
MIRADOR INDISCRET
Barristes còmics Princeps en desgràcia

Recordi's que l`homenatge del diumenge On. és En Mario Mateo, el gran violinis-
als intellectuals castellans fou en agraïment ta hispanoamericano?
a haver defensat agíests, durant la dicta- Molts amics, temerosos que torni, es •fan
dura, la llengua catalana. aquesta pregunta.

Doncs	 bé: entre	 els	 assistents	 al	 ban- No hi ha por!
quet veiérem En «Joaquín» Montaner, 	 el Uns dies després d'aquells tristament fa-
forondista secretani de l'Exposició. mocos concerts que costaven a la Diputació

Atgú se n'estranyà. 40.000 duros — 20.000 menys que les orga-
Ell, en canvi, es veu que ho va trobar nitzacions de teatre d'En Gual ! — anà a

la cosa més natural del món. acomiadar-se del personal de la Secció de
Ja dies abans, es diu que, parlant amb Cultura i digué, amb la seva veu mellfflua:.

un pintor, es lamentava : — M'escapo d'aquest país de desagraits !'
— Aviat ens discutiran que	 vós i jo si- Me'n vaig a Monte-Carlo a tocar davant

gúem catalanistes. de prínceps!
Aquesta exclamació tindria més gràcia si Bon profit!

el pintor, en lloc d'ésser un deis nostres ar-
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Les efusions d'aquests dies imposen per

totes dues bandes una lema positiva.
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' '	 ' Lis_Dijous—a vista e sante ectua s flancs
Una espléndida representació de la Intel- moment .passional a les ñnfluències d'aquest

lectualitat castellana ha vingut a Barcelona passat, i val la pena de no oblidar-ho per-
a rebre l'homenatge de simpatia deis inteI- què si és cert que ens trobem en un en-
lectuals catalans per la seva coratjosa de- creuament de la histbnia, venint de camins
fensa del nostre idioma i de la nostra cul- oposats a coincidir en un mateix desig, sen-
tura contra el atacs inconsiderats de la tirem en els primers contactes molts punts
dictadura caiguda. Ha vingut a posar uns de fricció i s'ha de tenir I'àn^m molt ben

Dos moments ç1e l'entusiasme popular d'aquests dies. — Al baixador del Passeig de
Gràcia i a la Pinça de Sant Jaume

dies de joia a la renaixença de la nostra • preparat per a perdonar els uns als altres
váda pública.	 Els castellans	 se'n. van	 con- I reciproques molèsties.	 La història vol que
tents de, nosaltres, i tots els hem .agraït de i visquem	 junts ;	però	 la	 vida vol	 que en
cor el gest amable de la seva. visita. drets i en consideració siguem iguals. Aques-

ta és la nostra feina. * ** .
Molt més difícil, i en alguns aspectes ben

Un	 del	 nostres	 escriptors,	 d'un	 esperit cruel, és la concòrdia que per ajudar a crear
més fi i d'una intelaigéncia més aguda, deia la personalitat política d'Euro.pa es propo-
pocs dies abans de l'homenatge que segú- sen	 aconseguir	 alguns	 homes	 selectes	 de
rament es parlaria molt de 1á convivència , França	 i	d'Alemanya.	 Aquests 'homes to-
entre castellans ï catalans i que una vegada
anés	 es	 plantejaria	 i	 es	 voldria	 resoldre pen sovint, i es comprèn,	 amb els esperits

aquest problema	 a	 base de	 sentimentalis- tradicionals deis seus pobles.	 Els diuen a

mes. El sentiment—deia—destorba i és una tothora que el sentiment de part dels altres
força impolítica.	 Es la intel•ligènoia laque, és	 fingit,	 que .l'amor que	 els ofereixen és
en tot cas, ha de trobar les bases essençaals fals i que .tot plegat és una maniobra per
de tot sistema possible de convivència his- aprofitar un moment de feblesa sentimen-
pànica.• tal i donar amb més seguretat el cop de

Tenia	 raó	 Gaziel, - que	 és	 l'escriptor	 a gràcia.	 Unes coses per l'estil els diran als
qui hem volgut alludir..El sentiment propi, intellectuals castellans els esperits tradicio-
que és ;en 'definitiva l'amor. propi, destorba nals de casa seva i ens les diran també els
en aquest i en tots els problemes. Però pot nostres, que tenen sempre desperta la sus-
destorbar mòlt més el voler oblidar o negar ceptibilitat secular.
e1 factor sentimental,	 que és el decisiu en Però no hi fa res. Tots els que esperen
totes les coses que afecten a la vida popu-' i desitgen	 la	 possibilitat d'una concòrdia i
lar.	 No	 s'hi	 val	 a	 ofegar	 el _sentiment. d'una accïó comú entre les intellectualitats
L'important és saber situar-se en el senti- castellana i la catalana, com	 a precursora
ment deis altres.	 Tait corn té d'iimpolftic d'una concòrdia popular,	 poden	 estar ben
l'amor .propi, té d'eficaç	 i decisiu el voler- segurs que si s'equivoquen, n'hi haurà prou
conèixer 'i respectar	 L'amor	 que	 no és	 el que l'error vingui d'una intenció honorable,
nostre. perquè el poble i la història els absolguin.

Comprenem que és una feina difícil aques- Per altra part, aquests problemes són tan
ta de situar-se en el sentiment dels altres. essencialment empírics, 	 que ningú no sap
S'ha d'haver arribat a una .gran finesa de on és l'error i on és l'encert. El pobre dic-
sensibilitat .per aconseguir'ho. Però s 'ha de tailor que s'acaba de morir, instrument in-
fer. conscient de les forces misterioses que for-

Les nostres diferències sentimentals amb men el nostre destí, no podia pas preveure
els castellans no són .pas d'ara ni les hem quan conspirava contra nosalhres, enfondint
creades nosaltres. Daten almenys de quatre totes	 les	 diferències	 nacionals,	 que treba-
segles , . Quan es va	 intentar la unitat es- llava sense voler per fer possible la cordia-
panyola, Castella en va pendre la direcció , litat	 d'aquests dies entre castellans i cata-
amb la idea d'assimilar tots els components laos. Tots pensàvem que després de sis anys
nacionals al seu tñpus propi de civilització, i d'opressió vergonyosa; la rancúnia popular
Catalunya va quedar per molt de temps si- esclataria amb algun gest immediat i irre-
tuada al marge de la carrera triomfal de parable de rebeldia,	 i el primer que	 s'ha
Castella,	 resistint	 amb	 gran	 tenacitat	 tot fet, amb la intervenció espontània del poble,
intent d'assimilació, refugiada principalment és estrènyer cordialment la and deis intellec-
en l'especialitat del seu idioma que fins en tuals castellans que, moguts pel sentiment
les hores més tristes de la seva decadencia 1i d'una mateixa humiliació, ens han invitat
va donar prou força per a continuar l'obra a enfortir el nostre esperit en una comunió
de la seva tradició cultural.. d'ideals amb ells. El poble, que és tot pas-

Ara que Catalun y a ha renascut amb una sió,	 sembla haver comprès que la darrera
personalitat ben destacada i amb una volun- humiliació pot ésser el càstig merescut de
tat ben resolta, hem de pensar que no ens les nostres	 -ecíproques antipaties.	 Ha vist

podem pas sostraure a aquestes influencies ciar que, si no se sentia apte per la guerra,
és	 la senzilla raó que pel damunt d

històriques. Sempre que es parli de la pos- per •
sibilitat d'una	 acció comú	 amb els	 caste- tot desitja i espera la pau.

Homes corn Menéndez Pidal, Ortega Gas-llans s'haurà de tenir en compte el que re-
set,	 Marañón,	 Ríos,	 Ossorio,	 Avala,	 Ara-

presenta	 en	 la	 vida	 espiritual	 d'un	 poble
una	 o un no conformismo que dura,protesta

quistain, Pittaluga. Sáinz, i. tots els que els

des de fa més de quatre segles; perd nos- han acompanyat són, corn a missatgers emi-
nents d'àquesta pau, els benvinguts a casa

altres també haurem de tenir molt en comp- riostra. Representen una gran força de sim-
te el que representa en la vida espiritual de patia que han trobat bed corresposta aquests
Castella i fins deis seus homes més emi- dies. Ens cal esperar si la seva visita podrá
nents, la tradició secular d'un poder d'assi- ésser el començament d'una nova idealitat
miiaeió. hispànica. I esperem també veure quin pa-

Els esperits més emancipats de tot pre- per voldran	 jugar	 els	 nostres si	 la	 nova
judici	 tradicional	 poden	 sucumbir	 en	 un idealitat inspira una nova acció.

QUESTIONS D'INFLUENCIA
1 fortunadanaent encara som una mica ro-

màntics i ho ¢odem demostrar dient que
no hi ha hagut especulació en l'acte de cor-
tesia de què han estat objecte els intellec-
tuals castellans que ens han visitat. Ens ha-
viem donat compte que la influència deis
intellectuals castellans al sea país és molt
limitada. Però aquesta consideració no ha
frrevalgut, i la cortesia i la cordialitat s'han
avençat. Per la nostra part hem demostrat
que no tenim vocació de mendicants i que
no especulem sobre l'eficàcia.

Al primer contacte amb el poble de Bar-
celona, els nostres visitants s'han donat
compte amb sorpresa de la influència popu-
lar deis escriptors d'aquest país. Pompeu
Fabra fou vitorejat a la Barceloneta der
uns transeünts quan sortia de dinar amb
uns quants intellectuals castellans; 'el se-
nyor Ossorio i Gallardo va veure amb sor

-presa que un xofer no volia cobrar-li el preu
d'un viatge en taxi; Luis Bello ha rebut a
l'Ateneu Barcelonès una carta amb la se-
güent direcció : uLuis Bello. — Barcelona».
La presència del poble a l'estació, davant
dels hotels i a la plaça 'de Sant Jaume, i
les ovacions del Palau Nacional han demos-
trat que els nostres escriptors poden moure
i commoure el públic.

El Jet és natural, i els nostres intellec-
tuals no poden enorgullir-se'n massa, enca-
ra que la història del catalanisme hagi co-
mençat amb una revolució literària. Aquí
tot ho orientem cal a una direcció. 'Més
enllà de l'Ebre, on els ¢roblemes de lliber-
tat no són tan aguditzats, no sempre s'es-
criu der instint de combat. Per altra tart,
la monarquia no ha cregut mai necessari
fer una crida a tes seleccions.

Durant els últims sis anys, a casa nostra,
la influència deis intellectuals ha crescut.
1 aquesta creixença s'ha fet a expenses del
prestigi dels polítics. Sobre aquest tema o-
dria escriure's un extens assaig. Caldria dir
en primer terme que els intellectuals s'han
emancipat. Aquest senyal de vitalitat com

-porta un mal. Certament no és un mal que
el pensament politic català sigui avui molt
més matisat .que abans i que els escrictors
hagin contribuït d'una manera directíssima
a aquesta evolució. Però seria un mal que
els escriptors no es deixessin enregimentar,
o s'enrolessin amb escepticisme i portant 'a
la consciència un feix de. reserves sobre la
capacitat intellectual dels po'.f +.ics .

Però si arribés a produir-se una certa fre
-dor que fes minvar l'entusiasme i la com
-bativitat deis escriptors, la culpa no seria

tota d'ells. Escoltant converses de seguida
us doneu compte que els intellectuals es
planyen que la major tart deis nostres po-
ldtics no disfrosa de cap de les armes deis
politics: la ploma i la paÑula.'1 si la ma-
joria no parla ni escriu és 'difícil que l'in-
tellectual reconegui una superioritat als Qo-
lltics que no tenen altres títols visibles d'ho-
mes de govern i de pensament que la seva
fortuna personal i la seva bona fe.

En cocs paisos hi ha tants politics que
no sàpiguen tenir una ploma. Evidentment,
d'això en té la culpa la Universitat. Però
a l'hora de sortir gent nova cal que tots els
partits catalans farmn un esforç per a no
donar una excessiva belligeráncia a les ter-
sones sobre la capacitat de les quals no te-
nim altra garantia que la bona fe i una
cèdula im¢ressionant. El catalanisme tam-
bé ha tingut els seus cacics, els seas po-
litics feudals, i sempre han estat persones
de cèdula alta, però d'extracció inferior.

M. R.

tistes més catalaníssims; hagués estat, per
exemple, En Ricard Marín.

Que també era al Ritz.

En plena Barceloneta

Pompeu Fabra va portar uns quants in-
tel1ectuals castellans a dinar a can Soler,
de la Barceloneta.

Les eminències varen sortir molt satisfe-
tes d'aquell dinar tan positiu i tan mediter-
rani. En arribar al Passeig Nacional passa-
va un grup de joves un dels quals va cridar:

— Visca Mestre Fabra !
El crit fou contestat amb entúsiasme pel

grup d'on havia sortit.
Els castellans estaven .admirats i En 'Fa-

bra una mica corcnniogut.
I Díez C'anedo va dir a Américo Castro:
— ¿Cuándo se ha visto en Madrid que un

filólogo sea vitoreado en la calle?

Un gol perdut

La frase asís a zero a favor de l'Espa-
nyol, llençada corn a resultat dels discursos,
féu fortuna. Corria de boca en boca.
— •Però els oradors castellans han estat

set i no sis — observaren a En Camps Már-
garit, autor de la ,frase.

— Es que el gol d 'En Giménez Caballero
és nul.

Ni camn ni peix

L'alacantí Joan Chabás ha vingut a l'ho-
menatge als intellectuals castellans. Ningú
no sap ben bé si ho ha fet amb carácter
d'homenatjador o d'homenatjat. Tant po-
dia ésser un cosa corn 1'altra. Hi ha qui
assegura que l'han considerat corn una cosa
amfíbia i Ii han dpnat el cobert a meitat
de preu.

El pintor fisonomista

Angel Ferran va anar dilluns a Sitges a
fer per a La Publicitat la informació de la
visita deis intellectuals castellans. Entre les
personalitats locals 'hi 'havia el pintor Joa-
quim Sunyer.

El nnostre pintor», com deja Diego Ruiz,
va dirigir-se al nostre amic Ferran molt
amablement, però en castellà.

— Perd que no em coneixeu? Sóci'Angel
Ferran de La Publicitat,

Amb qui diríeu que En Sunyer va con-
fondre En Ferran? Senzillament, el va con-
fondre amb l'ex-ministre Bergamín.
La confusió és greu perquè Bergamín po-

dria ésser .pare d'En Ferran, i perquè 1'An-
gel Ferran té un físic molt més graciós
que Bergamín, del qual s'ha dit que és in-
concebible que el mateix creador que 'ha fet
Venus fes aparèixer Beramín.

La carrossa del Sr. Milk

Sabem que entre les coses brillants que
quedaran en l'aire á ta Diputació hi ha la
carrossa senyorial que el senyor Milà i
Camps tej^ia la encarregada a la Casa Bal-
tasar Fioh: Us imagineu aquesta carrossa
— que deuria costar un ull de la cara 

—passejant per Barcelona tots els capgrossos
de la Dictadura?

Alarma a Vic

El senyor de Pecay, cavaller del Sant Se-
pulcre, fa pods dies va haver d'assistir a
unes noces, a Vic, en qualitat de padrí.
L'home, naturalment, hi va anar d'unifor-
me. Ningú no 'hi va tenir res a dir i 1'uni-'
format padrí va ocupar el hoc corresponent
dàrrera els nuvis.

Va començar la misa. Tot va anar corn
una seda, fins que arribà el moment de 1'e-
ievació. Aleshores, el senyor de Peray va
alçar-se i va començar a donar estrebades
per a treure el sabre déla beina. Devia es-
tar una mica rovellat perquè no seguia de
cap manera. Les estrebades con tinuaven ca-
da cop més fortes. La gent, alarmada, es va
anar apartant del seu voltant. Hi havia ve-
ritable pànic.

Però no va passar res. Per fi, el cavalier
de Peray va aconseguir desembeinar. Va
flectar un' genoll i- va presentar armes amb
gran prosopopeia.

El nou alcalde de Tarragona

Cal reconèixer que la fornada d'a{caldes
post-directorials ofereix un espectacle bri

-llaütíssim, comparat amb el que oferien els
d'àyuests darrers sis anys.

#1 Tarragona, per exemple, aquesta plaça,
és ocupada actualment per un honorable
ciutadà que porta el simbòlic nom de Ce.
lestí Salvador, el qual contragué, en la seva
joventut, tals mèrits amb els seus serveis
de carrabiner de quota, que meresqué de
]'aleshores soldà , de Turquia Abdul-Hamid
el' nomenament de vice-cònsol d'aquella na

-ció á Tarragona.
E1 dia de la constitució del nou ajunta_

ment el 'saló d'actes de la Casa Consistorial
s'omplí de gom a gom. El g-overnador donà
possessió a la gent nova i els celestial sal-
vador de Tarragona inaugurà aquell ac't'
memorable dient amb veu ferma.:

— Se lavanta la sesión!
Horn s'imaginarà fàcilment l'èxit d'aque-'

14és paraules. Quan s'adonà de la planxa,
rectificà amb veu estentbria :

— S'abre, s'abre !
Él tumulto anà creixent. Els guàrdies ur-.

bans no assolien apaivagar l'escàndol i les.',
rialles del púbila Finalment l'alcalde tocáa la
campana i cridà enèrgic :

—Pido la fralabra!

Guillem Tell

No és pas aquest el primer alcalde pin-
toresc de Tarragona. El seu antecessor, se-
nyor Andreu Segura, cantava de tenor en
una capella de música de la capital. Quan
el mestre de capella anava a fer preu per
la música d'un enterrament o d'un funeral,
deia als clients.

— Si vol que vingui a cantar 1'alcalde,
valdrà cinc duros més.

L'esmentat alcalde-tenor vingué un dia a
Barcelona i trabé un tarragoní domiciliat
ac{

— A on vius?
— Al carrer de Guillem Tell.
— Ah, Guillem Tell ! — féu admirat -.

Q uin musicàs que era. Quina ópera més
gran escriví!

El mur de contenció

Un altre immortal alcalde de la ciutat del
Francolí fou el que construí el mur de con-
tenció del famós Rec Major.

El dia que l'Ajuntament aprovà la cons-
trucció d'aquesta obra, celebrà una sessió
bastant agitada. Uns proposaven que les
obres fossin adjudicados per concurs. Altres,
que fossin efectuades per administració.
Passat l'afer a votació, triomfin el criteri
d'aquests darrers. L'alcalde clogué la qües-
tió anunciant solemnement :

— Queda aprobada la construcción del mw-
ro contenciosoadministrattvo.

Millori que a Olesa...

15illuns passat, un conglomerat italià
-espanyol debutà a ]'Olympia amb una Passió

de gran espectacle.
En presentar-se al teatre l'inspector de la

Societat d'Autors per tal de cobrar el per-
centatge corresponent als drets de' propietat
literària, l'avisador Ii digué :

— Esperi 's un moment. El gerent baixa
tot seguit.

— Es al despatx de dalt?
— No. Es a la creu. Fa de Crist.

EM SEMBLA QUE M'AGRADARA !, per BAGARLA
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Ara va bé, senyor lleó, que cantis aEis Segadors> en castellà.



bar. Les dones besen els oradors i els ho-
mes tenen el costum d'agafarlos i -tirar-los
en l'aire, rient, unes quantes vegades• Em
feien patir més amb això! Les dones, i
això es molt curiós, prenen una part ac-
tivíssima en el moviment comunista. So-
bretot, naturalment, les joves. Totes for-
men part d'unes agrupacions els membres
de les quals es diuen "pioneers" i vesteixen
una mena d'uniforme comunista que con-
sisteix en una brusa blanca, una faldilla
blava i un mocador vermell nuat sobre el
pit. Es pot dir que tota la quitxalla i tota
la joventut són "pioneers". Els joves i els

ANDREU NIN
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Una Cata lana a Rússia
Qüestió de nom

— Vós — Ii dejen l'altre dia a En Nicol,
hauríeu de cercar un pseudònvm que sonés
be per a signar les vostres collaboraoions a
La Veu.

— No cal — va respondre —. No tinc pas
Un nom que soni malament.

— Tant corn això no. Però, què voleu
que us digui, sembla un anunci de pasta
per netejar metalls.

La conferència d'En Dalí

Primera decepció

Molt abans de començar la conferència
d'En Dalf, la sala de l'Ateneu era plena.
Tots els espectacles gratuits tenen èxit, i
més quan s'esperen estridències. Molt de
public esperava sentir coses gruixudes i se'n
llepava els bigotis.

Passava més d'un quart de l'hora anun-
ciada per començar, i el conferenciant no
compareixia. En Domènec Caries deja:

— No vindré, el cor m'ho diu. Es la so-
lució més sobrerealista.

Algú encara trobava més sobrerealista
abandonar la sala, sobretot si el conferen-
ciant havia de venir.

Però En Dalí va caunparèixer, prop de
mitja hora tard, per dir tot allò que ha dit
sempre i que gairebé tots els presents sa-
bien de memòria.

En aquest sentit, la sensació d'estafats va
ésserbastant general.

Les estridències fan poc efecte quan es
repeteixen massa : queden ompier molt
aviat.

A les palpentes

Una senyora va arribar completament des-
orientada. Devia haver sentit dir alguna
cosai es va enfilar escala de l'Ateneu amunt.

— Escolti — va preguntar al primer que
va trobar —, què expliquen avui?

— Miri, una conferència.
— Es per senyores?
— Em penso que és per tothom.
— Qui la dóna?
— Un pintor.
— Ah, un pintor. Que sap si és un pin-

tor d'aquells fins?
Ja s'ho devia trobar després. Ara, corn

que no Ii havien fet pagar res per entrar...

Més palpentes

Per fi, el conferenciant va arribar. Va
preguntar a la porteria de l'Ateneu

— Que és aquí d'Ateneu Barcelonès?
— Sí, senyor — féu el porter.
— S6c el conferenciant...
— Pugi, corn, que l'estan esperant.
I als pocs moments, Dalí, fet una mo-

nada, entrava a la sala, acompanyat del
president -de l'Ateneu, senvor Pere Coro-
mines.

Contramaniobra deis escèptics

Els més assidus ateneistes .assistiren a la
conferència decidits a no indignar-se.

— Aquests sobrerealistes — era l'opinió
general — el que volen és escàndol. Doncs
no els secundem el propòsit.

I tot'hau;ria anat bé si alguns espectadors
de bona fe no haguessin protestat sorollo-
saenent. Però no va arribar-se a l'agressió,
final sobrerealista per excellència, que hau-
ria ,permès engruixir l'hipotètic martirologi
de la secta. I diem hipotètic perquè allò de la
Closerie des Lilas té una gran part de
bluff.

Final heroic

En Dalí va dir, entre altres coses, que
l'acte sobrerealista més .pur hauria estat
baixar al carrer i engegar trets de revòlver
contra la multitud, i no pas donar una
conferència, acte tan vil corn escoltar-la.

Però de fet, devia considerar menys ex-
posat donar la conferència que obeir el cre-
do sobrerealista.

En Farran i Mayoral, que tenia ganes de
pegar-li, durant la conferència es va trobar
molt .allunyat de la taula, i quan En Dalí
se'n va aliar, separat d'ell per un infran-
quejable tou de públic.

En Dalí, que havia sortit de la sala. em-
parat pel president i dos criats de l'Ateneu,
no es va pas entretenir per la casa.

IQué martilleo tan atroz, qué dolor
tan cruel! Se nos nublan los ojos r
encontramos la vida amarga, diff-
cll, insoportable; pero no hay que
desesperar nl dejarnos llevar por
el tormento que nos ocaslona esta
tremenda Jaqueca. Seamos más
prudentes y escojamos el medl-
camento que no sólo nos librará
de estos sufrimientos, sino de los
dolores de muelas, de cabeza, de
oídos, de las neuralgias y de los
dolores producidos por las moles-
tias periódicas de las señoras. Esto

lo conseguiremos con la

CRFIRSPIPIMR
Lsv ta las tuerzas, despeja et cerebro y no

ataca el corazón nl loe riñones.

No fa gaires dies, En Puig i Ferreter,
els editors Antic i Queralt, de "Proa ", i jo
buscàven on vivia la mare d'Andreu Nin
per oferir-li el primer exemplar sortit de
la impremta de l'admirable traducció ca-
talana que el seu fill ha fet de Grim i
càstig, de Dostoievski. Per fi hi trobàrem:
una taverna del carrer de Sant Jeroni.

La mare d'En Nin és una senyora d'una
seixantena d'anys, que no n'aparenta més
de cinquanta. En saber que ella havia fet
una estada d'un any a Rússia, ara en fa
cinc, volguérem que ens expliqués el que
hi havia vist. Fins ara només coneixíem
impressions d'escriptors, de periodistes,
però no les d'una dona del nostre poble.

—Vaig fer el viatge a Moscou amb l'únic
objecte, naturalment, de veure el meu fill,
acompanyada de Maurín, Pérez-Solís i al-
tres, que hi anaven amb motiu d'un Con-
gres Internacional.

—Quina impressió va fer-li Moscou?
—Excellent. Figuri's que jo hi anava amb

'l temor de veure confirmados les notíciea
que llegia al diaris: fam, revoltes contí-
nues, persecucions, afusellaments, ciutats
mortes.., i arribo a l'estació, i de tanta gent
I de tant de moviment corn hi havia no podia
ni trobar el meu fill. Es dar que aquest ja
m'havia escrit moltes vegades que tot eren
mentides inventados pels governs deis altres
països per desacreditar el règim soviètic.
Però jo m'havia cregut més el diaris que
no pas a ell. De seguida vaig veure que ha-
via fet mal fet. Perquè, tant bon punt sor-
hem de l'estació en un taxi per anar cap
a l'Hotel, Mare de Déu, quina gentada pels
carrers! Les dones pintades, faldilla curta,
cabell tallat, corn aquí. Ja duien mitjonets,
però amb la cama nua. Que de pressa ca-
minava tothom! Allò semblava Berlín.

"Que li sembla, mama.!—em deia l'An-
dreu—. Està mort això ?"

Passàrem pel davant d'un mercat. Quina
gernació! Quantes i quantes parades de
vendre! I que proveïdes!! Per si no n'hi
hagués prou, tots els carrers del voltant del
mercat estaven plens de venedors ambu
lants... "Que li sembla, mama? Oi que ens
morim de gana? ^—em deja el meu fill rient.
Quan vaig anar a comprar earn, em va
cridar l'atenció que en hoc de tallar les
costelles d'una a una, corn fan els d'aquí,
donin una terça o un quilo de costelles en
un sol tros de earn. Es més bonica la ma-
nera de servir d'aquí. Es ciar, però, que al
preu que va la earn no valla pena d'entre-
tenir-se.

—Va barata?
—A trenta cèntims la terça. A tres rals

el quilo. I no és pas això sol el que va barat.
També hi van els pollastres, les gallines,
els ous, la mantega, la llet... Els pobres no-
més poden menjar aquestes coses. Recordo
que per Nadal vaig comprar una oca que
va costar-me quatre pessetes i era tan
grassa que no ens la podíem acabar de
treure mai del davant...

—Dones què és el que va car?
—Fruita i verdura. D'això només en po-

den menjar els que guanyen molt. També
va car el vi. A sis pessetes el litre. I l'oli,
que hi arriba d'Itàlia. L'oli, però, el suplei-
xen amb la mantega, qde ja li dic que va
regalada. També va car tot el referent a
vestir i el calçat.

—I el pa?
—No en falta mai, i és molt bu. No veu

que fan dues collites de blat a l'any? Va a
60 céntims el quilo. Veu, una cosa que
ells consideren corn un requisit és el cogom-
bre.

—Es veritat que són tan hammers?
—Ja ho cree! Els agrada el dolç i les

dones russes saben molt de fer dolços. Nos-
altres vivíem a l'Hotel Lux, ala baixos del
qual hi ha unes cuines immenses. Dones ha
de pensar que els dissabtes a la tarda—que
allí tothom fa festa—estaven atapeïdes de
Iones fent dolços, cadascuna amb els seus
rnotllos. Mengen molta xocolata, i la men-
gen crua, sense pa. Pels carrera es veien
moltes noies que venien xocolata i cara-
mels, i eren estudiantes que d'aquesta ma-
nera guanqaven alguna cosa per ajudar-se
a pagar els seus estudis. Ha de pensar, en-
cara, que a cada casa hi ha constantment
un "samovar" amb aigua bullint i així que
arriba una visita—i els ussos es visiten
molt—li preparen en un segon un te ca-
lent i Ii treuen una plata de dolços...

—Sí, sí, corn a les novelles...
—Hi ha dies que un ha de pendre deu o

dotze tès, amb les corresponents pastes.
També fan crema, però els surt molt clara,
perquè no hi posen midó.

—N'hi deu haver moltes -de coses que no
les fan corn aquí...

—Moltes. El pollastre rostit el farceixen
corn nosaltres, amb salxitxes, prunes i
pinyons, però abans d'arribar-hi jo l'acom-
panyaven amb macarrons bullits i arròs
blanc, en hoc d'escarola, corn aquí.

—I ara ja no ho fan?
—Es clar que no! De seguida vaig en-

senyar-los de fer el nostre arròs amb po-
!lastre, que va tenir un èxit extraordinari.
El dia que en feia l'Andreu convidava els
amics i ha arribat a ser el plat obligat de
les festes en moltes liars russes. Molts
prohoms soviètics n'han menjat i els ha
agradat força. També vaig ensenyar -los de
fer macarrons a la italiana, escudella barre-
jada—que ara allí es menja sovint—i pilota,
que tampoc la coneixien. Ells feien, sobre-
tot, unes mandonguilles enormes...

—Així, digui que va for triomfar la cuina
catalana... Ja fa bonic això! I, anant a una
altra cosa; li sembla que n'està content el
poble de la seva revolució?

—Molt. Pels carrers es veuen continuament
manifestacions revolucionàries. Els russos
són molt aficionats a cantar. I a cada fà-
brica hi ha una banda formada pels obrers
mateixos. Sovint, a l'hora de plegar, surten
formats, amb la banda al davant, tocant i
cantant himnos revolucionaria, sobretot La
Internacional. La gent que passa pels car-
rers generalment s'hi ajunta i això dóna
hoc, a cada moment, a extraordinàries ma-
nifestacions d'entusiasme. El meu fill gai-
rebé cada dissabte donava una conferència
en una fàbrica o altra, i no pot imaginar-se
amb quin entusiasme l'aplaudien, en aca-

nois porten pantalon blau o brusa blanca.
Una particularitat de la vida russa és que
totes les dones treballen. La dona de l'An-
dreu és mecanògrafa.

—Així, els comunistes són els amos ab- i
soluts de la situació... l

—I tal! Figuri's que cada vegada que el
meu fill havia de sortir per coses del Partit,
sobretot si era al vespre, jo, amb l'habitud
de Barcelona, on, corn vostè sap, fou extraor-
dinàriament perillós tenir certes idees; Ii
deia: "Vés amb compte, fill meu! "' Aleshores
ell es posava a riure i em deia: "No tingui
por, mama. Aquí la cosa va a l'inrevés."

—I les festes, corn les celebren?
—Hi ha els teatros, els cinemes, els es-

ports, corn aquí.. Hi ha sobretot, el patinar,
que els agrada molt. En general, però, els
diumenges tothom va al camp. La festa més
grossa és, naturalment, l'aniversari de la
Revolució. Són tres dies complets durant
els quals tot, absolutament tot, està tancat.
Es a dir que s'ha de comprar per a tres
díes. Les manifestacions que es fan'són
enormes. Jo me les mirava des del balcó i,
de tant en tant, havia d'entrar a l'habita
ció perquè estava marejada... Gent i més
gent, bandes i més bándes, cants i més
cants. Imagini's que els música per poder-he
aguantar van a cavall... Més d'un milió de
persones...

També és una festa grossa l'aniversari'
de la mort de Lenin. Mentre jo hi era es va
escaure el primer.

—Va visitar el cadàver?
—Naturalment• Hi va tothom. Sembla

una nina de cera. E1 panteó és a la Plaça
Roja, voltat de jardins. A la mateixa Pie-
ma hi ha també, enterrats, tots els que han
mort per la Revolució.

—M'ha dit que vostès vivien a l'Hotel,
Lux?

—Sí. Es un hotel que en fa cinc o sis
com el Ritz d'aquí. Del Govern, natural-
ment. El travessen carrers. Només Ii diré
que s'hi va calar' foe i ni ens en vàrem
adonar. Per cert que l'amo, en incautar-se'n
el Govern, va haver de posar-se a treballar
de cuiner Però diu que feia el menjar ma-
lament sempre, es comprovà que ho foja
expressament, i el van ficar a la presó.
L'Andreu hi té tres habitacions llogades.

—Paga lloguer?
—Al Govern. Segons els guanys• Allí el

lloguer es paga segons els guanys de ca-
dascú.
—Va veure altres catalana?
—En Grau, un comunista. Per cert qu

un dia va haver de pagar una multa per
haver-se ajegut en un llac d'un parc on
era prohibit d'entrar, i un altre dia una
altra per haver llançat un paper a terra.
Vaig veure també la cantatriu Roseta Gal,
que va venir a fer unes representacions
d'òpera italiana. Quina sorpresa tan agra-
dable va tenir en sentir que el meu fill la
saludava en català, en un entreacte del
Barber de Sevilla!

Hi ha molts sudamericana, i molts ale-
manys. I molts, però molts italiana. Pot
corn es desfoguen. Em descuidava de dir-li
que vaig tenir la sort d'anar molt sovint
acompanyada d'una senyora catalana de
Perpinyà, la senyora Marty.

—Del famós diputat comunista que des-
aparegué de França misteriosament?

—Del mateix. Es un bon senyor. Quan
jo frisava per tornar aquí, em deia sem-
pre: "Però, senyora, no es faci mala

sang..."
—Va veure algun cabdill comunista rus?
—Trotzky. Molt sovint. L'Andreu hi par-

lava molt per telèfon, i alguna vegada ha-
via vingut per casa.
—I què tal?
—Que li diré jo? Sembla un bon home.

Pel vestir rai, no ho hauria dit ningú qu
tingués un càrrec de tanta importància.
Vestia absolutament igual que el meu fill,
és a dir, que tothom. Tothom va igual.
Duen la "rubaska"—aquella brusa cenyida
per un cinturó—, el pantalon ficat dintre
les botes. Per cert que una vegada va pas
sar una cosa molt curiosa. Les notícies
importants de Catalunya les rebíem per
telegrama, l'endemà mateix. L'endemà d'ha-
ver succeït ens vàrem informar, per exem-
ple, d'aquell accident del tren de Les Pla -
nes, de l'atemptat contra Maurin, etc. Un
dia les noticies que venien d'Espanya deien

,*

que Trotzky havia estat exiliat de Rússia..
L'Andreu es va posar al telèfon i li ho,
va comunicar: "Ja sabeu, Trotzky, que e.-
tau exiliat "." "Ah, sí??—contestà aquest—.
Dones per tai de convèncer-voa que és men-
tide espereu-me d'aquí una hora a pendre
el te." Al cap d'una hora era a casa i
comentava, rient, la pressa deli estran-
gers a treure'l del seu país.

—Va apendre alguna cosa de rus?
—Poques paraules. A propòsit d'això,

una altra anècdota. El meu fill—que tens
un càrrec oficial important—estava sent-
pre molt enfeinat. Escrivia, donava con-
ferències, prenia part en reunions, etc..
Contínuament el demanaven al telèfon. •

Vet aquí que un dia va trobar-se molt ma-
lament i es va tirar al hit, estant jo sola
a casa. Truquen al telèfon. Què for? L'An-
dreu em diu: "Posa't al telèfon i digues
aquestes paraules : Ni Qonimaio ;; mama;
Nin, que volen dir: "No comprenc res. Sóc
la mare de Nin. Tot els sant dia vaig haver
d'estar dient: Ni ponimaio.

—M'ha parlat del Nadal. El celebraven
quan vostè hi era?

—Molt. A casa, corn a totes les cases,
vàrem fer arbre. Quina gatzara tata la
nit! Tacaven la guitarra i ballaven d'aque-
lla manera, sap? que sembla que estiguin
asseguts. Una festa religiosa. importantís-
sima a Rússia era la Pàsqua.. A mitja nit
tothom va a l'església a dur la mona a
beneir, amb una candela encesa. ET. capellà
us agafa el cap i enraona una bona esto-
na. Són uns capellans amb unes sotanes
molt cenyides de la cintura,. ï unes grans
barbes. Semblen pelegrins.

—Hi anava gent a missá?
—Molta. I pensi que només a Moscou

hi ha 1.500 esglésies. Jo anava a la cape-
Ile del Tsar, que és la que tenia més a la
vora. Hi havia, indubtablement, molta gent
religiosa. Una minyona nostra, per exem-
ple, no va voler barrejar durant la Set-
mana Santa, que ja no es celebrava.

—Ah! però també hi ha minyones?
—Naturalment. L'Andreu en tenia dues.

L'Olga i la Sònia. Corn s'ho hauria fet,
si no? La seva dona va tenir tres nenes
d'un part. Figuri's quina feinada a ren-
tar roba i a preparar biberons!... Les m.
nyones, però, estan molt bé. A més del sou,
fixat pel Sindicat i que és molt bo, se'ls
han de donar dos vestits i dos parells de
sabates a l'estiu, i dos vestits i dos parells
de sabates a l'hivern. E1 diumenge tenen
festa absoluta, tot el dia. I cada setmana
tenen una nit per elles. Aquella nit, si yo-
len, fins poden dormir fora de casa. Te-
nen, també, quinze dies a l'estiu. El més
important, però, és que tenen una llibreta
on apunten els mala tractos que puguin
rebre i molt sovint passa un delegat del
Sindicat a examinar aquesta llibreta. Si
es comprova algun mancament l'amo és
multat sense cap consideració. Ja ho deia
jo a l'Andreu: "Però si aquestes noies es-
tan millor que vosaltres!..." Ell em feia,
sempre: "I que no s'ho mereixen ?"

—I l'amor?
—Hi ha molta llibertat en aquest ram.

La gent poden ajuntar-se i separar-se amb
facilitat. No vaig tenir ocasió de veure
cap casement ni cap bateig: En canvi, vaig
veure enterraments, amb capellans i sense.
Per cert que allí el mort el duen destapat
Quan 'van en cotxe la tapa va posada tra-
vessera ala peus de la caixa. Quan van a
peu, dues dones caminen davant del taüt
portant la tapa amb ohs bracos en l'aire
En acomiadar-se el dol, tothom ha de fer
Un petó al cadàver. "Això sí que no ho
he pogut for mai!" em deia el meu fill.
Ara que he parlat de cotxes, he de dir-li
que és una de les coses que fan més grà
cia de Moscou. Els cotxers són una gegants

i

poluta enfilats dalt d'una veritable baluer-
na arrossegada per un cavall que no pot
ser més ranci. El curiós és que a Rússia un
cotxe serveix per a qualsevol cosa. El ma-
teix hi porten un mort que una calaixera.
No pot imaginar la pila de mobles i de
fardells que a vegades carretegen, i la fila
que fa tot plegat...

—I les botigues?
—No n'hi ha. Hi ha les grans Coope-

ratives de l'Estat, molt ben assortides, i
que funcionen admirablement. Estan ins
tal•lades en el que abans eren grans pa-
laus. Cregui que fa estrany de veure aque-
lles piles de queviures de tota mena en
locals tan fastuosos, de parets i sostres
carregats de daurats i pintures...

—I el clima?
—Rigorós a l'hivern, però a l'estiu corn

el d'aquí.
—Els metges?
—Gratuita. Tots aquests serveis ho só.t.

Això no vol dir que si vostè en vol algun
de determinat, pagant també el pot tenir.
Les medicines són cares.
—Així, dones, hi ha rica i pobres, tam-

bé?
—No és això. E1 que hi ha és que no

tothom guanya el mateix sou, i això és
natural. Per tenir diners, però, cal treba-
llar. I un cop guanyats, és natural també
que cadascú els gasti corn Ii sembli. De
totes maneres, pot dir-se que el que tre-
balla guanya prou per a donar-se alguna
gustos. I dels pocs que no treballen, aquella
que és perquè no poden, ho tenon tot de
franc; i aquells que és perquè no volen,
no tenon res, no poden viure. No hi ha
gent ociosa.

—Magnífic! Han aplicat la teoria de
Sant Pau. Avui fos i demà festa!

JOAN ALAVEDRA.

L'APERITIU
Ortega y Gasset. — Una de les coses .

mes admirables és saber mantenir un mo-
nòleg en veu alta davant de moltes cares
lreterogénies. Es l'art de produir una reac-
ció immediata sobre una quantitat d'orelles
de distinta dimensió. 'Les orelles són una
cosa importantíssima, més que els ulls, per_
què eh so i la paraula aclareixen, trituren,
analitzen i deformen la visió plàstica. Es
per això que les orelles solen servir de ter-
mòmetre de la temperatura intellectual de
tes persones. L'estupidesa, la mediocritat i
la imbecilitat no tenon per reactiu el fetge,
ni la llengua ni el nas, és l'orella la part
principal del cos determinativa del valor
mental deis homes ; entre saber escoltar d'ú-
na manera perfecta a tenir a11ò que se'n
diu unes orelles d'ase, hi ha tota una je-
rarquia.

Però si és difícil saber escoltar, ós en-
cara moltíssim més difícil saber-se Per es-
coltar. I un cop un se sap fer escoltar; jú..
gar amb el seu auditori, corn si jugués amb
una boleta de chewing-goom, estirant-lo,
arronçant-k i 'premsant-lo en totes lbs for--
mes i maneres imaginables, és , de les -po-
ques coses que fan enveja.

Fa anys, que un dia em deia el senyor
Ortega y Gasset, que " la cosa que ell creïa
més apassionant era ésser un gran orador.
Es corn ésser un gran baríton i un gran ac-
tor tot d'una peça, però amb iñiciativa prò-
pia. L'actor i el cantant poden posar mel

-tes coses personals en la feina, però l'ora-
dor ho posa tot. Fins els seus defèctes físics"
ben administrats i maquillats, es poden con-
vertir en trues incendiaris. Ortega y Gasset
em deia que el goig que sent un orador no' ':,
és comparable a res, i que en definitiva
era l'art més hump, més complex i més
expeditiu de tots.

Hi ha moltes maneres d'éssèr un gran
orador; hi ha oradors de fetge,'; de nervis
purament, o de sistema circúltori. Dintre
aquestes maneres es poden trobar coses ex-
cellents ; hi 'lea l'orador que d'avant de la
multitud es converteix en un bou que treu
foe pels ulls, i agafa un to' lluent, ïnffat,
explosiu, magnètic. Jo,no he sefrtït mal un
discurs de Mussolini, però em sergbla que
ha d'ésser així. Són homes duna gran cla-
redat i precisiá . de concepte, però que glo-
pegen dinamita i engeguen lés paraules amb
una cabeLlera de fum. Molta oratòrïa polí-
tica i militar que ha tingut fama no ha es-
tat res mis que 'això.

Després hi 'ha el tipus d'orador purament
nerviós. Es a-quell que les paraules Ii fan
olor de sofre; i els conceptes incolors, però
corrosius, floten dins l'aire corm si fossin
ectoplasmes i peten a l'orella amb una vio-
lència de cordar de guitarra que es trenca.
Hi ha oradors predominantment sensuals

que tenen un parentiu directe amb les pan-
teres. I aquests pel meu gust són els mi-
hors. No és que precindeixin d'uns toes gro

-guenes de bilis, ni de tensions musculars,
ni de pinyols de gran espectacle. Però totes
aquestes coses les treballen amb una mena
de mala fe sensual, que de vegades arriba
al sadisme. En aquests oradors els concep -
tes són cuinats amb una punta de sofriment,
les paraules, encara que de , vegades tinguin
arestes, en general adopten fonmes ondu-
lants d'una gran -intimitat que tremolen
de fred i de pudor en el llavi del que parla,
però que produeixen un incendi secret en
l'orella del que escolta. L'orador sensual
estima sobre tot el to menor, i defuig les
estridències ingènues ; en ell el gest i í'exer-
ci_'i muscular del rostre té tent poder corn
la mateixa idea. Aquesta . mena d'oradors
són una selecoió, quan se'n troba un d'au-
tèntic es pot considerar corn l'espectacle més
fi que es pugui veure.

Ortega v Gasset és d'aquesta categoría
d'oradors, i arriba amb el seu sistema deis -
efectes més màgics a què pot .arribar un
orador espanyo l. La seva oratòria té una
fasoinació sois comparable ala neillors mo-
ments dels millors toreros del país.

Jo fa molts anys que admiro l'oratòria
única d'Ortega v Gasset. Més que el que
pugui dir, m'interessa la manera corn diu
les coses. Aquesta manera de dir Ies coses
té aquell llampant enlluernador d'una bona
((verónica) i aquella sensació una punta fre

-da i esgarrifosa d'un excellent cirurgià que
treballa damunt de earn viva. A aquesta
barreja oriental i clínica, Ortega y Gasset
hi posa un cert tremolor gairebé inconfes-
sable d'un habilíssim expert en tots els mis-
tens de l'aimor. Es per això que seria difí-
cil trobar una oratòria més intelaigent i més
sensual que la del senyor Ortega y Gasset.
La primera vegada que vaig sentirlo fou

a l'Ateneu de Madrid, en una vetllada en
honor de Joaquín Costa. Aleshores Ortega
tenia el cabell cdmp1 etamedt negro i esteva
més gras , que ara, la seva veu era més am-
pie i més metàllica. La impressió que em
va fer aleshores ha restat inesborrable.

Després, molt de tard en tard, .i -li sentit
i cada vegada l'he trobat més madur, més
confitat, més corrosiu...

Quan va venir d'Amèrica per primera ve-
gada, el seu sensualisme tenia unes pinze-
llades blaves d'aigua de mar, i un gustet
volgut de fruita tropical. Ara és més sec,
més ibèric, més segur. L'altra nit, al ban-
quet dels intellectuals castellans, vaig tenir
el gust de saludar-lo i d'escoltar el seu meg-
ntfic discurs. Actualment Ortega sembla un
home mal rosegat per dins, 1a seva mirada
ha agafat un metàlaic transparent carregat
d'harmonies estranyes. Té el somriure més
áoid i més comprensiu que avui,die es pas-
seja per Castella. Per això le seva manera
d'enraonar ha arribat a le perfecció, a un
punt de sensualisme que: arriba a fer mal.

Jossp MARA DE SAGARRA
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presentaren a darrera hora, el banquet fou
bastant ben servit i el menú força ho. 'Fem

-ho constar enhonor a la veritat, car altres
vegades no ho hauríem pogut dir així .

Un altre miracle fou ]'assistència a l'ac-
te d'algunes persones — no gaires, però 

—que fa no més de tres mesos haurien anat
a una cerimònia contra la llengua catalana,
si als, emissaris de la Dictadura se'ls ha-
gués ocorregut d'organitzar-la. (Això ben
bé no Os un miracle, per tal corn ens ho
pod em explicar amb raons massa humanes.)

Un quart miracle fou que no parTés l'Es-
telrich, malgrat haver-s'ho merescut aques-
ta vegada, corn un deis iniciadors de la
idea i qui sap si ^únie iniciador, i haver-lo
alludit En Giménéz Caballero,

Un cinquè miracle fou, per últim, que,
malgrat ser-hi tot Catalunya a banquet,
encara la lectura de les adhesions durà més
de mitja hora

Doncs els organitzadors, que sembla que
eren l'Estelrich i En López Llausàs, reeixi-
ren en el tour de force de donar de menjar
bé i ordenadament a tants d'intellectuals.
Però segons la majQria deis presents, no els

simplistes. No compartim de llur opinió.
També hi era un jove ambiciós, autor, en

la qualitat de funcionan, de la major part
d'intervius i declaracions que el difunt dic-
tador donà a la premsa estrangera els dar-
rers anys.

També hi era el governador d'una pro-
víncia catalana que no fa molt, segons la
fe d'un diari, autoritzà una conferència so-
ta la condició que no es pronunciés en ca-
talà.

*.*

En els balconets mig reservats que a I'es,
querra de l'espectador hi, ha a la saL. del
Ritz s'hi veien algunes persones. Recone-
guérem alguns aristòcrates deis que pas-
sen per simpatitzants per les coses de Ca-
talunya. Així mateix algunes ,dames molt
ben parades, pertanyents a les famí'ies d'al-
guns deis més importants actors de la ce-
rimbnia.

Amb la mà al con i amb el con apesarat
hem de confessar que les vuit o nou perso-
nes que poguérem identificar, totes parlen
normalment castellà.

Ens pensem que ara es convertiran.

((Aquest setmanari — diu el senyor Viura
parlant-li de MIRADOR al jutge — no és en
realitat altra cosa que un continuador ver

-gonvant d'una política que s'ha vist obli-
gada a emmudir des que s'ha instaurat el
nou règim polític, i que aprofita eI marge
que racionalment deixa a tota publicació la
censura governativa .i que ens recorda aque-
Iles èpoques calamitoses en 'les quals podien
viure i publicar-se setmanaris d'un tan tnist
record corn L'Estevet,

))El setmanari alludit publica invariable-
ment una secció anomenada Mirador Indis

-cret, en la qual es permet vessar tota mena
de procacitats, que voregen gairebé sempre
la rnjú^ria, i moltes vegades, corn aquesta,
fent gala d'injuriar ciutadans pacifies que
no han comès altre pecat que el de no corn-
bregar amb els ideals deis seus redactors
o no prestarse a fer-los un joc que, si sem-
pre ha estat repugnant, cau ara dintre d'una
determinada polftica que, per 'disposició ex-
pressa i reiterades manifestacions del poder
executiu, està fora de la llei i mereix la
seva sanció.

»La literatura de prosa detestable que
des de les columnes del Cucut i L'Este'vei
ahir i des de les de MIRADOR avui, es di-

que, com c] Liceu, son 1 orgull de IBarcelo-
na, ens creiem assistits amb el dret, àdhuc
esperonats pel deure (ara que en el debat
pot intervenir tothom amb l'obertura deis
plecs de proposicions), d'exposar d'una ma-
nora clara i objectiva Q'estat actual de la
qüestió, els interessos que hi juguen i les
solucions que serien desitjables.

Ens anima encara més a dir la nostra
opinió les circumstàncies especials del mo-
ment actual. En efecte ; el Liceo es troba
en un deis moments més ámportants de la
seva vida artística. 1?s imminent una refor-
ma, que'serà corn una operació de rejoveni-
ment. I aquestes operacions sempre són orí

-tiques. Qualsevol equivocació no tindria
adob. I per altra banda cal decidir-se. Car
del Liceu de fa anys, un dels primers tea-
tres !1lnics del món, al d'avui que, dintre
d'una carcassa solemne, davant del públic
més mudat i distingit, ofereix espectacles
on elements de primera qualitat queden in-
utilitzats per les masses i escenificacions
més deficients i deplorables; del Liceu de
Ia. Barcelona petita al de la Barcelona gran
hi ha una diferència aclaparadcrra en contra
nostre. (Barcelona petita demana comptes a
la Barcelona gran. Els avis s'avergonyirien
.L-.T..ét

a baixar de vmt-i-cmc mu a sos mil pesse-SoSdaritat.	 Aquest projecte és el mes fet de cara
Si hi posem aquests grans d'ironia és tes I'evaluació del dany que vol cobrar,	 a

per a no semblar massa solemnials. Però	 Per la nostra part no hi tenim res a d	 lt aeciomstes,ir	 Quant als interessos artístics, el senvor
f	 rni	 fe>- que esperar corn

si d'aixa n en surt res de bo, serà pera acab
ten
ar

i
à
m 

el 
a pltra

rocés
cosa a

pendent contra l'amic Lla- Rodés no rés' tan explicit ni generós ; res-
desesperar deis banquets, ra la cordialitat,	 tes ; però ens ha semblat que no era just Pecte a l'escenografia es limita a dir, d'u-
de la comprensió i de 1'aratòria,	 mantenir secreta, quan l'estat del procés na manera vaga, que uDebe utilizarse cl

C. E.	 l'ha feta pública, la defensa patniòtica que decorado antiguo y hermoso», sense restnin-
el senyor Viura ha let de la dictadura i gin aquesta qualifi d'aantiguo v hermo-
deis seus procediments contra Catalunya say només a determinats casos, corn es fa
només per demanar a un tribunal que con- en els plecs déls senvors Mestres i Ferone,

^phlsEq^^ •
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AI ffiar g e del ban q uet del Nita

Un col laóorador amagat de la dictadura

XAVIER VIIIRA
El concurs per a ¡'empresa del Uceu•

En el banquet del Ritz en homenatge als
representants de la intelectualitat castella-
na, horn pogué veure diversos lets miracu-
losos.

El primer i no el menys important fou
el d'encabir prop de sis centes persones en
una sala on no hi cabe gaire més de dos
cents comensals asseguts davant d'una
taula.

Altre miracle fou que, malgrat aquesta
afluènoia d'assistents, molts deis quals es

Ja s'han obert els tres plecs de ro si-
dons presentades novament pels tres ante-darrers temps En Pi no ha satisfet a tot-	 Ja deveu recordar que el senpor Xavier riors concursants. La Societat del gran tea-horn.	 Viura, l'antic poeta místic català, ens ha tre del Liceu haurà de dictaminar un altre— I sabeu? Algú ha cregut que aquest portat als tribunals perquè l'amic Llates cop quina d'elles s'adiu més amb les finali-parlament podia ser convenient per En Pi,	 havia comentat en el nostre Mirador Indis- tats artístiques i culturals del gran teatreperquè tornés a ocupar el lloc que deu ecu-	 tret la notícia que va córrer de pretendre la i	 b els peculiars interessos deis propie-par entre nosaltres.	 plaça de director del cos de ball del Liceu.	 tans. La indecisió que va caracteritzar laVeiérem entre els assistents alguns alts El sen yor Viura, collaborador deis nostres votació anterior és simptomàtica de la des-funcionaris de PExposició • També hi era estimats companys Iliurepensadors i repu- orientació que regna dins de l'ànim deis«Joaquín)) Montaner, magnífic corn sempre, blicans El Diluvio i El Progreso, es consi- cridats a judicar una qüestió tan delicada.però menys displicent. La presència d'a- dera injuriat perquè diu que l'amic Llates 

I Nosaltres, per això i perquè, corn a barcelo-quest darrer indignà alguns esperits joves i	 Ii va dir maçó i també perquè el va compa- 
I nins de tota la vida, no podem estar-nos

rar amb la senyora Pauleta Pàmies, actual de sentir i d'opinar quan es tracta de cosesb Il	 L'

proposa La carQana somersa, de Respighi
La Llama, d'Usandizaga; El sombrero de
tres picos, de Falla, i Acté, de Manén•
A més amés, donarà a conèixer a l'estran-
gen Las golondrinas, d'Usandizaga. Mes-
tres, amb niés d'encert, al nostre entendre,
dóna el següent programa:

I. Maria del Carme, de Granados.
z. Las golondrinas — i dues més, encara

no triades.
3. Les traduccions del Cavalier de la

Rosà i Tris tanv i Isolda.
4. Reposició deis Pireneus, de F. Pe-

droll; Maronf, ?farta, Mignon, Ii Trova-
mestressa de a al iceu, que, segons el
senyor Viura, és una persona grotesca.

Aquestes injúries diu el senvor Viura que
Ii han causat un dan y que de primer an-
tuvi va calcular en virR-i-cinc mil pessetes i
que, després de caure la dictadura, ha re-
baixat a sis mil. Sembla que el canvi de
règim politic no hagi de tenir res a veure
amb els interessos del senvor Viura, pero
resulta que dintre del sistema que ha esco-
Ilit per mirar de guanvar-se la vida sant
preu a les injúries que diu que Ii fan, la
desaparició de la dictadura Ii representa un
contratemps.

D'això precisament volem parlar. El se-
nyor Viura, per allb d'haver estat poeta
català i d'escriure algunes vegades en dia-
ris republicans, té entrada en cercles i pe-
nves d'amics que Os molt necessari que es-
tiguin avisats de quins són els seus verita-
bles sentiments en les nostres questions po-
lftiques. Els temps que correm justifiquen
sobradament aquest avis.

Que el senyor Viura hagués demanat vint
-i-cinc mil pessetes amb el pretext d'haver-li

dit maçó, és cosa que només a ell interes-
sa ; però el que pot interessar als amics ca-
talanistes i republicans que hi tenen tractes	 La sala del Liceu

El saló del Ritz durant el sà¢ar deis intellectuals	 j	 és la manera corn s'ha dirigit al jutge per
.	 demanar aquells diners.	 ,

acompanyà la mateixa sort en .la designa-
oio deis orad

la
	 catalans.

f	 *. * *,
El millor dels discursos,	 per a noses,

vorcia de tot sentiment enlairat, queda re-
duïda, quant a moral, a: la filoso fia de 110- ens órovisi	 de 1'empreEn el debat per a la p	-

de 1930 - 35, hi juguen tres menes d	 -
No, sé g	 gurament, En Serra Hunter Ile gí el de Fernando de los Ríos, mal rat un garret d'una .penya d'amics, i quant a po_ m

Els
t
sa
eress os

un bon, 'discurs, oit només que per la meitat petit	 excés de retòrica.	 Corn	 es	 diu	 vul- lítica,	 a les tendòneies execrables i raquiti- nner terinteressos de Wart, en pri	 -
deis coménsals, gràcies a 'la seva poca veu garment,	 posà el dit a la llaga.	 El públic ques	 que posen	 fronteres	 al	 Pireneu	 i	a me•
en co11a1oracib	 amb	 un	 altaveu	 destrem- se n'adonà i subratllà els moments en ué I I Aragó. Podrem parlar quan vulguin de tot z.	 Els interessos deis propietaris. Aquests
pat i	 un: ventilador read,	i 1 August Pi	 i 1 orador realitzava aquesta operació quirúr- això	 er uè no farem	 altra cosa	 ueP	 q	 q	 se- els	 obliguen	 procurarque as	 quantitat

reument un bell	 arlamentSunyer recité #	 p
Però ca	 deis dos no reeixí oratòriamentP

g' ca.
Des rés	 Sáina	 futur ministre,	 ue	 ensq

guir un corrent que per sort s'ha posat de
moda i avui està .patriòticament patrocinat

a	
qquehagin de donar corn a subvenció siguá

a donar 1'ex ressió de	 assiá i de fondàriaP	 P
P

deixà una fórmula que ens	 enser que fa-q	 P	 q des de ]es més eSevades altures. la ms baixa possible. Però en això cal te-
nir 'present,	 en	 primer	 terme,	 que,	 si	 la

de	 nsament que assoliren al uns at-adorsPe	q	 g ' rà	 forrolla,	 uNo	 unàs	 asimil'aoión.. Pero »Sempre	 serà	 lícit repellir per	 les	 vies quantitat	 a causa de la seva mateixa insig-
castellans,	 mestres, en l'art de manejar el1 terribles	 erbs	 contra	 la	 no	 asi-aquests ter(q	 P	 ) del dret aquestes desmanes i aprofitar totes ,

nificància, obliga el teatre a dur una vida
é	 idioma.su
A ((esta	 carència catalana	 1'ex ressà	 enq	 p

milacibn,	 separatismo.)>	 La	 rtna'oriano	 P	 1
aplaudí. Al aú que no a. laudia, ens di ué:P	 a	 q	 P	 g

]es ocasio^ns,	 fins .les que pot oferir un	 trà-
nit judicial, per marcar amb Pestñgma que escarransida	 els	 rimers	 r udicats	 seran'ells, perquè baixarà el preu de la seva pro-

frase aapidària un deis més distingits rem- — Ja hi estic conforme, ja. Però, sabeu? es mereixen els que nós o menys descara- 1etat.
tires de la	 rya de d'Ateneu

— Sis a zero a favor de 1'aespanvoln.
r ará em reservo.
El discurs més	 v9brant i més cordial,	 el

dament es llancen a una ,política que	 uiq
Pot i deu ha condemnat rotundament. I a Els	 tres	 projectes,	 del	 senyor	 Mestres,

fins	 Rodès i	e1
(Per	 a millor	 inteliigéncia	 diguem	 que de	 l'Ossorio.	 Un	 moment	 semblava queq MIRADOR hi ha això i s ha de tenir la va- empresari	 ara ;	 el	 senvor

 senyor	 Ferone	 exposen	 les	 seves	 prcposi -
foren	 sis els	 oradors castellans	 que	 parla- anaven a arribar, invocats per la seva	 _

p
lentia de dir-ho,	 Ens	 coneixe	 des de	 farn tions atenent-se envers aquesta divisio. Els

ren.) deros	 veu,	 uns	 escamots de	 castellan s a més de Brenta any	 qs i sabem fins a quin
les	 litera- examinarem també per aquest ordre

• •'
Entre la	 amb	 es Co-gent	 qui parlàrem

deslli
u

rar-nos.
Molt de to él	 arlament de Marañón, naP

punt cerca totes	 armes	 aquesta
tura catalana que no Os rhés que mala po- Si	 ens	 reduíssim a ]a qüestió	 deis	 nú-

meros,	 sense més,	 donaríem 'la	 palma .al
mentà diversament a ues't resultat	 c lluïtq	 Po I tant el de Caballero. El de Menéndez Pidal lítica catalanista.»

Això	 i	 altres coses	 re-sobre necessàries projecte del senvor Rodès ; demana tan sois
deis nostres.

Una	 d'Acció	 Catalana

devia estar molt be, però no en sentirem
res.

pressions que per caritat callem les va dir 3.250 pessetes per fundó 	 i	 es compromet
encara a donar 2 50 pessetes per fundó 	 des-eminen cia	 grisa

el partit que hi tenia, dit sigui de passada, Quant al de { Ortega i Gosset, abstracte, el	 senyor Viura	 al	 jutge l'estiu	 de	 l'any
alat,	 en	 ple rè im de dictadura.	 S'encar-p	 l	 g

tinades a rm Ions que es dina del Foment
el bo i	 millor —deia :

— a convé que si ul així. Val més queJ	 q	 g'	 q
abstracte, però que ben	 dit 1

Un que estava	 ro	 de Pu ols, di ué :q	 prop	 j	 g regà de traduir el seu pensament l'advocat de	 1 art	 i que,	 en	 realitat,	 serviria	 per	 a

de
ánstitució de premis i amortització de yes-
Asties com rometin ells.	 I des rés	 fer-los	 ue-P	 P	 q A uest no es vol com	 ometre.— q

Andreu Sierra, company de despatx de I ac-
tual regidor de .la Lliga senvor Degollada.

ives-i decorat,	 etc. Cas que	 la
q	 p p

dar nós ^bé que nosaltres, no és una exqui- Un altre que havia de telegrafiar, afegia Com que no és de creure que un advoca't tingués	 a b é	 que es fessin	 només	 quatre
sida cn omens

	tan fi corn aquesta emaUn comensal
eompuo hi

—No hi	 probo cap afirmació clara pel d'aquesta	 significació	 hagi	 pogut	 usar funcions per setmana,	 en comptes de les
cinc que es fan	 ara, deRnana qso pessetesec

nostra, molt apreciada .per altra part a casa telegrama.	 Està massa bé això per len-ne a uells	 termes	 arlant	 per	 com te	 ro iq	 p	 l	 compte 	 p 'ens fern càrrec de la mala estona que deu - més per fun ció. 0 sigui, que la subvenció
nostra, exclamava:

En tenim	 començant—	 almenys quinze,
un extracte telegràfic, ria passar en tenir d'interpretar en	 forma pujaria a 4.200 pessetes per fundó.

No res menvs, ofereix als accionistes un
per Rovira i	 acabant per	 que ens s ^ r tan	 agressiva	 els	 sentiments patriòtics	 del

senyor Viura per dennanar en nom seu unes regal del s per ioo deis 'beneficis nets de lacorn o
haurien let quedar més bé corn oradors. Després dels oradors castellans que ana- pessetes. Encara ens en fem més càrrec des Ràdio, destinats .ál Ions de Foment de l'art,

i el zo per roo de la subvenció, i la subven-I tothom assentia. Nosaltres també,
Algú donà a darrera hora una ex glusas molt	 llà	 que	 diueren	 coses	 moltren	 mo	 en, 

fortes i que ens donaren la raó del	 tot, el
 ad	 fer	 rque auest	 vocat ens va	 di	 per un

amic	 que	 tant	 ell	 cam	 el	 senyor	 Viura  ció mate xa als propietaris que li	 cedeixin
del perquè pronuncià el discurs de clausura

tin- millor, el públic, que aplaudí, aplaudí, incas- I obeïen	 o rdres	 dèl	 governador Milans	 del les	 butaques.	 Encara	 tot propi etari
ue	 vulgua	 convertir	 la 

més :
seva	 localitat	 in-Pi 

i 
i 
cate
Sun

gor
er

ia. 
N Po erés

t semb
as que a uest noP	

y	
pas

que en aquestssu	 la sablement• Bosch que tenia travessat el nostre setma-^ podrà fer,transmissible en transmissible ho

	

,
I tot plegat molt cordial, molt compren-

siu.	 Va'	 a us	 ho direm,	 millor que	 laJ	 ,	 j	 q
nari•	 Deu ésser perquè aquest governador
ja és fora que el sen yor Viura s'ha deoidit només donant la quantitat ode	 30 pessetes

a l'empresa.

tore, Guglielmo Tell. — Aquestes dues dar-
reces amb la amise» en escena de Milà.

5. Estrenes : Una obra nacional a triar ;
Helena Egypcia, de Strauss ; Le Rossignol,
de Strawinskv ; Mazei 'a, Le Roi d'Ys.

6. Uri cicle Mozart complet,
Resumint, direm que el projecte Rodès

es preocupa tant d'afaQagar els gustos d'es-
talvi de 1a propietat, corn tan poc de tran-
quilitzar les exigències d'ordre artistic i cúá.
tural del partit intelligent i prócer deis accio-
nistes. Sembla que eq comptes de tractar-
se del primer teatre líric d'una ciutat d'un
milió d'habitants, es 'tracti d'una indústria
que es dediqui a la fabricació de «gènere de
batallan.

Respecte a la possibilitat d'aquesta bara-
tor existeix una consideració de sentit co-
mó. Si el senyor Mestres la cregués compa-
tibie amb la dignitat del teatre, estaria
més capacitat que ningú, amb la seva ex-
periència del Liceu, per a oferir un preu
mínim. Però el senyar Mestres, precisa-
ment, s'ha vist cohibit durant tes darreres
temporades per la manca de consignació
suficient. Les últimes temporades liceísti-
ques han estat a poca altura, malgrat els
esforços. I no hi ha cap més causa. ¿Fóra
creïble que un empresari, tan a prop de la
fi del seu contracte, perquè sí, pel gust de
fer economies que després Ii haurien de sor-
tir cares es dediqués a, perdre prestigi? No
no hi ha dubte que la subvenció no era su-
fioient.

Si am un senyor ofereix el seu treball
a un preu més baix, obé s'erra o bé no es
preocupa de la qualitat artística de les pre-
sentacions escèniques. Si el creiem, hi per-
dran l'art, el públic i els propietaris. Per-
qué l'abonament — potència tacito més im-
portant que la propietat — mal no voldrà
que els propietaris, per tail de fer estalvis,
el serveixin malament i car. I es retraurà
i farà caure el valor de la propietat.

Les dues restants proposicions del senyors
Mestres i Ferone són molt tenibles en con-
sideració ; si alguna cosa ens decanta a fa-
von de la del senor Mestres, a més del
major encert en el programa d'obres anun-
ciades, són les següents consideracions d'or-
dre més aviat moral que estètic.

In E1 senyor Ferone rés estranger, i, de
la . mateixa manera que a Itàlia, la seva
terra, seria ell preferit, nosaltres hem de
preferir el senyor Mestres, a igualtat de cir-
cumstàncies•

28 E1 senyor Ferone ofereix tota mena
de garanties de bona administració; àdhuc
es presta a deixar, a més de la fiança, la
primera subvenoió global depositada. A mes
el seu nom és conegut en el món de l'art
uric. Tot això són títols. Però el senyor
Mestres té en el seo haver alguna cosa més.
El precedent d'haver administrat, gairebé
per primera volta al Liceu, d'una manera
ordenada i formal. A causa d'haver acabat
amb tradicionals desoris va far pujar el Li-
ceo de qualitat artística i de rendiment eco-
nòmic.
La propietat durant la seva gestió ha pu-

jat de valor d'una manera extraordinària.
Si es resta aquesta plus-vàlua del preu de
la subvenció, potser veurfarn que la subven-
ció més cara resulta la . més barata, en el
Ions.

I si mu-em l'aspecte cultural — sense ve-
ler trobar perfecta la passada actuació de
l'empresa Mestres, en les deficiències de la
qual poden tenir part les de consignació de
subvencions per part deis accionistes —, no
es pot negar, només esmentant els lets pnin-
cipals, que el senyor Mestres ha presentat
per primer cop al nostre coliseu les obres
amb • els quadres apropiats. Cada tempera-

deem el nostre amic a pagar-ii un dmer que diuen, explícitament . a	 o t	 os •os	 e- da hem almenvs vist tres conjunts,	 italià,
que no li deu. Hauria estat fer un tort a corados de las óperas que fueron represen- a'emanv y rus, que feien les obres de cada
tots els amics davant deis quals el senvor todas en el Gran Teatro del Liceo, en unos país respectiu, i cada obra estava en ca^nOe-
Viura no hagi tingut la franquesa d'espon- tiempos v en otros,	 reunen	 los caracteres ter. A més la música nacional ha estat im-
tanejar-se corn davant del jutge. que acabamos de apuntar... Renovar aque- pulsada amb zel i prudència.

lbs	 otros	 de	 valor	 discutible,	 sería	 tarea Finalment	 cal no oblidar que el senyor
vana y por ello el subscrito se propone op Mestres ha dut	 a	 Barcelona personalitats
tar, en caso semejante, por la creación de ' tan eminents corn	 Igor Strawinskv.	 Grà-

---- - _t!_i_____._ . N •od	 1	 d

Aquest número ha estat I decorado completamente nuevo. — Para las .ties a cll, el nostre públic coneix v comprèn

la
obras nuevas nunca se utilizarra el decorado

i
el més excel1ent deis .musics	 vivents	 cornpassat per	 censura existente»	 (plec	 Ferone)	 :	 «Mejorará	 no pis del món.

sólo lo que se refiere a la parte de decorado Totes	 aquestes	 consideracions	 fan	 con-go^lernati^a escénico para la presentación de las obras, cloure matemàticament que, de totes les pro-
sino	 a	 vestuario,	 atrezzo y	 guardarropía, posicions presentades al concurs, la del se-
a cuyo	 in, es propósito del que subscribe, nyor Mestres	 és la anés desitjable per als
llegar ala adquisición del mismo, que que-

1	 S	 'ddd1C }nteressos de ]a ciutat i als deis mateixos
daría de propiedad de a . ocie a e , propietaris, els quals, si no volen negar da
T. del L... el número de decoràciones pin- realitat, han de confessar que s'han vist
tadas v construidas por esta Empresa, du- enormement afavorits amb la seva actuació
rante los trece años de su gestión, pasa de fins ara. Nosaltres així ho creiem i ho diem.
c i6 decoraciones, 48 obras completas y mu- . Si algo ho troba d'una altra manera, no-
chísimos efectos de escena, cuyo coste so- més desitgem . que pugui exposar el seu
brepasa las 400.000 pesetas.»	 punt de vista d'una manera tan objectiva i

La mateixa observació podria len-se del tan fonamentada corn nosaltres.
que diu de les estrenes a fer : no presenta
cap pia concret : al costat d'això, Ferone	 RossENn LLATES



"Miscel•lànía Crexells"
Entrà una alenada d'acàcia, tan

distinta, tan activa, que tots dos es
tombaren corn per veure-la marxar.

— Es l'acàcia de raims rosats—di-
gud Lea a mitja veu.

COLETTE

Abans, la sentia venir de lluny, la pri-
mavera. Li estava a l'aguait cada matí al
tombant d'un carrer o travessant el Lu-
xemburg. Esperava aquell olor his, tan nou
i tan particular que, àdhuc tancant els ulls,
no arribava a recordar-me'n. Vivia alesho-
res malleable a les corbes de les estacions
i transformant-me amb elles corn un ar-
bre jove. Res, ni el pendent d'una teulada,
ni el riure d'un infant, no m'escapava al
seu pas. No m'escamotejaven ni una alosa
sobre el Sena, ni el senyor de bigotis te-
nyits avivant el pas cap a una cita. Absor-
bia segles a cada segon, d'una alenada, i
tota la terra amb la tebior d'una herba
fràgil. M'ha agradat de viure fins a les
fronteres de l'extrem sofriment.

Després hi hagué la pega, la vida difíoil,
la feina, els finals de mes, les puntades de
peu de la necessitat ; la revolta vana i la
resignació més vana encara. Ja no sabia
si plovia, ni descobria la primavera sinó
al seu pas pel calendar.

Però aquest any, un vespre, sobre el pla
-nell, entre dos pobles...

Ah, que n'és de tèbia la primera tebior!
Fugir de 'la ciutat, el front encara calent,
la boca encara eloquent, fugir fins als pri-
mers arbres i tot de cop, veure sorgir la nit
al buit d'una vall de l'Illa de França.

E1 camf es cabussa cap al riu. Heus adí
el molí veil, la rebuda deis gossos, i el blanc
somriure d'una noia.

Salut, primavera, Fa bo de retrobar-te
quan cap literatura no hi ajuda. Fa bo de
veure flors sense l'ajut de la paraula «flor)
i de reinventar-la per a aquesta frescor i
per a aquests matisos i d'aplicar-li a 1'úl-
tim un sentit vivent. Fa bo de pendre cons-
ciència de debò, per primera vegada, que
la branca seca, negra de la pluja d'hivern
i del eel gris, va a far brollar tan ys agres,
vivaços, que els esquelets de filferro van
a •estremr:r-se de saba i que les fulles van s
a penjar I rajar i vessar pertot amb la
clorofilla verda, verda.

Salut, primavera, virilitat. I jo també
vull reviure, plegat a la commoció del cel
i del sòl.

***•
Desvetllar-se al matí cara a cara amb

tota la vall: una corba d'aigua entre els
salzes i sol per tothom. Uns infants juguen
ja amb pilotes i .amb crits. Afaitar-se can-
tant cançons. Dutxar-se amb aigua freda.
Resta justa la mica de broma per millorar
la pipa.

Tota una hora amb els gossos, rebolcar-se
per l'herba, ,acarnissat en 1'empait d'un
bastó oscat pertot a delicades botades. Des-
prés, derivar, de cara al ce!, al fons de la
barca plana, amb melodies de Fauré talla-
des per grans escridassaments de Wagner
i de Nits de Xina. Els salzes són frescos.
Un - ramat d'oques arrenglerades al llarg
del molí. Dingo seu al davant, reial, borda
donant el do de pit i amb la seva ampla
cua prèviament xopa al raig de l'aigua, es-
quitxa els constes.

Bs la primavera, és la joventut que puja
des del fons de l'adolescència i ja no es vol
sentir 'sinó per consolar-se. Hi ha ésser i
gustar cada instant, i tota la resta és acci-
dent o illusió. Com en altre temps, santo la
vida múltiple i secreta de la bardissa ; corn
en altre temps, m'identifico amb les fulles
humides i la mollesa còmplice de la terra
sota els meus peus. Corn en altre temps,
demà, les .gotellades pararan justament
quan tu vindràs, i quan t'hauràs allunyat
plourà a hots i barrals sobre la ciutat. Corn
en altre temps,

Quan puja la fosca, corn excusant -se amb
emblaviments insidiosos, és Phora de par-
lar amb simplicitat i veritat. Tota la terra
es 'resumeix en l'emmarcat de la pérgola.
Encara passa un auto per la carretera alta,
arran del cel. Un home puja per l'hort
ami) passos feixucs. S'encén el primer hum.
Cal .anar avingudes aval!, precedit pals gos-
sos tot d'una seriosos.

Els llibres són al costat deis hums i cada
u utilitza el silenci. De vegades, Joana surt,
corn d'un banv, d'un problema de mots
creuats i implora els déus i el diccionari

perquè li revelin «el general que ha gua-
nyat la batalla d'Hernanin en sis lletres, o,
en quatre lletres, «una grumfnea de la fa-
mftia de les plantaginàceesn.

Un soroll d'aigua ve de la nit per la fi-
nestra oberta.

**

L'endemà plou, immensament, fins als
horitzons • S'ha de caminar pals camins en-
fangats, fins al poble. A casa de .l'avi Amiot,
ja ben begut a punta de dia, a esperar l'au

-tòmnibus, vella ambulánoia remesa en ser-
vei. Tres gossos bruts dormen cargolats al
volt d'una estufa llepissosa : un fox, un
griffon i un policia. El fox té la cua llarga,
el griffon les orelles dretes, el policia la cua
curta i el pèl rutllat. L'avi Amiot crida
Alfred endebades. Alfred, sota la canal, rep
voluptuosament l'aigua del eel aconduïda
fins a ell. Bs un ànec domèstic que torna
amb la promesa d'un bombó, s'espolsa en
tres episodis — les ales esteses, el doll en
tirabuixó i él carpo sacsejant -, després
menja amb civilitat una mica de biscuit.

A la paret, un cartell, gloriós testimord
de les lluites cíviques

Eleccions municipals

AM JOT

candidat protestatari, lliure i indepen-
dent, en senyal de protesta contra les
condemnes per 'haver cantat la Inter-
nacional, Muja nit cristiana i Credo
del pagès.

Vist, el Candidat,
*s*

L'autàmnibus arriba amb un gran soroll
de peces soltes. Adéu, Alfred.

Salut, primavera.
PEtu.!PPE LAMO.UR

"Publicacions de la Fundació Bernat
Metge", sèrie a part de totes les altres
sèries, ha estat escaientment inaugurada
amb un volum dedicat a la memòria de
Joan Crexells. El seu retrat l'encapçala,
amb el rostra seriós sota els cabells den-
sos i elevats, amb' una expressió greu i
ferma en la mirada, i aqueixa mà allar-
gassant-se, ja una mica corn esquelètica.
Unes pàgines d'introducció de Joan Estel

-rich segueixen, i precisen en una visió
exacta, neta de tota concessió sentimental
o retòrica, la figura intellectual i moral
del nostre amic. I després s'arrengleren els
treballs d'homenatge: treballs d'erudició
històrico-literària, corn el de Ramon d'Alòs

-Monner sobre Lorenzo Valla, l'humanista
romà de la cart del'Magnànim, i el de Dom
A. Ramon Arrufat sobre els Terapeutes i
el monaquisme primitiu, com els de Pere
Bohigas sobre les idees d'Eiximenis res

-pecte a la cultura antiga i de Manuel de
Montoliu sobre la Grècia romàntica de Hbl-
derlin, corn el de Nicolau d'Olwer sobre
l'ensenyament a Catalunya a l'època roma-
na, i corn els deis Rubió, pare i fill, sobre
el setge i la conquesta de ]'Acròpolis d'Ate-
nes i sobre els autors clàssics de la Biblio-
teca de Pere Miquel Carbonell; treballs,
també, d'erudició històrico- arqueològica, on
Pere Bosch Gimpera estudia la colonitza-
ció grega d'Espanya, i Pere Coromines les
troballes romanes a Sant Pol de Maresma;
treballs; en fi, de filosofia o d'erudició his-
tòrico-filosòfica, corn l'assaig de Joaquim
Balcells sobre el tema Els antics i el sentit
d'humanitat, corn les suggestions de Fran-
cese Mirabent sobre l'estètica de Plató, corn
]'estudi de Serra Hunter Sòcrates i la Me-
tafisica i les notes de Joaquim Xirau sobre
la reminiscència platònica i l'inneisme car-
tesià.

La collaboració, però, no acaba ad, i els
poetes hi han tingut, amb traduccions d'au-
tors grecs i llatins, una participació bri-
Ilant; així Caries Riba hi publica íntegra
una bellíssima versió de la tragedia Me-
dea, d'Eurípides; Mossèn Llorenç Riber ens
dóna, íntegrament també, una àgil i fresca
versió de l'Epístola d'Horaci als Pisons,
una de les obres més vividores del poeta
Ilatf; un altre poeta, Guillem Colom, ens
ofereix la traducció saborosa de cinc odes
horacianes i de l'èpode segon, aquell im-
mortal Beatus ille, que no perd res ea
mans del poeta mallorquí, però que, corn
algunes de les altres versions, ens parla
de Mallorca, tant o més que deis camps
sabins o calabresos.

En conjunt i en detall, aquest volum
d'homenatge pòstum resta un homenatge
molt digne. Resta, així mateix, una prova
de la saó nova que la Fundació Bernat
Metge ha portat a la nostra cultura. Per-
què, cal preguntar-se, ¿un volum corn
aquest de treballs humanístics hauria es-
tat possible a casa nostra quinze o vint
anys enrera?

FERRAN SOLDEVILA.

Amb la mort d'Alfred Perenya, els repu-
blicans catalans han sofert la gran pèrdua
d'un illuitador incansable, paró Catalunya
ha perdut un organitzador activíssim, un
home constructiu de fat.

Aquell estol de joves de gran vàlua que
fa vint-i-cinc anys, amb llur entusiasme
transformaren la ciutat del Segre, niu del
caciquisme més arrelat, en una capital pro-
gressiva i oberta a tots els ideals de rege-
neració i de modernitat, no haurien assolit
llurs propòsits si no ,haguessin comptat amb
aquell esperit de treball, d'organització, de
tenacitat i de sacrifici, que era la carac-
terística d'Alfred Perenva, veritable nexe de
tots ells. El mateix duia a cap una orga-
nització electoral perfecta, que una cam-
panya cultural, que recollia els desigs de
la gent deis pobles per convertir-los en rea-
litats, que bastia un edifici grandiós, casa
pairal del republicanisme lleidatà, dotant-lo
corn anex d'un camp d'esports meravellós,
el primer i més complet estadi de Catalu-
nya, comptant, per aquestes darreres em-
preses, a l'iniciament de la sena execució,
solament amb el seu inesgotable optimisme

Alfred Per-enya
que contagiava als seus companvs, convor-
tint en sòlides realitats el que semblaven
fantasiosos projectes.

Amb carència absoluta d'ambioió perso-
nal, empenyia els seus companys vans els
càrrecs de lluïment, reservant -se ell els fei-
xucs, els de treball. Paré el poble l'elegí
representant seu a la Diputació de Lleida
i Ii donà ocasió de posar totes les seves qua-
litats al servei d'un càrrec públic. Conseller
de la Mancomunitat, exercf la saya Ponèn-
cia amb tant d'encert, que portà el telèfon
arreu de Catalunya i àdhuc a pobles apar-
tats on ni tan sois sabien el que era el te-
lègraf i rarament el correu, oferint-los un
mitjà ràpid i econòmic de comunicació. La
xarxa telefònica de la Mancomunitat ins-
tallà la primera central automàtica de la
península.

Els pobles del Ribagorça acudiren a Pe-
renya demanant que se'ls fes arribar la xar-
xa telefònica catalana, idea que ell apadri-
ne amb entusiasme i que hauria executat
de no impedirlo el burocratisme i el límit
administratiu de la Mancomunitat•

Llàstima que una obra tan popular i que
tant agraien els pobles de totes les contra-
des i de la qual podien fruir amb gran eco-
nomia, fos traspassada i cedida a la Com

-panyia que monopolitza el servei a la penín-
sula, impopularizant-la. Es un ((tanto )) que
pot apuntar-se la Dictadura.

Homes corn l'Alfred Perenya fan més
per la seva Pàtria, amb l'obra silenciosa
que realitzen, que els qui presumeixen de
sfmbols de la saya idealitat. Per això en-
certadament deia ]'Humbert Torres als quf
acompan yaren la despulla de Perenya al ce_
mentiri, que la millar oració que en aquell
do torós moment podia dedicar-se-li, era com-
prometre's a seguir l'exemple per ell deixat.

En aquests darrers anys hem vist el nom
de Ludwig traspassant les fronteres de la
seva Alemanya natal per estendre's, amb
traduccions i conferències, a França, als
Estats Units, a Anglaterra, a Espanya ma-
teix. Croce haurà pogut trabar poc seriós
aquest amabilitzador de la història, , perd el
fet és que els seus llibres fan sensació i
que, per exemple, en la darrera edició de
l'Enciclopèdia Britànica, se li ha encarre-
gat l'article Hohenzollern.

Fa pocs dies Ludwi g ha donat a París
una conferència sobre loethe. Fent remar-
car que la imatge que la posteritat es fa
deis grans homes canvia regons els temps,
presentà un Goethe molt menys olímpic i
molt més demòcrata del que una concepció
simplista ha mantingut.

Ludwig ha estrebat la seva argumenta-
ció amb textos i raons. La gran figura de
Goethe adquireix aspectes nous que l'acos-
ten més a nosaltres. ¿Qué hi diré un tal
Llufs Capdevila, tan independent corn sem-
pre, per al qua! Goethe és un ésser servil

Norn •—Per bé que aquesta nota no tingui que no mereix cap consideració? Ara que
caràcter literari, raons d'oportunitat i d'es- Goethe (i tots plegats) ens podem ben pas-
/,ai ens el fan cubicar en aquesta pàgina. sar de saber qué diu En Lluís Capdevila.

^L • LECCIO POPULAR Ha sortit el volum XX LA N AC I 0 N A L I TAT C.LES ALES ESTESES I amb esclatant èxit

VARI ETATS
L'art de vendre llibres

Indubtablement, Europa té molt a apen-
dre deis Estats Units. Entre altres coses,
l'art de vendre llibres .

Una casa editorial ha difòs aquests dar
-cars temps un volum sota el títol Els pri_

seers cent milions, on és explicada la ma-
nera corn s'ha aconseguit vendre, en pocs
anys, aquella gran xifra d'exemplars d'o-
bres clàssiques. S'ha aconseguit no sois pal
baix preu, sinó par la novetat en la presen-
tació. ¿Qui voleu que compri un volum de
Màximes encara que siguin de La Roche-
foucauld? Per això els editors adoptaren el
títol: Corn mirar la vida cara a cara. Els
clàssics grecs i llatins, després d'alguna re-
forma en el text, s'han vist afavorits amb
títols corn Amors prohibits, Històries de
/,ansió, Coin conèixer les dones, etc.

No fa gaire temps,- un diari francés ex-
plicava que Boule de suif, de Maupassant,
fou publicat als Estats Units sota el títol
Amor i altres històries, títol més cridaner
que l'autèntic, però banal; així i tot assolí
37.000 exemplars. Però una xifra així hau-
ria estat una vergonya. Una reimpressió,
retolada El sacrifici d'una cortesana fran-
cesa, en féu vendre 55.000 exemplars més
en pocs mesas.

Emil Ludwig i Goethe
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ELS LLIBRES Una, conversa amb la vídua ð'lIaIo Sv8vo
Temps ha que confio de poder oferir al ca que n'era autor, ja li fou censurada la.

català la versió d'algunes obres d'Italo Sve- pobresa de llenguatge, poc o molt dialec-'
va, per tal corn ja és hora que aquest autor tal. Ara, Crémieux la considera corn el pa='
faci costat a les altres grans figures de la ralle! italià. dè l'E.ducation sentimentale de
literatura moderna que Catalunya comen- Flaubert.
ça a incorporar-se. "Al cap de sis anys publicava Senilità.

La vinguda. a Barcelona de la vídua d'a- No en feia gaires que Svevo era el meu
quell novellista triestí, m'ha facilitat l'avi- marit„ i prou recordo l'entusiasme amb què
nentesa de saber alguns details de la vida me'n llegia fragments. Era la seva última
dolorosa.i de la tràgica mort del qui fou esperança de literat. Ja és sabut que no
precursor de la nova era literària, que	 ha va obtenir ni una sola crítica: ni de blas-
culminat amb Proust i Joyce. Tal vegada me ni	 de	 lloança. La	 desillusió l'amargà
semblin detalls no gaire importants, però profundament.	 Reclòs	 en. una	 resignació
són vistos tan de prop, que m'han semblat tranquila,	 absorbit	 pals	 afers	 a la	 seva
una mica més matisats que els de moltes fàbrica,	 abandonà	 la	 literatura:	 abandó
biografies ï estudis crítics, que han estat aparent, puix que escrivia molt, per bé que

restà	 ehrt-i-cihc anys sense publicar cap
altre llibre. En les hores de lleure, per om-
plir el buit de la seva vida, s'enderià en
,'estudl del violí;	 corn per distreure's del
seu fracàs, s'embriagava amb la música„
ingrata als seus dits. Perú no oblidava ni
es desdeia; encara queda molt a publicar.

"'Després, molt més tard, la guerra. I
tot; d'hna,, per sota la disfressa del comer-
ciant estabilïtztt, del fabricant respectable,.
['artista reclamà imperiosament el seu dret.
El vïolï aspre va emmudïr pr sempre: en
192L	 Svevo publicava	 La	 Coscienza	 di
Zeno i obtenia una rebuda gairebé tan gla-
cial corn la seva novella de vint-i-cinc anys
ahans. El Corriere della Sera "no dïsposà
de prou hoc per ocupar-se del seu llïbre".»Svevo tenia seixanta dos anys. La seva
slut	 es	 ressentí	 definitivament del	 nou
fracàs.

"1 de sobte a l'improvís, l'èxït. París ini-,
cià el triomf, ascendent de dia en dia. En
rebre les onze mil lliures (el primer i únic
guany que ell va percebre; de la literatura)

ITALO SVEVO me'n féu present. Estava tant desavesat
a aquella mena de guany que no sabia qué
fer-ne.

matèria de més de sis cents articles	 es- "T+ oren	 dos	 anys	 de	 rescabalar-se:
campats arreu d'Europa del 1925 ençà, per "Ara rai — em digué una estona: — enea-
hoar	 unànimement la producció literària ra que em mori, ja hauré sabut què és la
d'un home que treballà obscur, entre la in- felicitat."
diferència quan no entre l'hostilitat d'una "El 13 de novembre de 1928, tornàvem
Itàlia enlluernada amb les fantasmagorías de Bormio, on solíem anar per una cura
d'annunzianes, que el meu espòs seguia. La pluja queia

Fou al cap de trenta anys d'incompren- furiosamente: el xofer, per evitar un obs-
sió, el de 1925, quan Benjamin Crémieux table,	 retrocedí,	 i	 amb	 la	 relliscada	 pal
i Valery Larbaud, advertits per James Joy- fang el cotxe caigué al cantell del pendía.
ce,	 descobriren	 des	 del	 Navire	 d'Argent "Ens installaren a la mateixa sala de
l'existència d'un gran novel-lista oblidat en l'hospital. Jo fins estava contenta en ado-
un	 recó	 d'Itàlia, de l'únic novel-lista d'in- nar-me que les meves ferides eren més
trospecció	 italià,	 que	 cometé	 la	 gosadia greus que la simple fractura a la cama del
d'alliberar-se de la tutela de Manzoni, de meu marit. AImenys, que ell pogués gaudir
Verga, de d'Annunzio, i que renegava de la la seva glòria naixent• Però el seu car no
moda literària, de la retòrica grandiloqüent, pogué resistir el xoc traumàtic. Malgrat
buida, llampegant, a favor d'un astil sim- les indicacïons de les monges, jo no gosava
pie, net, allunyat de la metàfora i de ve- recomanar-li la visita d'un sacerdot. Aje-
gades eixut de tan sobri. ,gula a vora d'ell, em va fer l'efecte corn

* * *	
'

si volgués ajuntar les mans sobre el pit.
L'altra tarda, al saló de la saya neboda, "Vols	 pregar ?",	vaig	 indicar-li	 corn	 de

vaig ésser presentat a la senyora Lívia passada. I ell, amb l'assossec de sempre, i
Veneziani-Schmitz (Ettore Schmitz era el amb aquell somriure amb què havia accep-
veritable nom d'Itafo Svevo). Bs una dama tat tantas adversitats, em va respondre:
d'esguard char i reflexiu, que us enraona « guando non si a pregato tutta la vita, non
amb accent melangiós corn el somriure que serve piú all'ultimo momento."
li voreja el llavi quan evoca els escassos "I morí ben aviat."
moments feliços de la vida de l'escriptor. * * •

Oh!... amb molt de gust—començà—.
Mes un goig poder dir alguna cosa del

La senyora Svevo separa una mica la
seda del cortinatge i decanta enllà dels vi-

ureu espòs per al públic d'aquesta Barce- dres	 l'esguard torbat d'emoció noblement
lona tan lluminosa i tèbia, que m'ha sor- continguda. El sol de , posta li posa un bri]I
près corn una revelació insospitada. als ulls i daura les branques del arbres

"No sé què puc dir que sigui inèdit: que del Passeig de Gràcia i fa més polit l'as-
no hagi estat repetit i glossat en aquests falt de la calçada per on passen i passen
darrers cinc anys. El meu marit ja no es- tot d'automòbils suaus.
perançava res, tot i no haver perdut mai M'acomiado d'aquesta dama, destinada a
la confiança en la pròpia vàlua. Comprenia reçollir per a ella sola el triomf del seu
que les saves obres, l'anàlisi psicològic deis mort, consagrada a mantenir encesa la fla-'
seus personatges, les seves idees eren ex- ma del record, tal cam tota la saya vida
posats amb un llenguatge massa simple i perseverà en la fe per aquell artista in-
planer per ésser tingut per literari a l'Ità- comprès que fou Italo Svevo•
ha del d'Annunzio. Aquest pecat va haver MIQUEL LLOR
de pagar-lo tota la vida.

"Era pessimista per naturalesa. Es clan
que el	 seu isolament deis nuclis literaria
l'ajudava a enfosquir la seva visió fiosò- ALTESflea. Però aquel pessimisme era amorosit
per una incomparable bonesa temperamen- NOVETATS
tal: un cristià sense fe en la divinitat de EN CORBATES
Crist.	 Les	 saves	 lectures	 preferides eren

Jaume I, uRenan, Kant i sobretot Richter i Schopen-
hauer; la novellística francesa, ala russos. Telèf.	 11 655
En el pie de la seva soledat, ]'únic que va
entendre la força creadora d'ell fou Joyce,
de qui era molt amid quan aquest autor,
a	 començaments de segle, vivía obscura-
ment a Trieste donant donant lliçons d'an- Àgència exclusiva per ala venda de
glès.

"El seu contacte amb'Joyce, i molt més MIRADOR
tard amb les obres de Freud, constituïren
els dos esdeveniments cabdals de la soya
vida, que tant varen influir en l'elaboració Societat General Espanyo ade la darrera obra, publicada en vida del
meu marit.

"Des de sempre va haver d'habituar-se
(+

de Llibreria, S. A.
a no ésser entès ni ben vist. De jove, fou
deis primers a Itàlia que defensà pública-
ment Wagner. A Trieste era gairebé l'únic: Barbarà, t6	 Telèfon 127g1
fou titllat de boig.

"En	 1892	 publicà la primera novella:
Una vita, que obtingué un cart èxit, però B A R C E L O N A
mancat d'eco. Al modest dependent de ban-

BRONQU (T[S,
CATARROS, ASMA, arc

""'^"_-	 La verdader, mediudón balsámta
'---	 la enconcraH con el uso de las
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Hem passat	 els ulls	 damunt de quinze Es, decididament,	 un càlcul simple i re-
cartells anunciadors de Topaze, comèdia ea- confortant.
tinca que ha fet cloure i descloure la cor- * * *
tina més de cinquanta mil vegades en tot el Una revista d'espectacles parisina ha pu-
món, i que ha proporcionat una recaptació blicat una pàgina corn una garlanda	 de
total de ioo.000.000 de francs. Es, per una Topase.	 Horn	 hi ha	 recollit diverses	 opi-
comèdia, un fet únic en els anals del tea- nions :	 consellers municipals, critics	 i gent
tre.

Marcel Pagnol l'autor de li
Topase, té trenta anys. Quan l
estudiava al Liceu de Mar-
sella, després d'una excursió r) '	 '
a La Treille, una bella vila,
en altre temps, en el temps
de la vinya rica, Marcel Pa-
gnol	 componia	 bucòliques
d'un gran valor — segons
un	 company seu d'estudis, m
un deis poetes més sensibles `
de França.

Heus adí	 corn de	 poeta
bucòlic es pot passar a au-
tor de teatre amb	 un	 evi-
dent guany.

***
S'havia	 dit	 que	 Totaze

havia estat refusat per onze (	 "
directors	 de	 teatre.	 Marcel
Pagnol	 ho	 ha	 desmentit

t

ara, i ha contat la verídica
història	 de	 Topaze.	 Es	 Cu-
riosíssima i senzilla.	 Pagnol
no	 ha	 passat	 el	 martin i
— corn diuen els autors no-
veils	 — d'haver	 d'esperar
cinquanta vegades dues ho-
res a l'avantdespatx deis di-
rectors de teatre. Pagnol féu
dactilografiar	 set	 exemplars t,t,
de Topase i	 en va portar
an	 a	 cada	 teatre	 impor-
tant.	 I Pagnol esperà corn
qui hagués comprat set bit-
llets de la rifa a fi de mul-	 L'actortiplicar	 les	 probabilitats	 de rus Kamin 1w en	 Panicault»
treure-la. Però vet aquí que
l'endemà passat Pagnol va saber que To- j de teatre.	 El president del Consell Munici-
paze havia estat .acceptat per tots els direc- pal ha respost amb acritud :	 «No us n'he
tors que I'havien	 rebuda. Va sortir-se del de dir res, d'aquesta comèdia. Adreceu-vos
tràngol i Topaze fou estrenada, l'any 1927, a la crítica,»
al Varietés, el teatre que Pagnol menys es- No cal	 estranyar-se d'aquesta resposta :
perava. en Topaze, els consellers municipals no són

Aquesta versió no és tan poètica corn +la tractats amb gaires compliments.
que havien escampat els diaris. Però Mar-
eel Pagnol esté disposat a dir que la vet-I-

* ii

dita 'història de ToQase és la falsa, si això De	 les interpretacions de Topase,	 arreu
reupot é	 un conso l per als autors que pas- del

	 Is
del món, la dels russos és de les més

dun teatre	 1 altre i refusats, amb
a comsserèdi a sota 

e	
braç, «Perquè si onze

Heus	 en el gravat adjunt, a
una l+actor Kaminko, del teatre Korsch de Mos-
directors —diu	 Pagnol —han	 refusat	 To-

g
 cou,	 en	 el	 rol de	 Panicault,	 un dels tres

faze,	 que ha recaptat seixanta milions en
„ions)). 

Recordeu

tot el món, tota comedia que hagi estat re- Panicault! Oh! Panicault!
fusada vint-i-dues vegades té grans proba - Tu l'as mange l'haricot?
bilitats de for ingressar cent vint milions.0 P.

IEAPARICIÓ DE CLEOPATRA

I)]-

LES ESTRENES Al voltant d'un èxit teatral'' LA MUSICA
NOVETATS

J. Pous i PAG>S : Vivim a les palpentes

Es, diríem, de .la natura mateixa del tea-
tre no apoderar-se d'una situació sinó en el
seu punt culminant. Donat l'estat excepcio-
nal en què es troben els sentiments dels
personatges en aquest moment culminant
de la seva vida, si •l'autor volgués fer-los
expressar exactament com ho farien en la
realitat, els podria fer dir no importa què.
Perquè, de fet, en la realitat, les persones,
en el moment culminant d'un exaltament,
diuen no importa què - pronuncien parau-
les ocioses o fútils, nècies o absurdes. I
de totes les arts, l'art dramàtic és aquell
en el qual 1Lautor és portat amb més fre

-giiéncia a fer parlar els personatges emo-
oionats per les passions més o menys vio-
lentes.

I. POUS 1 PAGES

Ara bé ; dos camins s'ofereixen al drama-
turg : seguir fidelment l'expressió vulgar de
cada dia i transcriure-la o reinventar-la — i
aleshores tenim situacions culminants fetes
d'onomatopeies estridents, de crits, de xis-
des... 0 bé el dramaturg cercarà una trans-
posició, una estilització d'aquestes formes
d'expressió . En aquest cas, el bon drama-
turg, si bé no transcriu exactament el rea-
lisme en brut de cada dia per mitjà d'un
diàleg també en brut, el suggereix, aquest
realisme, per mitjà d'un diàleg sublimat.
Remarquem que els bons autors de tots els
paisos i de tots els temps, poden ésser ar-
renglerats en aquest segon camí. La rah és
evidentíssima : corn diu Conrad, únicament
amb els termes del llenguatge humà és im-
possible de donar el moment decisiu d'un
sentiment. Els termes del llenguatge humà,
però, si bé no donen amb tota la plenitud
aquest moment, l'art de l'autor sap jugar-
los de tal manera que el suggereixen. La
realitat pren cos, suggerida pels mots do-
mina tota l'escena.

D'aquell realisme en diríem audàcia peri-
fèrica, i per nosaltres no representa res
hem suportat massa temps la banalitat de
des superficies. En canvi, el diàleg estilitzat,
en mans d'un bon autor de teatre, es con-
verteix en bell instrument suggeridor d'a-
quelles realitats complexfssimes`, insospita-
des , tan subtils que fugen de l'abast d'ona
matopeies, crits o xiscles.

El teatre en bloc de Josep Pous i Pagès,
mestre de la nostra escena, encaixa perfecta-
ment dintre aquesta característica del bon
teatre. Pous i Pagès, que ja a començaments
de segle iniciava un moviment per tal de dur
al teatre la multitud rudimentària per mit-
jà d'un drama simplificat, reduit a la més
senzilla expressió, gairebé a la Unja d'un
esquema melodramàtic — El Drac -, ara,
al Teatre Novetats, amb Vivim a les pal-

Teatre Català ROMEA
Companyia VILA - DAVÍ

Tots el dies el gloriós poema de
l'eminent poeta Ventura Gassol :

La Dolorosa
Demà, divendres. Benefici de la pri-

mera dama Jove Maria L. Rodriguez.
Estrena

t	 A

la Ventafocs número 52

del escriptor Francesc Madrid.

Teatre Català Novetats
COMPANYIA CATALANA

Direcció: C. Capdevila

Avui, tarda. [spectacles per a infants.
Per a donar lloc al montawe de l'obra
d'espectacle: EL SECRET DE LA CAPSA
D'OR 0 LA RATETA QUE ESCOMBRABA
L'ESCALETA, es representará per dar-
rera vegada irremissiblement:

La Ventafocs
Nit. Tertúlia Catalanista. Programa

Pous i Pages:

VIVIM A LES PALPENTES
i

Un cop d'Estat
Es despatxa a Comptaduria.

gentes, comèdia dramàtica en tres actes, ens
ha donat una magnífica realització — pot-
ser la més magnifica, des d'un punt de vis-
ta tècnic, del seu veil propòsit : presentar-
nos un deis moments més culminants de la
vida d'un home, amb el minim d'acció ex-
terna, amb la màxima simplicitat.

Vivim a les palpentes pertany a aquella
classe d'obres teatrals tan ben construïdes,
que del pati de butaques estant, aparenten'
una gran facilitat de factura. Però no ens
deixem enganyar per les aparences: és
la difícil facilitat. La construcció del primer
acte de Vivim a les palpentes demostra una
vegada més que En Pous és un mestre de
l'escena ; el més expert, indubtablement,
dele nostres homes de teatre. Remarquem
que, en aquest acte, el protagonista explica
la vida miseriosa que mena des que el
seu pare el tragué de casa i els motius que
l'impulsen a no confessar la misèria vergo-
nyant a la seva filla. L'acte hauria pogut
esdevenir eixut, somnolent. Pous i Pagés,
però, supera aquesta dificultat i en fa un
acte saturat d'emoció, viu, simple. En el
primer quadro del segon acte retrobem el
Pous i Pagès finament càustic, allun yat per
temperament de les precocitats pamfletistes,
deis discursos puerilment demagògics, deIs
diàlegs tenyits d'un realisme esgarrifosa-
ment realista. Aquesta escena — una con-
versa d'homes sandwitx — és portada .amb
una sobrietat i una dignitat admirables. El
segon quadro — l'encontre del pare duent
el cartell-anunci amb la filla que el creu
director de les oficines — és intensament
emotiu. Pous i Pages esquitlla el melodra-
ma — ni el voreja — i ens dóna una escena
sòbria i punyent. El tercer acte — sobretot
la primera escena — manté tivantissima
l'emoció. Es en aquesta escena on es des-
plega més amplament que mai el profund
coneixement que Pous i Pages té del cor
humà. La complexitat de reaccions és
destriada amb una dificil simplicitat, el
diàleg és ric de matisos saturat de caliu
de cor. El desenllaç optimista ens alleuge-
reix de la visió depriment d'aquest retail
de la vida d'un home que, cop darrera cop,
rep les fuetades d'un destí cruel. J. Pous i
Pagés ens presenta un conflicte greu amb
la màxima simplicitat. Es un treball de sín-
tesi considerable; la vida interior del per-
sonatge central es desplega ; rica de mati-

s , retallada, condensada, i adquireix una
personalitat inconfusible. Tècnicament és,
potser, la ms perfecta creació del nostre
autor.

S'ha dit que alguns moments de Vivim a
les palpentes recorden 1a técnica d'un J. Jac-
ques Bernard. Es veritat. Però ¿per què en
diem la técnica d'un J. J. Bernard? Molts
anys abans que aquest famós autor fran-
cs donés a l'escena 'Martine, J. Pous i Pa-
gès ja l'havia pressentida — recordem, per
exemple, algunes escenes d'Els visionaris,
Sol ixent i L'endemà de bodes. Només que
aleshores no en dèiem, naturalment, la teo-
ria del silenci. I és que, corn diu un comen

-tarista francès de teatre, aquesta tècnica
ha estat emprada instintivament per tots els
bons auors de teatre.

El senyor Gimbernat fa una difícil crea-
de del personatge central de l'obra : mati-
sa, sobri de moviments ; encarna perfecta-
ment la vida interior intensa d'aquesta
creació de Pous i Pagès. La senyora More-
ra, en el rol de vella serventa es mou amb
la naturalitat de bona dona casolana que
únicament ella ens té avesats a veure. La
senyora Fornés en el paper de fila illusio-
nada primer, terriblement desenganyada des-
prés, i (finalment decidida, dóna a aquests
tres moments els matisos justos que hi con-
venen. El senyor Aymerich, fa un Pastetes
deliciós. Els homes-sandvitx capitanejats
pel senyor Galceran, naturals i desimbolts.
Torrents i Giner, Abe.

_ La presentació excellent. El decorat nou
del segon acte, amb aquella llenca de sol es-
blaimat, és fresc de la frescor d'aquell pati
de la Barcelona vella.

TEATRE ROMEA

Reestrena de La Dolorosa, poema en tres
actes de VENTURA GASSOL.

No sabem si certament existeix; en els
pobles del vessant del Montsant, cap to-
nada popular que pugui donar el motiu del
poema de Gassol. La Dolorosa sembla una
escenificació d'una d'aquestes tonades que,
per tradició oral, es transmeten de pares a
fills.

La Dolorosa, corn La cançó del veil
Cabrés, satura !['escena d'una poesia clara,
fresca, dringant. La Dolorosa és un poema
d'alt regust popular, emotiu.

La interpretació és bona. Pius Davf reel-
ta els versos amb una entonació justa. Ma-
ria Vila fa una Dolorosa admirable d'emo-
tivitat i de matisos. Es en els moments d'es-
tridéncia que no ens plau gaire. La senyo-
reta que canta les salutacions de la Cofra-
dia del Roser és admirable de dicció i de
senzillesa.

RAMON PET

TEATRE TALIA
Ornn Como'nyta de vodevil f tea re modero

Avui, dijous, tarda, a les cinc. Popular.
El grandiós vodevil:

TOTES EN CAMISA
Nit, a les 10 i quart:

NO JUGUIS AMB LES DONES
i la sensacional obra nort-americana,tra-
ducció catalana de Fernàndez Burgas i
Rodríguez Grahit, de grandiós èxit:

EL MISTERI DE LONO•BRANCK
Divendres, tarda: «El Pecat de les Ca-

sad ese.
Dissabte, tarda. El grandiós vodevil

d'èxit clamorós: «L'escàndol del 22» (Une
Poule d'essai).

Totes les nits i diumenge tarda i nit:
«El Misten de Long-Branck».

En el primer espectacle de 1a sèrie cetros
-pectiva que la titulada producer Cèlia Alba-

reda dóna al Còmic, morí Julius Cèsar a
mans d'En «Periquín», En Mariner i En
Serra, tres còmics convertits en senadors
romans per obra i gràcia d'una samarreta
de forner, tres pams de cinta lligada al cap
I una túnica color tango. Però Cleopatra
va quedar plena de vida. Era natural, dones,
i d'esperar que, seguint el curs de la histò-
ria, reaparegués qualsevol dia als braços de
Marc Antoni, successor d'aquell.

Heus-la ací! Els seus amors amb el fa-
mes triumvir serveixen ar.a d'argument i
engranatge a les escenes de Venus Geni

-trix — o «Venus Gertrudis», corto diu la
bona gent del Parallel.

Són, gairebé totes, escenes d'orgia, on el
luxe vessa a mans besades. Assistim a un
sopar, digne d'un Milà i Camps de l'època,
que li costa a Cleopatra, segons pròpia
confessió, deu millions de sextercis, quanti-
tat crescuda que traduïda en moneda cor-
rent deu representar el cost dels vestits que
Max Weldy ha confeccionat aquesta vega-
da, realment sumptuosos i de gust exquisit.

La fantasia deis senyors Pardo i Rosse-
lló, autors, respectivament, del llibre i de la
música, ha estat anés atrevida i abundant,
potser, que la del sastre.

El primer, fa anar la mitologia com un
manipulador de cinc les pilotes. Al temple
d'Isil, en 'lloc d'utilitzar l'escalinata, se
serveix aquesta dea d'un tapis roulant. I a
la nau de Cleopatra, les Nereides, de les
quals sabem per boca de la Benety, que per
cert surt sense la mare, que no són ni pes
ni mujer, dialoguen amb un centurió de la
mateixa manera que ho faría l'últim deis
mortals.

En Rosselló, fugint de les negrors wagne-
rianes de Cleopatra par a ingressar a l'es-

cola del mestre Guerrero, qualificat de doc-
ton Asuero de la música per un agudíssim
amic, ha tractat a base de fox-trots els
moments culminants de l'obra, corn el de

OLYMPIA }
AVUI, DIJOUS, TARDA I NIT

Es multipliquen arreu els símptomés de
la crisi renovadora que està passant el tea-
tre d'òpera. Fins ela nostre gran Teatre
del Liceu ha sentit trontollar els seus fo-
naments aquests dies. Benvinguts — esta-
ria a punt de dir — tots els entrebancs que
poguessin precipitar aquesta crisi a casa
nostra. Però no ens enganyéssim!
No tenen res de renovador les complica-

tions que s'han presentat en aquella gran
casa; sembla que les dificultats són de l'or-
dre més prosaic del món. Ni tenen res a
veure — que ja seria quelcom — amb el
ritorniam all'antico del moviment reaccio-
nani que intenta, especialment a Alemanya,
resoldre el problema candent del teatre
d'òpera amb un criteri arqueològic, exhu-
mant les òperes oblidades de Verdi, el tea-
tre de Haendel i alta-es encara.

La tan desitjada i tan necessària reno-
yació del repertori líric — penseu que el
repertori "mundial" compta escassament
una vuitantena d'obres a prova de guixeta,
i que els repertoris "nacionals" (car no to-
tes les obres tenen la mateixa virtut a tots
els països), no arriben a la meitat — aques-
ta renovació, die, pot donar-se per fracas-
sada per aquest camí. La renaixença haen-
deliana, anunciada adés amb tantes espe-
rances, s'ha convertit en una fausse cou-
che, com constatava no fa gaire Arnold
Schoenberg. E1 Simone Boccanegra de
Verdi, amb el llibret renovat per Franz
Werfel, acaba de fracassar també a Viena,
amb tots el respectes deguts. El pessimis-
me es va posant més negre cada dia, i són
molts ja els que creuen que és l'òpera ma-
teixa — una forma d'art que està en tan
flagrant desacord amb l'esperit del nostre
temps — el malalt que no té remei.

No obstant es pot constatar a hores
d'ara un fet signi ficatiu. Així corn durant
els últims 15 anys ha estat la "música de
camera" el que ha atret forces productives
más interessants de la música contemporà-
nia, veiem ja corn comencen a gravitar vera
el teatre totes aquestes forces. El retret
d'improductivitat, de mancança de talents o
de fracàs de la música nova davant deis
problemes estilístics del teatre musical, és
desmentit cada dia amb major abundància
de peces de convicció. El Joeiuy d'Ernst
Krenek va ésser, ja fa uns quants anys,
el primer èxit de gras públic d'una obra que
respon a la situació musical actual. El
Rei Edip de Strawinsky, Renard, L'histoire
du soldat i Mavra, van conquerint totes
les escenes del món. E1 Wozzek d'Alban
Berg, Noves del dia de Hindemith, les «opé-
ra-minute» de Milhaud, completen el qua-
dro dels èxits de la música nova en el tea-
tre. Ara acaben d'estrenar-se obres deis mú-
sies mes representatius deis nostres dies.
Arnold Schoenberg ha dut a l'escena, sen-
se la mes mínima concessió, el seu novíssim
llenguatge musical, i renova el gènere
"buffo" amb la seva òpera Von heut aui
margen, fa poc estrenada a Frankfort.
Krenek torna a perseguir la "gran òpera
seriosa" amb la Vida d'Orest, estrenada

l'arribada, després d'gna desfeta de la ca- 
ara a Leipzig; Kurt Weill, en canvi, conti

-valleria egípcia. Els cavaliers són, natural- 
nua pel seu camí de la Song-oper I pro-

ment, Iles	 del conjunt. Parten unit al 
vota amb el seu Mahagonny un deis es-nenes

me un preciós cavallet negre sortit de can càndols més formidables que es registren
en la història del teatre. Consti, però, queWeldy, i travessen e1 pati de butaques fent la majoria d'aquestes obres porten ja unestins saltirons intermitents que resulten molt	 xifres de representacions .fantàstiques pel«,descriptius» i molt ;agradables.	
concepte que ens fern d'aquestes coses— Aquests cavalls tenen el singlot — vaig a les nostres latituds. El Jonny de Kreneksentir observar al meu veí de butaca.	 i la Dreigroschenoper de Weill (l'òpera deHi rat encara, coses força notables, corn 
pobres) baten tots els rècords amb migu borratxera de xampany es Marc Antoni, miler de representacions en l'espai de dosuna evolució de quadrigues en les 

quals anys. Si això és la mort del teatre d'òperael conductor Cs un ninot flexible que recar-	 v
da el deis pneumàtics Michelin, l'enrabiada contemporani, què seria la vida.
que pren Cleopatra quan sap que Marc An-	 Els problemes del teatre musical són 

ata-

toni és casat i d'agonia de la celebre reina cats en aquestes obres amb una empenta
d'Egipte. Quina agonia! Invoca Cleopatra revolucionaria que explica tot els escàndols
els esperits de -la rebeldia, i aquests aparei- deis públics acostumats a l'estètica de la
xen i la rodegen ballant un nou fox, més Tetralogia i de la Bohème. Les òperes del
alegre que el de la desfeta de la cavalleria, músic Kurt Weill i del poeta Bert Brecht,
i cantant, corn en els Bohemios :	 sobretot, responen a un concepte nou del

libertad, libertad, libertad,	 teatre. Mahagonny — seguint en això l'o-
mentre l'escenari s'omple de fum d'encens, rientaeió iniciada amb la Dreigroscheno per

Venus Genitrix m'.ha divertit. Ho confes- i amb Happy End — realitza una forma de
so. Però el públic s'hi ensopeix. Es un es- teatre èpic, que s'acosta més a una espècie
pectacie feixuc. La sumptuositat ofega el de balada escenificada que a una "acció"
moviment i el luxe triomfa sobre l'agilitat, dramàtica. La música no pretén assumir el
Si fos a l'inrevés, l'empresa s'hauria estal- rol de motor de l'acció representada ni vol
viat pessetes i els espectadors s'avorririen illustrar-ne totes les peripècies, sinó que
menys. Tots hi haurien guanyat.	 es limita a donar una forma musical rigo-

Alguna evolució rés encentada. 'Per exem- rosa als moments de repòs, a les diverses
pie, la deis tripulants de la nau de Cleopa- "situacions" de l'obra que comportin l'ac-
tra. S'hi , veu la mà d'En Ricaux, el ba- cm sempre retardadora que exerceix la

llar(. No pot negar la seva procedència música en un desenrotllament dramàtic.
d'Acadèmia clàssica. Interpretaria més aviat La composició de Mahagonevy és un seguit
Delibes o Strauss que Christiné o Irving d'escenes closes que representen estats pro-

Berlin, una bacanal .amb preferencia a un gressius, etapes escalonades de "la història"
xàrleston.	 representada. La successió d'aquestes imat-

Marcelle Maurv, la dansarina, és una de- ges en un moviment i una composició di-
lícia de veure. En cap de les dansarines del nàmica fixats pr la música, dóna corn a re-
seu genere que han passat pels nostres es- sultat una forma d'evolució dramàtica, de
cenaris de revista — Smirnova, Mado Min- la mateixa manera que en la pellícula la
ty, Loulou Kenya, Tamarina, Alice Wrons- successió de fotografies d'estats fixos pro-
ka — no s'han trobat tan bellament aple- jecta el moviment i l'acció a la pantalla.
gades la gràcia i la tècnica. Només resis-	 RoSERT GERHAItT
tiria la comparació Camille Bos, que apiau-
dírem a Novetats en Tu nerds la boule, i
Anna Ludmilla, la uparteneaire» de Carpen

-tier. Corn a bailarina de técnica, és just es-
mentar, també, Nicolaeva, que treballa en
A llelluia•

Co-in que ens hem empassat molts raves,
val la pena, ara que ve a tomb, de recordar
aqueixes figures.

Cèlia Albareda, ànima deis espectacles del
Còmic, va interpretar eI rol de Cleopatra el
dia de l'estrena. La substitueix actualment
Maria Severini, que és guapa i artista i
porta foe a les yenes.

Tine per la senyora Severini tota l'estima
que es mereix, penó vull proclamar la meya
predilecció per la senyoreta Albareda. La

-seva presència és un complement del ]libre
I la música.

Al meu poble, per la Festa Major, enge-
guen corn a roda final del castell de foes
un Sant Bartomeu de coets voladors i ben-
gales extraordinari . Acut gent de moltes ho-
res llunv per encantar-s'hi.

Dones bé: Venus Genitrix sense l'Alba
-reda és corn els foes art ificials del meu po-

ble sense el Sant Bartomeu. — J. T.

TEATRE NOU
Gran Çompanyia de sarsuela castellana

i catalana de G. Camarasa Sort

Avui, dijous, tarda:

El Rey que rabió
Nit, i cada nit:

La Legió
d'-honor



CAPTAIRES DE VIDA
W. Wellman ens ha sorprès satisfactò- comanable i senyalen des d'ara la persona-

riament amb el seu film Captaires de vida litat del seu autor, W. Wellman, als ama -
que is setmana passada s'estrenà al Cali- teurs del bon film.
seum i que malauradament sois s'ha pro-	 * * *
jectat quatre dies. Diem que ens ha sorprès En aquestes mateixes columnes fa temps
satisfactòriament perquè la seva darrera ens queixàvem de la poca publicitat que deis
cinta Ales, per bé que no mancada d'en- noms deis directors, que al fi i al cap són
certs tècnics, brillava per l'absoluta absèn- la qualificació més important d'una cinta,
cia de veritat i sentiment, i en canvi, ara, es fa en la propaganda deis programes. Per
en aquesta obra senzilla i que arriba a nos- a saber l'autor d'un film, heu d'anar-lo a
altres sense gens de publicitat, el sentiment llegir personalment a l'entrada del cinema,
i la veritat campen a dojo.	 i a xò si el trobeu al cartell . Estem absolu-

LOUISE BROOKS i RICHARD ARLEN en nCa¢taires de vida»

SALVADOR DALÍ

papers de bandolers catalans. Llorens Ar-
tigues, el ceramista, representaré un gover-
nader de Barcelona que parlarà en francès,
perquè el film serà parlant. Sembla que
Eisenstein, el famós cineasta rus, també
hi farà un paper de bandit, i el nostre amic
Josep Maria de Sagarra un de bisbe.

El centenari de Schubert
Un parell de senyors, director i fotògraf

que tots dos tenen noms tan estranys que
no podem ara reoordar.los, han filmat per
a commemorar el centenari de Franz Schu-
bert una vida d'aquest, que al Coliseum ens
serveixén per ((entregues)), corn les novelles
d'episodis.

Que no s'enfadin al Passeig de Gràcia,
perd vaja, allò que si és un film Paramount
és el millor del programa, que en nom de
la més estricta justicia cal convenir que for-
ça vegades és veritat, aquest cop falla. No
protestem deis defectes tècnics de la cinta,
per exemple aquell vent que amenaçava
apagar totes les espelmes que illuminaven el
saló on té lloc ]'audició de ]'Ave Maria en
el darrer episodi que hem vist, no. Però sí
que el nostre amor pel músic amable i a
estones genial que fou Schubert, ens porta
a protestar d'aquesta imatge qüe ens n'ofe-
reixen. No ens veiem amb cor de negar la
semblança física, però l'actor qui fa de
Schubert no fa gaire de bon mirar. Sembla
més aviat un corredor d'anuncis després
d'una jornada fallida. A cada episodi Ti pre-
nen una xicota i ell se'n va amb les mans
al darrera i el cap cot a visitar el cementiri,
I això si abans no diu alguna ximpleria.

,ja ho sabeu...— que Le Requin, el darrer film de Cho-
mette, ha estat espatllat, segons l'autor,
gràcies a un muntatge let a desgrat seu?

— que la casa Paramount installa uns
grans studios a França per filmar temes
franeesos d'autors francesos, per actors
francesos i pat-lats en francés?

Dos quadros de «Hands», film de Miklos Bundy

F' I Nl I N ^^

Hombres de Hierro
Per LON CHANEY

Interessantíssima pel'lícula en la que vostè podrà

OIR

VEURE
un homenatge al personal ferroviari, veritables herois anònims

de la civilització i progrès.
gràcies a una sonoritat perfecta, el xiulet de les màquines de tren,

el trepidar deis convois i tota la varietat de sorolls propis de les grans

estacions fèrries.

VEURE
l esforç titànic ode les màquines per travessar vastes planes
inondades, que per coincidència es converteixen en una nota

d'actualitat palpitant.

BEL-
- --	 -	 __ i- - -! - - - -- 1L	 -	 -	 J	 r_š_____ r--i
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 CINEMA v

Captaires de vida és una cinta l'acció de
la qual s'escala íntegra en el món deis men-
dicants i trinxeraires de la pitjor espècïe.
Una xicota que ha matat el seu, tutor quan
aquest pretenia abusar d'ella 1 que fugint
de la justicia associa la seva sort amb la
d'un jove vagabund, es troba mesclada a
un clan d'aquests, el capitost del qual la
pretén tot seguit, ,però que a la fi, vençut
per l'enteresa de la xicota i el coratge amb
què la defensa el seu company; cedeix i els
facilita la fugida.

Heus ac( al debut de la cinta: dos éssers
que no tenen enlloc on anar i a 'qui el destí
sembla fustigar amb un entestament mali-
oi6s. Adversitat aquesta que ens recorda la
manera de Dickens. Totes aquestes prime
res escenes són les millors del film. Els peus
que caminen infatigablement. Louise Brooks
I Ricard Arlen viatjant en trens de càrrega.
Absolutament desemparats i desproveïts, pe-
s-ó no desesperant, aferrisats a la vida i
animats d'esperances.

La justa sincronitzacló musical, amb la
sonoritat de les locomotores, adí d'un bri

-ilant efecte, contribueix a fer remarcables
aquestes primeres escenes tan verídiques i
rublertes de dolorosa poesia. Cal veure-les.

El vaivé deis trens, els jocs de les manio-
bres, la plàstica de les locomotores i les
desfilades de paisatges ha donat ja molt de
rendiment en el cinema. Són uns motius
prou bells perquè no ens fatiguin. Per aixa
els hem vist de nou .amb gust, i més que
més ara que el director ha sabut tractar-los
prudentment.

Ca¢taires de vida, sense ésser un film ex-
cellent, és una obra que conté mantes co-
sas excellents. L'originalitat del tema i l'en-
cert d'alguns moments emotius el fan re-

ARTICLES DE
PUNT A BON

PREU
Jaume I, ii

•	 Telèf. t i 6g5

Amablement invitats per la direcció a Bar-
celona de la Bit, i Ufa, assistírem divendres
passat al dinar que l'esmentada direcció ofe-
rí en homenatge al popular músic espanyol
autor de la música del film La cançó del
dia, ioo per mo panal en espanyol.

A aquest acte assistí, a més a més de
l'alt personal de la casa, el bo i millor deis
representants de la crítica cinematogràfica
local. Emprant la fórmula de consuetud en
aquestes circumstàncies, ens abstenim de ci-
tar noms a fi de no incórrer en omissions.

El dinar, que transcorregué en la més
franca cordialitat, tingué hoc a la Font del
Lleó. De sobretaula, el mestre Guerrero ens
féu oir alguns fragments de la seva partitu-
ra, el coneixement deis quals ens fa augu-
rar-los un falaguer èxit popular. Esperem
amb impaciència l'estrena d'aquest film, ro-
dat, amb actors espanvols, en els estudis de
la IBip a Anglaterra.

Noves orientacions
Sense voler ara tornar sobre la important

qüestió del cinema en els exteriors i el ci-
nema en els studios, no podem menys de
recollir la nova que entre els elements més
prestigiosos de la Fox s'accentuà aquests
darrers temps un corrent d'opinió favorable
a tornar al cinema en plena natura. Jçista-
ment la Fox, gràcies a la intelligéncia dels
seus directors 'F. Murnau, F. Borzage,.
Ford, etc., havia confinat el cinema en els
studios d'una manera quasi integral i nos-
altres havíem pogut gustar .amb evident de-
ilectança els resultats d'aquests mètodes im-
portats d"Europa.

Heus adí doncs ara que s'apunta i s'ac-
centua un corrent divers. L'afany de fer des
coses damunt del terreny, d'explotar la Na-
tura d'una imanera més copiosa, de deixar
fer les coses, més que operar damunt d'e-
Iles.

Cal veure en això una influència del ci-
nema soviètic? Possiblement. Els russos no
han perdut mai el contacte amb les coses,
I els resultats d'aquesta manera de procedir
han estat prou vistents perquè no invitin a
la reflexió i a la revisió de certes posicions
adaptades.

Diem, de totes maneres, el que tothom
sap. A desgrat de l'extinció dels films de
l'Oest, el cinema americà, ja en els assump-
tes d'exotisme, ja en films de gèneres oor-
rents, no ha renunciat rcnai a una explotació
ampla de la natura.

tament convençuts de l'absurditat d'aquest
procediment, i la setmana passada es donà El pròxim film de Buñuel i Dalí
d'aquesta asserció una confirmació massa	

Els autors d'Un Chien andalou han reclu-evident perquè resistim la temptació d'in-
sistir sabre aquest punt Can important en tat uns quants pintors d'avantguarda corn
el que afecta a la illustració i orientació del actors del nou fhie que preparen, el qua]

es titularà Un Chien Catalan,
públic. Ens referim a Els fugitius, film Aquest film serà rodat a Cadaquès. Max
Sofiar. Qui ha vist aquesta comòdia cinema- Ernst, Cossfo, Flores, Esplandía hi tenen
togràfica? Estem convençuts que una ínfi -
ma minoria deis qui concorren ads locals.
L'empresa Gaumont no escatimà la propa-
ganda d'aquest film. Però enlloc, absoluta-
ment enlloc, no 'podíeu assabentar-vos que
es tractava d'un film obra de Hans Schwarz
i Joe May. Els nostres 'lectors saben que
acabem d'escriure el nom deis dos més pres-
tigiosos elements, ail costat de 'Fritz Lang i
Dupont, de la cinematografia europea, au-
tors respectivament de Rapsodia Hongare-
sa i Retorn a la llar, els dos excel.lents films
que han fet l'objecte d'elogiosos comentaris
per part de tota la crítica intelligent.

Hem vist, doncs, Els Fugitius, film rea
-litzat amb una limitació d'elements i sobrie-

tat de mitjans potser excessiva. Un film on
la intelligènoia no manca, però que no aca-
ba d'entusiasmar tot i que a estones esteu
disposat afer-'ho. Les dues primeres parts
no acaben de sobreeixir de la tessitura cor

-rent; és a la darrera part que l'obra esde-
vé realment interessant. Aquesta part és
un encert de cap a cap. Concebuda en una
síntesi harmoniosa de les maneres ameri-
cana i germànica, densa, .amb una rapidesa
de desenvolupament, amb un escamoteig
constant d'escenes d'enllaç, el talent deis
seus autors s'hi afirma brillantment. L'es-
cena de l'ascensor, significant l'elevació mo-
netària deis protagonistes, cada pis signifi-
cant un estatge social, és d'un magnífic
efecte.

Kate de Nage, la .protagonista, és una
noia bufona i espavilada. Res de notable,
però si anés a América, creiem que Ii ani-
ria bé, a ella i a nosaltres, que ens quedem
amb les ganes de tornar-la a veure; tant
de ho sigui en el marc sumptuós de, , la cine

-matografia americana.

2.—MANS.
El gest de la mà és un gest deshumanit-

zat. Un gest d'objecte expressiu, classifica-
ble amb qualsevol objecte inanimat l'acti-
tud del qualdenoti alguna cosa.

"La mà — reportàvem de Jean Epstein—
es separa de l'home, i, sola, pateix i s'al e-
gra. El dit es deslliga de la mà. Tota una
vida es concentra de sobte i troba la seva
expressió."

Salvador Dalí va escriure, al darrer i
definítiu número de L'Amic de les Arts, un
article — L'alliberació deis dite — que m'as-
segurà en la meya creença en la manca
d'humanitat que posseeix una mà que ges-
ticula a l'écran, corn a centre de l'acció. "El
men poise — din el pintor — m'havia sor-
près sovint repentinament, malgrat el cos-
turn, en veure'l isolat sortint pel forat de
la paleta, corn a quelcom torbador i insòlit."
Aquesta sensació de cosaaliena, que hi ha
en les nostres mans — o en els nostres
peus — enfocats fragmentàriament, és ven-
çuda en la nostra vida quotidiana per mit-
jà de la raó. Anotem, però, corn un exem
pie significatiu, el fet que els infants de
pocs mesos juguin amb els seus peus corn
si juguessin amb uns objectes estranys a
la saya persona

Aquest fet és el que produeix a l'écran
aquesta deshumanització del gest manual
que estem constatant.

Les mans tenen una extraordinària força
expressiva. Molts literats han vist en elles
planes senceres de psicologia. Rilke, Zweig,
Azorín, els han fet objecte de meravelloses
intuïcions. Els cineastes hi han copsat no-
tes vivíssimes, car tenen condicions d'ex-
pressió plàstica gairebé insuperables. A
elles primerament ha estat dirigida l'aten-
cié del cameraman quan desaparegué la
primària obsessió del rostra que comporta-
ven els primers termes inicials de Griffith.

La mà — deslligada, vivent: objecte ex-
pressiu — produeix afectes particularment
inquietants. La mà corn a signe de terror,
emergint fantasmal de la fosca ha produït
tostemps resultats positius. (Recordem el
suggestiu film d'avantguerra — La mà 
presentat en una de les darreres sessions de
MIRAnoR.) La mà corbada, la urpa terrible,
ha estat un true constant als films poli

-cíacs. El legado tenebroso, de Paul Leni-
esplèndida re-creacció erudita d'aquest gè-
nere depassat avui sota una direcció acu-
radíssima — és un exemple a retenir.

-- - ‚- :-!!!

Les nostres Sessions

En el número passat prometíem als nos-
tres lectors, que avui sabrien el programa
sencer de la sessió de cinema MIRADOR cor

-responent al mes de març. Però sense ha-
ver pogut concloure les gestions per tal de
donar a conèixer un film molt notable, a
donar el qual tenim un significat interès,
hem de demanar un nou ajornament.

' De totes maneras podem avançar que en
la primera part del programa figuraran un
documental, un film de dibuixos animats i
Rien que les heures, film d'avantguarda
d'Alberto Cavalcanti, autor de La petite
Liti que ja coneixen els nostres amics, i
que volíem portar a Barcelona a donar una
conferència.
Esperem que aquests sabran disculpar

aquest retard a celebrar la sessió del mes de
març, degut únicament al nostre desig de
no confeccionar els nostres programes sinó
a base d'obres noves i interessants alhora.

La mà corn a símbol plàstic té per a nos-
altres un interès remarcable. Abans d'ara
ens hem referit a l'escena de lluita a Va-
raété, el curs de la qual es reflectit per
E. Dupont mitjantçant la visió de l'estre-
miment mortal de la mà del vençut.

Recordem les possibilitats expressives,
que les mans en grand plan tenen per a
reflectir estats d'ànim de violència, nervio-
sisme, passió, impaciència, etc.

Mai, però, no ens ha estat possible de
veure una mà amb una força expressiva
semblant a la que apareix en la famosa pel

-líeula de Pudovkin, Tempestat a l'Asia. A
aquest film soviètic — el film que en la nos-
tra vida d'espectadors ens ha estremit amb
més brutal violència, ens ha sacsejat amb
força més terrible i ens ha deixat un re-
cord més viu — un comerciant anglès és
ferit en una reacció deis indígenes contra
el despotisme de la intervenció europea. E1
comerciant anglès alça la seva mà plena
de sang. Pudovkin ens la mostra amb una
insistència obsessionant., creuant -hi imatges
de la repressió anglesa, colpidora dels in-
dígenes. La mà es aleshores un signe tor-
bador, punyent que se'ns clava als ulls i al
cervell. Aquesta mà plena de sang, terri-
blement expressiva de tantes coses, inobli-
doble!

Hi ha, a més a més, en el cinema la visió
de la mà corn a pun objecte plàstic. A Un
chien wadalou, de Buñuel, per exemple.
Sembla que pot incloure's adí el recent film
Hands (mans) dirigit per Miklos Bàndy,
sensacionalment integrat per una sèrie de
frlans que inclouen exclusivament diverses
actituds de les mans.

Anotem, finalment, les mans corn a ex-
pressió gesticular de les multituds.

E1 control de les multituds és una de les
victòries més clares i legítimes del cinema.
A 1'écran, les multituds resten completa-
ment despullades del lamentable comparsa
teatral. I si en alguns films recents, corn el
Va^oleón de Gance, es pot copsar encara
un cent regust escènic, en altres, corn Me-
tròpolis, de Fritz Lang, la multitud és un
personatge más, impressionantment disci-
plinat, únic. Es d'aquest film que volem re-
cordar les mans de la multitud, esteses, im-
plorants, d'una grandiosa força patètica.
Darrerament hem vist el mateix procedi-
ment en una pel.lícula que esperem amb ve-
ritable ansietat: Halleluja de King Vidor.

GUILLEM DIAZ PLAJA

Sessió privada
Organitzada per uns quants elements jo-

ves, a 'les dotze del migdia de dimarts pas-
sat, tingué hoc a la Sala Mozart, una ses

-sió privada de cinema en honor de Gimé-
nez Caballero i Ramon Gómez de la Serna,
que es trobaven a Barcelona amb motiu de
la recent visita amb què ens han honorat
els intell ectuals castellans.

El programa — a base del film de Buñuel
i Dalí Un Chien andalou, un film de di-
buixos animats i La mà, film d'avantguer-
ea —, fou molt ben acollit pal reduït públic
d'amistats que assistí a la sessió.

Entre la projecoió d'Un Chien andalou
i el film de dibuixos animats, Josep Maria
de Sucre llegí una quartilla de Dalí repro-
dúint les paraules de Buñuel en La Révolu-
tion surréaliste.

Després parlaren Giménez Caballero i Gó-
mez de la Serna ; aquest darrer portant d'u-
na manera viva un paisatge de Castella a
es nostres terres.

PANORAMA
Dinar al mestre Guerrero

UNA CULTURA DEL CINEMA

La deshumanització del gest

J. PALAU
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COLISEUM

AVUI, TAMBÉ

Maurice Chevalier
i Jeanette Mac Donald en

El Desfile del
opereta cinematogràfica que vostè
veurà més d'una vegada

Vegeu	 Oïu

♦ Es un film sonor PARAMOUNT
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¿QUEPENSEU	 DISCOS
DE L 'ARQUITECTURA MODERNA? sica simfònica va prenent un gran mere-.

En poc temps 1 edició de discos de mú-

ment, i això porta als programes un eclec-
ticisme prou ample que permet als editors

Adolf Florensa.	 per tant amb més o menys retard, s'ianpo- oferir simultàniament obres de diverses ten-
Considero l'actual temptativa de renovar sarà a casa nostra, corn a tot arreu, aquest dències i escoles.

l'arquitectura molt interessant i digna d'a- nou estil d'arquitectura, que si ben bé no De les obres enregistrades darrerament,
tencid ; i comparant-la amb l'altra que eI sabem encara corn anomenar-lo, el reconei- la Primera Sim fonia de iBeethoven és de
meo record personal abasta, la de I900-1905 xem cada cop més corn a quelcom que higa les que s'emmotllen amb més facilitat enés, sens dubte aquesta d'ara la que es pre- .perfectament amb el nostre viure i manera el disc: els contrastos no són sobtats i s'hi
senta més ben orientada, perquè va a la de fer i pensar. ¿1 no ha d'ésser aquesta troba sempre una despreocupació i un desig
mateixa entranya del problema. Sigui el precisament la condició primordial de la de plaure que fa que l'obra arribi a l'audi-
que sigui l'èxit que tingui en l'arriscat pro- casa on vivim, de les ofloines i tallers on for en forma clara i gama. Es de les darre-
pbsit de crear un nou estil, la seva influén- treballem i de tota classe d'edificis on es des- res obres del seu autor que porta l'alegria
cla general no pot ésser més que beneficio- . enrotlla la vida moderna? Quan assistíem a del Rhin i és que a Beethoven no l'ha aeon-

- seguit encara el dolor	 ue no el de'x ra9a
les .

En aquests discos que contenen aquesta
simfonia, omplerts per l'Orquestra Pau Ca-
sals, hom hi troba un enregistrament que
no pot ésser més fidel, que arriba fins a
conservar l'ambient amb qué se'ns ofereix
i estem acostumats ad a sentir música.
Tan exacta és la reproducció que a esto-
nes pren aquell timbre metálíic que pro-
dueixen les parets del ((Palau)) plenes de
vidre i rajoles. Això esdevé més a l'andante,
en el qual l'expressio i l'accentuació són
ben sentides. Als altres temps desapareix
molt això i permet seguir clarament la in-
terpretació de l'Orquestra Casals, que, com
sempre, és fidel al bon gust i a l'art del
seu director.

Lá Marxa Russa d'Iwanow, que ens ofe-
reix l'Orquestra Simfònica de Filadèlfia, és

L'ar uitecte Lluís Bonet ens ha enviat a uest ro ecte de fabrica. actualment en cons- I 
una bona mostra en sonoritats reeixides

q	 q	 T 7	 f^	 dintre d aquell ambient oriental a qué són
trucció a Sant Adrià del Besós, el qual hem considerat con la seva resQosta a l'enquesta	 sempre tan aficionats els autors russos No
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MIRADOR cal ésser breu i concís. En tal sen-
tit, dones, concretaré corn segueix : Joan Bergós

decididament el ireu vot per I'ar-
q

Dono Veig ,l'Arquitectura nova corn la genera-
úiteotura	 nova.	 Jo	 sóc un	 fervent entu- lizació abusiva a	 tots els programes d'edi-

slasta de les noves modalitats.	 Expl%car-ho ficació de les composicions i elements pro-
fóra prou	 bon tema	 per un	 llarg	 article, pis	 de •la	 puixant	 construcció	 industrial.
però resultaria excessiu per una enquesta. Aquesta des de fa algunes dècades ha arri -
Altrament és ben segur que no arribara a bat a casos frapants per la seva nuesa i
explicar prou bé el porqué de tal preferin- verisme descarnat,	 revaloritzats	 sovint	 per
cia,	 •erò :la realitat és	 que	 així ho	 sento. la gran amplitud de mides, per la magnitud.
Jo, em dic : Si el Palau Nacional de l'ac- Al	 costat	 d'això	 l'arquitectura	 pròpiament
tual	 Exposioió —	 edificacid central	 de	 la dita s'ofegava entre el llibertinatge del mo-
composicló del conjunt de Montjuïc — ha- dernisme	 i	 els	 receptaris pastitxismes	 del
gués estat projectat segons les normes de neoclassic.	 Es comprèn que arquitectes ap-
l'estil gòtic, tothom ho hauria trobat	 fora tes per a la teorització s'enamoressin de la
de hoc, sense ni preocupar-se de buscar-ne construcció industrial i la presentessin corn
la raó.	 Dones bé, jo ja trobo fora de 1.Ine a arquitectura completa posant,hi els prin-
que s'hagi construït segons unes normes di- cipis de renovellament de l'Arquitectura to-
guem-ne de erenaixemente, que en realitat ta, recollint i concrecionant i arribant al If-
indiquen un «ensopiment» o una	 (rutina),, mit	 les	 múltiples	 reaccions	 iniciades	 con-
ja que el veritable renaixement fóra asen- tra Pafrós modernisme.
tir» l'hora actual, amb totes les seves parti- Corn a punt algid de reacció arriba a
cularitats i vibracions. I és precisament amb l'exageració i a ]'arbitrari, i així,	 entre al-
aqúesta idea d'actualitat, que he volgut con- tres coses, els seus panegiristes
oretar simplement el meo estat d'ànim, en pretenen	 avantposar al sentit constructiu
la qüestió que ens ocupa, perquè vull creu- la dada mecànica del càlcul,	 volent-la	fer
re que per a tots el farà ben comprensible.

Corn	 lamentoa arquitecte,	 profundament
directriu, quan només pot donar un control

la	 de
a	 posteriori.

veure que	 quasi absoluta totalitat	 corn- Proposen crear els edificis i els seus ex-
panes	 siguin	 insensibles	 als	 presents	 ne- tres	 amb	 un	 oriteri	 maquinista	 i	 d'eina,
guits. Trobo penosissim que precisament si- quan l'espiritualitat básica d'aquells és 1'ar-
guin ells els qui visquin resignats i fins fe- relament,	 la	 inamobilitat	 i	 la	 tradició	 vi-
liçment,	 en	 una época	 d'encallament	 que vent.
fins fa poc transcorria, corn si mai més fos Presenten com a formes arquitectòniques
possible de manifestar un nou estil d'arqui- simples les més rudimentàries geomètriques,
tectura,	 en	 aquest	 món	 precisament	 tan la qual cosa és una pueril i evident confu-

complex
I

síó en element tan fenomenal.
Dec lamentar igualment que quasi	 tots Divaguen molt	 sobre l'alta	 valor de	 la

els nostres ((propietaris )) no arribin a sentir
els afanys de tenir construccions que reflec- I

plasticitat i de la modenatura i en	 actuar
no passen de confegis- tristos prismes i cilin-

teixin la vida del nostre temps I que difi- fires sense modenatura o amb una de mi-
cu'"Itin	 així el	 despertar	 deis	 nostres	 arqui- sèrrima.
tectes. Cree que les seves qualitats positives dei-

Considero que el moment actual — d'al- xaran una empenta sanitosa (passada i'exa-
guna desorientació encara, sobretot a casa cerbació deis que en fan excessivament una
nostra —, ha de resultar decididament bene- panacea sistemàtica) i que	 un deis profits
ficiós. Això d'ara no és resoltament corn el més grans que podrà produir, donada la se-

)(modernisme» de fa alguns anys, sense prin- va predilecció per l'estructura dlntellada, se-
cipi o, si més no, amb un principi absoluta- ra	 redescobrir els	 ordres	 clàssics	 a	 fons	 i
ment	 banal.	 Ara	 és	 tota	 una	 altra cosa• directament	 sense	 passar	 pels	 tractadistes
Tenint corn hi ha unes raons solidíssimes, del	 renaixement i fer-ne l'assimilació apro-
és ben lògic esperar que al capdavall, amb piada al nostre temps, que insinuen alguns
més o	 men y s desorientació i	 entrebancs i • arquitectes d'aquesta tendència.

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
' ORTS, 481 t Telèfon 33421

LES ARTS *c" DISCOS
El mobiliari a	 cl'Exposiió

SECCIÓ ESTRANGERA

Ningú no deu haver cregut mai que els
esforços collectius que ha comportat I'Ex-
posicló Internacional de Barcelona repor-
tessm un immediat fruit econòmic ; i, amb
tot, davant de la considerable realització,
tots plegats hem guanyat culturalment amb
nous coneixements, anb suggestions i ex-
periéncies i amb saber de la situació ac-
tual de la tècnica en diverses i determina-
des arts i indústries.

D'això, res no hi ha escrit. Es probable,
però, que les nostres estimades cases edito-
rials no editin gaires monografies i llibres
que, relacionant-se amb seleccions de l'Ex-
posició, interessin a la 'gent d'art i a la
gent d afioi o de carrera. Aquesta manca
absoluta de valoració i contrastació explica
i fa estimables les més petites recensions,
encara que siguin a l'estil de catàleg. Per
la nostra part ens cenyirem a unes petites
impressions a la vista deis mobles en els
palaus estrangers. En un altre article estu-
diarem la producció dels moblistes de casa
nostra.

En el pavelló de Iugoeslàvia, tan petit i
interessant en tots els ordres, la fusta hi té
el més fort relleu ; hi ha mostres excellents
de freixa i roure per a la construcció de
mobiliari. Hi ha alguns mobles, pocs, de
concepció un xic desmesurada. Interessant
i ben trobada Ilur construcció (en roure) i
simplificada muntura.

La rústega cabana de Noruega pretén és-
ser moblada a la manera humil; però si no
fos 'per la inferioritat de les matèries ningú
no ho dina. A la secció oficial del palau Vic-
tória Eugènia, poca cosa i sense relleu.

Suècia s'ha lluït de debò. Hi ha un bell
amoblament en erable gris — pet a una
sala — que no arriba a ésser exdessivament
ornamentat. Aquest i tots els altres mobles
moderns i els tradicionals que presenta la
S. A. Nordiska Kompanied d'Estocolm fan
un conjunt di.gnissim de técnica i gust molt
segur.

Finlàndia ha presentat alguns mobles re-
solts amb la técnica més moderna, però
d'aparença tradicional. Hi ha unes mar-
queteries perfectament encaixades i justes
de tons. Molt ben acabats de bes mans dP
1'eben'.sta i de vernís. Es de remarcar ex-
traordinàeiament l'aparent indiferència i nor-
malitat d'aquestes 'peces.

La presentació oficial d'Austria sense cap
valor: uns cadirals amb tota la pompa ml-
seriosa de noble arruïnat . Magnífica la pre-
sentació de la casa Thonet. La fabricació
de cadires, en particular, ha evolucionat
molt ; partint del popular emoble de Viena»,
de fusta de faig, corbada, aquesta firma
ha assolit diversitat de models d'estructura
sïmple • eficient i visiblement simpática.
Bons exemples de moble estandarditzat.

Hongria ha valgut fer-nos conèixer un
conjunt prou nombrós d'obres de diferents
oficis artístics i mostrar així que no eren
ex• epcions els encerts d'unes"poques peces.

Hi ha sis o set amoblaments diversos,
' representen altre tants conc	 ique s e eponsrn

d'amoblament ; no hi ha cap mica de bana-
litat en ells : ni migradesa en els senzills,
ni ostentacions gratultes en els més impor-
tants. Tot hi íís .precís i res no es pot treu-
re ni afegir. A més a més, tot és de quail-
tat ; la caoba, per tant, hi peen un presti

-gi desconegut. A casa nostra, sembla que
no és pas tan ben tractada corn ho és aquí

En els panvs laterals d'una vitrina, h
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ha uns deliciosos plafons on el tallista ha
fet, sota una inspiradíssima disposició de
motius, una vivent realització rica de re-
cursos, que molts deis nostres decoradors
hauran sabut apreciar. E1 conjunt és re-
marcable per la ben detenrninada i reeixida
orientació.

Encara que no hi ha cap secció especial-
ment dedicada al moble alemany, en com-
pensació els aleman ys han escampat per tots
els palaus de Montjuïc uns Instruments
molt idonis, superiors en simplicitat i con-
fort a tot a41ò que coneixíem en cadires fe-
tes per a seure. Damunt d'una d'aquestes
estructures de tub vinclat d'acer niquelat
amb seient i respatller de teixit vegetal, es
pot afirmar llur excellent servei utilitari i
definitiva valor estética.

La brillant aportació francesa a l'Expo-
sició — com va ésser-ho ja a l'Exposició
Internacional del Moble — ha estat la més
completa i important de des seccions estran-
geres.

Els ebenistes francesos se'ns mostren, en
conjunt, continuadors sensibles d'unes tra-
dicions en el moble de luxe.

En eh diferents estils, on es pot dir que
reposa i s'esplaia de tant en tant l'elegant
gust parisenc que constantment evoluciona,
el moble ha tingut unes tendències prefe-
rentment de valor artística que no pas de
finalitat utilitària. (Això s'esdevé també a
casa nostra, però es resol sovint, si no en
grotesques pensades, en lamentables pas-
titxos.)

La perfecció del estils francesos prové
de la constant collaboració d'autèntics ar-
tistes am'b moblistes excel1ents ; aquests ar-
tffexs collaboren a les diferents modalitats
en yoga de la seva época amb un matís
distintiu que fa remarcar la seva particula-
ritat étnica.

En l'actual presentació al palau Al-
fons'XIII no hi és — ni en cap altre secció
estrangera — representat el darrer mot d'or

-dre de l'amoblament : el propugnat per Le
Corbusier, de suprimir el moble independent
I encastar els prestatges i calaixos a les pa-
rets de l'immoble, convertint així en portes
practicables allò que ara són panys de paret.

L'absoluta majoria d'expositors francesos
ha prescindit del prestigi deis seus Lluïsos
1 Imperi, noses sentimentals al temps que
som ; i ens ha donat la interpretació parti-
cular de la 'penúltima moda, la que encaro
considera e1 moble corn a objecte indepen-
dent i de valor propi.

Aquest mobles rectes i llisos corn un bloc,
o dos o tres blocs sobreposats o encastats
l'un a l'altre, tan rígids, 1 tan valorats pels
germànics, han estat humanitzats tot en-
riquint les superfícies llises amb fustes fines
I rares; especialment amb arrels de tuia i
de noguera ; i llunv de fer un dogma de la
líniadreta, suavitzen els contorns i una pe
tita ondulació apareix allá on ha convingut
justificadament per al luxe volgut i el con-
fort amable.

La modernitat 'més remarcada és la con-
cepeió. El moble no és, molt sovint, un
bloc, precisament ; però queda muntat corn
una sola peça ; no apareix enlloc, ni és ex-
plicada, la construcció ni l'encaix de mun-
tants i travessos, i així 1a muntura queda
ignorada i refosa en el conjunt projectat.

Els decoradors i projectistes francesos,
doncs, en no jugar amb socolades i coroni -
ses, columnes i capitells, i bandejant tot
ornament alié a l'estructura i la qualitat
deis materials, especulen amb la diversitat
de 'plans i de volums i "la coloració i idonei-
tat de la matèria. A aquesta concepoió del
moble, els avenços de la técnica de la cons-
trucció permeten amb relativa facilitat unes
realitzacions quasi impossibles en altres
temps i perfectament admirables en aquest
cas.

Al palau d'Itàlia, també, mobles de
caient modern, de grans superficies planes,
aplacades de fulloles de diverses fustes cer-
cant amb el joc de contrastos la compensa

-ció a la manca d'ornaments. La moderna
concepció en aquestes obres, però, és més
aparent que sentida. Per .aquesta causa, els

. resultats ens fan una mena de recança.

JOSEP MAINAR
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dejen bé prou que tota construcció tenia un dintre del conjunt d'efectes ilaanpants que
fi a satisfer i que tota ella devia estar sempre porten aquestes obres.
d'acord amb tan important missió, i bé cal	 Dobla l'anterior una Dansa de Glazou-
pensar ara que aquesta teoria, prou justi- nov, compositor que no sovinteja en els
ficada durant tota l'existència de l'home	 programes de discos i que té moltes obres
des de la coya primitiva, ha de continuar que s'hi prestarien.
manifestant-se sense cap mena de contra-	 * * *
dicció. Si •uccessivament horn ha anat dei-
xant un veil estil per emprar-ne un altre de
nou, més d'aco'rd amb l'època, ¿no és ben
lògic que a nosaltres ens toqui abandonar
el capitell més o menys jònic i l'entaulament
ami) més o menys riquesa de motllures, que
en nom d'una tradició inadeqüadament uti-
litzàvem, i vulguem posar més de manifest
l'estructura de la construcció, i sense <(enri-
quir..lan .amb «ornamentació,), busquem di-
rectament la utilitat, la .proporció i i'emo-
ció estètica?

Jaume Bayó
Corn a suscriptor de MIRADOR veiem amb

molta joia els propòsits de pesar el setma-
nari en un hoc d'avantguarda sobre altres
publicacions de la nostra terra ; però no po-
dfem pensar que se'ns demanés el nostre
oriteri sobre les noves mòdalitats constructi-
ves que, més o menys adaptades a les neces-
sitats, tendeixen a imposar-se en fer ús deis
moderns materials de construcció.

Vo1dríam ben bé complaure-us dient el
que pensem i corn judiquem aquest intent
de renovació de l'art deis nostres temps.

Agraint la consideració rebuda, ens ape-
na tenir d'ajornar "l'estudi que ens propo-
seu, perquè estic .ficat en els afers de l''Ex-
posicló •que exigeixen una continuïtat de
treball, pel qual emotiu no podem entretenir

-nos en les coses que més ens afalaguen.
Creiem que passada aquesta fressa tindrem
el goig de poder-vos complaure.

Subscriviu -vos a la

GASETA
DE LES ARTS

t^edacció i idmims /ració

Vía .Laietana, 37 : BARCELONA

sa ; els principis de reducció o, més ben dit,
eliminació de tot a11ò que sigui només de-
coratiu, i d'adaptaoió de la forma a l'es-
tructura, per bé que no es poden admeére
amb el carácter absolut que un innocent
fanatisme voldria ara donar-los, fan sempre
]'efecte de tornar una mica a hoc les coses
que en són massa allunyades.

El que molesta del nou moviment és més
aviat l'actitud profética i corn si diguéssim
illuminada deis seus entusiastes ; sembla que
e1 sol fet de posar finestres angulars on no
fan cap falta, o Temprar inversemblants
combinacions d'equilibri nemés que per fer
parada, amb .afany de nou ric, de les possi-
bilitats constructives del ciment armat, si-
gui prou per sentir-se geni creador i inno-
vador. Així mateix, les diversions literàries
i pseudo-filosòfiques entorn de .les nover for-
mes prenen, en general, el to pretensiós i
ridículament buit que sembla constituir el
desgraciat acompanyament de totes les es-
epics artístiques d'avantgl arda.

Però això no ha de fer-nos perdre de vis-
ta cI valor positiu de moltes de les noves
realitzaoions. Avui tots esteren conformes a
trobar magnífica la música de Wagner.
Quan horn recorda, perú, els enfilalls de
nicieses que, en.els seus temps heroics, va-
ren arribar a dir els que la defensaven i el
mateix mestre, sembla mentida que una
cosa tan bona hagi pogut ésser propugnada
amb arguments de tan pocà substància.
Ningú no es recorda ara de les filosofies

wagnerianes, però en canvi la música triom-
fa plenament i universal. Aixà hem de de-
sitjar que esdevingui amb l'arquitectura no-
va; que siqui la seva qualitat plàstica la
que Ii doni vida robusta i llarga.

Jaume Mestres
Corn en tota enquesta cree que en la de

Setmana Santa a Sevilla
Excursió acompanyada i a realitzar
en un magnífic Autocar Pullman

baix la direcció de
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Si en escoltar música de Strauss s'ha vol-
gut pensar en Mozart, no será precisament
per l'òpera Salomé del primer. Es dificil
pensar qué hi cercana Strauss en l'obra
d'Oscar Wilde, que sembla feta per a un
temperament antagònic al del músic ale-
many. El resultat d'aquesta unió fou una
partitura en la qual es troba la voluptuo-
sitat oriental servida amb una orquestració
germànica, i tot plegat a estones, com en
la dansadels veis, cuinat amb ritme de
vals vienés. A 1'esoena, amb el cap sagnant
separat del trono i al davant els esgarrifa -
ments frenétics d'una dansarina, les sono

-ritats disperses i estridents de l'orquestra
poden fer bonic, però fora del teatre, ni en
el concert, ni encabides en el disc, no tenen
cap sentit. 'En l'enregistrament de l'audició
de l'Orquestra de 1'Opera de Berlín es
troba el desig del mestre Klemperer de reei-
xir i val a dir també que la impressió és
prou bona i clara per a detallar i'orques6ra-
ció ampul.losa d'aquesta obra.

***
En un altre disc de Regal que omple la

Simfònica de Madrid se'ns ofereixen dues
dances de Turma. Ensueños i Orgia. que
el seu autor Turma qualifica de fantàsti-
ques, amb tot i que a estones tonguin una
vulgaritat de temes ben manifesta. Música
colorista que té tot el valor en el contrast
deis diversos timbres instrumentals si aquests
no són ben precisos, i corn que no ho poden
ésser al disc perd molt.

*	
J. G.

Primera Simfonia (Beethoven). Orquestra
Pau Casals. Cia. del Gramòfon, AB 556;
557, 558•

Marcha del Jefe Caucasiano (Iwanow).
Danza Oriental (Glazounov). Orquestra Sim-
fònica de Filadèlfia. Cia. del Gramófon,
A,A ï6g.

Salomé - Ball de Salomé (dansa deis veis)
(Strauss). Orquestra de l'0¢era de Berlín.
C.' del Gramòfon. AB 538•

Danzas fantásticas Orgía y Ensueño (Tu-
rina) • Orquestra Simfònica de Madrid. Re-
gal, D 410007.

Salomé. Cía. del Grambfon.



Un 'hall d'hotel en l'època de les faldilles
curtes.

— He dubtat entre aquesta agulla i un
Un hall d'hotel d'ençà de la moda de les 'braçalet.

faldilles llargues.

	

	 — I per què no et quedaves el braçalet?
— Perquè miraven.

(Judge.)	 (Ric et Rae.)

I^ 1'	 _

— On edn anurshc llannc nna dh al rar_

u u

3.

"

h

I11 1

tell?-	
-

— Corn que així corn així heu d'estar des-—'No me'n parleu ! El Xelín s'ha menjat	 L'amo, — Ja fa prop d'un mes que veig
pert, que em voldríeu aguantar aquesta	 l'últim aquest mati mateix, 	 la mateixa pols a la coronisa.
criatura un parell d'hores?

	

	 (Ric et Rae.)(]age )
(Passing Show.)

Exposició de Barcelona
de 1930

OBERTURA DEL RECINTE
Dies feiners, a les deu del matír' Dies festius, a les nou del matí

TANCAMENT DEL RECINTE

Dies feiners, Ales nou de la nit Dissabtes, vigílies dies féstius
I dies festius, a les den de la nit

PREUS D'ENTRADA
Dies feiners, 1'05 ptes. Dies festius, 1'05 ptes.
NOTA :	 En aquests preus va inclòs l'impost de Protecció a la lnfància.

Palau Nacional Pavelló Reial

Obert cada dia,	 des de les deu Obert cada dia, de deu a una del
del matt a les quatre de la tarda. matí i de tres a set de la tarda.

Entrada .	 t'05 ptes. Entrada gratuita.

Palau de l'Art Modern Palau de les Missions

Obert des de les deu del matt fins Obert cada dia, de deu a una del
a les quatre de la tarda. matí i de tres a vuit de la tarda.

Entrada gratuita. Entrada : o'So ptes.

Poble Espanyol ^i públie podrà contemplar cada dio
les fantàstiques iUuminacions i els

Obert cada dia, des de les deu del jocs d'aigua.
mati a les nou del vespre. Dissab- Dies feiners, d'onze a una del ma-
te,	 vigílies	 de	 dies	 festius	 i dies ti i de quatre a	 sis tarda.	 Dies
festius, obert fins a dos quarts de festius,	 de deu a una del	 mati i
deu de la vetlla. de quatre a sis t arda.

Entrada or&nària :	 1,05 Ates.
Brollador Uummós i cascades en com-

E's altres Palaus oberts al públic po•
binacions	 alternades.

drdn	 ésser visitats	 cada	 dia,	 de Cada dia, de sis a vuit del vespre.
deu a una del mati i de tres a
vuit de la tarda. Gran Parc d'Atraccionsw

Pavellons d'Artistes Reunits

Tes selectes de l'Art i la Moda. Dies a8 i 2 9 de març i i i z d'abril, a les sis
"de la tarda. Exposició de models de vestits, pelis, etc., per importants cases.

NOTA. — Per a tiquets, al Restaurant Maison Dorée ; preu 15 pessetes. Entrada
limitada a las persones.

..... P,er.adetalls al Pavelló d'Artistes Reunits. Telèfon 34135•

ENTRADA. D'AUTOMOBILS .4L RECI NTE

Dies feiners . 4 pessetes
- '.	 Pies	 testius	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 .	 .	 .	 .	 z	 n

NOTA:	 Els passis gratuits d'entrada al recinte són vàlids fins a nou avis.

Pastilles ASPAIME
Cursa radicalment la TOS

porque combaten les eves causes
S Catarros, ronquera, angines, laringitis, bronquitis, tuberculosi
pulmonar, asma, I toles les ateceions, en general, de la gola, bron-
quls, I pulmons. — Les Pastilles ASPAIDIE són les recepta-
des pels metges. — Les Pastilles ASPAIME són les pretendes
pets pacients. —Les Pastilles ASPAIME es venen a UNA
peseta la capsa en les principals tarmàeies I droguerir¢.

- F,specialifaf Fermacèutloa del Laborafon SOKA TARO
Carter del Ter, ¡e	 •	 7elejoa 60791	 BARCELONA

Subscriviu -vos a MIRAD 01k
SETMANARI CATA LA

Palai, 62. - BARCLLONA

BUTLLETÍ DE SUBSCRIPCIÓ

que vtu a ....-

carrer —	 -_-_.__ n.' — se subscriu a MIRADOR
pel preu fixat de 2'50 ptes. trimestre.

de_.___-dc 19..

fignatara

Anunciar
a

MIRADOR
és donar a conèixer

un producte
per tot

Catalunya

Laietana, 18, pral., B
Director

Caries Ossari®

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

AIGUA
DE ROCALLAURA

La deu més rica del mon
si vosté pateix d'Aibmeleárla, lltlislsIrles (usi de pedra), Bronquitis  prn•golt etotee, Nefritis eraelee, es curaràradicalment amb
AIGUA DE ROCALLAURA

S'expènamb ampolles de litre i de mig litreI en garrafons de vuit litres
Dfalrtbaidors generala

FORTUNY, S. A.Cansas HOSPITAL, 32, Y SALNEm6N, i3

Llits daurats i de ferro : Mobles de metallParasols, Cadires, Bancs i altres articlesper a Jardí i Platja : Material sanitari, etc.
.^ lJnic despatx de la Fàbrica:

\- Balmes, 2. -BARCELONA

EL

I^ SULFOPILOL

Remei cientific

	

-, __	 contra la calvicie
AEI-IAYWIflTIIfffl W

I

Q
AIREBE tots els calbs ho són per la sebor-

rea, aquesta hipersecreció ,del cap,
que es manifesta amb l'aparició de la

	

-_	 caspa. La seborrea és el començament de la
calvície. Combatre aquella és evitar aquesta.

No es coneix altre específïc contra la se-
borrea que el sofre. I no es coneix ms que
un medicament que permeti utilitzar aquestes
propietats del sofre: el SÜLFOPILOL, ara
de nou ofert al públic.

El SULFOPILOL no. és, doncs, un pro-
-_ducte empíric,casolà, o de perfumería, prepa-

rat sense reponsabilitat científica. Pel contrari,
està fet per facultatius catalans i basat en fór-
mules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
E. s l'únic remeí que Ii a^onsellerà el seu met-

6	 _	 ge, sí el consulta. Amb el SULFOPILOL evi-

	

__	 tarà la caiguda del cabell en qualsevol mo-
ment en que es trobí el seu procés de calvicie.
Amb el SULFOPILOL tindrà, demás, sempre

	

. . . __	 í perfectament el cabell net i sec, evitant que
la caspa Ii malmetí la cabellera i Ii faci lleig i
brut damunt el coil de la seva roba exterior.

,II	 En centres d'especïfics, al preu de 7`50 pts. 	 I

I E1 millor Laxant = Purgant

CARBUR DE CALCI, Fàbriqur.. a Bergs Barcelona) i Cur-cubion (Corunya) :: OXIGEN qy % DE PURESA, Fàbrique,a Barcel ®na i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriquesa Barcelona, Madrid i València .: FERRO MAGNESIFERRO-SILICI :: SOCARRIMAT i SEGAT de fils i pessee' eda, cotó i altres teixit. :: CALEFACCI6 INDUSTRIALAe laboratoris i domèstica :: GENERADORS. BUFADOR.MANOMETRES, materials d'aportació per laSOLDADURA AUTOGENA
Pressupostos, estudis, consultes i assaigs, gratis

Demaneu

I
Socìelat Espanyola de Carburs Motal'Iics
Correua: Apartat 15 	 Mallorca, 23 4	Teue.e vru ITale(.: °CAABOnnx' 	 BARCELONA

IMP. iAxiOTIVIARBU.CAUWNYkila-a'ikíL01M
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