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Una altra dictadura?
Seria la tercera.
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Estava previst i escrit que amb la caigu-
da de la Dictadura vindria una època d'agi-
tació molt caòtica. Però no estava previst
que tota aquesta agitació es limités a unes
quantes conferències. I, per ara els únics

episodis de carrer que s 'han produït han
estat motïvats per .aquestes conferències.

Era natural que después de més de sis
anys de Dictadura els politics volguessin
precisar la seva actitud. Era natural que
víngués l'època de des definicions i que les
grans «vede•tes» de la política reobrissin la
botiga i anunciessin la mercaderia amb
grans conferències. La gent, particularment
Espanya enllà, sentia i sent la necessitat
d'enrobustir I'esperit de ciutadania, però
semblava que no tingui pressa a enregimen-
tar-se en cap Partit.

Les conferències han estat, doncs, la pri-
mera manifestació política. I no direm que
hagin vingut a augmentar el caotisme, per-
què en conjunt, des de la de Sanchez Gue-
rra a la d'Unamuno, passant per la de
Melqufades Alvarez, constitueixen una mag-
nífica acusació a la Dictadura i un docu-
ment que comptarà en la història de la fi
més o menys llunyana d'un règim. Però
darvera aq iestes con ferències ao isi ha res,
i també és natural, perquè no van més enllà
d'una declaració de primeipis, del primer
anunci de la mercaderia, de la presa de pos-
sessió d'un hoc més o menys ferm.

Al marge d'algunes d'aquestes conferèn-
cies s'ha produït gairebé cada vegada una
certa agitació. La intervenoió d'Unamun a
ha donat hoc a, greus incidents que el Go-
vern, amb molt bon encert, ha deixat pu

-blicar a la, premsa.i ha sabut desinflar amb
innegable habilitat;

Sobre l'estat d'agitació produït per aques-
tes conferències i aquests inoidents hem
sentit els comentaris més oposats. Mentre
uns diuen gcie tot això és demagògia in$-
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tit i .per tant perillosa, altres alleguen que
cel crear un estatrd'agitació , sigui corn si-
gui i que cada espuma pot abrandar el foe
sagrat.

!No sabríem mirar amb indiferència aqu, st
esclat de passió motivat per sis anys d'un
règim ferris que havia eliminat corn a per-
mcioses tota mena de llibertats. I per la
mateixa raó que aquest període de confe-
rèneies i d'agitació que es produeix Espanya
enllà, tradueix entre els nostres veins l'an-
hel d'una llibertat que es concreta amb el
canvi áe règim, •nosaltres els catalans, que
tenim comú amb ells aquest problema i un
altre problema particularista que volem con-
ciliar amb el màximum de llibertat per a
tots, respectarem aquest moviment tant si va
encaminat a la formació de grans partits
espanyols, corn si per impotència es limités
a crear un estat d'agitació que acabés amb
un foe d'encenalls.

Volem recollir no obstant els dos punts
de vista contraposats que veureu exhibir en
les converses que es fan al marge d'aquest
estat d'agitació • Tins diuen que algunes d'a-
questes conferències, l'expectació que les
ha precedides i els episodis que en alguns
Casos n'han estat la conseqüència no me-
reixen cap respecte. Cenyint-se a les confe-
rències d'Unamuno i d'Eduard Ortega i
Gasset, el mot demagògia és el comentan
obligat del sector temorec, i la profecia
anunciant una tercera dictadura, la de la
guerra civil, és el truc definitiu que dóna
el cop ais contraopinants.

UN PERIODE D'AGITACIÓ Els Dijous —^
-.-	 Blancs
Dues menes de catalanisme
Des d'aquestes pàgines s'ha dit que Mi-

RnDoR era el periòdic de l'home del carrer,
que no pertanyia a caQ Qartit 1,olític, en-
cara que se li puguin retreure simpaties i
antipaties. I encara . que no ho haguéssim
dit mai, el nostre lector se n'hauria ado-
net, Qerquè en més d'un any de vida que
com5tem, han abundat les ocasions — Qer
bé que no les hàgim pogut aprofitar to-
tes — de manifestar-nos. Hem exercit una
tasca de comentani i de crítica raonada, en
la qua!, no cal dir-ho, ens han ajudat mol

-tíssim els amics que honoren aquestes à-
gines amb llurs treballs. Tenim la preten-
ció d'haver creat un òrgan on, respectant
les normes sense les quals no es forma part
d'Europa, cadascú ha pogut expressar-se
amb llibertat.

No volem parlar de l'acollida que el to i
l'esferit del setmanari hagin pogut trobar.
De totes maneres no será sobrer de consta

-tar la desorientan' que l'immancable babau
no ha pogut dissimular davant alguns co-
mentaris i algunes actituds nos tres.

Ens referim al primari arborat de fe cega
i introntollable, incal,aç de destriar, per al
qual tot és 'bó mentre s'ho pugui empassar
cuinat en catalanisme. I corn que els mun-
tad'ors de "tinglados" ja miren prou d'a-
manir així llurs iniciatives, el primari ho
accepta tot a ulls clucs.

I això no ha ocorregut pas solament en
temps de •fa passada dictadura. Ha estat un
mal que flagelià el pals abans d'ella, i que
és de témer que rebroti, corn d'altra banda
ja se n'observen simQtomes.

Per un catalanisme mal entès, no era pos-
sible de ter reserves a res català, qer atro-
tinat que fos. Per exemple; calia creure en
certes glòries, sota 7erill d'ésser titllat de
mal patriota; era mal vist malparlar dels
Pomefs de Joventut o de l'arquitectura del
Sr. Puig i Cadafalch, etc.

Per cada esl,ectador al qual queja l.a cara
de vergonya davant un cuplet català cantat
en un music-hall tronat del Parallel, o da-
vant un quadro de revista amb les munta-
nyes de 'Montserrat ,al teló de Ions i una
¢astoreta agenollada, n'hi havia uns quants
centenars que s'escorxaven les mans a^dau-
dint i s'enrogallaven udolant d'entusiasme.

Els qui no hem cregut en l'obligació de
moltonejar darrera interessos que els inte-
ressats volien fer jassar per patriòtics, hem
estat — devem pa 'r'cho encara — mal con-
c'eptuats pel catalanista frrimari (i el cata

-lanista priman, corn la fila de la portera
àvida de fulletons, pertany a totes les clas-
ses socials).

Avui mateix ens juguern una mica més
de bona fama davant aquell respectable es-
tament, que, d'altra banda, ja deis tenir qui
ti doni peixet, corn es diu vulgarment.

Si no respectem certs tabús, la intangi-
bilitat deis quals és predicada. pels que mo-

aquestes darreres seúmanes han volgut de- ralment o materialment en viuen; si no
finir=se : moltés ' de l's actituds: preses fan ens creiem obligats a abdicar del dret de
bonic, però el poble no té gaire con$ança crítica davant actuacions amb les quals .no
en aquests polítics corn a homes de govern. estem conformes, o davant institucions corn
Això explica que la gent no hagi corregut la "los Jochs Florals", és perquè el nostre
a envair llurs botigues i que el registre da- catalanisme és una cosa més seriosa, més
filiats estigui gairebé en blanc. El pitjor eficaç, més profunda i més arrelada que
seria que això acabés amb el torn pacific certes manifestacions de tipisme que 'es a-
de IBugallaf i de Romanones, que tot això guen d'exterioritats, l'únic que els queda
acabés còmicament i que aquest període es després d'haver-se'n esbravat un contingut,
pogués titular corn la comèdia de Shakes- les vegades que el tenien.
peáre : Molt soroll per res.	 J• C.

-- Mira, mira, un partidari de l'antic nou règim!

MIRADOR INDISCRET
Eh pantalons del Sr. Galo Ponte

El Sr. Galo Ponte, tan famós corn tots
els homes de la dictadura, havia estat,
abans, jutge a Barcelona, i tenia un cos-
turn que el feia ésser mal .mirat pels seus
companys • Després de cada nit de guàrdia,
es presentava al president de ]'Audiència i
Ii feia remarcar que, al contrari dels altres
jutges de guardia, no s'havia uiicat al Hit en
tota .la nit, treballant 1 estant a 'l'aguait
pel que , pogués succeir. Tant de zel en les
coses de la magistratura el deu haver por-
tat a la brillant carrera que tothom sap.

Però alguna nit devia fer trampa, ja que
una vegada li foren sostrets els pantalons,
amb la natural sorpresa del senyor Galo
Ponte, que hagué de fer-se dur un vestit
de casa seva per poder fer l'acostumada
visita al president de l'Audiència.

El Sr. Galo Ponte tardé molt a refer-sc
de la impressió rebuda en veure els seus
pantalons en el despatx presidencial, portats
a11í per una mà comprometedora que valia
demostrar que el laboriós insomni del zelós
jutge de guàrdia era un mèrit que ell s'atri-
buï sense motiu.

Virtuts patrícies

L'alcalde de Barcelona és un home es-
plèndid. Ja se sap que cada migdia, quan
rep els periodistes, els obsequia amb un
xereç de les seves caves particulars, capaç
de ressuscitar un mort; finesa que ha tin-
gut la virtut de desvetllar moltes vocacions
de repórter de I'Ajuntament.

El comte de Güell té encara un altre cos-
turn lloable, el de donar un duro cada di-
vendres a cada pobre que es presenta a
l'Ajuntament.

Divendres de la setmana passada, -l'alcal-
de procedia a la seva acostumada distribu-
eió • Una velleta ja tenia la moneda a la
mà, quan ell va dir-1i amablement: -

— Perdoni, vol fer el favor del duro?
— se'l miré i digué: — Ja em semblava que
era sevillano — i li'n doné un altre de ho.

Piquiponiana
En Pujols, republicà

Una frase exacta d'un discurset pronun-
En Francesc Pujols, havent fet amistat	 ciat l'altre dia pel senvor Pith durant'la

amb l'Eduard Ortega i Gasset, va assistir sessió de 1 Ajuntament:
al' sopar d'homenatge que 'horn Ii va donar	 I ara, senyor alcalde, senyors regidors
al Restaurant Pàtriia., 	 que han intervingut en aquest debat i se-

En Pgjols ocupava un hoc dula .prtsñdin- nvor Cnnsistoei,.,»
cia, entre l'aicaIde republicà de Martorell,
En 'Francesc Riera, i un deis més ardents Els «messianistes»
revolucionaris del districte de Sant Feliu de
Llobregat.	 L'obra Els messianistes, que ha mogut aEn veure'l a l'àpat i en aquell lloc anal	 Madrid tant d'aldarull, no ha estat permesamar, un deis amics d En 'Pujols al final

è 

a Barcelona.de •banquet es va acostar a saludar-1o,	 L:altre dia, en una penya es comentavadient Pu
jods, us felicito de tot cor porqué aquesta prohibició que es jutjava excessiva.-^ u ,	^ —	 ,

veig que feu pública manifestació de' les	 —Els messianistes.	 digué 8^advocat
vostres idèés republicanes.	 Gabarró, esbossant un somriure — Es de-

— Ja hò i veureu — va respondre En Pu- uen haver pensat que eren els d En Macià.

jols —, a passar-nos a la monarquia sempre
hi som a temps. Anti-feminisme pràctic

En Rossinyol i I'Ünamuno	 La dona, dins la remota antiguitat, era
tinguda per un ésser misteriós, participant

Durant la guerra, el govern italià va con- de l'àngel i del diable; si hem de ser francs,
villar una seèrie d'intellectuals espanyols a 'ens caldrà adir àdhuc (amb permís de les
visitar el front i les ciutats d'Itàlia. Entre nostres lectores) que era tinguda per més
els expedicionaris hi havia don Miguel de aviat diabólica del tot.
Unamuno i .En Santiago Rossinvol, els¿Com es possible que aquestes aberra-
quals anaven molt sovint de tronc. Don cioros ancestrals encara tinguin de vegades
Miguel tenia una feblesa pels temes de con- ressò als nostres temps i a casa nostra ?...
versa transcendental, cosa que a En Ros- Llegiu, si no vs ho voleu creure, aquest aca-
sinvol no Ii feia gaire gràcia.	 bamenf d'esquela mortuòria, que van po-

Ün dia, viatjant en tren, 1'Unamuno va der llegir els atònits manresans, .la diada
preguntar al nostre humorista :	 del dijous sant :

_: ¿Qué op%na usted, don Santiago, de la	 uPer, respecte a la santedat del día, les
inmortalidad dell alma? senyores no assistiran a l'enterrament.»

— Hombre, francamente... — va fer, ,una
mica escorregut, En RossinvoI.	

Publicitat en Llatí— Se trata de un tema capital, don San-
tiago.

— Pues mire; ya hablaremos del mismo	 En Mi:r una vegada va decorar finte-
un día que haya dos fiestas,	 nor d una ermita. El rector del poble, ho-

El catedràtic de Salamanca es va aixecar,	 me intelligent en pintura, el deixava fee,
indignat, i abans de canviar de vagó, en però de tant en tant Ii pregava :
S nyal de protesta, va declamar:	 — Aquest bocí no el pinti que ja 1 om-
- ¡Con usted no se puede hablar!	 pure jo.

A imitja tasca, el rector va comparèixer
un dia amb un pot de purpurina i un pinzell

Els barrets de palla	 i començà a omplir els buits amb unes cm-
tes i llaçades que deien «Gloria in exceisis

Hem vist un sol home amb capell de pa- Deo», ,,Pulchra est arnica mea et macula
ha ; un capell colrat per les assoleiades de non est in ea», eTu Patas sempiternus et
manta campanya anterior.	 Filius».

Això del barret de palla, s'acaba ; haurem En Mir, quan va veure aquell devessall
de cantar-li les obsoltes. Oh els simpàtics de llatinades, va rebotre la paleta per terra
barrets, durs corn una capsa que oprimien i va exclamar:
ele cranis estivals ciutadans ! Més que no	 — Si no treu aquests anuncis, plego !
un almanac ens tenien al corrent deis aven-	 El rector ya quedar,cislpit per tanta irre-
ços del temps. De blancor virginal a les veréncia.
primaveres, eren ja daurats quan la pleni-
tud de l'estiu ; durant la canícula pesaven
corn un case metàllic. A la tardor; negrosos Estil gòtic
i pessimistes seguien el destí de Hues gee-	 l
manes les fulles mortes. Encara que sim-	 El director d'una revista catalana expo-
pies atuells d'indumentària, el seu cicle de saya a un amic l'avantprojecte de fer un
vida, recordava llur nissaga vegetal. Primer concurs entre els lectors. Es tractaria de
eren flor, després fruita madura, i finalment reproduir paràgrafs.característics de cone-
desferra donada al vent. Alguns d'ells duien	 guts escriptors catalans sense citar-ne l'au-
una vida miserable, tancats tot l'hivern, i	 tor: els lectors l'haurien d'endevinar.
per Sant Joan guarnien el capdamunt de les	 Sense ganes de rebentar-li la idea, çnde-
fogueres. Aquests eren els màrtirs. D'altres	 vineu ara de qui són aquestes ratlles':'
es passaven tot l'estiu i la tardor espantant	 ,La Història, en aquest punt, és d'una
ocells, o fent-se'n la illusiá. Perquè més sorprenent tossuderia que exclou les peremp-
d'una vegada els ocells H havien let niu i torietats del fetitxisme i els dogmatismes de
els havien prestat un cert calor vivent. En	 la credulitat.»
els països freds, arribaven a ésser tan cruels	 Per aquesta mena d'estil, En Josep Pin
els homes, que els posaren al cap deis ni- guardava els qualificatius pejoratius d'estil
nots de neu. Ells, fredelucs descendents de gòtic, escriure en lituà, etc. Dons be, aque-
la terra antillana!	 Ila frase que hem copiat, és del darrer ar-

Però ara, res d'això, ningú no els vol. tide d'En Pia a La Ve». : Un intent d'in-
Qui no duu felt re, va amb el cap nu. ¿Que versió de valors. Es veu que els aires d'a-
s'han fet els barrets de palla, D.éu meu? quella casa Ii encomanen mals estranys.

¿Qui es deu haver menjat tots els barrets Potser acabaré escrivint corn el senyor Du-
de palla, que no se'n veuen enlloc?	 ran.

L'Era de les Conlerències
L'altre sector, el que viu en estat d'a-

brandament, contesta que cap canvi de ré-
gim ni cap revolució no ha estat un pro-
ducte de .laboratori, ni el' resultat d'una
combinació sàvia i precisa corn un proble-
ma de matemàtiques o una demostració de
química. Qualsevol espuma, us diuen, pot
encendre el foe, qualsevol episodi pot ten ir
derivacions insospitades. Fan també obser-
var que, per altra part, aquest estat d'agi-
taoió pot contribuir a classificar la gent i
per consegüent a determinar la formació
de partits.

Voler-se situar en el just medi entre
aquests dos corrents d'opinió és difícil. 'I
ben .mirat seria inútil, perquè davant d'un
estat de passió cadascú ,reacciona corn pot
segons els seu temperament i no corn vol.
No ens proposem imitar els vells diaris •con-
servadors que es feien un deure de pensar
-pel lector i de donar-li tots els problemes
d'opinió resum.

No obstant, i tant si us decanteu a favor
o en contra de l'agitació, tant si la mireu
amb respecte corn si la qualifiqueu de de-
magogia, haureu d'admetre que seria de
desitjar que, paralaelament a qualsevol d'a-
questes dues tendències, es les una tasca
positiva i s'anés a la creació d'instruments
de govern que asseguressin un mínimum de
llibertat si arriben al Poder, o evitessin el
retorn. al despotisme si han de viure a
posioió. Mirat fredament, la raó per que
els partits espanyols no han pogut delimi-
tar-se encara d'ençà de la caiguda de la
Dictadura, ,potser. hem de cercar-la en
pinió que es té dels homes que durant

Caram, amb el senyor
Casades i Gramatxes!

Al Palau de la Música Catalana, amb mo-
tiu deis Jocs Florals, celebrats enguany pú-
blicament, un senyor vellet i simpàtic, ves

-tit de jaqué, distribuía als periodistes unes
proves de les poesies premiades.

Acabava de passar la Reina, de braç de
d'alcalde. Dos xicotets, molt mudats, i els
maeers de ('.Ajuntament •i Diputació Ii do-
naven escolta.

— I la Cart d'Amor? — pregunta un deis
periodistes, que en això deis Jocs Florals
no està gaire à la page.
. -- La tenim suprimida des de fa temps.
No estem per antigualles — respongué l'a-
bans aldudit senyar del jaqué.

— Home, ja era hora ! — replicà, satis-
fet, el periodista.

I tot seguit volgué saber, d'un company,
el nom d'aquell senyor enemk de les anti-
gualles.

Era l'arqueòleg Pelegrí Casades i Grá-
matxes.

L'anglès s'assembla al castellà

Després del discurs de gràcies d'En Car-
les •Rahola, tot estava ja donat i beneït•

L'alcalde s'aáxecà i pronuncia les tradi-
cionals .paraules :

— Ha terminat la festa.
Algú es sorprengué del terminat.
— Es explicable — áclarf un regidor re-

gionalista —. A casa seva només parlen en
anglès.

Public distingit

Durant tot el transcurs de la Festa lli
hagué entusiasme, però val a dir que fov
completament descriptible.

— Es un públic de convidats de can Güell
-- observé un Esteve t.
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contractar una banda de música. Un amic
de Lleida s'encarregà d'indicar-los els mi-
hors músics que podien contractar • Però es
veu que aquest amic era un plaga perqué	

El dimarts de la setmana assada, el meu	 "Ima ineu-vos que m'he assat molts ans han de salvar el món, sent la fascinació de gran tradició, una	 an eïiltura. A uellesels digué :	 p	 g	 q	 P	 Y	 ^.	 q
—Ara hi ha a Lleida un senyor que amic Caries Soldevila em va cridar per te- amb els llibres i amb els museus; tot aixà la teosofia, i d'aquells capellans esmolats melodies, totes són arbitrades; no cregueu en

toca un instrument molt original, i fóra un lèfon:	 de la cultura morta, ja ho sé de cor; i ara del Tibet que es claven una forca d'abastar l'art popular d'això... la música negra és
èxit si el podeu contractar. Bs l'únic de	 —Vols venir a sopar amb Keyserling? m'ha arribat el moment de passejar, de dis- palla a les anques; i es passen quaranta una altra cosa... La música russa és una al-
Lleida que s'hi dedica, i no crec que tingui Serem l'Estelrich, tu i jo. Res de smoking. cutir, de beure, d'anar tastant i deixant, anys amb una llàntia d'oli penjada al nas.	 tra cosa... A Rússia hi ha veritable música
gaires pretensions.	 Anirem a la Barceloneta..	 perquè a mi doneu,-me el canvi i la varietat	 Keyserling , fia vist tot. això, però el r- popular.,.	 , -

I els adreçà a casa del doctor Pere Cas-	 A quarts de nou del vespre varen comps- en totes les coses de la vida."	 cord que Ii ha deixat el misteni treu el mor-	 Algú objecta, però Keyserling río es dóna
tro, que després d'un viatge a San Sebas- rèixer a ,l'Ateneu. Jo he vist molts homes	 Per passejar, per poder beure les millors ret com un conill entre els bigotis molls de mai; els seus arguments són impressionants.
tiàn introduí a Lleida el mètode Asuero. nòrdics, d'aquests que ens fan un efecte sem- copes i poder menjar els millors tails de per- xampany i d'alegria. El que s'imposa eh	 — Cadències orientals? Voleu una cosa
Els comissionats, una mica énlluernats per blant al que feia Gulliver en el país de Lil- nil, per ametrallar els públics refinats amb Keyserling és la realitat; pomposa, salvat- més vela, per plena de tradició, més podri-
la bata blanca del doctor, van dir-li, tímida- liput, però aquests gegants inofensius tenen unes llampants paradoxes que es mosseguen ge, rabiosament estomacal.	 da de cultura que l'Orient ?,.,
ment:	 cara de gegant. Es una cara encarcarada, la cua les unes a, les altres, per poder in-	 —He conegut molts sants, a ]'Asia els	 Jo no sé si Kexserling em convenceria

— Miri, d'aquí poc és la festa major del primària, poc afinada, amb uns recons que fiar el pulmó dint e la seva redingota de sants=són un persona] corrent: A Rússia tam- mal, tampoc m'ipteressa que. ent convenci, i
poble i un amic ens ha dit que vostè toca- semblen de cartó mastegat i envernissat amb sapastre delicadíssim i brillantíssim, el corn- bé.he Con-gut una colla;'de Rasputins. Una no he assistit a Gap . dé les ,leyes çonferèn-
va una cosa que en diuen el trigèmin i ve- resines molt tendres. Per exemple, recordo te de Keyserling..ha inventat la seva Escola vegada un pope, que havia inventat un truc Gies; el que em trenca el cor` és la sèva aim-
nfem...	 el famós professor Stamler a la Universitat	 patia, la seva vitalitat, aquesta manera on-

	

El doctor, doctor, en la seva fúria, els edgegà de Berlín, que té la cara exactament igual	 ginal d'explicar ]'alioli: de les sensacions...

r
sense preguntar tan sois el nom del bromis- que la d'aquell gegantàs que hi ha al cho	 "-i, 	 s ,"('	 Keyserling parla delsportuguesos, fa una
se al qua! devia estranya proposició, 	 de la nostra Seu. San caps fets per l	 o	 lla	 evocació del Brasil, salta a les cuixes de Íer

	

cultor sense refinaments, imatgeria popular.	 s	 rostides en la terra d'escudelles de la pampa.
La sorpresa d'un figuerenc	 Keyserling no és ben bé això. El cap no	 r	 Recorda poesies escrites en espanyol` "per

acaba de lugar am el cas, no és una típica,.	 e	 ell mateix, a la manera.:d^l cançoner ar-

	

Quan En Puig Pujades, de Figueres, ve testa de gegant. Diuen que aquest senyor ve	 f	 °l;s	 ^	 gentí.,.
á Barcelona, fa una devota visita a tots els dels cavaliers bàltics; que té barreja de sang. 1	 Després les seves	 bigotis
teatres catalans. No fa pas gaire temps que tàrtara, jo no ho dubto. El seu rostre té ' ^'^	 sacsegen amb una InSupèr̀nbte 	 codeso la
va anar a Romea a veure La Dolorosa. més d'asiàtic que d'altra cosa. En no sé quin	 ^f	 al	 ^,^	 t I i ,	 boira dels rascacels de Nova-..
Ventura Gasos!, el nostre teatre pairal... en	 retó de la boca i dels ulls hi ha aquell plec	 :" ,	 `l	 '1	 Una senyora " amiga rrié	 ¿ t esa ]a
fi: Puig Pujades estava a!!ò que se'n diu de saltimbanqui intellectual sublimat, que si	 reunió se'l mtTa 4	x may, ]ls de vi-
una mica tuoché •	 us hi fixeu bé trobareu en les màscares de	 v^	 t	 dre i	 +^ -spina,t

	

rtm}obal,: •$èyse^iWg^	 P a, fa
Amb aquest estat d esperit va entrar a Sòcrates que hi ha als museus, i si sou do- g	 anar el t7tDéàdor d unà má.á a N : ;,la seva

l'escenari a saludar En Davi, en el precís nats a visitar parcs zoològics, trobareu en	 r	 pell lívida i rutilant alhòè nR	 cisa-
moment que en el quarto d'aquest hi havia el rostre de tots els orangutans..	 ment uñ afrodisíac, jo ,ap$ofient
el nou empresari del Romea, senvor Pérez	 Després de pensar en moltes cares conegu-	 per fey una pregunta" a la ,ln
de Rozas i el seú amic Méndez Vigo, que des, trobo que ]a 'que s'acosta més a ]a de	 s " .: f	 —Tu creus que aqi.
estaven discutint de toros. Damunt d'una Keyserling, és la del déu de l'alegria que	 y	 capaç d'enamorar unta
taula, un gramòfon que estava tocant una adoren els japonesos. Aquest déu no em re-	 X"	 —Aquest home és et
saeta.	 condo corn es diu, però el tinc molt present, *	 xEn Puig Pujades va tenir el temps just v.o^ltat de uitxa1'fá amb un gran ventre e-
de treure el nas per la porta i sentir que lut, que Ii qsurt d'una mena de sac de frare,	 L'amabilitat-d'IS 1';Llq ^	 ha fet que
En Méndez Vigo deia :	 ^ ";	 es prolongués 'la nostra Y ' "io, per altra

aseguro—Pues le ase	 que did un natural, i amb una boca esqueixada, cínica i Ilam-
g	 q	 pant, que sembla un niu d'orenetes i una	 part l'hoste s'ha val ''. -;

más que superior... ♦ + ..	 capsa de música.	 É	 Keyserling es d2tr 'kavé7 begut aquelles
Puig Pujados es úa escandalitzar t aI'4or_	 Keyserling em penso que s'ha adonat d'a-	 d:	 '"	 y	 dues ampolles de xanípany. Això a ell li fa

rar cap al pati de butaques, dea amarga- 	 .	 el mateix efecte ue una mica d'ai ua er
mont :	 questa semblança divina, i s arregla la cal-	 fl	 g P

— Fins on ha anat .a parar, el teatre ca- ba, la barba i el bigoti corn aquest déu ja- glopejar.

talà!	 p°rim	 ^,•.	 j	 Alguns amics ja són fora, i Keyserling

u

	

Si fos pïïssible utilitzar el cap viu de Key-	 seu al piano, comença a improvisar,uaga-

Ucc pinyoet ++ frustrat	 serling, separat ; del cos, podria servir per	 j	 1	 ^',	 -	 ment alguna cosa solemne i ben tallada; d'u-
l	 na anposar-hi te cru, per posar-hi tabac de Su-t	 gran Puresa.

El dia de l'est=rena de Corpus — d'això matra o per cremar-hi algun perfum exci- z h	 (	 Diríeu que per 1'órella us entra tina mica

ja fa uns quants anys — En Route estava tant.	 de la respiració de Bach... però no, és que

preocupat, 'per si el públic li exigia que par-	 L'elegància de Keyserling és una elegàn-	 *P `,_	 Keyserling parla amb les tecles del piano,

lés: no trobava el apinyoleb,. En aquells cia de vagó de tren: soferta, grisa, sense	 t°	 corn parla amb les dents i la llengua. Ara

temps s'estilava dedicar els. a laudiments" pretensions, amb vistes a la, comoditat, a la	 r ;	 k	 ell va dient el que pensa, és un moment lí-

a la memòria d'En Guimerà	 be, si - En gesticulació, a ensorrar-se de cul en un pull-	 1`	 '- 	quid i sentimental, potser és l'eliminació de

Rossinyol es trobava present a l'cte, di- man i posar els ulls en blanc. Porta una ga-	 l'alcohol; tractant-se d'un home així, aneu

positar-los als seus peus.	 bardina i un gran barret romàntic d'ala de	 El comte Keyserling amb el .senyor Vidal Guardiola i Estelrich	 a saber el que és aquest moment de música..
En Roure, però, que en qüestions de «pi- tórtora, que sembla un núvol aturat.	 Ara són cançons russes que Ii exploten i

nvolets és borne de recursos, quan fou re-	 Ficar Keyserling dintre d'un taxi no és li moren a la boca. Un cabotin lí vid en una
de la Saviesa a Damstadt, que segons tinc espiritualista, m explicava les leses , triful-	 ran escena. La cara del déu de la rialla es¿amada la seva presència a escena i se li una cosa fàcil. Sempre hi ha una sabata que	 I	 g

exigí que parlés, digué:	 surt per la finestreta, un os de l'esquena que entès rutlla amb una gran vibració irte!- I ques. Imagineu-vos, em deja el pope, que a transparenta, pond el greix.
— Senyors... la meya obra no té altre toca el hum del sostre, i no sé per què teniu lectual i económica. I Keyserling ha trobat mi em passa urtn cosa molt curiosa: quan es	 —Això que canto ara és una cançó de geq

mèrit que el d'estar escrita en català!	 por que en un sotrac imprevist, la barbeta una de les formes més originals, més intel- mor un dels meus 1idtls; . en e} moment que losia; això és una cançó de bressol. Això és
El «pinyolet» però testé ofegat per la veu de Keyserling es ficarà dintre la gorra del ligents i més honestes de muntar-se allò que Ii fern els funerals al temple jo endevino una cançó per anar dalt d'un carro de palla

d'un espectador inclement que crida :	xofer, o que en mig de la tempesta verbal se 'n diu un "tinglado".	 1 anima del difunt que volta el cadàver pre- tirat pels bous. Això és una cançó per esca
— Ep, mestre! en «múruoipal» i encara el taxi s'esberlarà corn una magrana.	 * * *	 sent als funerals. De seguida que tenim un nyar la dona...

gràcies I	 A can Soler, de la Barceloneta, Keyser- mort a 1 església, jo em poso a ensumar, i	 Un cabotin que va pendent el maquillatge,
Considerant que era l'expansió més deli-	 * *.*	 ling és rebut per un tango desinflat i per de seguida caco l'ànima. Sóc un perdiguer que es torna ànima, i que t'adones que ja

cada que podia permetre's un espectador	 S'ha passat la tarda amb el senyor Puig totes les cues de les llagostes que es posen qáá no falla.
a bun c, pené, 

qu
 reu. I èiem m no 

és cabotin.

q
que havia suportat que la protagonista mo- i Cadafalch, i el nostre ar ueòle li ha fet a tremolar.	 g	 g	 Aquestes cançons s allarguen amb una
e-ls d'una tissi galopant mentre uns estu- menjar , totes les pedretes de les  esglésies	 La senyora Soler ha dotat un cop d'ull ala

indisposició	

funeral
  r era 	 a l mart, corn s enu

d
 - 

mandra inefable, després més Bach, després
diants cantaven aEra una vez. •,	 era una r

o

màniques de Terrassa. Keyserling té una fogons, amb la por de si no hi hauria prou posar
 que ensumaràs i res no trobava l'ànima més xampany, 

la boca de Keyserling és in-
vez... era una vez un barca muy chiquito...»,	 vianda per a uest Gar antua espiritual.	 eansable. La meya idea sobre la vitalitat i
no es registraren desgràcies personals.

	

	 d arqueologia, treu el asp s c la	
Sempre hec regut q la cosa més impor- enlloc. Desesperat, me'n'vaig anar a la casa l'èxit cada vegada es fa més precisa, mésfinestreta i respira la suor anònim del car-

Xavier
	 en un home' és la vitalitat. L'Ariosto del difunt, i vaig trobar el seu esperit dins obsessionant.

pers. De ile	 camra mortu	 quiet corn un coni

	

a en mica es va curant, i una	 de la	 bòria};	 -avier Benguereh historiador

	

	 panera de peix que li frega el,nas Ii ha va escriure el Furiós perquè cada dia es 
llet a jaç. I és que es tractava d'un subjecte rar Senyor 

Keyserling, ens en haurem d'a-

encès els dos fanals dels ulls, i la cara del menjava uns quanta quilos de pa sucat amb
No fa gaires dies els an	 alumnes del	 vi ranci. Si jo tingués l'aparell digestiu del tan gandul i tan distret que encara no s'ha-	 * * *

manos,>
 de Manlleu foren convocats pels ocher- filòsof ha agafat aquell coloret de gran çi- 

comte de Keyserling, estic segur que urn- via adonat que era mort, i és dar, no corn-	 —Li juro que he passat una nit de prime-
aosn a upa reuni d por acordar nq ca- el q e i de gran barrila,. que sembla que és 

baria a ésser un autor. dramàtic considera- Plia amb la seva natural obligació, que era ra, de primera, de primera! Aquell peix era
ha fer per celebrar dig

per
	 e] cinquan- el que li va millor.	 „ 	ble. A nosaltres, gent meridional i escanyo -	 Presentar-se als funerals, font companyia al	 excellent, aquella llagosta és la miller que

^tenari de ]a fació del colle^i•	 —Jo tinc horror al museu i a 1 erudició,	 ca
Acabada la reunió En Xavier Ben uerel M'agrada la gent i el carrer, i sobretot m'a- lida, ens perd la manca de. resistència; quan	 dàver.	 m+he menjat mai... I aquestes persones...

	

g	 no ens falla el fetge, ens falla una cosa pit-	 Keyserling riu diabòlicament, i demana un aquesta camaraderia... Quan penso amb l'ar-

neriq

antic

ues 

al

que

umne

conté

t fou

un deis

cridat

capíto

a part
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lamo
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- graden
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intuïc
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les co . No m + entre jor	 vi del país que serveixi per desengrassar.	 quitectura romànica!...

tJ	 P
rostat severamen per certes evocaions P - tinc massa a contemplar ó coses. 

à
Jo sóc

nima 
un

o	 per això veure sopar el comte Keyserling	 Li ofereixen el vi que beu la mestressa de	 Keyserling fa un gest d'horror. Ara som

Ines d'un adolescent.	 d'un paisatge només amb un cop d'ull.	 és un espectacle que humiteja els ulls d'e- la casa.
Si és el vi ue beu la mestressa, no hi al 

carrer, i ni una ombra de cansament, ni
g	 moció.	 q	 una mica de ganes; de plegar. Jo dic a Es-

Resulta que l episodi d aquél] noi que es	 Des de dins sé el 'que passa a fora, i
XinaalA.dinsapassaqueelséorafedesd,radpealaatalxocodetipnu'dmorirva	

Miri, senyor Keyserling, que allí hi ha ha res a dir... Una vegada un dels meus dei- telrich que és molt d'hora per anar a dor
rebles no em deixva viure a ro òsit de	 q	 q

és autèntic ï els «hermanos» no volien que i a ]'India m'he enterat de totes les coses una sopa de peix que diu menjam...	
dubtes religiosos. a no sabia corn a it 

de mir. Només 'són quarts de uatre de la ma-

tránscendís.	 tancat en el. meu hotel des rés, uan he	 —Allez-y... Allez-y...	 g	 P	 tinada..,
t	 q	 —Miri, senyor Keyserling, que allí hi ha gar-lo. Un dia entre ell i jo es produí el	 —Senyor Keyserling, anirem a voltar una

Discreció antic alumne Benguerel, dis- sortit a donar un tomb he vis que no m ha- 
un llucet de palangra que encara respira... següent diàleg: "Ai, senyor Keyserling, jo mica, a treure el nas pels, barns de l'impu-

creció.	 via equivocat.	 —Allez-y... Allez-y...	 acostumo a veure el dimoni amb molta fre- dor, beurem alguna cosa més, perquè no s'a-
—Mirï̀ 'qúe aquells pópets no els trobarà qüència, i això no pot anar bé de cap ma- cabi aquest espectacle de vitalitat...

enlloc més.,.	 nora. —Arnie meu, recordeu-vos que Sant	 —Sí, sí, tot el que vulgui, però quan tin-
-Popets m'ha dit ?... Alfoz-y 	  Allez-y...	 Francesc d'Assís diu que les ànimes més gui totes les conferències. Pensi que avui
—Miri que aquellos cóstelles 	  Miri que temptades pal dimoni, són les que estan més no dormiré gens. Jo des de les cinc del matí

aquelles botifarres.,.	 a prop de la gràcia divina. —Ai, senyor estie despert sempre, pensi que fa dues nits
—Excellent, excellent... pamfait... auage- Keyserling, quin pes m'ha trot de sobre!..."	 que no dormo, i demà a la tarda, la confe-

zeignet!... Quan el filòsof explica aquestes coses, no	 rència... la conferència...
La senyora Soler  el. senyor Soler i tota sé per què em yola pel cap la imatge de	 A la porta del Ritz, Keyserling m'estreny

la dependència només fan que retirar plates Rasputin. Però un Rasputin sense tenebres, la mà dintre de la seva manassa triturado-
buides i portar plates plenes...	 tot el cinisme del qual es fon en un ohi d'a- ra, amb uns dits corn flautes d'orgue.

En Soldevila, que és donat al règim, riu metlles molt pur i en un vinagre autèntic...	 --Passi-ho bé, senyor Keyserling; és pos-
entusiasmat corn si contemplés Ricard Cor 	 * * ,	 sible que no ens veiem mal més, però Ii
de Lleó després d'una batalla.,. L'Estelrich	 agraeixo aquesta nit, que és corn la nit d'un
i jo fern el que podem, però... ca! L'estómac	 No sé ben bé quina hora és, però sé que altre planeta. Moltes gràcies per aquest
de Keyserling ens deixa k, o. a la primera som en un saló íntim d'Isabel Llorach. Jo somriure, per aquesta encaixada cordial, per-
prova.	 m'entretinc a adobar la llenya del foe i á la seva presència més plena d'alcohol, d'ale-

Quan ens sembla que el filòsof ja en té fer indiscrecions sobre les lectures recents de gria i d'intelligència, que les tristes molles
prou, i que la nova proposició d'aliment se la mestressa de la casa.	 del nostre pa de cada dia.

la pendrà corn un insult; jo insinuo:	 Keyserling esté ensorrat en un divan orien-
-Senyor Keyserling, una llagosteta a is talíssim voltat de les senyores i els amics.	 Josep MARIA De SAGARRA (i)

brasa ?...	 Al clatell de Keyserling de tant en tant 	
—Llagosteta a la brasa ?... Allez-y...	 apareixen unes gotes de suor, però ell no en

Allez-y...	 fa cas, i la seva veu primeta, atropellada,
La llagosteta que es monja el comte de Plena de fruites de tots colors no deixa res

Keyserling és una ilagostassa...	 per verd.
Al piano hi ha dues senyoretes amabilís-

` $	 simes, que ens 'ofereixen una assiette an-
- Corn s'ho farà aquest sant home per de- glaise de cançovs del país; vull dir que les
ric aquest sopar d'un grapat de duros? Key- cançons són cantades amb una gran preci-
serling digereix parlant de religió.	 sió, però en fred, amb aquell esperit cien-

-Una vegada una senyora em va pre- tífie que presideix les publicacions folklòri-

	

—	 guntar què en pensava de ]'altra vida. Se- ques.

	

= en que todos, unto los pobres Como los ricos, =	 nyora, jo no penso res del dia de demà, no	 —Tot això fa plorar, tot això és magní-
—	 penso res sobre les coses que no conec. Què fic, però no té res de popular; és el pro-

	

los grandes Como los humildes, Combaten y =	 vol que pensi, dones, de l'altra vida?	 dueto d'una cultura vella, podrida, trinxa-

	

ahuyentan sus dolores con una 0 dos Mbletas =	 Keyserling s'ha fet amic de tots els Bu- da, espremuda fins a les ú!timcs conseqüèn-

	

de Cafiaspfrina; todos la bendicen porque saben =	 das vivents, de tots els Krisnamurtis que ties. En aquest país vostre tot obeeix a una

que e la vez que siembra la felicidad, aleja
= el dolor.	 _

Así opina uno entre tantos otros. Convénzase
Vd. mismo con una prueba puesto que la

CR FIRSPI P11414
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(1) La figura de Keyserling ha envaït
aquesta setmana la tauleta en la qual aces-
turno a fer l'aperitiu amb els meus lectors.
Per un personatge corn Keyserling ja ens
podem passar un dijous sense "Aperitiu".

—J. M. de S.

NOVETATS EN s

PIJAMES

Jaume 1, ii
Telèf. i ►655

u-

además de poseer el efecto estimulante de la
Cafeína, despeja el cerebro, trae el bienestar y
no afecta al corazón ni a los riñones.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I
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•
El Sol serà el seu invitat si deci-
deix festejar les seves noces al

Restaurant del Parc
REIAL SOCIETAT COOPERATIVA DE CREDIT

Avinguda Conde de Pefelver, 8 i 10 • MADRID

Casa pròpia, finca rú,te^t, cancelar hipotecas, diner per negocis, dots per la vellesa,
s'obté subscribint-se al Banco Hispano de Edificación.

Informes: DELEGACfO PROVINCIAL - Rosselló, 815. BARCELONA . Telèf. 70021

BANCO HISPANO ÐE EDIFICACIÓN

GRAVATS TIPOGRAFICS * BADAL I CAMATS * Paris, 201. Telèfon 74071
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VI	 Prat, sinó de la mena deli Prim, tota sola profecies

LA DOBLE ACTUACIb DE CATALUNYA	
ens podria valer per cinquanta anys d'as-
piraolons polítiques.	 Tant bon punt ha tornat a Londres el

Catalunya té una fonda necessitat, caracte-	 prince  de Galles, que han començat a cór-
rfstica seva dins d'Espanya, de que l'actua-	 VIII	 res "¢otins" a propòsit del seu matrimoni,
ció política feta en nom d'ella porti dues	 IA CRIS! DE LA ((LLIGA»	

del qual desesperen la majoria d'anglesos
direccions oposades, perd complementàries, 	 ben in formats.
i tan essencial l'una corn l'altra. Li cal	 I d'aquí neix la crisi de la Lliga.	 I això que, abans del seu darrer viatge
una actuació Catalun ya endins, i una ac-	 En temps de la composició Prat-Cambó,	 a l'Africa del Sud, havia cridat l'atenció
tuació Catalunya enfóra. Ha de plantar-se	 aqueixa entitat assumia, parallelament i har-	 l'assiduïtat del ¢rince¢ recalcitrantment ce-
a si mateixa, fins les entranyes de la terra,	 unónicament, les dues actuacions essencials 	 libatari ¢ro¢ d'una floja de L'alta burgesia
]'arrel de la catalanitat. I ha de fer que els	 del catalanisme: Catalunya endins i Cata-	 britànica, molt rica i cèlebre per les seves
seus fruits siguin reconeguts i respectats a	 lunva enfora. Però aquest joc es va trencar	 frases càustiques, corn n'era temps enrera
les altres terres d'Espanya. Si Ii falta una per sempre amb la mort de Prat. Cambó no la Sra. Asquith, Però està bé que un futur
qualsevol d'aquestes actuacions, la posició pot, no deu suplir la personalitat del seu	 rei d'Anglaterra enllaci amb una familia
política de Catalunya és inestable, bé per . collaborador admirable; corn si el mort fos	 burgesa?
manca de saba, bé per excés de pugó.	 Cambó, tampoc Prat hauria pogut substi-	 En ocasió d'aquestes enraonies que cor-

t ara diem : ¿hi ha algú, a Catalun y a,	 tuir-lo a ell. Caiguda forçosament en mans rien per Londres, una dama de la Cort va

	

' més ben dotat per a l'actuació espanvóla,	 de successors sense cap dot política, i'ac-	 fer aquesta 1rofecia que ha donat molt a
peninsular, Catalunya enfora, que Francesc tuació de la Lliga Catalunya endins anà parlar:
Cambó?	 perdent de dia en dia, fins arribar a l'es-	 — El prince¢ de Galles no regnarà ¢as.

eisió d'Acció Catalana i a la fi lamentable,	 Seth president de la república de la Gran
VII tnistíssima, de la Mancomunitat, passant pel	 Bretanya.

	

CATALUNYA ENFORA: CAMBÓ	 vergonvbs intent de collaboració amb la	 Aquesta profecia es pot posar de costat
Dictadura. Es evident que la Lliga no té amb l'atribuidn a Eduard VII:Prat de la ` Riba havia vist tan clara la homes ni ésperit per a continuar l'obra de	 — El met fill serà el darrer rei d'An-

resposta, que tota la vida va estar aconse-	 Prat de la Riba.	 glaterra.
Ilant-lo d''installar-se a Madrid. Cambó—que I	 Sercnbla, doncs, que encara a 'la Lliga 'IiIs un català cam una casa — no el va quedaria l'altre deis dos camins d'antany : Miss Margaret Bonfield
complaure mai, i aquesta resistència ha es- el d'anar-se'n amb l'únic gran home que Iitat una gran marrada, per a ell i pera Ca- queda, Cambó, i ajudar-lo en la seva tasca	 L'Oficina 'Internacional del Treball s'ha
taluny¢,	 Catalunya enfora. Això podrà semblar molt reunit a Paris la vigilia del Primer de Maig.

Carobó és un cas extraordinari de força bonic, ,però és •pura quimera. Per actuar El Consell de ministres no planyé res per
personal, de potència perforadora. Es un ho- plenament Catalunya enfora — mireu-vos- quedar magníficament bé amb els delegats.
me nascut per a intervenir i manar. Intervé I ho com vulgueu — el cert és que a Cambó	 El pinyol de la- reunió ha estat la ¢re-
i mana sesnpre, fins quan ell mateix es pen- la Lliga no Ii fa, no ]i pot fer, si vol aca- sència de miss Margaret Bonfield, minis-
sa que fa una altra cosa. La seva capacitat I parar-lo corn fins ara, mis que nosa.	 tresca británica. del Treball, molt eixerida
dinámica arriba a proporcions fantàstiques, 	 Cambó és, per excellència, un home d'ac- i amable, qualitats que han encantat els que
potser patològiques. Al seu costat tot és tuació en gran, que no cap dins un partit, l'han tractada encara que no hagin 'entès
possible, menys jeure i reposar. Es corn un ni dins Catalunya sola, sinó que amb prou tot el que deja, , perquè parlava un francès
vent
fins en el paisatge,	

arribo 
 ambó rs hi 

que 
nvaeSPer una aestranya inc nseq' ència amb rd De totes etote ^maneres, sembla que al dinar

senta, es posen a vibrar magnèticament to- ell mateix, fila d'una fidelitat, políticament o {ert per Doumergue va parlar amb els seus
tes les fulles deis arbres.	 i pràcticament absurda, però que moral- veins de tanta deis sense feina anglesos i

Ell mateix. ha dit molt bé que no és un meat I'honorá, Cambó ha tingut sempre una fou ben compresa.	 .
cap de partit. Eli, és ell. Els partits, més tendresa fatal pel seus amics i companys de	 Segons Miss Bonfield, això era un mal
que res, Ii fan nosa, perquè els partidaris la primera volada. Es pot ben dir que als que s agreujaria encara, ja que hi ha obrers
el molesten amb llurs trifulgues i .petites homes de la Lliga ell els ha fet gairebé 4ue des de fa deu. anvs no han treballat ni
conveniències, i els programes rígids el des- tot el que són. I encara per mor d'ells; una hora en el seu ofici.
torben. Tot plegat, personalismes n doctri-	 r seguir lent familiarment la bescambri-	 —Doncs què fan, ¢e passar el temps?
narismes, Ii fan perdre temps, cosa que ell la amb ells, s'ha perdut molt sovint grans — ¢re,quntà Doumergue.
no ha „ cornrrès, no comprèn ni compendià jugades a fora de casa. Recordeu aquell	 — Es queden al hit; n'hi ha que s'hi ar-
mal de Ía vida,	 intent de ]'«Espanya Gran»: Sois a un ho- Tiben a passar divuit hores.. -	 .

¿Qué n tIa de .fer d un partit, si ell #9t me ofuscat' per PesFerit domèstic se Ii po-	 Doumergu.e, que és molt matiner, quedà
Sol fa més lema que vint mil partidaris?	 dia acudir que era possible conquerir i cap- sorprès. Miss Bonfield ençara reblà -el clau:
Per

 desconce

p

	tenéi acaben per perdre l' sma. girar Espanya, aant,ïsim arro e s o bracet 
dies se uitsai tot. Peó 

queden 
n'hi ha aque

Mani ulats per ell ; no saben maia quina 
am

b 
una colla d am1Cs barroers sortits de	 g	 4

p	 q	 la plaç'á dé •1á Cúcuru'llá, En fi : jo no sé fassen el dia a l església, Mai ha anat tan-

pe 
toquen. es Ions,tots

e enma lparlen.	 lpas si — tot i sobrant-li ` facultats per a talent als oficis corn des de la crisi del tre-
Perqn	 presenta, l fa	 p	 fer-ho — Cambó arribarà a governar Es-	 A	 „

eapa tits, l	otots barrejats nd	 Solidaritat Ca- .parva i marcar-la amb .l'empremta de 1a 
ten del Treball 

party
 ' 

celebrada
 e 	 Uva aminis-s eva fort ersgna

h
tat catalana. Però si ha-Itetona, Assemblea de Parlaunentaris, ses-	 p	 l'atenció dels resents, erò a r est èxit l'ob.

sions de Corts —, per a poder for alguna d unadco laboroac ó 1 r almentr^hi pànica. din tinque no an 
presents

¢	
q

cosa, El] sol és una força obsessionant, que tre la qual els catalans, i ja no cal din els `	 Tothom la volia veure, els fotògrafs i
atrau
banda oni edeixax i diferent. Encara

queda of homes ci la Lliga, hà inori de comptar per ' operadors d
punt. No 

sc 
bas 

tenie
 oc	

les màquines
 ab ndi,

Parlament només comptés amb quatre di- una disctetá i justa minoria.	
la de retratar uña ministressa • De cop algú

putats, els centenars de diputats restants	 qg	 'cridà:
haurien de comptar amb ell, ni que fos per	 — Ja és aquí!
alçar-se o asseure's. Encara que un govern_	 EL CAMÇ Qto ü QUEDA	 Aparegué una dama elegant, que encara
el pugui descartar, no se'l'podré mal ben

	

	 feia força goig i somreia..
Si 'la novà Clataunya ja rjo la vol, i' Cam- ^— Pleaseb é^treure de sobre.	 S	 , miss —féu un fotñgraf, i tots

No entenc aquells que diuen que el seu bó no té més remei que deixar-la de banda, els altres s'abalançar"en amb les màquines,
enlairament ha estat gairebé degut del tot ¿qué ha de fer 1a Lliga?	 mentre un altre invitat deja:F,s un xic melancóliç, però ben senzill:	 _ Fa cara d'intellials catalans i a Catalunya. Jo frec tot al	 gent i d'enèrgica, Fi-
revés. Jo sostinc que Catalunya i el catala- ha 'de deixar que Cambb t els hereus de deu vos en aquest front ample. Es comprèn
nisme són, recisasnent, el	 Prat (després ja veurem qui són) facin elp	 pes mort que 'que més conv^in ui a Catalun a o tinc a el 1'abe que exerceix al Labour Party.
ha impedit de ;pujar fin$ als núvols aques- q	 g	 y • J	 A lúltim, quan els fotògrafs la deixaren
ta máquina voladora, Si Cambó hagués la Lliga, corn en tots el .altres partits ea- tranquila, la dama pregunta en . excellent
trencat amb els sentiments deis catalans, talanistes, estimats mestres de la meya jo-	 francés:
hauria comès una gran baixesa, però ja fa venera o bons amics de tota la vida. No	 . Així, m'he convertit en persona cèle-
temps que fóra potser l'amo d'Espanya. Ell és pas, doncs, que m'alegri de 1 actual bre
no ha volgut deixar-nos mal. I és que, en situació de la Lliga. No me'n gaudeixo	 Els fotògrafs comprengueren flavors que
el fans, no pot: és un català que espanta,	 gens. Ha treballat força .per Catalunya, i	 s'havien equivocat•

En canvi, per qué no hem de deixar-lo Catalunya té el deure de guardar-li, un bon	 _ Cinc plaques perdudes — rondinava un
fer nosaltres a ell? Es un meteor tan sor- agraïment. Però la vida nos entén de raons.	 d'ells.
prenent, però, en el Ions, tan nostre! Per Nosaltres prou voldríem deturar -la: ella ens

més que brilli i cuategi, no ens farà mai bolca sempre. I el fet és que avui la Lliga

cap mal. Tot remuntant-se o caient, anirà esta políticament bolcada en mig del carrer.

escrivint sempre pel cel peninsular, amb lie- Si els seus homes saben resignar-se, en-
tres de foc i encara que ell no vulgui, el cara podran fer a Catalunya, bolcats i tot,

nom de Catalunya. Porta una trajectòria un darrer servei. D altra manera, s ex-
personal, d'excepció, que no és pas exdusi- Posarien a fer-ii un mal irreparable. La
vament la del catalanisme, encara que so- higa pot ser encara un aglutinant de les

vint totes dues coincideixin i coincidiran forces burgeses i conservadores netament

sempre.	 catalanes. Pot ser també 1 organització re-

A Cambó no hem d'amidar-lo amb la mit- gional coresponent a les forces polítiques

ja-cana del senyor Esteve, ni hem d'exigir- que Cambó arribi a alçar a tota Espanya.
qi que es tanqui, corn un ocell més, dintre la Segons corn, aquí la Lliga encara pot tro-
nostra gàbia xica, ,per a cantar corn un de bar molt de fil a la troca. Però en el cor

tants en el nostre orfeó. Sapiguem aprofi- deis catalans, i sobretot de les promocions

tar-lo aquest •aligot estrany que ens ha sor- joves, la Lliga, corn a força pairal i repre-

tit a la nivada. No hem de voler que s'en- sentativa, ha passat per sempre més a Se-

sorri, sinó que triomfi. Que voli alt, i amb	 gon terme.
molta sort! Amb una mica de fortuna, Ca-	 GAZIEL

talunva enfora, , aquesta au de rapinya, tan	 (p vegi's el número de dijous passat. El tercer ar-
empordanesa, que no és de la raça deis	 tide sortirà el número vinent.

Punts de Seny ^l^ ^^^^ ^ iran1 a
La lufura acfuacio polifica áe Catalunya o ra 
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DUES COSES REMARCABLES

la coospiració de la gent d'ordre
Per una honda, el general Martínez Ani-

do, fins ara enemic d'expansionar -se a tra-
vés de la premsa, tramet un llarg document
apologetic als diaris de la nació.

Per l'altra, ningú no Ii contesta.
Ls, doncs, interessant d'esbrinar les ra-

ons d'aquest silenci i d'aquesta ruptura d'un
acostumat silenci.

Quan al silenci que s'ha produït enfront
de l'auto-defensa del general Martínez Ani=
do, la cosa no és pas difícil. L'actuació

z. Tots aquells que, sense ésser massa
dolents, tampoc són massa bons. Que te-
nen una adhesió exclusiva a les coses bai-
xes i immediates i que estàn sempre pos-
seïts, precisament a causa d'aquesta adhe-
sió i aquesta insignificància, d'un pànic mor-
tal de perdre-ho tot a cada punt. Corn que
s'adonen intuïtivament que la llei de la vida
és el canvi i no estan gaire segurs que
aquest canvi els seré favorable, senten un
odi irrefrenable contra totes les persones que
encarnen un sentit progressiu i contra to-
ta la gent mal situada a qui ells tenen
raons de suposar poc satisfets del statu quo
social. La seva por és tan enorme que, si
los possible, voldrien l'extermini de tots i
de tothom que pensés massa o que tingués
massa poc — encara que en aquest últim
cas, diuen : — Qui faria segons quinos fei-
nes? Ells formen la massa de la gent d'or

-dre.
g. Els que van a la seva i que volen

gent arbitraria al poder, per tal de poder
pactar-hi, i tirar al dret, a cobert de les
protestes dels seus conciutadans.

Un dels trets característics de tots ells
plegats és de cobrir-se amb una capa d'ho-
norabilitat que els arriba a enganyar a
ells mateixos. I també de voler que els go-
vernants serveixin cegament tots aquells in-
teressos baixos i immediats que hem dit,
encara que després n'hagués de pervenir la
ruïna ; perquè l'home d'ordre és massa co-
yard per a tenir sentit polític, que vol una
visió ampla i previsora. A canvi d'això, ells
li regalen totes les llibertats politiquee. Però
a les persones d'ordre tant se'ls en dóna
de les llibertats públiques, mentre ells pu-
gumn fruir de certes llibertats privades. Són
gent de vida privada.

Per això sempre que ha manat massa
la gent d'ordre la cosa acaba malament :
perquè s'han 'de recolzar damunt la força
brutal i cega, i aquesta força, que, a la fi
de comptes, només sap de destruir, un cop
és dalt ja no s'atura. L'arbitrarietat neces-
sita provocar continuament al seu voltant
la violència, per a justificar la soya du-
ració. Però les coses que va destruint, corn
que no sap re-crear-les, van produint un
buit cada cop més gran, una •isèria pro-
gressiva, que acaba amb la revolució. Hem
començat dient que la gent d'ordre provo,..
cava , les guerres. També les revolúcions.

I, ara, si ens girem de cara a la nostra
Catalunya, també la veiem plena de gent
d'ordre. I serà bo que davant d'ells fern
una afirmació que afecta el nostre problema.

El problema català és per a nosaltres un
problema previ. Mai no ens podrem avenir
amb ningú que no reconegui el fet català.
Però és un problema previ per la raó que
és de justicia i de llibertat. I aquesta apre-
eiaciá no és indiferent.

Vol dir que, per a defensar la nostra-cau-.

sa, només ho volem fer amb :les armes de
la justícia; que no s'han de repetir les
aliances amb la gent injusta i arbitrària. I.
això, a més de la ráó de çonsçiència, per
una de sentit de comú . Es evident que nos-
altres dintre d'Espanya no tenim la força.

De manera que`.állò que no ens ho dongui
el respecte al rióstre dret, res no ens ho
darà. Hem de procurar, doncs, de jugar
més net que ningú.

eMonarquia, Repúbls'ca? — Catalunya!»
avui ja és un anacronisme. I en el seu

temps ja era un brillant sofisma, per tal
corn no es tractava deis conceptes »Monar-
quia» i uRepúblican en abstraçte, sinó de co-
ses que tenen la seva història.

RosEND LLATES

RAMON BES & C.
Maquinària, Tipus, Piletatge

de bronze, Tintes i utillatge
per les Arts Gràfiques

AgIIIIirs,1, I Illa Lalataea, 4. BARCIIINA
Telèfon 15524 - Apartat 896
Direcció telerrèfica: DANIBES

Sastre LA PÉRGOLA
C (IC UR UL L A , 2, I. °	 es el Restaurant de moda a l'Exposició

d'ell ha estat pública n manifesta. A qué
treuria cap comentar-la? Tothom ja ho sap
tot. Tota la nació ja fa •temps que ha pro-
nunciat la sentencia. Una enquesta oficial
no podria afegir-hi res, ni per a millorar-la
ni per empitjorar-la.

Apart d això, tampoc ens sembla creïble
que el general es fes cap illusió d'encendre

una polèmica. Té massa sentit de la reali-
tat. Què volia, doncs? Aparentmet dirigides
als seus enemics, les seves paraules S adre-
çaven, a fi de comptes, a la colla deis par-
tidamis. El document, sembla una apologia
perd és un crida.

I qui són aquests cridats? Podem assegu-

rar que és la gent d'ordre. Allò que en diuen

la gent d'ordre. No dubtem que pot ésser
instructiu d'analitzar aquesta classe per tal
corn es tracta d'un complex social deis més
curiosos. Parlem-ne, doncs.

Qué és la gent d'ordre?
En primer hoc, persona d'ordre no vol

dir persona pacífica. Totes les guerres són
promogudes I aplaudides per la gent d'or-
dre — que, per altra banda, fa els possibles
per a no anar-hi.

Al cap de dotze anys	 Tampoc no vol d•ir amant de la justicia
ni del be. La gent d'ordre s'acluca d'ulls

Painlevé i Grundberger, ministre d'Aus- davant de la misèria, practica el vici i es
tria a Paris, en nom de l'Associació França- resigna i diu que Déu ho ha fet així i
Austria, han ofert una vetllada artística en nosaltres qué hi farem.
honor del canceller Schober, que es trobava	 Són persones dites d'ordre:
a Paris.	 I. Alguns, els menys, d'aquells esperits

11ntre els invitats hi havia gran nombre candorosos i puerils que es deixen enlluer-
de polítics francesos, que miraven amb cu- nar pels atributs externs del poder. Enlluer-
riositat simpàtica el canceller.	 flats, caurien tan tranquilament a l'abisme

Un ex-ambaixador francès, senyalant l'ho- si els ho manaven.
me d'Estat austríac, de faccions fines, ¢eró
¢àUides, deje:

— Es dibuixat, no és ¢as ¢tintat,
Corn que von Hoesch havia acaparat el	 ontbernofcanceller en un retó, un subsecretari d'Estat

exclamà:
— Ah I no, !'Anschluss davant nostre, és

I er-ne un gra massa 1

E's joves i la política

Per visitar les Exposicions, de Barcelona i Sevilla

així corn Sarragossa, el'Monestir de Pedra, Madrid, Ecija, Córdova,

Granada, Serra Nevada, Murcia, Alacant, Alcoi, València,

Castelló, Tarragona

Pròxima sortida: el Iq de maig.

VIAJES MARSANS, S. A.

Pròximes Excursions en Autocar Pullman

(proveit de calefacció per aire) que amb tota garantia organitza

El fill de Mac Donald, el primer ministre

	

d'Anglaterra, és un jove i ja remarcable ar-	 ^i	 ;i r't, ^u Tipp ! "' i'	 ':'nl	 I i

	

quitecte, que tenia pensat d'anar a l'Amè-	 ^_VIII,III^IIII^Iq^VVIVNÑUIIi	 i^^^	 a ^^•lil.	 IWII I1^^	 ^:^^

rica del Nord en. viatge d'estudis. Amb

	

aquest motiu, o seu pare demanà recoma- 	

FAIITASI

^

	

nacions ¡,el seu fill a Stimson, ministre d'a-	 =	

BRACLETSfers estrangers dels Estats Units, i a Dwight
Morrow, ambaixador deis Estats Units a
Mèxic, aprofitant l'oportunitat de veure'ls a

	

Londres quan da recent Conferència naval.	

[[liMALLS 

u^IIUaI
— Com — preguntà Stimson —, el

	 I^ Yfill no es dedica a la ¢olitica?
— Potser en farà més tard, si li'n vénen

ganes. jo crec que la política no és ea¢ ofi-

ROCA
ci: s'hi pot anar a tarar quan ja s'ha fet
carrera en altres activitats, però deploro els
joves que hi entren de bones a primeres,
sense conèixer la vida. Em fa molta gracia

	

veure, per exemple, Lloyd George al costat	 .	 É
de la seva fila a la Cambra deis Comuns,
i Baldwin cara a cara amb el seu fill, que
és diputat del meu partit,	 ^^ . 1	 1 .

re
^^

	

Stimson i Dwight Morrow donaren totes	 w	 R	 d	 1
les recomanacions demanades.

	

—Quan ha de marxar el vostre fill?	 Bacaráí Z19e	 r	 _
---preguntà Stimson.	 —	 I

— Immediatament.

el «George Washington» amb la delegació
americana quan aquesta se'n torni als,Es-
tats Units. Per nosaltres hauria estat un
pest simbòlic el de portar al nostre país el

	

fill del primer ministre anglès. Els nostres	 Feu fer els vostres gravats en la
comjatriotes ho haurien tres corn una ¢e-
nvora d'amistat.

' ORTS, 481 : Telèfon 33421
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IS dies de deliciós viatge, comprenent-há tota despesa d'allotjament i pensió	 f
en els hotels citats a continuació, així corn propines, impostos, etc.	 j

per Ptes. 775, per persona

LLEIDA : Palace Hotel.	 ANTEQUERA : Hotel Infante.
SARAGOSSA: Hotel Universo v Cuatro Naciones. GRANADA: Hotel Alameda.
ALHAMA DE A.: Hotel Termas Pallarés.	 BAZA : Rest. Queens Victoria.
MADRID : Hotel Nacional.	 MURCIA : Reina Victoria Hotel.
VALDEPENYAS : Hotel La Paloma.	 ALcol : Hotel Continental.
CÒRDOVA : Regina Hotel.	 VAL^NcIA : Palace Hotel.
EcTIA : Hotel Comercio.	 asTELLÓ : Hotel Suizo.
SEVILLA : Hotel París.	 TARRAGONA : Hotel Pas.

Totes les habitacions exteriors amb aigua current i calefacció

IMPORTANT. — Els turistes poden agregar-se des de qualsevol punt dels indicats.
Les Sucursals i corresponsals de VIAJES MARSANS, S. A., en les citades
poblacions, així corn les direccions deis indicats hotels donaran tota classe de
referències a qui ho soHiciti,	 f i Aquest número ha estat.

r► 	 	 ._. 	 . - .__-J`{ passat per da censura

^JIIIrllll^n^1111^1111111^1 "III@P, 	I^ i ir',!;áp111!^IIIiII^IIf;iIp91111111Mllillln!Ill^l^l !ttll^Ul^	 l^! 	 ^,.^^'^"m^I^IIP^i— Lldsttima, m'hauria agradat que agaf ér	 .,.
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ALTES

NOVETATS

EN CORBATES

Jaume I. i
Telèf. I Uoçg

PRESAGIS DE NADAL	 Nou anys d'activitat editorial coronada
d'èxit són presentats en Els primers cent
mi/ions, per E. Haldeman - Julius. Cal dir

Les altes nits en alta mar corn ara	 que els cent milions es refereixen a exem-
la que ara fa, ¿oi que són tristes, mare,	 plans venuts i el nom de l'autor és una
—.les altes nits en alta mar?	 combinació del d'EmmanueI Julius i del de

la seva dona, Marcet Haldeman. Aquest
El vent que brunz fins al meu llit deu moure home ha escampat, des de 1919, una fan-
vaixells r barns corn vaixells a lloure,	 tàstica quantitat de llibrets, d'una mitjana
el vent que brunz,	 de 64 pagines, que es venien en un prinoipi

a 25 centaus ¡ ara només a 5. Aquesta col-
Nadal arriba amb temporal. Batega	 lecctó ha tingut diferents noms ; l'últim és
l'avidesa de joda, temorega.	 Blue Books, i comprèn t.26o títols. El lli -
Nadal arriba amb temporal.	 bre esmentat, molt ben proveït d'estadísti-

ques, es presta a conclusions curioses ; cal
Un carrer veil i estret amb una toia	 però tenir en compte que es tracta d'una
entre la brossa m'evocà una noia,	 coflecoió destinada a les masses i no a un
un carrer veil i estret.	 públic selecte•

Fou ahir que hi ssí a la matinada	 ^ s'ho ha fet aquest home per vendre
9	 Pa	 tant. Propaganda . i seguir el corrent del

amb l'àniima no prou ben abrigada,	 públic. Ensenyat pals gustos d'aquest, 1'e-
fou ahir que hi passí.	 ditor ha canviat, en els catàlegs successius,

Del color ciar d'a uelles flors marcides,	
els títols de les seccions (els americans es

9	 preocupen poc deis autors), per exemple,
et veig, amor, entre les nits que em crides,	 „Històriau per uPersonalitatsn, oCiència»
del color ciar d'aquelles flors,	 per «Meravelles de la Ciència », etc., i quan

ha calgut, també ha canviat els títols de
Aquest Nadal potser serà de llaços	 les obres. Ploma, llapis i metzina d'oscar
de presents d'àngels i d'estreta als braços, Wilde, del qual s'havien venut 5.000 exem-
aquest Nadal.	 plars, pujà a 15.800 l'any en què li fou

SEensTIA SANUHEZ-JUAN canviat el títol per Història d'un criminal
cèlebre. De Boule de Suif de Maupassant
(autor d'èxit a América) se n'havien venut
15.000 en 1925 ; amb el títol Amor i altres

NOCTURN IV	 històries, aquella xifra pujà a 37.000, i a
54.700 quan l'editor adoptà el títol Sacrifici

Jazz,	 d'una prostituta francesa. El Tusó d'Or de
malenconia del badall	 Gautier era a 6.000 exemplars i el canvi
allargassat que crema la geniva	 d'aquest títol pel d'A la recerca d'una amant
i disloca les barres ;	 rossa féu vendre'n més de 40.000 en menys
jazz,	 d'un parchl d'anys. La Filosofia de l'amor
cuixes de dona indiferents,'	 de Sarah Bernhardt era a 14.000, i amb la
bes a l'atzar entre cigar i copa	 denominació Codi d'amor d'una actriu pa-
cobrint l'enuig del lleure.	 risenca s'enfilà a 29.500 en un any.

Perd Haldeman - Julius també edita clàs-
Jazz,	 sics, i els «rejoveneix», segons diu ell : els
espinguet agut del nadó,	 retalla, els modernitza, els cuina al gust del
cant matinal del bronze enjogassat	 públic. Els proveeix d'introduccions bastant
a] solei de la vila ;	 estimables o edita parallelament algun as-
jazz,	 saig sobre ells. Per exemple, té en el catà-
cristall de nuviatge, dring	 leg .una Guia de Rabelais que després ha
d'esquelles primes per la vall perdudes	 canviat dues vegades de denominació : Corn
amb tebior de cleda:	 compendre Rabelais i Corn gustar l'humor

de Rabelais.
Jazz,	 Corn a dada curiosa, copiem algunes derogall enyoris d'emigrant, 	 les xifres de venda anual d'alguns tftols.
tonada que reviu de la infantesa	 El que tota dona casada ha de saber, itz.000;

jazz
on is fèieu perduda ;	 El que tot home casat ha de saber, 97.500;,	 Els meus dotze anys en un monasteri (de
ressò d'amors malaguanyats 	 Mc Cabe, un franc que penjà els hàbits),
i d amistats que vàreu creure eternes 	 64.000 ; L'exit més fàcil que el fracàs,i a'f'any ja no en sabíeu.	 38.000; Corn desfer-se de mals costums,

Jazz,
29.000; Corn millorar la vostra conserva -

Jazz, its de redreçament, ció, 77.000 ; Corn mil/orar el vostre vocabu-

prop indignat per l'	 n ,malversada,	
Iani, 76.000 ; Nocions d'ediqueta, gz.000 ;

clam
prometença d'haver-la ;	

Suggestions per parlar en públic, 46.500;
Corn pensar lògicament, 30.500 ; , Corn vèn-

lazz,	 cer l'estupidesa, 17.500 (aquest darrer títol
nadad insospitat d'un cor 	 fa somiar).
que .amb un somrís i amb plans de vida nova	 L'estadística de Haldeman-Julius és molt
la es sent refet per sempre.	 més llarga, ¡ sempre és perillós voler que

les estadistiques — i més si són reduides
Jazz,	 corn el tros que en donem — demostrin mas-
reclam ombrívol deis difunts,	 sa coses. Cada u pot treure les conclusions
missa d'albat a mig camí estroncada, 	 que vu:lgui. Només advertirem que quant a
convertida en viàtic;	 moral i -puritanisme, ais Estats Unite hi
jazz,	 ha una censura rigorosíssima, i que els tí-
nit imprevista de tardor,	 tols aparentment més enllaminidors ¡rer a
sirena d'un vaixell en llunyania,	 certa mena de gustos, designen llibres d'u-
cendra damunt la pluja.	 na innocuïtat sorprenen. El que retrèiem

més amunt sobre els canvis de titol és prou
Jazz,	 explicit sobre aquest punt.
rialla grassa d'un catan,
tuf de mallorca en un taulell de sutge
entre repic de fitxes
jazz,
homes de mar endiumenjats,
desesperats per una falsa adreça,
malmesos a esquenades.

Jazz;
cançó infantil, frisança, enardiment, 	

s'obre olorà per cada compra superiorjoia., tempesta, passió, deliri :	 q	 p	 p	 p
tot s'encavalca i bóta	 a cinc pessetes que es fad, amb un
amb un torreht de veus desraonades.	 D'ACI I D'ALLA EXTRAORDINARI
Fon-se el món i sorgeix	 el valor del qual és de 6 pessetes.
aquest .món verge de la teva música,
oh jazz !	 No deixeu de comprar en aquesta diada

	

JOAN MINGUEZ	 »Plaça de Catalunya, 17.. Barcelona
J925.

Avui, amb motiu del sisé aniversari
de la

Llibreria CATALONIA

BANC DE CATALUNYA
Rambla deis Estudis, 10 - BARCELONA

Capital: 50.000.000 de pessetes

AGENCIES I SUCURSALS

Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre i Plaça d'Espanya),
Madrid, Girona, Lleida, Tarragona, Angles, Arbúcies, Arenys de Mar, Badalona,
Banyoles, Blanes, Calella Eivissa, Hospitalet, Hostalrich, Igualada, Llagostera,
Malgrat, Masnou, Mataró, Molins de Rei, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou,
Santa Coloma de Farrés, Torroella de Montgrí, Vals, Vendrell, Vilafranca del

Penedès.

Té el gust d'oferir al públic els serveis de la seva
SURCURSAL DE VICH
B&mbla de les Day.11ades, 28 i 2$

que obrirà les seves oficines el divendres dia g de maig corrent i realitzarà tota
classe d'operacions de Banca i Borsa igualment que totes les altres agències

i sucursals.

DIVENDRES,	 • i
dia 16 de maig Sessió de cinema M I R A D O R

a les deu de la nit, al Cinema L I D O

g Un film d'avantguerra.
J Els films culturals de Jean Painlevé.

Un film d'avantguarda.

¶ Un film de Jean Epstein:

La calguda de la casa Usher
NOTA. —Tal corn anunciem en la plana de cinema, per di teultat d'últlma hora, ens és Impossible co-

mentà aquest nlm d'Epstein, una de lea obres més importants d'aquest kmettenr en scène» i Ilterat, un
dels caps de la moderna cinematograna mundial d'avantguarda.

d
e	
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\.  LES LLETRES 

No es tracta pas d'uns veritables Jocs Florals. Però sembla que a comen çaments
de maig una mica de poesia no vingui malament. Per altra part, a MIRADOR no ha-
víem publicat ma^ versos.

.lnys enrera, alguns setmanaris més humorístics que el nostre comentaven els Jocs
Florals amb una paròdia de la Flor natural. Encara que no coneguéssim el cèlebre ar-
ticle de Maragall contra les paròdies, no caurlem en aquesta vil temptació. Preferim
comentar els Jocs Florals de Barcelona, o més ben dit «los Jochsn, amb altres versos,
amb els nostres versos.

Hauríem pogut omplir dues pàgines de MteADou amb versos antifloralescos. Ens
he-in acontentat de demanar versos als millors representants de la poesia pura, als
poetes veritables, o sigui als més antifloralescos, als ¢oetes que no surten mai als Jocs
Florals. En dos dies hem recollit els que avui publiquem.

Entre els poetes bons que no figuren mai als Jocs Florals de Barcelona hi ha els
que no en volen saber res i els que sistemàticament han estat carbassejats. Aquest con-
junt forma el sector avantguardista de la nostra poesia. I és curiós que entre aquests
vis noms no n'hi ha cap que hagi obtingut un premi ordinari cris jocs Florals de Bar-
celona. Evidentment, aquests sis noms no representen tota la poesia catalana moderna,
però en formen un deis sectors més Curs. Hauriem t'ogut ampliar aquesta pàgina' lite-
rària, però no yo/em igualar en extensió el volum deis Jocs de Barcelona. Ens hem
proposat només fer constar que els Jocs Florqls no representen la veritable situació de
la nostra literatura. Creiem haver-ho demos/rat en qualitat i ho hauríem pogut demos-
trar en quantitat. Però ja n'hi ha prou.

L'any passat vàrem ter una enquesta entre poetes sobre la politica deis Jocs Florals.
Vàrem haver de limitar l'enquesta perquè el toile tolle hauria estat excessiu. I encara
algú va dir que a l'hora que els Jocs eren perseguits, la nostra enquesta pecava d'ino-
portuna. Els Jets han demostrat que, perseguits o no, els Jocs són igualment mediocres,
o més ben dit, dolents. I sembla que quan se celebraven a les catacumbes encara havien
d'ésser més purs.

Aquest any, corn cada any, el Jurat, al costat d'uns quants noms solvents, era
contrarestat per noms que literàriament no tenen cap sentit. I corn cada any, entre
aquests noms n'hi ha que fan el dring de nom de propietari de l'Eixampla, noms que
f arien més bonic a la Junta de la Cambra de la Propietat que entre un cenacle de poetes.

Regits der una penya, els Jocs Florals fan olor de resclosit i porten totes les dèries
de lz penya, entre elles la de l'ortografia. dmbl normes o sense, el pitjor és que la pen ya
flora/era no s'ha distingit mal en la més excelsa de les arts. Però que vagin fént!...

Els Jocs Florals de MIRADOR VARIETATS
Experiències d'un editor nordamericà

Pei una 1Ìte1tll1 (Oil1(I
I

Horn pot fer moltes classificacions en la
literatura francesa. Cada una respon a un
criteri personal i determina grups i clas-
sificacions específicament determinats.

Jo crec que a Catalunya, on encara la
literatura no és un "bell ofici ", serà ne-
cessari, més que altra cosa, assenyalar,
dins la vastíssima extensió literària fran-
cesa, aquells corrents que s'adiguin més
a les nostres disposicions i que siguin sus-
ceptibles d'influir salutàriament la nostra
producció.

L'acció de Cocteau, deis sobrerealistes,
ho hem vist darrerament, no ha derivat
el cos social a finalitats franques i con-
cretes. En el dilema angoixós en què es de-
bat la nostra literatura, ressó del nostre
dilema social, "Catalunya-ciutat" o "Cata-
lunya-comarca ", la veu d'aquests "super-
civilitzats" no ha fet més que augmentar
la confusió.

Jo, en la meya qualitat d'empordanès,
ja he pros partit i considero que la fórmu-
la "Catalunya-comarca "  és la que més
convé al nostre desenvolupament intellec-
tual.

A aquest efecte, i en estudis successius,
exposaré l'obra deis que, a França, prenen
la mateixa posició.

La missió històrica de la literatura és
de cristallitzar la psicologia deis pobles.
Les grans ciutats, amb l'internacionalisme
industrial, creen un tipus d'escriptor qué
cristallitza, més aviat, la psicologia del mo-
ment. Un escriptor de Nova York diu apro-
xima ment les mateixes coses que un de
Berm. En aquestes condicions l'obra que
Barcelona aportaria al patrimoni univer-
sal fóra ben migrada.

L'endarreriment social de Barcelona, i
no l'endarreriment lingvístic corn molts
creuen, és, al meu entendre, la causa de
la inferioritat literària de Catalunya-ciu-
tat.

Ara bé, quan l'escriptor ha intentat plas-
mar en un llibre o en el teatre un moviment
particular del poble, s'ha dirigit a l'agri-
caltura,. a, la comarca, i ha creat una obra
que malgrat el que nosaltres puguem dir
ha conegut un renom mundial: Terra
Baixa.

Personalment jo cree que Guimerà no
és un home que mereixi tanta considera-
ció; així i tot, i amb més força encara,
demostra que tinc raó.

La literatura social, que és una de les
manifestaoions de la ,literatura de capital,
serà, durant molt de temps encara, híbrida
i contradictòria. (L'Auca del Senyor Es-
tev e,)

L'obra social de Puig i Ferreter és "Pan-
gúnia íntima i concentrada, d'un "provin-
cial" que no se sap adaptar a Barcelona.
El seu "freudisme" reforça, per antítesi,
el men argument.

I els dos escriptors que a casa nostra
han conegut més yoga i un renom més sò-
lid, Josep Maria de Sagarra i Josep Pla,
què són sinó dos homes que han prescindit
del "fet" Barcelona?

Una de les obres capitals de la jove lite-
ratura catalana (a la qual no s'ha donat
ni de molt la consideració qué es mereix),
El desembare meravellós deis grecs a Ern-
púries, què és sino la narració plana i ria-
llera d'una consagració comarcal?

E1 representant més eminent de la lite-
ratura de ciutat, Caries Soldevila, es veu
obligat, per les restriccions socials més
amunt esmentades, a una acció, ben meri-
tòria, de mestre d'escola..

L'agraïment que cal tenir a aquesta obra
de "civilització ciutadana" que MIRADOR
executa amb perseverança, ens indica tan-
mateix que som a les beceroles i que no
és per aquest camí que trobarem ràpida-
ment la maduresa del nostre esperit.

Els escriptors catalans són, en el fons,
homes del sud, als quals repugnen les grans
aglomeracions industrials, la crisi deis 110-
guers, la diada de vuit hores...

La comarca, amb tot el que comporta de
serenitat, de joia de viure de "classicis-
me" pot portar la nostra literatura a les
altes cimes on brillen els noms de Delteil,
Chamson, Giono, Ramuz.

JAUME MIRAVITLLES

L'HOME MORT
(Del tragipoema inèdit Revolució)

En la plaça que escolta bores absents,
contra una ampla columna, al fil de dos

[graons,
he vist un mort tot nu
amb un verdanc al pols. Es doblegat
comabrigant-se de I'esglai
de deixar el món en primavera.
I jo li he dit : — Salut, germà,
sota el cab mut que a tots empara.
Perquè no sé qui ets,
car sois la .pietat vesteix el teu cos nu,
perquè no espero res de tu
més germà meu encara.

De genolls vora teu, veig sota el parpre hu-
[mit

d'entresuor, l'escletxa d'un ull embadalit,
veig eI llavi trencat d'un toc de sol,
i una mà estesa, born donant-la als teus

[botxins:
cinc dits oberts, :cinc raigs que 'èncara sig-

(nen els camins
de l'amor i el treball i el repòs afanvat
i la humana es,perança...

Dins de la plaça amb clapes d'ombra rosa
es sent la vida llunv. — Un alè d'aire trist
una cara en finestra ; un esglai que s'im-

[posa•.. —
Perd tu, mort, em fas costat.
Déu, jo i tu ja som prou•

Germà nu, deixa'm jeure prop teu, a re-
[posar

deis meus horrors, sota aquest cel desert
[i ciar.

Tu l'home — un home — lligues
els caps de mi a la humanitat.
Aquell torrent de cam, aquella fera de mil

[braços
ja ronca lluny. I tant se val.!
Jo i tu, mort nu amb un morat al pols,
germà meu, dolorós, somrient,
som, sota el buit arrodonit del eel
la fiumanitat cabal.
I quan els fills dels qui t'han mort,
en algun nou rampell de primavera
vulguin refer el Crist nu,
l'Home clavat en creu tindrà un semblant

[de tu.

JnsEP LLEONART

FRANCESC MA`THEU
l'amo de solos Jochs Florals»

ESTANCES
L'embriaguesa encesa i desigual,
ferments d'ocres i blaus, troba fixesa
en l'acord de la pau essencial
que fa de la hum vera una nuesa.

Després de tants desigs cridats al sol
i deis batees ardents d'aIes en fuga,
ara és el car que estima, i per ell sol
sembla I'instant l'atur del món que juga.

Un bleix de hum que diu : profunditat
proposa al cor de confegir la pima;
t et cor sospira : — més felicitat — ;
pausa d'amor, respir del cor que estima.

Pausa i respir, lliaain del pensament
amb l'externa esplendor de benaurança
a dins Ia'qual el temps i el moviment
domina el nitme d'un seny ciar de dansa.

J. M. LOPEZ - PICO

EROS

Llacuna de sang, on el bes se rabeja;
boscatge secret. de les ocultes coses;
somnis de les nits ; matineres aloses
que us lleveu del cor, quan el dia clareja.

Nuesa de rosa i nuesa de glavi;
vida que s'emplena .i vida que es dessagna;
capvespres sonors d'una púrpura magna;
paraules de foil i silencis de savi.

Desori d'amor ; desgavell de ma vida
vise fora de mi, dispers en tot d'imatges ;
del meu pensar, fuit ; tan sois amb la sen-

[tida
Ilisquenta del temps, per sota els meus viat-

[ges,

fluid corn la mar, tallada per la proa,
que amoixa la nau i, tàcitament, plora.

RossRrm LLATES

Ara, desfet deis homes, entre els quals	
ESTANÇA

potser et senties foraster,	 El món és més jove que jo
sembla que et veig pels camps divins de áa	 i es niu verge per cada fina

	[bonança,	 fuga blanca del mar en flortrescant a ulls clucs, feliç, lleuger. —	 ¡ nu corn 1a hum — ¿cap a quina
Mireu-lo. Mots i gestos, davant d'ell	 impaciénoia divina?
són migrats, corn ho és, vist ]'esperit, la pell.	 Que ets obscur de somnis, ocell.
Val menys l'ideal que ell, essent un mort	 de l'hivern, i el teu cant que veil !

	

[i tot.	
Ah, dormir! uan Déu es des ertaTot l'ideal nia en sa boca on s'ha glaçat	 9	 P

	

[no sé quin mot,	 i els angels, amb joia més certa,
D'un sol cop del cisell de mort mal engrapat	 són tots per les coses i Eli.
la revolta mateixa es fabricava
la imatge nova de la pietat,	 CARLES RIBA
nua corn la d'un Crist.

Excursió acompanyada FIRA DE PARIS o Del 24 al 30
^ ala	 de maig v

Demaneu programes a VIATGES CATALÒNIA ® Rambla del Centre, 37. Telèfon 23252 .a Barcelona
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z EL TEATRE 	
LES ESTRENES Escenes de carrer

i escenes de família TERESINA BORONAT
Talia: Els prínceps caiguts, de MARCEL! DOMINGO

Novetats: Tant se val!, tragicomedia d'AVELÍ ARTIS

	Molta 1 teratura s'ha fet al voltant deis	 més brutalitat, viuen del record de la seva
prínceps, ducs i barons que la revolució existència passada en la blanesa, corn si la

	russa ha ensopit a París. Hi ha qui ha pres	 realitat actual fos un somni cruel. Diríem
la part purament sentimental de la vida que tenen el cervell voluptuós de la presèn-
d'aquests nobles caiguts ; ha vist Ilur corn- cia dels palaus de Rússia mentre el cos pa-
panyonia en un p set d'estudiants, corn teia de la duresa dels còdols del camí.

	

si volguessin fer-se, allà on es trobessin,	 I sembla evident que aquesta vida bla-
una segona pàtria ; ha vist prínceps tocant níssima es una fornal d'embotament de fa-

Una escena de Tant se valL^

la balalaika, en un cabaret de moda, dues
ballant la kamarinskaia, barons convertits
en perfectes gigolo ; 'ha vist baronesses ser-
vint els seus dispesers i duquesses per la
rue de la Paix, una mica apergaminades,
amb un nas que quasi es fonia de tan aifilat,
sense llavis. Naturalment, hi ha romanticis-
me en aquesta visió terriblement suscepti-
ble de .posar al punt dolç .les llàgrimes dels
espectadors femenins.

Es clar: prínceps, ducs i barons, prince-
ses, duquesses i baronesses vivotegen a Pa-
ns de la manera més amable que poden.

e^

MARCEL! DOMINGO

No ens negareu que aquestes coses no
tinguin, al costat d'un no se què de grotesc,
un bon fons de tebior de sentiment. Un li

-terat sense preocupacions de doctrinarisme,
cuinarà aquest fons sentimental amb qua-
tre culleradetes ben dosificades d'ambient,
de lirisme, de dramatisme i de comicitat, s
ens presentará una comèdia. Un politic ob-
servarà la vida que menen aquests nobles
caiguts, lligarà caps, i ja tindrà el motiu
d'un discurs adoctrinador. I si a més de
politic, l'observador és ms o menys voltat
de literatura, ]'alliçonament serà més o
menys banyat d'un patetisme corprenedor.
Ara, si aquest patètic fos massa guixant, el
politic correria el perill d'emocionar tant el
públic que tot se n'anés en un devessall de
llàgrimes i en patís la moralitat proposa

-da. Però, d'altra banda, sense un cert pa-
tètic que doni caliu d'humanitat a les ac-
cions que formen corn les .premisses de la
moralitat, l'autor ,perilla, en el teatre, de
no trobar les ressonàncies.volgudes en l'es-
pectador.

Marcelf Domingo, escriptor eminentment
politic, es manté en un terme mig discret.
No es proposa únicament de fer moure unes
figures amb una certa habilitat, sinó que
es proposa de dir-nos alguna cosa. En Els
grínceps caiguts el patètic no ofega is lliçó
ni la lliçó • va tan despullada d'humanitat
que pugui semblar un simple discurs. Mar-
cell Domingo no treballa els personatges en
profunditat de sentiments. Ens en presenta
la superfície, les ondulacions més epidèr-
Iniques, altrament" les úniques visibles en
Una gent que llisca pels camins del món
amb una inconsciència d'infants. Adhuc
quan la realitat els esgarrinxa la "pel'] amb

cultats, d'inconsciència de les realitats més
immediates, etc. Treieu-los del seu món i
la vida quotidiana els semblarà un somni.
I és natural que la realitat de cada día
sembli un somni a una gent que vivien en
una somnolència constant.

Maraellí Domingo ens presenta en Els
grínce^s caiguts tota la inutilitat per al
treball dels nobles desplaçats del seu món
de blanesa i de somnolència. No saben o no
poden .adaptar -se a la dura realitat de la
vida del treball. I és que evidentment és
dura la realitat de la vida del treball. Si
des d'un estadi elevat contemplem la vida
de la gent menestrala i humil, veiem que
viuen en un món ple de tristeses i d'an-

r
^oixes. Si avui ens illumina un optimisme
alaguer, demà qui sap si ens despertarem

amb els ulls escaldats per les llàgrvmes del
dolor. Avui la quitxalla s'omple les butxa-
ques deis confite d'un bateig i demà no pot
lugar a la placeta perquè hi ha un veí de
cos present. Aquell home que sembla gene-
rós us fa un préstec amb un interés im-
possible i aquell veí que xiula dalt la 'bas-
tida tot posant maons de pla, cau de la
bastida i, escales amunt de casa seva, el
creuen amb l'amant de la seva dona. I qul
dies passa anys empeny. La joventut s'en-
fila i els vells se'n van. Si la vida sempre
ha estat àixí, val la pena de viure-la? Tant
se val!

Sembia que és aquesta la trajectòria que
ha seguit Avelf Artís abans de posar títol
a la seva última obra teatral. Evidentment,
al priimer cop d'ull sembla que Avelf Artís
es decanti cap a una visió escèptica de la
vida. El títol de l'obra : Tant se val ! justi-
ficaria .aquesta opinió i el subtítul tragico-
média ens acabaria de convèncer, si pogués

-sim anomenar impunement escepticisme la
visió fotogràfica de la vida humana. Ens
acostaríem més a la veritat si diguéssim
que Avelí Artís no se'ns presenta en Tant
se val ! ni escèptic ni pessimista. Ha volgut
portar a l'escena un retall de la vida que
transcorre en un ,pati de veïnat de la 'Bar-
celona vella. Ploralles i rialles omplen les
vides humus d'aquesta gent menestrala. AI
costat de l'egoisme cru, descarnat dels uns,
veiem la fraternitat, el caliu d'humanitat
deis altres. Ni pessimisme ni optimisme.
¿Per què haurem d'anomenar sistemàtica-
ment optimi; me a la visió de la part ama

-ble de la vida i pessimisme a la visió de
la part desagradable?

Avelí Artís en Tant se val! al. costat de
la nota sentimental dóna is part riallera i
pintoresca. Però on es desplega amb més
naturalitat i desimboltura l'instint d'home
de teatre de l'Avelf Artís és en la part pin-
toresca. En canvi, el caire sentimental no
ens arriba a prendre.

Es certament difícil de portar el carrer
els conflictes interns d'alguns dels personat-
es del veïnat. Avelí Artís, més que suggerir

conflictes, ha volgut explicar-los.
La proximitat de l'estrena d'El carrer,

ens permetria d'establir una comparació en-
tre aquesta obra de Rice i Tani se val! Di-
guem de seguida, però, que l'última obra
d'Avelf Artfs, presentada al. Novetats .amb
tot et pintoresc i la vivacitat que requereix
l'ambient, no té cap semblança interna amb
l'obra de Rice. Segueix simplement el camí
iniciat amb Les noies enamorades,

RAMON PEI

Les oscillacions deis •conflictes humans
intensos solen descabdellar-se en la intimi-
tat deis departaments familiars. I és la cosa
més natural del anón. E1 contacte de les per-
sones al voltant de les quals gira Facció
és més constant. 'El diàleg dringa en el si-
lenci del dos familiar i les paraules s'in-
crusten, esgarrinxen o acaronen. 1ss en la
intimitat del dos familiar on els silenois
parlen i els moviments més sobris tenen
ressonàncies insospitades. Diríem que l'am-
bient és pie del conflicte que passa, del
drama que s'.insinua o esclata, de la vida
interior que es projecta a I'exterior amb pa-
raules, silenois i moviments. Els sorolls del
carrer hi arriben esmorteïts i accentuen el
patètic d'alguns moments de la vida íntima.
Hem viscut algunes escenes d'aquesta vida,
fetes únicament d'aquests contrastos. Són
moments de vida intensíssima que concen-
tren ;'acció i illuminen múltiplement els
silencis. Hem remarcat, taimbé, en algunes
obres teatrals modèliques, que aquests mo-
ments fets de pauses i de contrast entre la
concentració de la vida familiar i l'aldarull
de la vida del carrer, prenen l'espectador i
el posen en el punt dolç de l'emoció. Aquell
home que en el clos familiar viu una vida
interior intensfssima sol passar pel carrer
corn un 'pacific vianant. I aquell altre que
al carrer es mou corn un desesperat sol
portar una vida casolana assossegadíssima.

D'aquests conflictes, el carrer no en cull
sinó algunes guspires. I l'ambient absorbeix
una bona part d'aquest guspireig. 0 el des-
colora, I'acotona, l'esmorteeix. El dispersa,
el fragmenta. El carrer converteix en sim-
ple anècdota entre tantes, allò que en el
clos familiar fa oscillar amb vtolènoia eI
pèndol d'unes vides.

En els moments de silenci, dintre les qua-
tre .parets d'una casa, és la vida interior
deis personatges allò que pren cos i omple
tota l'escena. En canvi, al mig del carrer,
quan calla la gent que hi passa amb el
seu drama, l'ambient es cocporitza no pas
per la juxtaposició deis diversos conflictes
humans, sinó per la seva pròpia materiali-
tat. En la intimitat d'un departament, els
abjectes semblen dotats d'un ,moviment de
trasllació al voltant deis personatges. Di-
rfeu que es mouen, cómplices, al compàs de
les passions humanes. El carrer, pie de la
pols de la gent de cent suburbis, esbatanat
a tots els aires, no dóna aquesta sensació
de complicitat. Al contrari, res més deslligat
de la vida, interior de la gent que frega
l'esquena a les parets de des cases del car-
rer i hi porta la pols d'altres carvers i la
tebior humida deis interiors. Els moments
de silenci deis homes són en el carrer plens
deis sorolls característics del carrer. L'am-
bient absolutament aliè a les accions deis
homes omple tota, ,I'éscer4a. Aquest fet dis-
persa l'atenció del públic, però, d'altra ban-
da, l'interessa en la contemplació de la vida
diversa i canviant — barreja tèbia de ria-
lies i ploralles.

La vida del carrer no pot ésser presen-
tada 'en aprofundiment deis personatges.
La vida del carrer ha d'ésser una visió rà-
pida, plena de color i de moviment. Un re-
tall de la , vida humana tal corn transcorre
fora del dos familiar, és un encaix de mo-
ments dramàtics i de moments còmics. Al
carrer pot iniciar-se •o acabar-se una tragè-
dia o bé un sainet, però tota la vida inte-
rior que depèn d'aquest començament i que
mena a un desenllaç té el seu curs entre
les quatre parets d'una casa. I, en úitim
terme, és el curs d'aquesta vida interior,
amb tots els matisos, allò que més ens in-
teressa.

P. R. DESCLAU.

Teatre Català ROMEA
Companyia VILA-DAVÍ

Avui, dijous, a la cinc de la tarda, i nit,
a un quart d'onze. L'èxit d'Elmer L. Rice,
traducció de Millàs-Raureu

carrer

Una casa construida a l'escenari. Més
de 60 personatges.

Cada dia, tarda i nit:

El carrer

Teresina ha let, el mes passat, dues gales públic havia d'ésser un públic amb distin
-al Teatre des Champs Elysées. De bell nou ció i comprensió de la dansa, no un públic

s'ha projectat, voltada d'un cercle de llum de tipisme.
farinosa, davant d'un públic que l'estima	 Però, el curiós és que Teresina es dedica
i que l'entén.	 gairebé absolutament a les danses espanyo-

París tenia, fins ara fa poc, una dansa- les. Ella, que per la seva formació à per
risa oficial que representava la coreografia la seva llarga disciplina clàssica hauria po-

I
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TERESINA ipORONAT, per Pere Prusia

espanyola. Aquesta dansarina ;era 1'Argen- gut conèixer qualsevol altre gènere, es cir-
tina. Les danses espanyoles, pel públic mit- cumscriu, cada dia més, als aires i motius
ja de París, són les castanyoles, les pentine- peninsulars. Tot això hi guanyen les dan-
tes de colors i els cops de taló sobre les ses espanyoles. Al través de Teresina,
taules de l'escenari. Tot el que nq és an- aquestes surten ennoblides, aristocratitza-
dalús, per aquest tipus de francès, respon des, viuen exactament la vida del seu ver-
a una Espanya de la qual no té cap idea. vi sense cap deis ròssecs plebeus que alte-
Per això l'Argentina trobà el terreny fran-	 ran, sovint, l'equilibri del seu pes.
cament abonat quan aventurà la primera	 I aquesta és la considerable valor de Te-
temptativa. El seu sentit estricte de la dan- resina; el de reduir la dansa al seu límit
sa andalusa amb tota la seva força popular plàstic ]levant-li tota mena de lletjors i co-
recollida en el ritme de musicacions de mes- brames.
tres corn Falla, Turma, Albèniz i Granados,	 Aquest esperit de depuració que pot sen-
guanyà les grises coloracions de París i picà tin només l'artista, explica perfectament per
la imaginació dels francesas amb gleves de què Teresina ha fet convergir al seu cías
sang, lluïssor de ganivets i cossos vincladis- les modalitats coreogràfiques de tota la Pe-
sos que es planyen entre una reixa i una nínsula. La seva atenció s'estén el mateix
guitarra.	 als aires del nord que del sud que del cen-

Breu; l'Argentina perllongà als medie tre d'Ibèria. La seva virtut assimilativa ha
distingits el tipisme que horn explotava i ex- fet possible aquest prodigi de dignitat de
plota encara al music-hall. Plena del sentit la coreografia ibèrica que el públic de Pa-
intuïtiu dels aires andalusos .i de la .seva rís admira cada dia amb més passió en les
realització plàstica, aquests prenen en els actuacions de la nostra dansarina.
seus braços i carnes una fidelitat •encesa i Teresina, amb la seva delicadesa d'ànima,
forta. Les belleses i els defectes de les dan- ha donat un cop de mort'.al tipisme d'impor-
ses que interpreta .surten amb la mateixa tació. Cada cop que el seu cos es retalla en el
expressió que contenen, car l'Argentina, que cercle de llum farinosa que to rna i gira en
té la dinàmica d'interpretar els motius, no el buit de l'escenari, assoleix una assenya-
posseeix el do de l'artista que sap esporgar ladá victòria que hem d'agrair-li forçosa-
i eorretgir i afinar. Més aviat, encara, ha ment els que ja estem tips de veure, per
accentuat aquells caients que havent corn- aquests móns de Déu, ]'absurda quincalle-
plagut el públic, han representat, sovint, via de toreros, etanoles i gitanes que fan ga-
la flaca del tipisme, el triomf de la coloració nyotes i mouen les anques amb una provo

-estrident i Poe distingida.	 cació que resulta depriment.
En front d'aquesta importació de fira de	 RAMON XURIGUEic .

la coreografia andalusa, Teresina ha opo-	 parís, maig.
sat el seu art de la dansa. Ha sortit sem-
pre a ]'escenari amb una ponderació de
gest, amb una contenció del dolor i una me-	 -
sura del ritme que impressionà des del pi-	 Nota
mer moment.

Horn s'adonà, de moment, que hi havia	 El nostre company Robert Gerhard rea-
dues Espanyes o dues maneres de veure-la. litza un llarg viatge pel centre d'Europa.

A poc a poc, però, comprengué que el que Per aquest motiu no podem donar, aquesta
hi havia, en realitat, eren dues raons d'ex- setmana, l'acostumada secció de La Música.

pressió: la primera, directa, intuïtiva, en
brut; la segona, afinada, treballada, artís-	 L'obra pòstuma de Maiakovsky
tica.	 El poeta revolucionani rus W. Maiakovs-

Teresina deixava en cada una de les se- ky ha deixat una obra pòstuma. Rs una
ves actuacions una atmosfera de gust en la mena de scénario-pantomima, titulat Moscou
qual la dansa no era el punt central, ans bé en flames. Aquesta obra serà posada en es-
el marc en el qual ella es manifestava.	 cena aquest mes de maig al Teatre de 1'Es-

Això l'elevà immediatament. Horn reco- tat, de Moscou. Els tres actes comprenen :
negué l'artista i li féu el lloc adequat a la La revolució de rgos, 19 17 i l'U. R. S. S.
seva condició. Des d'aquest moment el seu en reconstrucció.

OLYMPIA
Companyia d'apereta italiana MILLY-ORSINI

Demà, divendres, estrena a Espanya
de

La Duchessa
de Chicago

del mestre KALMANN.

TEATRE TALIA

Oren Compaayla de vodevil I teatre modern

Avui, dijous, tarda, a les cinc. Popular:
TOT PER L'HERÈNCIA

i l'èxit de Marceli Domingo
ELS PRÍNCEPS CAIGUTS

Nit, a les deu. El poema d'En Sagarra
GARDENIA

i el formidable èxit de gran broma d'En
Valenti Andrés

TAR AR f...!
Comèdia de boigs per a persones de seny.
La comèdia més original i divertida del
segle u. Decorat nou de J. Fontanals.

Dissabte, tarda: «El triomf de la carn»,
de Rossinyol i reposició de «La Borda »,
per Enriqueta Torres que l'estrenà. Nit i
totes les nits: «Tarar(...! ».

Teatre Català Novetats
COMPANYIA CATALANA

Direcció: C. C ^PL)I VILA

Avui, dijous, tarda:

ESPECTACLES PER A INFANTS

EL SECRET DE LA CAPSA D'OR
o La rateta que escombrava I'escateta

Nit. TERTÚLIA CATALANISTA:

TANT SE VAL!
Es despatxa a Comptaduria.
Demà, divendres, benefici ANTONI

GIMBERNAT:

TANT SE VAL!
i

L'AIGUA MIRACULOSA

TEATRE NOU
Gran Comp anyia de sarsuela castellana

i catalana de G. Camarasa Sort

Avui, dijous, tarda i nit:

La Taverna
d'En Mallol

i

La Legió d'Honor
En la funció de la tarda la cantarà per
primera vegada en dia ordinari, l'emi-
nent divo JOAN ROSSICH.

Palau de la Música Catalana

Dissabte, 1 0 de maig, a tres quarts de
deu del vespre:

Orunestia Pau Casals
amb la col laboració de la célebre violi

-nista

JELLY d'ARANYI
Obres de BACH i MENDELSSOHN-

BRAHMS
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EL CINEMA I;

Veeu

avui

al

TIVOLI

Troika

Després res!

La mundana... OLGA TCHEKOWA
L'esposa 	  HELEN STEEL
El man! 	  HALAS A. SCHLETTOW

Exclussives RENACIMIENTO FILMS

ESPECIALITAT
EN LA MIDA

Jaume 1, is
Telèf. 1 t 655

CINE PARIS

Primer

Vegeu

Troika

Primer film rus sonor d'avantguarda
Balls russos - Cants russos - Art rus

Direcció: W. STRIJEVSKY

Fonibernal
Sastre

CUCURULLA, 2, 1.°

S
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LILLIAN G.ISH UNA CULTURA DEL CINEMA

E. A. DUPONT
PANORAMA

The first woman of the screen — corn tasca de Lillian Gish en Les dues tempes-
deia un critic del Vanity Fair parlant de	 tats, interpretant el rol de fila-mare. El seu
Lillian Gish —, aquella que alguns no han	 talent excepcional ha fet tangible fins a la
dubtat a posar al més alt nivell dins la ga- màxima eloqüència aquella paorosa tragè-
leria deis grans actors i actrius de tots els	 dia a la qual s'apliquen les paraules del
temps, per be que una de les prircneres,	 poeta i «Oh misèria, misèria inconcebible a
cronològicament parlant, ((stars)) de la pan- tota ànima humana, que més d'una criatura
talla, avui es tro' a no haver let sins es- 	 hagi pogut conèixer tal destret ; que la
cassament una dotzena de films, però aquí primera per ella sola no hagi purgat per
podem dir sense restriccions que la quanti-	 totes als ulls de l'etern Misericordiós»
tat és en raó inversa de la qualitat; l'avi-	 (Goerhe, Faust, I part).

Ara Greta Garbo (en Anna Christie) ha
interpretat la resistència a l'amor, per la
dona que se sap culpable. Estem impacients
per veure corn porta la situació, però sa-
bem que res no podria esborrar en nosaltres
la impressió pregona d'aquelles escenes en
les quals Lillian Gish sentint-se culpable
davant de tothom, •oreient-se Bollada per la
falta d'un altre, fuig de la benaurança, evi-
ta l'amor que Richard Berthelmess amb
vehemència avassalladora li proposa. Creant,
amb un talent inimitable, Ies situacions mo-
rals, amb el joc deis intèrprets, amb el pai-
satge, amb 1a posició de la cambra filma-
dora, Griffith destilla en aquelles escenes
la máxima emoció que hem gustat al ci-
nema.

Pocs rostres corn el de Richard BertheI-
mess, en aquella época són capaços d'evo-
car una natura npble i 'pura, i és ell que
requereix incansablement a la dona adora-
da, la qual portant ocult el seu secret do-
lor6s lluita patèticament entre la passió més
Lgítima i els seus escrúpols morals, fins
que — arribant-hi d'una manera progressi-
va; preparada amb una constant acceleració
de la tensió dramàtica — la tragèdia escla-
ta amb violénoia de tempesta i aleshores és
ella, l'única innocent, que fuig sota la neu,
panteixant de fred, en una cursa folia que

nentesa d'haver treballat a les ordres deis	 lógicament no pot .conduir sinó a la mort...,
més grans talents de la cinematografia, com	 però que el realitzador ha conduit a 1'idilli.
D. W. Griffith, King Vidor, Fred Niblo i	 Recordem també La germana blanca, el
V. Seastrom, fa que la curta sèrie de films film que Ii assegurà la màxima popularitat
de miss Lillian sigui •vui per avui una de	 i on, a desgrat de les febleses del scénario,
les coses més considerables i saboroses que	 la seva tasca és, particularment en ,la pri-
revela un inventani de la producció cine- mera part, de gran volada. ) s la història
matogràfica.	 de la noia ingènua i senzilla anant a tra-

D. W. Griffith la descobrí i la fixà en els vés del dolor fins a la més suprema abne-
seus rols, que són quasi sempre els matei- gació, i el dolor en ningú no ha trobat una
xos, la història de la feblesa i de la puresa millor intèrpret corn en Lillian Gish. Cal
contra la força bruta i la malícia deis ho- veure l'escena en la qual s'assabenta de la
mes, una història que recorda la de Teresa mort del seu promès per veure en un pa-
dels Urbervilles, però que en lloc de resol-	 rell de segons quina gran tràgica és Lillian
fire's corn aquesta, en un desesper nihilista Gish.
que perquè és nihilista no és agressiu, en És sois en els recents films de Víctor
mans de D. W. Griffith es resol en una Seastrom que Lillian Gish ha tornat a tro

-solució superior de perspectives cristianes. bar-se gràcies als assumptes dignes propo-
Es probables que la història de la Teresa de sats a .la seva interpretació. El record d'a-
Thomas Hardy sigui més verídica que la questes tasques és prou fresc en tots per-
de la fila-mare de Les dues tempestes o què ens abstinguem voluntàriarnent d'a-
la de la petita orfe de Les dues orfes, però	 Ilargassar aquest lieu comentan.
unes i abres són igualment belles. L'idea-	 Ara Lillian Gish torna al teatre amb la
lisme incorregible de D. W. Griffith exi- preocupació de cultivar la declamació que
geix la més simpàtica adhesió. 	 l'ha d'ajudar a triomfar en el cinema par-

Enlloc potser ]'emoció en el cinema no ha lat.
estat portada més enllà, corn ho fou per la	 M. MARIBEL
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La pròxima Sessó MIRADOR del día 16
Divendres de la setman . vinent, dia r6 ' sentar als assistents a les nostres sessions.

de maig, tindrà hoc .la nostra pròxima ses- I	 En la pàgina de lletres d'aquest mateix
sió. L'èxit que obtenen les nostres sessions número, els nostres lectors trobaran el pro-
ens crea el deure de millorar-les continua- grama sencer de la sessió. Per diñcultats

ment, per a la qual finalitat no planyem cap d'última hora ens és impossible fer-ho en

esforç. La darrera sessió hagué de cele- aquesta pàgina i publicar el comentani de

orar-se dues vegades, i tant en l'una corn costum, corn era la nostra intenció.

en l'altra el •local del Lido s'omplí a vessar.	 Corn sempre, a partir de dilluns, els subs-

Per a la sessió vinent, a més a més d'un ciptors de MIRADOR trobaran localitats en

fiilm d'avantguarcda i un d'avantguerra, que la nostra redacció, on podran ésser adquiri-

són una meravella de debò, ens hem asse- des fins 
dimarts al vespre, d aquesta data

orat els films culturals de l'eminent bió- 
endavant seran posades a ]a venda a la ta-

g	 quilla del cinema.
leg Painlevé, fill de I'ex-president del Con- En el pròxim número comentarem degu-
sel.l de ministres francès. Els seus films han dament tot el programa. La importóncia
cridat poderosament l'atenció, no solament d'aquest regeureix que parlem de tots els
deis homes de ciència, sinó també deis crf- films, ja que hem procurat que no n'hi ha-
tics oinematogràfics i de tothom, i ós per gués cap deis que podríem dir-ne de com

-nosaltres una satisfacció de poder-los pre- plement.

El cinema travessa encara l'etapa crí- rat que suposa en l'obra d'E: A. Dupont.
tica d'una sotragada adolescència. Tota la Altrament, hi ha moments ben aprofitables.
seva història és una lluita dramàtica per a E1 darrer film del gran cineasta ha estat
definir-se. Per a personalitzar-se. Per a des- projectat fa pocs dies, en mig d'una indi

-pullar-se d'influències alienes. La seva in- • ferència absoluta. S'anomena Piccadilly. I
fància ha estat objecte deis més perillosos bé, Piccadilly és—diu la tècnica europea—
contactes. La novella, el teatre, la pintura, una obra magistral. Una obra de primer or-
l'escultura i la música. Ara, el cinema so- ', dre que cal rependre davant d'un públic de
nor el contamina d'opereta i revista. Fins selecció. Piccadilly és superior a Moulin
a quan?	 J Rouge, i sovint, en l'aspecte plàstic, a Va-

Dupont; en pie treball, voltat d'operadors

Es evident que aquesta qüestió de la in- riété. Hi ha moments — la lluita d'Anna
dependència del cinema comporta prèvia- May Wong amb el seu cosí—que ens han
ment aquesta altra: Què és el cinema? D'u- produït una de les emocions més vives que
na altra manera: On comença el cinema i hem sentit davant la pantalla. La construe-
acaben les altres arts?	 ció del film és perfecta; no hi ha un de-

Art jove, ambiciós, les seves proporcions tall deixat a l'atzar, ni una escletxa de
són immenses. Cinema és un film de Grif- Ilum sense mesurar. La part documental-
fith o de Vidor; cinema és un film de Fritz la taverna als barns baixos, per exemple—,
Lang o de Paul Leni; cinema és un film és presentada amb una intel.ligència pròdi-
de Buñuel o de Man Ray. On, però, radica ga en troballes.
la pura essència del cinema? Què és a11ó que	 Es evident que el sujet d'aquests tres
és específicament cinematogràfic en aquests films d'E: A. Dupont necessita un tracte es-
films?	 peeialíssim. Vantiéte', Moulin Rouge, Picea-

Dins d'una estricta ortodòxia; gairebé pu- dilly. 0 sigui: El Circ, el Music-Hall, el
ritana, diríem que el cinema és el Joe d'una Cabaret. Tres temes explotadissims pels ci-
mòbil plasticitat expressiva per ella matei- neastes, dels quals Dupont ha sabut ex-
xa o per la valoració emocional que li atur- treure, malgrat tot, una sèrie de possibili-
ga l'acció.	 tats inèdites, d'un interès extraordinari.

Un film serà, dones, essencialment cine- Tot allò que hi ha de pura presentació
matogràfic en tant que resolgui totes les del fet plàstic que ambienta l'acció — el
seves necessitats emocionals sense sortir-se Circ, el 'Cabaret, el Music-Hall—és fet d'u-
d'aquesta plasticitat expressiva. Sense que na manera definitiva. A Piccadilly, el caba-
li calgui l'ajut de qualsevol art aliena. 0 ret on Anna May Wong fa relliscar la seva
de qualsevol consideració—moral, sentimen- deliciosa dansa és presentat amb una no-
tal—d'ordre extraartístic, tal corn és utilit- vetat i un caràcter definitius. Bastaria això
zafia, innoblement, per F. C. Murnau als per a—oblidant Moulin Rouge—refermar
seus darrers films.	 un prestigi de gran cineasta a favor d'E:

E.,-A. Dupont és, al meu entendre, un A. Dupont.
deis cineastes que acompleixen aquesta
condició d'una manera més normal, dins la
cinematografia europea.

E.-A. Dupont arriba a l'escola alemanya
en el moment en què han començat a refre-
dar-se els entusiasmes produïts per la pri-	 — que ja és aquí e1 primer film totalment
mera etapa de producció. (L'etapa que Cha- parlat en espanyol editat per '.la Paramount?
rensol anomena expressionista.) Es l'eta-	 Es diu El cos del delicte, r és d'intriga poli -
pa del Gabinet del Doctor Caligari i dele daca.
Nibelungs de Fritz Lang. Art intel.lectual, — que Buster Keaton ha fet tants pro_
de màxima preocupació escenogràfica, do- gressos en l'idioma espanyol que aviat el
nant molt poc marge a la sensibilitat, agues- podrem sentir?
ta etapa del cinema alemany té una valor	 — que Ivan Petrovitx es posa empresari?
permanent; avui sens dubte una mica en
descens, per la invasió—americana—d'una
normalitat estandarditzada que defuig qual

-sevol efectisme.
Dupont produeix un film, Baruch, d'in-

tenció hebraïtzant. I, tot seguit, Variété.
Variété ha estat qualificat per Charenso]

corn un magnífic chant du cygne de la cine-
matografia alemanya. Ens interessa, però,
la seva valor absoluta, més que la seva posi-
ció dins la història del cinema.

Variété és un pacte d'intel.ligència i sen-
sibilitat. De raó i humanitat pura. Cada
impuls 'afectiu troba el mitià expre »siu-
plàstic —d'una manera magistral. Dupont
ens mostra en aquest film totes les possibi-
litats de patetisme que pot assolir una pro-
longada immobilitat de la figura humana. I
ens presenta una sèrie d'objectes expres-
sius i de mans en gros plan que he citat
corn a clàssics als meus articles sobre des-
humanitzaeió del gest.

El film que segueix, Moulin Rouge, és,
corn tothom sap, una sorollosa fallida d'E.-
A. Dupont, cineasta. Caldria esbrinar la
part de culpa que en aquesta fallida tenen
la qualitat deis intèrprets i del scénario.
Afegim que en el fracàs de Moulin Rouge
prén part l'espectació decebuda del públic
que cerca pertot l'home de Variété. No pre-
tenem pas salvar aquest film, sinó se-lament
cercar una justificació del descens inespe- I j^

Eisenstein a Amèrica
El conegut empresari americà Jesse L.

Lasky, que actualment es troba a París,
ha fet saber als periodistes que acabava de
contractar S. M. Eisenstein, autor d'El cui-
rassat Potemkin i de La Unja general.

Eisenstein so rtiré aviat cap a Amèrica.
Després d'algunes setmanes durant les quals
pendrà contacte amb els directius de la
Paramount, començarà a rodar produccions
pan ants.

J. L. Lasky ha contractat també Roberto
Rey, un dels protagonistes de La bodega i
de la versió espanyola del Forat en la paret.

Jeannette Mac Donald
Heus ad un nom que només fa un mes

que sona, i que ja es .pot 'passar de pre-
sentacicns; és ho de saber, però, que aques-
ta noia, abans d'ingressar a la Paramount,
ja era una actriu quasi desconeguda per
complet fins que un periodista la remarcà
corn la girl ((de cabells d'or i d'ulls verds
co,'-'-' el mar». Publicitat que Ii féu molt de
favor, fins al dia que, sense haver encara
pres part en cap film, Ii confiaren el 'pa-
per femení de La ¢arada de l'amor. Ekit,
i contracte de llarga durada.

Pommer parla del film sonor
Ja és bastant sabut que el treball de 1Tar-

-tista cinematogràfic és feixuc, que el tenor
detaIl que passa gaireb é . desapercebut em un
film ha estat, de vegades, objecte de repe-
ticions i assaigs fins que el director n'ha
quedat content.
Doncs bé, segons explica el célebre amet-

teur en scènen alemany Erich Pommer, el
film •p arlant obliga encara a més assaigs que
el film mut. L'acústica deis interiors té
una gran influència en l'enregistrament de
la veu. Pommer fins arriba a dir que els
elements d'una mena d'art acústic no po-
dran establir-se sinó després d'una expe-
riència de molts anys. Per reformar aquesta
afirmació, el cineasta, alemany descriu Jes
operacions que condueixen de la fulla del
manuscrit fins a l'escena acabada.

A part 1a «m'ise aun po int», rellotge en
mà, del manuscrit del film, cal assajar in-
finites vegades l'escena més petita, ja que
hi ha moltes circumstàncies que fan variar
l'enregistrament : posició deis actors respec-
te el micrMon, conformació i material de
les decoracions, dimensions de la sala, `.etc.

I quan, en opinió del ametteur en scene»,
deis operadors fotogràfics i acústics, del di-
rector musical, de l'arquitecte que ha réa-
litzat la decoració i deis actors, el fragment
de (film •és donat per bo, a la millor una
circumstància imprevisible, corn un corrent
d'inducció elèctrics ,procedent de les làmpa-
res i que és perfectament silenciós, ha fet
inservible l'enregistrament i cal tornar a
començar de nou, després d'haver eliminat
aquest destorb, que no és sempre cosa fàcil.

Bernard Shaw al cinema .
Un empresari americà sollioita à Bernard

Shaw un talkie. Bernard Shaw vol infor-
mar-se tot seguit de la quantitat que es veu
capaç d'oferir-ii. L'empresari defuig la qües-
tió i insisteix sobre la gran cosa que farien
amb el seu talkie, la gran serie-tat que po-
sarien en la se-va realització, els elements,
amb qué comptarien, etc.
Bernard Shaw respon lacònicament:
— No ens entendrem ; vós sou massa ar.

tista i jo sóc massa negociant.

Els dibuixos animats sonors
Pierre-Gilles Veber reconeix que n; és

gaire fácil fer riure la gent d'avui, però
que la fórmula feliç del dibuix aniimat so-
nor ho aconsegueix plenament. L'humor an-
glo-saxó, aquest humor en fred, diu, es bar-.
reja admirablement amb les elucubracions
dignes de Verne i de Wells. Proposa com.
'assumpte bo per a aquests films, les faules,
de La Fontaine, ja que la fantasia té un
camp illimitat per córrer, no cal dir-ho, eq
aquests films.

GUILLEM DIAZ PLAJA

Ja ho sabeu...

i

FÉMINA

PRODUCCIÓ:

METRO-GOLDWYN-M AYER

iÚLTIMS DIES
de la sugestiva i emocionant novella del temps
de la colonització espanyola a Califòrnia

Gesto de Hidalgo
per Renée Adorée, George Duryea,
William Collier jr. i

La t','ida nocturna
pel'lícula totalment parlada en e-panyol, pels in-

superables Stan Laurel Oliver Dardy.
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DE L'ARQUITECTURA MODERNA? Davant les teles de Joaquim Mir
— així corn davant de totes les noves pro-

Andreu Calzada

	

	 duccions deis artistes de merescuda ano-
casin be. Quant al detall hi ha precedents menada — l'espectador connaisseur no es

L'arquitectura nova? Estil o temptativa	 clàssics explotadísims. Erudició barata : els	 limita sois a una contemplació directa i
d'estil? — Si fos un estil, el plantaríem a la	 grecs coneixien ja l'efecte estètic d certs	 única de l'obra exposada, sinó que, ben
catedral i tot. Si només una temptativa el temes que semblen mecènics : els mútuls,	 aviat, i potser inconscientment, intenta com-
relegarfem als barns moderns. No hi ha res els denticles, les gotes còniques, etc. parar-la amb tota l'anterior producció de

l'artista: D'aquí provenen molts errors de
crítica' i bastantes ofuscacions indesitjablesï
Dic això, perquè en e1 dia de la inaugura-
ció de l'exposició de pintures de Joaquim
Mir a la Sala Parés vaig notar, en la maja:.
nia de connaisseurs habituals i coneguts en
tats actes, una preocupada persistència a
comparar, (( només), les teles exhibides en
anteriors exposicions.

Bo és de seguir el procés de l'obra per a
determinar-ne' les directrius que assenyalin
la continuada evolució pictòrica i deduir-ne

.una valoració aciençada en cada nova èpo-
ca que es presenta ; peròtampoc cal oblidar
la simple i pura contemplació de Pobra ar-
tística al marge del seu procés evolutiu.
L'espectador — i particularment l'anomenat
amateur; — `què desitgi una major conei-
xença del fat artístic, haurà de procurar la
fusió interna de la saya erudició amb la in-
genuïtat percèptiva. 0 dit d'altra manera
veure i entendre a la vegada.

-^: -" _ ,w (Perdoneu-me ! Sóc el primer a lamentar
que la meya ploma hagi anat a parar a
aquestes disquisicions, que, per altra ban
da 'segurament;;.1lo he .acabat de ,precisar.)

.	 MALLET - STEVENS. — Gá rátge a la íue Marbeuf. París	 `	 El meu intent era recomanar als visitants
habituals de Can, Parés que quan siguin
davant de les pintures d'En Mir+s,© Iidin la

que corn ella ennobleixi, amb el seu sentit	 I també els truquistes, murris o ingenus,	 suggestió de la signatura i no es preocu-
do temps i espai, les cases humils deis su-	 apliquen les seves receptes d'efecte segur: , pin de si el Mir actual és inferior o supe-
burbis, els tallers, magatzems i fàbriques	 les finestres angulars, el terrat volat, la ba-	 nor al de. la Cala encantada! ;i els Gorgs
que abans es resolien mentint .amb anés o	 rana de vaixell.
menys barra o compunció. Però en plc car-	 Algunes observacions per acabar. En su-
rex Ample o en el de Montcada, qui les primir el mntlluratge es simplifica la coun-
mou?	 posició, es fa més fàcil la captura de de-

Aixó semblarà covardia : una fullaraca terminats efectes. Es un mèrit, però no ex-
de, literatura enginyeril i antisentimental en-. cessiu. Però una bella motllura sempre faré
terboleix el dar examen. Però recordi's en	 vibrar un arquitecte de fibra.
què paren el modernisme de 1900, les ge- .	 Le Corbusier no és més que un xarla-
nralitats de Gaudí, tan injustament reben-	 tan : si els alemanys haguessin guanyat la
tat, el patriarcalisme de les masies amb què	 guerra, les saves teories ostentarien un al-
ens extasiava Folch i Torres en les Fulles tre nom. Molt per damunt del fracassat de
de La Veu,	 Ginebra, el Palau de les Nacions del qual

Racionalisme, intellecte pur? La casa mà- és tan dolent corn el premiat, considerem
quina — Xarlataneria, no molt llunyana en Peter Behrens i Tony Gamier. Ambdós se-

J(el fons del lirisme de la casa-coya i el tern- rien dos mestres n qualsevol altra manera
t'ple estalactític.	 arquitectónica. Qui ,planta un roser també

Sempre hi hagué, i 'hi haurà, en arqui - planta un arbre.
tectura, un element racionalista : la cons- Només un excés d'ingenuïtat pot creure
trucció. De vegades, l'estructura, que no és que amb les tendències noves s'evitaran l'a-
el mateix. I en el modern, les plantes, art narquia i les «manzanas de la discòrdia».
racional des del xvui, i abans, amb valor	 Prescindint • de l'individualisme dels arqui -
d'art pur en les catedrals .i en les obres deis	 tectes, tan intransigent corn el deis altres
grans barrocs.	 artistes, cal comptar amb el fet que la ma-

Estructuralisnie? — Un mar de literatura joria de les cases de Barcelona són fruit
afalaga els enginyers i aficionats que creuen d'afic i onats semiprofessionals i de la idio-
aiád fàcil..l'assoliment i el domini tècnic de	 sincràsia de' propietaris. 1 constructors.
la plàstica arquitectònica. Però ni els grecs	 Per tal d'assolir conjunts harmònics corn
ideals es preocuparen sinó en el que era	 la Plaça Reial caldria repartir la ciutat en
més just de les estructures.	 zones amb ordinations estètiques peculiars.

I ara, encara que es digui una altra co-	 Si no seguirà essent ll'aparador de les mos;
sa, corn sempre es redueix l'estructura al tres més desaparellades, anèmiques o estri-
seu paper de subordinada encara que sera- dents de l'arquitectura.	 blaus. Potser així apreciaran amb major dis-bli dominar. Es spa teixw d'idees i motius	 La critica arquitectónica corrent demostra	 cerniment la qualitat excelsa de la seva obra.plàsticg preçoncebuts.: les estàtues agraden	 una . vulgaritat i una indocumentació gaire-
per la aann' :i no per Pesqúelet. Urà Itra bé "absolutes. Això ens confirma que i'esnob;	 * * *
cosa és pensar en gòtic. Es parteix d'uns ' agut, simi àgil per enfilar-se a tots els ar-	 Josep Aragay exposa en la mateixa ga-
cubs, uns cilindres, plans retapdats, masses	 bres de moda, però gandul de solemnitat,	 leria d'art un recull important ,(140 peces)
i 1ính s dominants; paisos de finestres que	 seguirà feat estralls.	 ,	 de ceràmica.

Subscripció pública
de 4,000 accions ordinàries

Als senyors subscriptors d'accions ordinàries, se'ls lliurarà per cada deu que en subscriguin, UNA ACCIÓ
DE FUNDADOR.

La subscripció, que serà a títol irreductible, s'obrirà el dia S de maig, i quedarà tancada el dia 12 ó abans,
si hagués estat sol-licitada la totalitat dels títols oferits.

Aquest Parc, que s'inaugurarà el pròxim Juny, és situat a la part alta i verge de la muntanya regenerada,
entre Miramar i el Castell; , i constitueix el gran mirador de la ciutat en tota la seva extensió i les saves munta-
nyes, i ofereix total i definitivament la visió de la Mediterrània a la Bercelona perenne.

Grans Atraccions Modernes

PARKS, S.

¿QUE PENSEU

amb destí el Gran Parc d'Atraccions de 75.000 metres quadrats de superfície

FUNICULAR DE MONTJUÏC

PUNTS DE SUBSCRIPCIÓ
Banc Urquijo Català	 Soler i Torra Germans
Banc de Catalunya	 Banc Comercial de Barcelona
Banca López Bru	 i demés Bancs i Banquers

MARICEL - PARK

Consell d'Administració de la Societal

Maurici Bone	 Josep Nolla Badia
Caries Boigas i Sans	 Josep Rogent Pedrosa
Damià Matey Viza	 Joan Rogent i Massó

Secretani

Santiago Torent Buxó

ode 50 0 :pessetes nominals]cada una ,de

que s'està construint prop del

^www	

Preus Populars

Feia temps que no sabíem gran cosa d'a-	 Música Simfòníea

quest artista que abandonà els pinzells i les	 L'aplec de temes ,populars let en formateles després d'haver-nos presentat la seva ¿'obertura per Rimski-Korsakow, dedicat a
obra de més envergadura, Les vacances, la Gran Pasqua Russa, és deis pocs intents

reeixits del seu autor amb música simfò-
nica. Ni la Sinfonieta ni la asuiten Capricho
español li hauran pogut donar massa fama.
El seu fort va ésser la música teatral, i en-
cara vista per fora i amb la nota colorista
sempre a sobre. A l'obertura de la Pasqua
Russa les cançons populars Ii serveixen de
tema i adobades amb una orquestració bri-
llant s'imposen aviat a l'oient. El mes-
tre Stokow•ki té una certa tirada per aques-
tes obres clàssiques del repertori rus. Cal
recordar, si no, aquellas admirables inter-
pretacions de L'ocell de foc, Scherazade,
etcètera, que els discos reprodueixen' adniï-
rablemen't.

Per l'Orquestra Simfònica de Filadèlfia
són també. impressionats dos fragments de
Carmen, els preludis deis actes primer i
quart, deis quals el gramòfon pel seu de-
tall pot fer adonar de la instrumentació pér-
fecta amb què Biz t dignificava les seves
òperes i que en aquesta la popularitat de
molts deis seus fragments ens fan passar
per sobre.

Toscanini, ;amb .]:'Orquestra Simfònica de
Nova York, interpreta la Sinfonía núm. 4 de
Haydn i cal senyalar-ló, pulí aquest célebre
director no sovinteja en l'enregistrament de
discos Aquesta edició . pot consolar-nos, si

. JÒSEP "ARAGAY. —'Fáiança	 no ens arriba ací la gtournéea del famós
artista amb aquesta orquestra, que formen

actualment exhibida en el Palau d'Art Mo- un conjunt d'execució del més gran valor.
d'ein de 1'Exposiciú. Deixà la pintura de La Sinfonia de Haydn que contenen aquests
cavallet per dedicar-se de pie al conreu de discos pot fer adonar deis mèrits de I'in-
Ia ceràmica, perú segut practicant la seva tèrpret, que principalment a .l'andante es
aspiració més volguda : la pintura mural, manifesten en forma superba. L'edició, si
en des parets de l'església de Breda. Sa- no és molt sonora, és en canvi detallista 'i
bfem que s'havia installat en aquest poble extremedament clara. Al dors d'un dels dis-
per a empendre's d'una manera resolta' la cos de la Sinfonía de Haydn i corn a corn-
manufactura, per ell més estimada. De tant plement hi va el conegdt Scherzo d'El som-
en tant ens etfviava algunes peces, per les ni d'una nit d'estiu, -executat potser 'amb
quals en feia suposar que la seva producció un dinamisme excessiu que només pot pas-
.ceramística no pretenia sobrepassar — quant sar corn a mostra de virtuosisme. Horn
a superació de l'ofici — els limits acostu- demanaria una edició d'altres fragments d'a-
mats de la fabricaoió corrent. Confessem questa obra, que s'escauria amb gran opor-
- tot seguit — el nostre error, o és que pot- tunitat coincidint amb el record que es fá
ser Pastut Aragay es complaïa, mentres- ara del centenari de la música romàntica,
tant, en la confecció d'una sorprenent apa- Les grans orquestres, àdhuc les de még
rició que ens deixés del tot admirats. Sigui fama, semblen seguir la dèria 'per la música
corn sigui, el let és aquest: amb la pre- de Joan Strauss. Fa poc temps ens ocupà-
sent exposició de ceràmica Josep Aragay vem de ]'edició d'altres obres que executava
s'ha situat en un deis primers lloes entre ] Orquestra. de Filadèlfia. Aquest mes I
els nostres millers ceramistas.	 catàleg porta els discos omplerts per la Fil-

Diversos són els procediments emprats per harmònica de Viena, que contenen els vat.
l'artífex, i tots " ells tècnicament reeixits, sos El murciélago. Tanmateix potser si
Amb la trentena de peces de faiança fina 'massa elements per a una música que av11+
amb decoració polícroma sota coberta (corn ja s'ha marcit.
la que reproduïm) ja serien suficients per	 J• G.
atorgar-li una merescuda consagració. 'I no
sols per les qualitats de la faiança, sinó
més aviat per la superació aconseguida de Carmen" (Bizet). Preludi.. Acte I. — Entre-.
l'estil: En els motius representats hi ha una acte. Acte IV, Orquestra Simfònica de Fi-

 '.notable depuració deis elements decoratius ladèlfia. Cia. del Gramòfon. AA i68„

vers Una eficient sobrietat i una major in- Festival de Pascua Rusa (Rímsky l drsa

tensitat amotiva en el model; corn, també, how). Op. 36, Obertura. 1 i II parts. Or-

cal anotar l'eliminació, o més aviat, con- questra Simfònica de Filadèlfia. Cie. del

tenció del seu anterior barroquisme.	 Gramòfon. AB 575•
En les tres engalves amb vernís transpa- Festival de Pascua Rusa (Rimsky-Korsa-

rent (procediment semblant a l'esgrafiat ar- how). OP. 36, Obertura. III i 1-V"fJarts. Or-
quitectònic), l'arabesc de 1'a peça ha estat questra Simfònica de Filadèlfia; Cia, del
ben solucionat. De les elaborades amb blau Gramòfon. AB 576.
de gran foc sota coberta escolliríem Noia de	 Sinfonía núm. ç en re mayor, «Sinfonía
l'ocell, i gairebé — de bona gana — tota de reloj„ (Haydn). — r.° mov. «Adaggio
fa sèrie.	 presto», 'Ipart. — i.° mou «Presto», II

Allí ion ens costana més de decidir-nos,	 part. Orquestra Filharmònica-Simfònica de
seria en la deis ogres ferruginós amb es- Nova York. Cia. del . Gramòfon. AB 552.
malts opacs» ; ,però els «vernissos de gres	 2.° may. Andante», I i II parts, AB 553•
cristallitzatsn, els «jaspiats en gres ferrugi-	 3 o niov, aMenuetto-Allegretto» I i II
nós» i el «gres ferruginós brunyit» ens em-
portarfem tot el que hi ha, i més n'hi ha- • parts. AB 554•
gués.	 4•° mou «Finale-Vivace». — Sueño de una

Fixeu-vos, especialment, en les mirifiques '4ioche de verano, «Scherzo» (Meldelssohn).
cristallitzaeions deis vernissos.	 Orquestra Filharmònica-Simfònica de Nova

I ara que Josep Aragay ja ens ha donat York. Cia. del Gramòfon. AB 555•
la sorpresa triounfal, esperem veure'l més	 El murciélago, vals u Tú y tú, (J.
sovint 'per les nostres sales d'exposicions. . Strauss). Orquestra Filharmònica de Viena.

* * *	 . Cia. del Gramòfon. AF 299•
Ernest Santasusagna presenta disset

teles a La Pinacoteca, la majoria de les
quals plasmen,

mena) pintor 

m 

da'iescolli

prou

r

 lloa

un 
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motiu

a bellesa

de El D^S^ilbona	 e del Amorfemenina.
b

 I	 fa é, aquest traçut (traçut de

Cant prestigi, perquè 'Is el que millor s'a-
diu amb el seu refinat temperament

Ultra les qualitats inherents de la pintu-
ra clarament ajustada, e destaca, coma	 R 0 A D C A S Tcaracterística essencial de les seves pintu-
res, una distinció intelligent en cada un
deis fragments de la composició. No vol- 

EL DISC QUE MILLORA ELS APARELLSdríem que d'aquestes paraules es deduís una
semblança d'aquestes teles exposades amb	 Insuperable impressió
les illustracions d'un magazine qualsevol,
sinó, més aviat, un parentiu o aclimatació
de la refinada pintura anglesa. En alguns
fragments, per exemple, anotareu una cer-
ta assimilació de les distingides matisacions
de Reynolds.

A l'obra de Santacusagna faríem, per a1- Ci A S A A L E M A N Y
tra banda, algunes reserves que no preci-
sarem, perquè — esperem de les saves in-
negables dots — que sabrà aviat depurar,	 Via Layetana, 39. - BARCELONA

De les teles exhibides, assenyalem els tres
nus i particularment el de posició asseguda ...^^^^..^^.
amb pijama negre.

* * *

Antoni Matará celebra la seva aparició
de pintor en I'exposició a les Galeries Are-
ñas. Aparició ben notable, per la qual la-
mento no tenir prou espai per comentar-la
corn es mereix. Quan en el nostre món ar-
tistic es presenta" un nou pintor, el més
important — més que la qualitat pictòrica 

—és l'orientació que emprèn la seva visió. I
si a una assenvada directriu acobleu 'la
primera matèria d'un dotat temperament
— corn en el cas d'En Mataró — 'el verb
pictòric ja es plasma de bon principi mal-
grat les inevitables deficiències de tot co-
mençament. Esperem amb força interès les
venidores produccions d'aquest pintor, el

I qual felicitem pel seu primer pas marcada -
ment ben donat. Bona estrena, Mataró!

MÀRIUS GIFREDA

raspalls per a tots els usos

articles de neteja — objectes per a presents

rambla de catalunya, 40

El més econòmic: A 5 i 6'50 ptes.
Preus únics

Secció de Música
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EXPOSICIÓ DE BARCELONA DE 1930
Avui dijous, oberta des de les deu del matí fins a les nou del vespre

Preu d'entrada al recinte : 1'05 ptes.

POBLE ESPANYOLObert des de les deu del matí fins a les nou del vespre
	

Preu d'entrada : 0'55 ptes.

PALAU; DE. L'ART TEXTIL
Secció de luminotècnia amb les seves sorprenents demostracions de diverses aplicacions de la hum en les indústries i les arts

Avui a dos quarts de sis de la tarda: Audició de Sardanes a la Pl. deis Reis, a càrrec de la cobla Barcelona Albert Martí

Diumenge, dia 11 de maig, a les sis de la tarda: Segon Concert Simfònic per l'ORQUESTRA PAU CASALS
dirigida pel seu illustre fundador

PROGRAMA
PRIMERA PART
	

SEGONA PART

1. WEBER . . . Oberon (obertura)	 3. MORERA 	  Serra amunt (sardana)
2. DEVORAK . • 5. Simfonia en mi menor (dita del nou món, en 4 temps)	 4• WAGNER. . 	  Els Mestres cantors (obertura)

No serà executada cap obra fora de programa. — Prohibida la circulació per la sala durant el concert.-

PREUS
Circulars pati numerades 	 	 4 ptes.	 Butaca davantera pis numerada 	 	 2 ptes.
Silló volant pati numerat 	  4 »	 Butaques pis numerades 	 	 1 »
Cadires pati sense numerar . .	 , . . . . .	 I »	 Llotjes amb sis entrades. 	  25 »

NOTA.— Despatx d'entrades i localitats a la taquilla oficial de l'Exposició, Unió Musical, de 4 a 7 de la tarda,.i Centre de Localitats.

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

Unic despatx de la Fàbrica:

Balines, 2. - BARCEL,ONA

Socîetat Espanyola de Carburs MetI'Iics
Correus: Apartat 190	 BARCELONA.	 Telèfon 73013

Teleg.: "CARBUROS"	 Mallorca, 234

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor
-cubion (Corunya) :: OXIGEN gg % DE PURESA, Fàbriques

a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques a
Barcelona, Madrid i València :: FERRO MAGNESI i FERRO
SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i peces seda, cotó
i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL de laboratoris
i doméstica :: GENERADORS, BUFADORS, MANOME- .
TRES, materials d'aportació per la SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS, GRATIS

Useu pel cap

loción ViVina

Tònic del cabell
No cura calvos,
però els evita.

Farmàcia: Escudillers, 61
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AIGUÅ
DE ROCALLAURA

La deu més rica dil atbn

Si vosté pateix d'Albeelufrls, LMlàsls
0►loa (saI le pedra), lkasuIMs pvn.
>iIm11o$ee, katrltle oràdM, es curarà

radicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA

S'expèn
amb ampolles de litre i de mig litre

I en garrafons de vuit litres

O+slrlbnldors peaerala

FORTUNY, S. A.

MIRAQDR

SUbscrtv iu -vos a MIRADOR
JETMANARI C4T4L4

Polsi, 62. - BARCLLOPVA

BUTLLET( DE SUBSCRIPC(O

que vsu a 	

carrer 	  n.• 	  se subscriu a MIRADOR
pel preu fixat de 2'50 pies, trimestre.

de 	  	 de 19	
í=

SflMlr.	 -

e

SUBSCRIVIU -VOS A LA

I
 GasetadelesArts

DIRECTOR: Màrius Gifreda
ART ANTIC: Joaquim Folch i Torres. — Aki MODERN: Rafael Benet

ABONAMENT —Un any: Barcelona, 17 pessetes; Península, 18 pessetes.
Un trimestre: Barcelona, 6 pessetes; Península, 650 pessetes.

Redacció 1 Administració: VIA LAYETANA, 37 . BARCELONA
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A nunciar
a

MIRADOR

és donar a conèixer
un producte

per tot
Catalunya

En 	

e
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