. Cada dia després de dinar fèiem Així que parlem de nosaltres mateixos, lla-
uns passeigs	 molt llargs : ell	 amb el	 cap vors sí que no hi 'ha dubte, si som modestos
descobert, amb el	 seu èsguard lluminós i ens diran hipòcrites, i,	 si no en som, pe-
parlant sempre; jo, ram podeu suposar, es- dants. Ja veieu com és difícil sortir del com-
coltant i callant. promfs.

En la meva vida la meva estada a Hen- — Bé em direu alguna cosa, de totes ma-
daya amb Unamuno serà un record que no neres.
s'esborrarà mai més. — Què voleu que us digui? Que vaig sor-— Quan vàreu deixar Hendaya,	 no de-
vfeu esperar que s'acabés tan aviat el Di-

tir de Madrid ja gran, que vaig anar a Pa-
rectori? r(s amb molta illusi6, com hi anem tots,

— Jo no,	 a la veritat,	 però don	 Miguel
que a Itàlia igual. A Parfs vaig anar-hi des-

semblava que ho pressentís. En acomiadar,
prés d'haver fet el monument a Galdós, a

me'n fins a 1'esdu vinent, ell om va contes- qui estimava co m un pare. Després he fet
tar que na .podia	 ser que tardés tant de altres coses, e] monument funerari de
temps a tornar a la pàtria. Sembla que es repte i més tard el	 Ramón y Caja	 1

1.	 1
va sentir profeta. Aquí el teniu fa dies, líen-

la	
dela propòsit : el dia de	 una

çant anatemes per arreu on passa ; dintre nu	
Primo

 a C e	 ve ser una de mes vegades
de les	 des

poc vindrà a Madrid, i si sou aquí ja tin-
dreu ocasió de sentir-lo. Estic segur que en_
cara dirà coses més interessants	 íes

que m amo	 Rivera ea veure millor coml
'l'estimava e] poble. Dubto que cap més ve-
gada, al menys mentre ha estat Dictador,que	 que

ha dit fins ara. hagi vist tan de prop el poble irritat.
^— I escolteu, aquesta cre

u
u que lli heu es- En arribar a aquest punt ens fou del tot

cuit damunt del cor, què	 gni impossible entretenir més 	 a	 Macho,	 puix
—Això sí •que no puc pas dir-ho. El] ma- que	 infinitat	 d'amics	 reclamaven	 la	 seva

teix, quan ja tenia acabada la meva feina, emnoatenc	 mió i	podí	 de cap manera abusar
Va agafar fang i .l'hi va posar. Jo I'he res- més	 seva amabilitat.

•
rala

portada, però no puc explicar-me per què ara, en secret. He descobert que amu-
hi és. Espero que ell mateix ens 'ho dirà en ic Mach o	 la mateixa afició que Unm-
alguna ocasió.

Cn	
Cnoi	 que	 ambb a	 fer ocellets de paper.

— 1 què penseu fer amb el bust? Damunt de	 la	 taula do	 l'estudi	 en	 tenia
— De moment el faré buidar. Avui mateix uns quants.

ho faran. El bust definitiu tindrà el cap de N. MOLINS I FABREGA

r

MOBILIARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre ebenista í tapís-
ur. Objectes d'art i de fantasia per

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

p+eeelg de Grècia, 36. Telèfon 16285
BARCELONA

Simultàniament en diverses audicions pú-
bliques de la Simfonia en re, de Moza rt ,
donades per l'Orquestra Casals, en els seus
conce rts, ens ar4íben els discos que conte-
nen aquesta obra interpretada per l'Orques-
tra Filharmònica de Viena. Encara que hi
hagi oportunitat per a 1a comparació no
cal aprofitar-la, puix que no hi és la igual-
tat de mitjans de manifestació; el disc no
arriba a la comprensió que ens porta l'au-
dició directa, però la perfila de molt prop
i és l'únic mitjà acceptable a l'abast d'ur
auditori reduït. La música de Mozart per
la seva senzillesa instrumental i la seva
línia melòdica definida és la que es posa
molt sovint en mans de petites agrupacions
per no tenir moltes dificultats materials
d'execució. Ara bé, una simfonia de Mo-
zart, en la qual els seus temes no puguin
ésser escoltats a través de la diversitat ins-
trumental de 'l'orquestra, esdevé monòtona.
El disc, en canvi, conserva, tot reduint la
sonoritat, la gràcia de la forma, fent-nos
adonar de les combinacions i variants que
van prenent els temes en el seu desenrot-
ilament. L'únic defecte que té a estones
és el d'ésser massa detallista i per això cal
triar els conjunts que omplen els discos, ja
que si la unitat no és perfecta, el micròfon
delata qualsevol detall pel qual esdevingui
imperfecta l'execució i que en l'audició pú-
blica passaria desapercebut.

Es veritat que Mozart va recórrer tots els
gèneres musicals cultivats fins aleshores,
oferint en la història de la música un cas
gairebé isolat, d'assolir la perfecció en tots
els gèneres i formes, però és a les simfo-
nies on es troben ben manifestos els trets
més assenyalats de la seva personalitat. En
l'òpera, el músic es troba tot sovint lligat
pels convencionalismes del teatre i les ne-
cessitats de l'acoió ; en els concerts, sona-
tes, divertimentos, etc., etc., per la dèria
del virtuosisme que ha de complaure als
artistes. En canvi, en les simfonies es ma-
nifesta en forma gairebé única i amb una
llibertat que li permet formar les seves me-
lodies que arriben als límits de l'expressió
i inspiració sense deixar la senzillesa de
construcció, tenint el secret de les eadéncies
perfectes, que clouen admirablement les fra-
ses musicaïs. En aquest andante de la Sim-
fonia en re, semblen resumides totes aque-
lles qualitats, però la seva gràcia i senzi-
llesa no s'avenen amb la rigidesa de molts
directors germànics. Sortosament, el mestre
Kleiber dóna a tota l'o • ra una interpretació
ben sentida i expressiva, a la qual es pres-
ten els instrumentistes de la Filharmònica
vienesa. Heus ací tres bons diséos que no
han gaudit d'una propaganda sorollosa, però
que s'imposaran pel seu bon contingut i
I'excellent enregistrament.

Un altre disc de música simfònica que ens
porta el catàleg de febrer, l'omple 1a Sim-
fónica de Londres, amb dos -fragments de
(.'ocell de foc, el grandiós ballet de Stra-
^vinslcy, Aquí la música sense l'escena té
P''' intensitat i el ritme impetuós de la
dansa infernal apareix amb tota claredat.

J. G.
Simfonia en re (dita de Praga) (Mozart),

Adagio-allegro. Andante. Finale presto. Or-
questra Filharmònica de Viena. C.° del Gra-
mòfon. AF 285, 286, 287.

L'ocell de foc- Gramòfon. AB 539.
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OBERTURA DEL RECINTE

Dies feiners, a les deu del matís' , Dies festius, a les nou del matí

TANCAMENT DEL RECINTE

Dies feiners, a les nou de la nit Dissabtes, vigílies dies festius
i dies festius, a les deu de la nit

PREUS D'ENTRADA

Dies feiners, 2'10 ptes.	 Dies festius, 1'05 ptes.
NOTA : En aquests preus va inclòs l'impost de Protecció a la infancia.

Palau Nacional	 Pavelló Reial

Obert	 a, des de les deu	 Obert cada dia, de deu a una del

	

del mati a les quatre de la tarda.	 matí i de tres a set de la tarda.

	

Entrada . i'o5 ptes.	 Entrada gratuita.

Anunciar
a

MIRADOR
és donar a conèixer

un producte
per tot

Catalunya

AFISA
Laietana, 1$, pral., B

Director

Carles Ossorio
Palau de l'Art Modern

Obert des de les deu del mat( fins
a les quatre de la tarda.

Entrada gratuita.

Poble Espanyol

Obert cada dia, des de les deu del
matí a les nou del vespre. Dissab-
te, vigílies de dies festius i dies
Festius, obert fins a dos quarts de
deu de la vetlla.

Entrada. ordinària: t,o5 ptes.

E's altres Palaus oberts al públic Qo-
drdn ésser visitats cada dia, de
deu a una del matí i de tres a
vuit de la tarda.

ENTRADA D'AUTOM

Dies feiners .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
Dies festius .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

NOTA : Els passis gratuits d'entrada

Palau de les Missions

Obert cada dia, de deu a una del
matí i de tres a vuit de la tarda.

Entrada : o'5o ptes.

El públic podrà contemplar cada dia
les fantàstiques i1{uminacions i els
jocs d'aigua.

Dies feiners, d'onze a una del ma-
ti i de quatre a sis tarda. Dies
festius, de deu a una del mati i
de quatre a sis tarda.

Brollador lluminós i cascades en com-
binacions alternades,
Cada dia, de sis a vuit del vespre.

Oran Parc d'Atraccions

OBILS AL RECINTE

4 pessetes
2	 n

al recinte són vàlids fins a nou ávís.

Autoritzacions per
a noves indústries

Noves instal'lacions
canvis i trasllats

Certificats de
productor nacional

Contribució industrial
territorial, utilitats

Expedients de protecció
de l'Estat

Representant especial
a MADRID

"ORTOPEDIA MODERNlá"
Fill de B. CARCASONA
Sall®r i despatx: ESCUDILLERSkBLANCS, 8. 4®lèfon.`,18918

Casa rundada en 1875

Braguers Reguladors
per a retenció absoluta de la trencadura.— Faixes de totes menes

Faixa-cotilla abdominal. — Models moderns
Cotilles Ortopèdiques

per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena

Més de cinquanta anys de pràctica són la millor garantia.

Subscriviu -vos a M 1 R )► D 0 1kSETMANARI CÁTALAPelai, 62. - BARCELONA
BUTLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

Enque vau a ..........._........... _..............._.._.....-- -carrer_-..---_._:.-.._.-.__.. n. • .— se subscriu  a MIRADORpel greu fixat de 2'50 ptes. trimestre.--	 -.—...- de 	._......._..-_._......... de 19...........Signatura

Agència exclusiva per a la venda deMIRADOR
Societat General Espanyolade Llibreria,  S. A.Barbarà, 16 	 Telèfon 12781BARCELONA

AIGUA
DE ROCALCAURA1,a deu més rica del món
Si vosté pateix d'Albumindri&, lltlèsis
frlea (mal de pdra), Bronquitis puen-
golmatosos, Nefritis crònica, es curarà

radicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA

S'expèn
amb ampolles de litre i de mig litre

i en garrafons de vuit litres

Dlatrlbuldors generala

FORTUNY, S. A.
CARRV HOSPITAL, 32, Y SALMER6N, 139

A

' i))

,c

— 1 doncs, què et passa?
— La Lluïsa m'ha dit un secret amb la

condició de no explicar-lo a la Rosa...
— I

q	

què?

	

— Un germà del meu avi era tan distret,	 I	 A	 '-- -	 — I què ?... que he vist la Rosa i per més

	

que un dia no es va adonar que havia cai-	 ue he fet no he pogut
vist
	 Rosa del que

L'actiu corredor. — Està bé, està bé ; ja 9
gut a l'aigua	 que acabava d'ofegar-se...	 El passatger sord timalhumorat. — Aquest servei és un escàndol Per qué ens	 m'ba dit la Lluïsa.

hem d'aturar aquí?	 tornaré un altre dia.

	

(L'Intransigeant.)	 (The Humorist,)	 (Passing Show)	 (Ric et Rac.)

^ i\,^	 ^ _ '' O^"^ %`mor_- 

g

tt !'i; .

p40	 ^^^ .. `^\-^. \^ ^

	 o0 0	 n I ^^j^uií	 ^^^a	
-21
	 0 Q p	 p^atl

Societat Espanyola de Carburs Metãl'Iìcs

Correua: Apartat ISa	 Mallorca, 234	 Tslrt.e ruta

Telet.: "CARBUROS"	 BARCELONA

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor

-cubion (Corunya) :: OXIGEN 49 °% DE PURESA, Fàbrique.

a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbrique-

a Barcelona, Madrid i València : FERRO MAGNESI +

FERRO-SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i pesse,

seda, rotó i altres teixits :: CALEFACCIO INDUSTRIAL.

dr laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS-	 U

^4ANOMETRES, materials d'aportació per la	 __
SOLDADURA AUTOGENA	 U_

■

Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis
u

-- ---- ---'---

Pastilles ASPAIME
Curen redfcalment la TOS

pergae combatean les seves caases

• Catarros, ronquera, angines, laringitis, bronquitis, tuberculosi
pulmonar, asma,1 totes les ateccions, en general, de la gola, bron-
qula, l pulmons. — Les Pastilles ASFAI141E són les recepta-
des pels metges. — Les Pastilles ASPAIME són les preterides
pels pacients. — Les Pastilles ASPAIME es venen a UNA
pesseta la capsa en les principals farmàcies 1 droguera'".

Especialitat Formaeèulrca del Laboralorr, SOXATARG
carrer del ter, ro	 7elè¡on .5,2791	 -	 BARCELONA

\V

	

\t	 a	 11rp

Llits daurats i de ferro : Mobles de metall
Parasols, Cadires, Bancs i altres articles
per a Jardí i Platja : Material sanitari, etc.

Únic despatx de la Fàbrica:

Balines, 2. - B A R C E L O N A

!MR LANIOTIPIAR8i ArALu,tA,jte'» r.rIopM
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