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La nota culminant de la
setmana europea ha esfaf
1'acabamenf de 1'ocupacio

militar d'Alemanya
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El senyor Maluquer
í I'esfafuf regional

MIRADOR INDISCRET
EI senyor Maluquer i Viladot, poc co-

negut de les joves generacions pel seu apar-
tament temporal de la política, va ésser per
a molts homes d'aquest temps una revelació
inesperada. Per a la majoria, el senyor
M'luquer era un bon home que es deixava
portar per un corrent sentimental cap a
una popularitat que, guanyada en un pe-
ríode avençat de la seva vida, li assegurava
una glòria pòstuma. Els fets, però, van
demostrar el que ja sabien
d'ell els seus íntims. No és
un ancià que frueix la dar-
rera vanitat. Es senzillament
un polític destre que, en mig
d'una aparent ingenuïtat i
d'algunes faltes inevitables
de tendresa, va dret a un
fi molt clar.., Conciliar els
seus sentiments monàrquics
amb la visió d'una Catalu-
nya mestressa del seu destí
dintre d'una Espanya estruc-
turada, i fer possible aques-
ta solució amb el règim
d'una monarquia liberal. Al-
guns dels actes del senyor
Maluquer, dintre de la seva
posició política, han estat de
molt to. El seu manifest de
la vigília de l'arribada del
rei i el discurs adreçat al ge-
neral Berenguer en un dinar
de la 'Rosaleda, són tota una
altra cosa .que el manifest
del Comté de Güell i el dis-
eurs d'aquest al banquet dels
alcaldes. Hi ha la diferèn-
cia natural entre el pensa

-ment d'un polític instruït i
avisat i l'entaniment d'un
senyar que vol sortir retra-
tat als diaris. Però l'actua-
ció política del senyor Malu-
quer ha culminat amb la ini-
ciativa de voler aprofitar
LEstatut Provincial de la
Dictadura per a crear, d'a-
cord amb el procediment
d'alguns dels seus articles,	 El senyorPEstatut Regional de Cata-
lunya..La Lliga s'hi va ad-
herir des del primer moment, i els altres
partits s'han fet pregar, però amb reser-
ves de forma l'han acceptat, i avui només
queda en contra una part de l'opinió extre-
mista. Des del dijous de l'altra setmana,
després d'una reunió dels delegats de les
Diputacions Provincials de 'Catalunya, està
en funcions, com deuen saber els nostres
lectors, una ponència per a la redacció de
l'Estatut, a la qual s'ajuntaran, per haver
estat invitades les d'ara, les representacions
de tots els partits catalans. IEl treball defi-
nitiu de la ponència serà sotmès a l'apro-
vació de tots els Ajuntaments de Catalunya.

.s**

Però hi ha ara en aquesta qüestió un
aspecte nou que no es pot passar per alt.
D 'ençà de la visita dels intellectuals caste-
llans, els nostres problemes polítics han es-
devingut problemes d'interès general d'Es-
panya • No podem oblidar que la intellec-
tualitat castellana, tan diversa i fins contra-
dictòria en la ideologia dels seus homes, va
Creure descobrir en la cordialitat dels ca-
talans un ajut per a les seves protestes.

Avui són molts els nostres amics caste-
l lans que es malfien de l'èxit de la inicia-
twa del senyor Maluquer. Hi veuen la pos-
s¡bilitat d'una mena d'acord entre els par-
tits catalans i el govern de la monarquia
Sobre l'aprofitament d'una obra de la Dic-
t +dura per a una solució momentània del

nostre problema polític, i no s'estan de dir
la seva decepció. Ho comprenem molt bé;
però convé que se'n parli.

Ja vàrem dir en aquestes planes, quan
la visita dels castellans, que sentiríem en
els nostres primers contactes molts punts
de fricció i que ens tindríem de perdonar
recíprocament moltes molèsties. La dinà-
mica dels particularismes nacionals no és
mai ni enlloc la mateixa de les altres as-

Els DíJous —
Blancs

L'Assemblea d'Acció Catalana

Al saló d'actes del local de la Granvia.
ve tenir lloc, la setmana passada, l'Assem-
blea d'Acció Catalana.

Aquest açte potser clou un període, el
primer període, d'Acció Catalana. Del ro-
manticisme el partit ha passat a un període
més ambiciós i francament polític. En el
seu començament semblava que Acció Gata-
lana volgués limitar-se a ésser una mena
de nw¢oneria a la qual haurien pogut per-
tànyer els catalanistes de tots els partits
que haguessin sentit amb entusiasme apos-
tòlic el lema : «Catalunya endins». Fins ar.
encara hi havia gent que considerava que
el fet d'haver presentat candidatura en unes
eleccions a Corts havia estat una aventura
que, si havia ofert l'oportunitat de fer un
primer compte de vots, havia des f orat l'ob-
jecte del partit:. Entre els. que desitjaven de
fer un partit com una maçoneria, o una
confraria, i els activistes polítics, hi havia
els que admetien que Acció Catalana havia
d'intervenir en les corporacions de govern
catalanes.

Malgrat ésser governat per poetes i artis-
tes, el partit en la última Assemblea s'ha
pronunciat francament per l'activitat polí-
tica en tots els ordres. El partit presentarà
candidats a les eleccions generals i s'ha de-
clarat republicà. Aquestes dues decisions,
com heno dit, clouen un període constitutiu
que comença anab una escissió de la Lliga
i es refugia de seguida en el romanticisme
més ardent i protestutari. Senyals del temps.

En aquesta Assemblea ja semblava que
entre els socis d'Acció . Catalana ja no es
veien tantes corbates negres de llacet, dis-
tintiu que els líders del partit havien aca-
parat en els temps històrics. Senyals del
temps?

Es curiós que una Assemblea que hauria

^
ogut tenir tanta importància, tractant-se
'un partit jove, hagi transcorregut d'una

manera tan pacífica. Certament, existia
una oposició que no estava conforme amb
l'actuació del Consell. Però no tenia un
progruma determinat, i per altra banda, no
tenia ¢rou homes de prestigi per posar-los
a la Directiva. 1, naturalment, tot va anar
cona una seda. En Marian Rubió va proposar
que l'Assemblea votés , 'er unanimitat la
cací dalú a dfietdl per al nou t ónsell • Re-
sultat d'aquesta gran revolució: En Josep
Sunyol, que havia estat so•licitat per fer de
confident de l'oposició, passa a ocupar un
lloc en el Consell.

Abans de l'Assemblea, el senyor Marian
Rubió i Tudurí passava per un cap dle fac-
ciosos. Algú va dir a En Nicolau d'Olwer
que En Rubió deia que voldria saber en
què es distingien la Lliga i Acció Catalana.

Tenim entès que En Nicolau respongué.
—Això qui pot explicar-li-ho millor és En

Josep Pla.
1 en Carles Capdevila
—si no hi hagués cap diferència entre la

Lliga I Acció Catalana, ara En Rubió ja se-
nia encasellat pel Govern,

Però En Rubió va voler demostrar que
professa la més sana ortodòxia.

Resum : el partit, conz diria Gáziel, pot
trobar-se Clavant del catalanisme en ei punt
on era la Lliga abans de la mort de Prat
de la Riba, amb una diferència imposada
pel temps : ,el republicanisme. Els millors
de^xebles de Prat de la Riba, Nicolau i Bo-
fill, dirigeixen Acció Catalana. Fins ara En
Bofill era president del Consell del partit.
El poeta ha cedit el lloc a Nicolau d'Olwer,
l'hellenista. El partit és governat per poetes
i homes de lletres. Aquest fet potser no serà
una garantia de grans activitats, però po-
dria ésser una promesa d'austeritat i de pu-
resa. De moment, En Bofill va prometre
que Acció Catalana no lactarà mai amb
partits que no siguin demòcrates i republi-
cans.

Això vol dir que el catalanisme comença
a sentir-se europeu. En Prat de la Riba no
havia dit tant. Potser és natural: els almo-
gàvers no són pas gaire lluny encara.

P. Q.

Els grans processos de la història

Per manca d'espai no publiquem en aquest
número les paraules d'adhesió al nostre com

-pany Llates que signen homes de lletres i
advocats de totes les .opinions religioses, po-
lítiques, socials i literàries i tot, estranyats
de l'actitud del senyor Viura i del criteri que
ha demostrat la sentència condemnant el nos-
tre company.

L'esmentat document apareixerà en el nú-
mero vinent.

L'àpat dels felibres
El banquet del Ritz pagat per l'Ajunta-

ment en homenatge als felibres que van
venir amb motiu de les festes de Mistral,
va anar com una seda. El sistema d'ins-
tallar tauletes per a quatre persones va per-
metre no barrejar els poetes i els escrip-
tors bons amb els poetes i els escriptors
dolents.

'El's comensals de cinc taules — en total
la respectable xifra de vint persones — van
acordar que si el Felibrige seguia actuant
per Catalunya, per saber si un poeta o un
escriptor era bo o, poèticament parlant, de-
testable, només s'hauria de preguntar si es
tractava d'un poeta o d'una ecigalan d'or
o d'argent, preada condecoració que no han
hagut els nostres grams occitanistes ni els
homes capaços de traduir Mistral, que per
cert no són nombrosos.

Amb motiu d'haver-li estat concedit el ti-
tol de «Mestre d'obres del Felibrige» i la
«Gran cigala d'argent», va ésser molt feli-
citat i admirat per moltes persones d'amb-
dós sexes el senyor Bulart i Rialp • Sigui
l'enhorabona,

Gran discurs de l'Estelrich
Com pot suposar-se, en un banquet com

el del Ritz dedicat a uns germans dels quals
ens separa una frontera massa elevada, el
nostre ministre d'Afers estrangers, el se-
nyor Estelrich, havia depronunciar un dis-
curs. En honor a la veritat, cal confessar
que fou un gran discurs, una peça més lite-
tària que diplomàtica.

EI senyor Estelrich va aprofitar tan pre-
ciosa ocasió per a collocar a felibres i a
indígenes una gran part del programa de
la Lliga: Va dir que el món tendeix a fo-
mentar el collaboracionisme i la fraternitat
entre els pobles, i que per això nosaltres...
etcètera—aquí l'antic i acreditat programa
de l'eEspanya gran)).

En Josep Maria de Sagarra, que tenia
per companys de taula en Valls i Taverner

dues senyores sumptuosíssimes, va dir a
en Valls;

—Voleu dir que és l'hora de colloaar-nos
el programa de la Lliga?

A la qual cosa va respondre en Valls amb
la cèlebre frase

«Puix parla català, Déu li dó glòria.»

En Sagarra i l'ànima que l'aguanta

Animi's, doncs, senyoreta !

Nacionalisme o folklore?
Acabat el sopar dels felibres, el senyor

Frederic Mistral (neveua, o, millor dit, re-
nebot) es va dirigir a Josep Maria de Sa-
garra demanant-li uns versos per a ]'àlbum
de la senyora Mistral.

I en Sagarra encara no se sap avenir que
e: nebot de Mistral se li dirigís en francès.

Els que han fet l'Exposició
Tothom sap la importància que sempre

s'ha donat en Joaquín Montaner. Des dels
temps que feia de secretari de l'Alcalde,
vestit de soldat, fins ara, aquest minyó sern.
pre ha pres uns aires transcendentals fins
per dir que s'havia refredat. També sap tot-
hom que fa poc ha perdut la impertáncia
que ha tingut a l'Exposició en cls anys que
hi ha estat i que viu arrecona sense fer
res i sense que ningú el vagi a visitar.

L'altra nit, a l'estrena de La condesa está

triste, en Joaquín anà a visitar don Garles
Arniches. Aquest li preguntà com anava
l'Exposició, i ert Joaquín, arreglant-se les
ulleres, va dir-li

—Mal, muy mal, querido don Carlos...
Aquello iba bien cuando lo cuidábamos nos-
otros, que porque la hemos hecho le hemos
puesto todo nuestro amor, pero ahora se va
a la liquidación por gentes que desean des-
truir cuanto hicimos. ¡Qué le vamos a ha-
cer, querido don Carlos! Los vaivenes de
la vida..

I l'home prenia aquell to de drama tronat
que tan bé 1 1 escau.

Les organitzacions
En Joaquín Montaner sempre ha tingut

afició a explicar grandeses. Ara en fa córrer
unes quantes. Una d'elles, és que darrera
d'ell té un capital de cinc milions de pesse-
tes per a fer un diari i que els va oferir
a en Pich per a adquirir-li la propietat de
La Noche i El Dia Gráfico; una altra, que
serà director d'un Banc ; també ha fet dir
que anirà de director d'una companyia dra-
màtica per a donar-li una orientació, com
fan Martínez Sierra, Sassone, Rivas Che-.
rif, etc., perd res de tot això sembla verí.
tat per ara.
Això sí, mentrestant protegeix la gent de

l'Exposició. Als que són acomiadats, els fa
entrar al seu despatx, els acompanya a la
porta amb paraules amables, els diu que si
ell mamés això no succeïrïa, i acaba

—Pero, no se preocupe„• Deme su direc-
ción, que yo deseo hacer algo por usted y ya
veré de emplearle en alguno de mis nume-
rosos negocios.., en perspectiva.

Canvi de nom
En Carles Esplà escriu una carta a un

amic seu de Barcelona. Li parla d'algunes
visites fetes darrerament a París, i li diu
admirat

«S'ha passat sis anys dient-li aFernandi-
Ilo» , i ara resulta que l'ha tractat amb tots
els miraments...»

Piauinoniana
—Ja estan bg — deia en Pich i Pom 

aquests espectacles que ara es donen a l'Ex-
posició. Tant la revista, com l'orquestra de
J azz, com això que anuncien del teatre ja-
ponés. El que trobo, és que haurien de con-
tractar les germanes Sister,...

Anècdota d'exàmens
Cada any, per aquest temps, se'n saben

de noves. La d'enguany és aquesta.
Es un examen d'ingrés. E1 catedràtic dic -

ta, l'examinand escriu el que segueix, obeint
la vox magistri :

Batalla naval entre dos montañas.
El catedràtic s'ho mira i diu al noi
—Muy mal : nabaI con b ; batalla nabal

entre dos montañas. Entre dos montañas la
batalla no puede ser de naves, sino de na-
bos.

Francesc Pujols explicava que està lle-
gint EI Fill de l'Home, una vida de Jesüs
escrita per Ludwig.

—I com ens el presenta?—pregunta un
amic a Francesc Pujols.

—De paisà—va respondre en Pujols.
Probablement aquesta frase resumeix molt

bé el llibre de Ludwig.

El Sr. Vallès i Pujals
L'autor de l'Elogi de Catalunya, que és

una obra que no pot elogiarse millor sinó
dient que no té cap tros degut a la ploma
del senyor Vallés i Pujals, té a casa seva
una gramola que tot sovint tocava La Mar-
sellesa.

Ordres superiors de la Lliga li ho han
prohibit ; així com declarar-se republicà en
mitings i moixigangues.

Ara està furiós perquè un vel tot el dia li
fa ressonar l'himne de la República Fran-
cesa, i, el que és pitjor, el canten '_a seva
cuinera i els dos nois petits.

—Ara només falta—exclama—que ho sà-
piga en Duran.

Maluquer i Viladot vist per En Canals
.: ,..n	 y,,	 S4 ,..,,

piracions polítiques, i Cots cls que la con-
fonen s'equivoquen. Si aquesta comfus¡ó
]'estem sofrint cada dia els catalans — els
més directament interessats en el moviment
particularista de la nostra Cerra—no té res
d'estrany que la .sofreixin els castellans.

Et tema és massa vast per a una nota
com aquesta. Només direm, per concretar
èi nostre pensament, que el nacionalisme
—amor propi per uns, egoisme per altres,
necessitat gspiritual per tots-és un senti-
ment que no s'atura, i cerca i frobá la
seva forma d'expressió en totes les situa-
cions polítiques. El senyor Maluquer, que
és monàrquic i no se m'amaga, ha pensat
la fórmula de l'hora que passa, i el sen-

Confessem que a nosaltres no se'ns hau- timent particularista del país hi ha respost
ria acudit mai la idea de basar en .un de- com era de preveure, Si demà canvia la
tret de la Dictadura la creació d'un orga- situació política, ]'home que ocupi uqa po-
nisme polític de Catalunya. D'haver-hi pon- sitió equí alsnt a la del senyor Maluquer,
sat, ens hauria produït una mena de re- encara ue sig^ el cap d'un Comitè so-
pugnància física. Però, posats en el lloc del viètic, trobarà t mbé la seva fórmula, i
senyor Maluquer i mirant la cosa com es- e! sentfent particularista li respondrà de
pectadors, no podem negar que la inicia- l i matelxá_ manera. 'En temps de la Dic-
tiva del President de la Diputació té gràcia.	 tadura, la fórmula la varen trobar els lo-
Hi ha en el fons l'habilitat d'un vell ad-	 tellectuaas, intensificant en forma impre-
vocat que sap treure partit de les febleses vista la difusió de la cultura catalana, que
de l'adversari. Més que el reconeixement mai no, havia aconseguit tant de fervor po-
legal d'un acte de la Dictadura, sembla pulir.
una ironia sobre ]'ignorància d'un govern Els que no vegin les coses així no s'ex-
que, pensant senyar-se, es tragué els ulls. Plicaran per què subsisteix encara, amb una

EI fet és que la idea del senyor Maluquer continuada renovació de precs,. el predomini
Ja ha pres estat oficial dintre la política Polític d'un vell partit català que, adaptant

-catalana. No es pot dir que hagi despertat se sense esforç a totes les situacions polí
-un entusiasme esbojarrat. L'acte solemne tiques, es posa sempre en condicions de

de la reunió de les diputacions no va pas- trobar pel nostre sentiment particularista la
sar d'un èxit discret. Ni al Palau de la fórmula del dia. I tampoc s'explicaran, com
Goner.alitat ni al carrer no hi havia les els intelleçtúals castellans, qué les masses
multituds que no manquen mai en casos catalanes puguin acollir amb emoció el
semblants. La premsa diària en va donar projecte d'un (Estatut Regional dintre la
una informàció amable. i els escriptors po- monarquia sense abdicar les seves prefe-
lítics ho varen comentar amb simpatia.	 r"ències republicanes.
Peró res més.

Res mds per ara. Si el sentiment po-
pular s'hi barreja, ja en tornarem a parlar.
Encara manca la música. El cor ens diu
qui l'hi posarà, però no•ho volem descobrir.
El que sí direm és que, si la cosa no s'a-
tura per motius imprevistos, els extremistes
més refractaris acabaran fent el mateix que
els altres, i l'Estatut Regional serà l'obra
de tots. Coneixem de sobres el que té de
decisiu en aquests afers la força d'una emo-
ció popular. Un cop preparat l'Estatut o
Un cop sotmès al plebiscit dels Ajuntaments
catalans, ningú no recordarà que l'origen
del procediment hagi estat la ironia d'un
hàbil jurista, i l'Estatut pendrà tota la im-
portància d'una concreció simbòlica de les
aspiracions catalanes.
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— "La Lliberfa4"?

— No ha arriba4 encara. No veu que ha de venir de Madrid?

Per cert que la gent va observar que du-
dels Però el Sr. Garriga..,rant el sopar	 felibres, Josep Maria de

Sagarra es distreia una mica massa. Mal-
grat que a la seva taula hi hagués una re-

El senyor Garriga—també de l'Institut, i
presentació	 femenina	 tan	 distingida	 per ex-U. P.—l'any passat se m'havia empescat

la seva bellesa i elegància com pel seu es-
una de millor. Amb veu majestàtica dictava

perit de finesa,	 el nostre poeta no perdia als pobres minyons: Haré cuanto pude.

de vista una senyoreta, a la qual veia per Els	 nois,	 els	 pobres	 nois,	 espantats	 per
la	 solemnitat	 de	 l'acte,	 escrivien	 allòprimera vegada, que semblava correspondre que
els semblava un contrasentit.	 Però el mes-de tant en tant amb alguna mirada de 

J
	 tre ho deia...funda compassió.

En una taula que estava al mig d'aquest
Els que eren aplicats escrivien haré amb

discretíssim	 foc	 fou	 revelat	 el	 secret	 d'a-
h,	 Els ignorants,	 aré.

Acabat, el senyo, Garriga donava raó alsquesta facècia que, certament, no arriba pas ignorants.al	 fiirt.
En Sagarra sap que aquella senyoreta diu

—Aré cuanto pude ; del verbo arar ( ! ! ! !)
Que després no ens vinguin amb mètodescada dia un parenostre demanant la salva- Montessori.

ció de l'ànima de l'autor de El Comte Ar-
nau. Es curiós de saber que el nostre poeta pedregalesva	 tenir	 notícia d'aquesta	 obra	 de caritat
d'una manera reservadíssima. Tres senyo- Sembla que la pedregada d'aquests Bar-res li van	 explicar el cas,	 avisant que no rers dies ha estat general. De gairebé tots
podrien dir-li de qui es tractava i fent cons- els punts de Catalunya nos arriben les ex-
tar que ell no coneixia la senyoreta que li clamacions i gemecs dels nostres pagesos,
feia diàriament aquesta almoina de srmpa- «Maleïda pedregada!», sentiu arreu.
tia, Però en Sagarra va endevinar el pen- Només el senyor Magí Roca,	 l'infatiga-
sament de les	 tres dames i la primera	 i ble «rival del senyor Foronda on l'afer dels
darrera lletra del nom de la damisella, amb autòmnibus d'Horta, ha somrigut maquia-
gran torbació de les persones que li havien vèlicament en	 assabentar -se de determina-
donat tan agradable notícia, des pedregades d'aquests dies.
A l'Ateneu, després del sopar, en Sagarra Les que els veïns d'Horta han «dedicato

fou interrogat sobre aquest rumor, però es a: primer autòmnibus de la Companyia Ge-
va mostrar reservadíssim. neral que ha inaugurat els serveis interins

Algú es va atrevir a preguntar al poeta: que	 li	 han	 estat	 concedits	 (!)	pel	 nostre
—1 en treu profit aquesta nena de les se- Ajuntament.

ves oracions?
I en Brunet va respondre : Les lecture s d'En Pujols
—Triomfa i triomfarà



Foniberna!
Sastre

CLICURULLA, 2, 1.°

Maquinària, Tipus, F9letatge

de bronze, Tintes i utillatge

penes Arts Gràfiques

Aplles,1,1 Ylt Motea, 4. BARULIMA

Telèfon 15521 - Apartat 81i
Dlrecd6 teletriHcc DANIBBS

Dues obres cabdals SI U ETES OO E U DES
	

L'APERITIU
E	 11=	 =ïrQ

	 Q	 ^	 Sobre els felíbres.—Xo fa gaire temps
que sobre les pàgines de \ltnanos va ésser
reportada una conversa de dos capellans
que anav an de ^ iatge ; el que me la ^a ex-
plicar va ésser Francesc Pujols. No se si els

No li hem preguntat com es diu. Es un mença l'escalafó. L'escalafó va per catego- Els premis tenen un caràcter• Complet- lectors la recordaran; feia si fa no fa com

home uniformat : un tramviaire. Més exac- nies.	 ment automàtic.	 segueix

tament, un número ; un número senar, o	 La primera categoria equival a trenta	 Nadal arriba per a 1 tramviaire com per a	 En veure les soques dels arbres de les car_

sigui un conductor.	 tres rals. La segona, a trenta quatre. La	 tothom. Per cada fulla diària de control reteres pintades de blanc, un capellà diu a

En la visió forondiana del món, la bu- tercera, a trenta cinc. La quarta, a trenta	 l'empleat rep llavors un rals Sempre ur 1'áltre :

manitat es divideix en passatgers i tram- sis. Quan ha arribat a la quarta categoria,	 ral! El funcionari modèlic que no ha t¿n-	 —Em vol-explicar que significa això, mos.

viaires. Els tramviaires poden ésser parells un tramviaire ,vulgar ha acabat la carrera,	 gut cap contratemps en tot l'anv se'n pot , sèn Pere ?•

o senars; si són senars són conductors, els porta quatre alonets i uan'a no	 es- comprar un complet de basar per a es fes-	 —Si vol que li sigui franc, mossèn Josep,
p	 q	 g	 q }	 u^ p	 P	 P	 p	 ¿

cobradors són parells. 	 setes, o sigui, comptant en tramviaire, tren- tes.	
1 dird qpe la meitat de les coses de la vida

El meu interlocutor és un senar. Costa ta sis rals.	 Hi ha, encara, premis estimula+.°.ts, car són comedia.

de fer-lo parlar; la Company
ia imposa dis-	 Ací es situen les oposicions al generalat,	 la Direcció és previsora. N'hi ha per als	 Jo

sible se 
S

en eni a ra una mica eren !E1
parells i per als se

n

a
rs

.	 Po	 q

Pot donar-se el cas, per exemple, que el punt en que no el trobo just és en la ma-

tramvia vagi exageradament ple. En aquest riera despectiva com tracta la vida moderna,

cas, la Companyia sap que el control dels i com atribueix aquesta condició de comèdia

revisors és insuficient, i cal evitar que el als temps presents.

cobrador faci l'orni. Per això ,ofereix pre-	 Segurament mossèn Pere enyora les tar_

mis per excés de treball, que són ato gats tares amb tots els ossos desllorigats, les

i^	 quan el cobrador liquida una -ecoptacio paneres coronades de crestes de gall damunt

i,.	 superior a la normal. Així si liquida més de les cuixes d'una princesa rural, les Ore-

de 130 pessetes, cobra un premi de dos líes de les mules guarnides de mosques, i

rals ; si la recaptació passa de 130 pessetes,	 aquells impossibles sotracs de les carreteres

cobra vuit rals ; si passa de soo pessetes, pretèrites, en les quals no hi havia gota de

Tint rals.	 comèdia.

	

á	 Això fa que els cobradors detestin les	 Jo acceptaria la manera de pensar de mos-

^ '^	 r	 línies com la de Badalona, i que preferei- sèn Pere si ell digués que la majoria de les

xin les del centre de la ciutat, especialment coses, des que el món és món, són comèdia.

la número 29.	 La comèdia va començar en el famós pàm-

	

--	 Els senars tenen també premis extraor- pol que va servir de slip a Adam, i en

	

"	 dinaris, iEl conductor que porta tres mesos aquells plors una mica desproporcionats quan

	

n Ç	 seguits un mateix cotxe sense avaria, rep ]'Angel li va dir que toqués el dos del Para-

^$	 r	 t^	 un ':premi de vint rais.	 dís. Jo sostinc que els plors d'Adam eren

0i més, hi ha concursos periòdics. Un comèdia, com era una mica còmica la in-

dia cada "`tres mesos és aplicat un compta - dignació de Jeremias, o la joia del rei Da-^ú	 dor. al ,motor. El fluid despès per cada vid posant-se a ballar davant del 'arca. I era

tramvía és . coñtro1 at escrupolosament. Els cómica l'actitud plàstica i musical dels se-

ampions nadors romansquan assassinaren Juli Ce-
c	 provisionals són cridats cada any	 9

:r -	 e	 a eliminatòries. Un dia a l'àny la Compa- sar. I encara era molt més còmica l'actitud

	

ret	 de Marc Antoni, - fent veure que estava do-
fv	 nyic es sent generosa. e Atorga un sigui fa- 

minat per una dona quan en la realitat no	fi t ..	 buZós• e^3,84o xals :en prenns, o sigui 96o	 P	 + q
'	 y.	 pessetes; distribuïdes així -:	 tenia .res més que mandra.

	

e	
Me^^^+	 Els antics estan plens de comèdies bur-

Via' ampla : 	 les ues,' sa nants infamés i espectaculars,
lpa	 Dos premis de cent pessetes ;	 q	 g '	 ^

. ,	 Dos de cinquanta ;	 i no està bé que mossèn Pere ens carregui

Quatre de quaranta ;	 el mort a nosaltres, i, als pobres arbres de

Quatre de vint ;	 la carretera que no hi tenen cap culpa•

Quatre de deu.	 Però si els antics i els moderns fan comè-

Via estreta :	dia com poden, hi ha en la nostra època

cr	 als seus funcionaris. Em conta de que és la categoria dels revisors, passant	 Dos premis de cent pessetes;	 una manera de produir-se la comèdia que

bona gana solament anècdotes de passat - pel tramviaire distingit que ensinistra els	 Un" dé cinquanta ;	 fa trencar de riure, o bé impressiona ten-

gers	 neòfits. Aquests instructors guanyen un su-	 Dos de quaranta ;	 drament per la delicadíssima pacotilla que

—Una matinada conduïa un 57 cap a plement de dos rals, el dia que acompanyen	 Dos de vint ;	 comparta. 1 ns referim .a reproduir certs ana-

Sans ; era l'últim tramvia. Un matrimoni un aprenent. Es el cos pedagògic de la	 Dos de cinc.	 •	 oron sures que en el seu temps ja varen és-

em fa senyal lluny de la parada. El regla- Companyia.	 El conductor que ens informa no és, na- ser; pura comèdia.

ment és sever i no vaig frenar, natural-	 Els revisors guanyen dos rals més que turalment, de la, pasta dels campions.	 Vosaltres no heu trobat que els poetes són

ment. Però l'home que va i s'enfila al els instructors, ço que en fa quaranta. —Jo sóc dels de la categoria de trenta la gent més olla, més desguitarrada i més

cotxe en marxa. Ja tenim escàndol, vaig Quaranta rals, que la són deu pessetes! quatre rals, amb una colla d'anys de ser- cantamañahtias del món? Es clar que la poe-

pensar, i per evitar raons vaig per parar Però no ens endinsem en el paradís dels vei i .amb més »xocolata que premis—ens sia ha servit i encara serveix per unes quan-

perquè pugi la dona, que s'ha quedat es- escollits... declara—; si em sabéssiu alguna cosa...	 n

	

.	 tes coses que no val la pena d'eumerar,

verada fent aquella comèdia que fan les	 Tornem el nostre conductor a la realitat,	 `Ja us planyo !	però els poetes, fins els millors, vistos de

dones quan els parteixen la familia... Però i prossegueix la dissertació relativa als pa-	 _No ho digueu massa alt; nosal tres, com la vora, són pèssims exemplars de pares de

l'home que se me'n ve a la plataforma de rells i senars. Un 3 i un s acoblats no si diguéssim, som dels de L'Acadèmia...	 família, de regidors o de vicaris rurals. I això

davant i em crida : «Segueixi, home, se- tenon sentit en les matemàtiques , de la	 —Ah ! Però hi ha inferiors?	 els' .poetes de tots els temps. Si llegiu ,la

gueixi, aquesta ja sap el camí de casa!» Companyia. Un 3 i un 4, en canvi, són la	 —No és qüestió ;de jerarquies sinó de història dels trobadors catalans i proven-

Una altra anècdota i una altra, encara ;	 dotació completa d'un tramvia.	 sous.	 çals, us escruixireu ; peró, deixant la moral

però no hi ha qui el faci parlar del sistema	 Parells i senars guanyen 'el mateix i tre-	 — ?	 a ,part i anant a la comèdia pura i simple,

tramviaire, que és el que realment m'in- ballen les mateixes hores.	 —Els guardaagulles guanyen vint-i-sis nc trobeu que no hi ha cap necessitat per

teressa «No distraer al conductor— sembla	—Entre set i quaranta cinc minuts i vuit rals, menys que 'un suplent d'entrada, i cometre un adulteri d'aquells de campanada,

que em repliqui quan abordo aquest tema. hores i deu—m'explica el senar—; cal fer tenen solament dos augments d'un ral. Quan o per aconseguir mitja dotzena de llonga-

A la fi, l'home pren onfiança, i descab- dos torns diaris, generalment desiguals, en guanyen vint-i-vuit, ja han acabat la nisses flamants, de fer 1a comèdia fins al

della l'organització de la Companyia, vista amb un interval d'algunes hores.	 carrera,	 punt de posar-se una cigala de plata cla-

per un inferior. El primer que poso en clar	 Hi ha els tramviaires bons i els dolents,	 —Vint-i-sis rals són sis pessetes cm- vada a la boina de vellut, i anat per les

és que la unitat monetària de la ,Companyia i per recompensar els uns i castigar els quanta...	 carreteres plorant i dient paraules màgi-

é"s el ral.	 altres, el senyor Foronda aplica un sistema	 —1 els peons de via i obres—em confia ques? Els trobadors del tretze i del catorze

El tramviaire, quan ingressa, és un su- car a Primo de Rivera : res de recursos el conductor, abaixant la veu com si se'n utilitzaven •aquestes cigales metàlliques i

plent i guanya vint-i-nou rals, 	 tràgics, una intervenció adequada en el donés vergonya—guanyen vint-i-cinc rals i aquests plors, amb una sang freda irritant;

Als sis mesos, encara és suplent i en pressupost familiar.	 no els apugen mai.	 de passada duien recadets i esgarriaven les

guanya trenta un.	 La oxocolata», o sigui els dies de suspen-,	 cries.

Efectiu, en guanya trenta dos, i ací co- sió de sou, és administrada pròdigament.	 J. F. PU:I.G	 Feien comèdia, una comèdia adequada al
gust del temps, ple de superstició, de fira-

-	ses teatrals i polls incommensurables. IEra

á	 home transcendental ; Pe ito Rosel1 de València lèpoca dels llebrers amb les orelles tallades,

U n	
Íi	 dels cinturons de castedat i de la oucurulla
^3 	 ,	 al cap de les senyores, i els poetes, si volien

L 	 fer algun sou i pendre algun caldet de ga-
é	

vaQuanQ	
a

o	

unallen no tenien més remei 
q

ue posar-se
vaig arribar a València, vaig tenir	 —Sí. Pero yo no pienso decírselo a nadie. s'havia d'acabar amb tothom. Pepito Rosell	cigala al cap i anar fent «ai	 ,qué tinc !..,

va rebre una resposta taro efusiva que
" molt de gust a conèixer un personatge ex-	 —Ni yo tampoco.	 P	 + q Car- a¿ què tinc!...».
o traordinari que se'm va presentar a l'hotel	 Vàrem parlar una estona més i em vaig les 'Esplà l'aprofità per a publicar a dues	 El que c gràcia és que Mistral, el gran

fent-me passar aquesta targeta transcem- convèncer que Pepito Roso11 com li diuen columnes a El Pueblo, de València, per a ¿admirat Mistral i els seus companys ¿n-
dental:	 els , amics	

,

	

,
, admiradors i vasallos, era un demostrar el cas que es feia de certs ele-	 ventessin aquesta gran parada del felibrige,
1	 tta t Tant ue vna ve- ments	 1	 1	 t t

La mort de Maurici Vilumara dóna ac-
tualitat a totes des petites facècies d'aquest
home que no féu altra cosa en tota la seva
vida que pintar. No sentia curiositat per a
res que no fos l'escenografia. Un dia li sen-
tírém dir

—Perquè les dues obres cabdals del teatre
castellà són La aldea de Sau Lorenzo i La
molinera de Subiza...

Tracte social
Donya Maria Guerrero estimava moll

Maurici Vilumara. Li havia encarregat molts
decorats i una vegada el féu anar a Madrid
perquè muntés personalment l'obra. Maurici
Vilumara parlava un castellà pintoresc i re-
lativament segur. Era tímid, però, i procu-
ray a callar davant la gent amb la qual te-
nia poca confiança. Una vegada discutien
al famós saloncillo de la Princesa, danya
Maria, Benavente, el senyor Díaz de Men-
doza i d'altres. La discussió arribà a un
punt que Vilumara no pogué més i es-
clatà :

—Mire, doña Maria, esto son p... y armas
al hombro.

Rossinyol i ell
En Santiago Rossinyol es • divertia molt

barallant-se amb en Vilumara. Una vegada
sentírem el següent diàleg entre ambdós
amics

Rossinyol. —A mi no m'ha agradat mai
escriure aparts a les meves comèdies.

Vilumara.—Doncs trobo que s'han d'es-
criure.

Rossinyol.—Però és que l'apart no té raó
de ser, perquè si el sent el públic, bé l'han
de sentir els altres personatges...

Vilumara.--Dispensi ! No l'ha de sentir,
perquè l'apart és el pensament d'un home
i els altres no l'han pas de sentir...	 •

Passaren uns instants i en Rossinyol va
dir, posant-se la mà a la boca :

—En Vilumara, que és un ximple...
—El ximple ets tu !—esclatà en Vilumara.
—Calla, home ! Això és un apart, i tu els

aparts no els has , pas de sentir.

Paraules d'agonia
En Vilumara estava tan amoïnat amb la

seva malaltia i ,no poder acabar unes co-
mandes de la Junta de Govern del Liceu,
que no tenia altra conversa mentre estava
al llit. Darrerament va entrar una tarda el
fill d'Enric Borràs a la cambra del malalt
i sentí que Vilumara deia

—No està bé de llum això. No està bé.
Posa -hi més blanc...

Enric Borràs fill, creient -se que ho deia
pels finestrons, s'arribà al balcó i obrí una
mica més les persianes.

—Verd! Verd! Més verd!
El noi Borràs obrí més els fimcstrons !
—No tant ! No tant ! Vermell als ersos !

Llum a la bateria! Ara, ara fa bonic!
I s'endormiscà santament.

Els amors de Vilumara

Dos que coneixen en Vilumara parlen
d'ell :

—1 no tingué conquistes?
—No. Es a dir, passions amoroses, no.

Les defugia, En Vilumara deia : «Les dones
et fan , perdre temps i diners. Mentre perds
el temps 1 els diners, tampoc et deixen tre-
hallar, ni guanyar-ne... IEs un mal negoci.»
I efectivament, devia creure-ho així perquè
mai no li feren rodar el cap. Fa molts anys
va tenir un béguin per una corista del Li-
ceu, alta i grossa, que vivia al carrer de la
Unió. L'home li tema por perquè ja li ha-
via fet perdre massa hores de conversa. Al
guna que altra nit, en sortir del Liceu, e
quedava parat a la cantonada de la Rambla
i el carrer de la Unió i es preguntava : aH
vaig? No hi vaig? Caram, ja m'agradaria
veure-la i enraonar-hi una mica, però perdr
el temps i fins potser me n'enamoraria. N
h vaig, vaja!» I seguia Rambla avall, con
tent de la seva força de voluntat. Això h
cantava i ho .acos sellava.

Per què no • es va casar home mot ampo	 n .	 , q
gada va escriure una carta a Canalejas i la En un dels viatges que el general Primo amb les pràctiques i e s costums i e	 gus e

excessivament anacrònic dels trobadors pro•
Francesc Madrid feia de repòrter en hi	 va contestar Maura.	 Efectivament,	 un de Rivera va fer a València;' eh arribar a, 'v nçads.	 Aleshores la comèdia	 a qué altiu-

Q
uan

un diari de la nut, va inaugurar una enques- dia; Pepito Rosell, que ha mantingut cor- ]'estació el rodejaren,	 com era natural, les
els elements de la U.	 P.	 etcé-autoritats,

deix mossèn	 Pere agafa unes proporcions
ta sobre l'impost de solteria. En preguntar- '<,_. res ondència fins amb Sir Eric Drummont,p

tera,	 ésa dir,	 1 element truculent de manicgmials. Perquè jo, per exemple, vaig
li a Maurici Vilumara per què no s'havia el	 Secretari de la Societat de Nacions,	 va etc.,

darrers.	 Pepito	 Rosell topar-me	 l'altre	 dia	 amb	 l'excellent	 rosse-
casat, va dir escriure una carta a Canalejas demanant-li tots aquests	 temps lionès i amic Carles Grandó	 amb la miòpia

—Senzillament, perquè no he tingut temps. ttoxv^tos pj	 n	 LOZANO'a
,,"g°^<^,s.^<«,v fil"„"^^.^.^^,<r^p°"^,o<a.gm. cx licacions referents a un R. D. La u p eP	 b	 h

era a rebre'l, ien baiçar del tren s'avemçà
d	 t e davant del Dictador	 va cri- i el bigotet que li dóna una certa retirada a

F°«,",,esuca",,j°	 1

e<. n "^ .A °n „< ° e.' u° 	 (va, m°"°rt> a<	 °„s”
nya» del cafè on anava devia sa er- o, per-

després arribava a les mans de Pe-què poc
^,	 qu.a ran -s
dar :

en Rovira i Virgth, amb 1 smok ing de vet-
liada	 necrològica	 i,	 oh	 deliciós	 i	 càndid

53`,,,,1 `°E,,,	 „""°`"^pb'^,`°``A'"""""«''°5' m""6'"a pito Rosell una carta datada aMadrid i es-1 —Mi general 	 so	 Pepito Rosell, el queg	 y	 p	 q detall !, a la solapa de Grandó hi havia ato-
)-

c°"^;° a< °.c"^..°.,^.,.°<,°,^<	 n,,^^.e,en<,° < "s<<^ ^ ° "li <	 ° 6<
<^<,"<°"6o.000a.",a<	 t<<^„°"°e<^%<<,h crita a màquina, amb una signatura sem- mantiene correspondencia secreta con S. M.	 rada una cigala d'or, amb les ales rígides

el eqo°,.,«°,.	 ”""^ tn°y° ,k	 R<°iw«b„<°^a<,«s° 	 ” blant a la de Maura. Això va amoïnar el Sentir això i retirar-se totes les autoritats ¿ els ullets vermells. La mateixa cigala que
at nostre im ortant amic	 que es ficà en unap	 q va ésser cosa	 d'un	 instant.	 Deixaren	 un els antics trobadors duien a la boina, i no
es tercera del tren correu	 i	 es	 dirigí	 a	 casa cercle clar i veieren com Pepito Rosell xer- era sols Grandó, eren els altres amics de

a- Com vostès compendran, no vaig pensar- del cap del maurisme per a esbrinar com ,raya amb el general. Aquest li va dir a cau Llenguadoc,	 de	 l^osselló	 i	 Provença,	 que

r-eu m'hi gens ni mica : el vaig rebre immedia- 1 havia arribat a les	 seves mans una carta

1 
dirigida a Canalejas i per qué la hi havia

d'orella :
—No se lo diga usted a nadie,

anaven guarnits amb aquests insectes pre-
ciosos.

de

tament.
—Hombre, yo vengo a verle a usted por- contestat.

No caí explicar la impressió que féu als
—Entonces ¿qué debo hacer?
—Seguir escribiendo.

Em direu que això no té res de particu-
car;	 la	 del Lord Major de Lon•!

a-
que sé que le ha traído una misión especial

falencia. Me ha dicho. Enrique Malboys-
1 servidors de Maura l'entrada d'aquell home Pepito Rosell es retirà, mentre les auto-

que	 perruca
dres, o que 6a mitra de l'arquebisbe de To-

5-
a
son que le ha encomendado a usted una i ris- al despatx del pohtic mallorquí,

València, Pepito Rosell ha
ritats el saludaven militarment, convençuts

es trobaven davant d'un home transcen- ledo, o les mitges del Porrer de la nostra
Seu	 les	 ipacción acerca de mi vida privada para sa- De tornada a que

dental.
són tan comèdia com	 poètiques

nt ber si puedo obtener el título de Conde de estat un dels elements més interessants en
Aquella nit Pepito Rosal! va contar-ho tot metàl.liques cigales que posseeixen els nos-

hauré de 
is- lo 	 Rusia	 Blanca Esteparia con derecho a

los Soviets de
1 ]'actualitat valenciana. Quan un «antic» po-

lític realitzava una política repressiva extra- a la «penya» del cafè. IEl secret era esvaït. tres amics. Naturalment que	 ca-
llar, i fins i tot pensaré que els nostres amics

ue intervenir en el Consejo de
Guadalajara_., ordinària, Pepito Roseil va trametre-li una

FRANCESC MADRID de l'altra banda del Pireneu, amb llurs bar-
ens —¿Se 10 han dicho a usted ya? carta felicitant-lo formalment idient-li que bes fluvials—les barbes del capoulié m'ob•
rics sessionaran uns quants dies—amb llur retò-_

A!11	 b

Una tertúlia a l'Eqüestre, tan animada 1	 1 M r t h Li U 1
com permeten la temperatura i les poques
coses sensacionals que passen.	

1Un dels presents, que porta un nom tan
conegut en la finança barcelonina, que ha ^5 ^I RQSj aUla^f de mOdB 2 I^E1pUStCÍO
servit molt de temps per designar el súm-
mum de la fortuna, diu admirat referint -se
a l'editor Sopena, que acaba d'abandonar la
reunió :

—.Quin home més extraordinari ! Tants
llibres que fa, i encara té temps de venir
a fer tertúlia...

GRAVATS TIPOGRAFICS BADAL I CAMATS	 París, 201. - Teléfon 74071

R61a. del Cenfre, 33
Passah,e Bacardí, Z

rica inflamada, tabolaire i i Lluca, i am
la seva pompa ingènua de processó de Cor-
pus i d'orfeó transcendental, tenen les sola-
pes dels smokings més sofertes per poder
aguantar-hi totes les cigales d'or del món.

Comprenc que mossèn Pere, davant dels
nostres excel1ents amics de Provença, arri•
fés el nas ; però què diria el pobre mossèn
Pere, que s'indigna davant dels arbres amb
calçotets de calç, si veiés el mestre capoulié
clavant el simbòlic i musical insecte a la
solapa de l'americana del senyor Bulart i
Rialp o del meu simpàtic amic senyor Joan
Maria Guasch?

Es clar que les coses, a força d'ésser gro•
tasques, arriben a ésser sublims.

Joser IAxt.v nr SAGARR%

NOVETATS

4
EN CAMISES

t
Jaume 1, 11
Telèf.11655

L'Orquestrina del Romea

Aquelles tres amables senyoretes que t
quen al Teatre Català Romea el piano,
violí i el contrabaix, i que s'han enfad
tant perquè !Emili Tintorer els ha dit d
de Las Noticias que eren melancólicas, s
ben situar-se en el punt exacte de concò
dia que demanà Francesc Cambó en el s
darrer llibre.

L'altra nit, amb motiu de l'estrena
Sombras de sueño,' de don Miguel de Un
muno, ho va poder constatar un amic n

tre, que ens deia
—Aquestes noies són extraordinàriame

singulars. Tota la temporada catalana
l'han passat executant als intermedis pass
dobles, xotis, marxes toreres, etc., i així q
es presenta una companyia castellana,
fan sentir als intermedis totes les sarda
d'en Pep Ventura.

Sobreactivitat



'[A5 de CEXARS

Des d'ací hom pot veure la nostra Ca-
talunya més gran i més noble. La discreta
distància esborra els detalls que són de-
fectes, esfuma el més innecessari i perju-
dicial.

Sentim una gran admiració per Gabriel
Alomar, aquest home auster, senzill i franc,
aquest savi d'esperit tan enter, i immarces-
cible. L'amistat que hem nuat amb ell ens
ha fet conèixer l'home i sentir -li aquelles
paraules, que són gairebé sentències, que

brollen dels seus llavis. Brilla, també, en
les converses del català de Mallorca, una
tolerància exemplarísima. A prop de Gabriel
Alomar ens retrobem més lliures i no de-
falleixen les esperances...

I el que ens sorprèn agradablement en
ell és 'la seva gran senzillesa i la seva sim-
plicitat. Fins a casa de Gabriel Alomar
—una típica casa mallorquina amb el seu
gran pati a l'entrada—es respira un agre-
dolç d'austeritat claustral; om el silenci més
eloqüent imposa la meditació...

EI partit poli4ic de ]'Alomar
i Catalunya

En una deliciosa conversa que hem tin-
gut amb ]'Alomar, li férem unes quantes
preguntes que ens meresqueren les següent

i interessants respostes
—Vós, políticament, pertanyeu a la Unió

Socialista de Catalunya, veritat?
-.Sí, a aquell grup que lluita per unir

les dues grams forces de l'esdevenidor ca
talà, que són el pensament i el treball ; in
corporant .al catalanisme els ideals de lli
bertat i l'obrerisme a la política.

--I ja que ens parleu de catalanisme
què en dieu de la política de la Lliga?

—Que està totalment desplaçada. E
aquella política que volia orientar-se falsa-
ment cap els fets i que no acceptava re.
de romàntic ni d'intellectualisme, res d'es
perit. En la practica, aquesta política hc
fracassat, i tant la que atanyia a les dretes
com a les esquerres.

-Així el «seny català.?
—No! Que nó en parlin mai més d'això!

Jo sóc de la terra de Ramon Llull, que no
eri va tenir mai de seny. Ell mateix es deia
el foll de Déu; com nosaltres ho som dels
nostres ideals.

—I Acció Catalana i Acció Republicana?
—Essent Ilur acció d'esquerra i demo-

cràticament social, sempre hi guanyarà el
catalanisme, avui més a prop dels ideals
de llibertat. Fins ara les esquerres, i d'una
manera singular l'obrer català, s'havien dei-
xat portar incondicionalment pels enemics
de Catalunya ; d'això ve la gravetat de
molts defectes polítics del nacionalisme, el
qual, allunvant-se de l'obrerisme, es sepa-
rava d'un dels més vitals problemes socials.
Potser ara serà possible que coincideixin
l'ideal de catalanitat i l'obrerisme, coinci-
dència que crec primordial i necessària. Així
el nacionalisme català, a més a més de
basar-se en una sòlida racialitat i en fets
històrics eloqüentíssims, s'apuntalarà en la
gran ciutat que és Barcelona, amb el seu
milió llarg d'habitants...

—Creieu, doncs, que la personalitat im-
marcescible del catalanisme està en el crei-
xement natural de Barcelona?

— Precisament això ha fet que el nacio-
nalisme català tingui una força espiritual
més decisiva que la que puguin assolir els
nacionalismes de Basdònia i de Galícia.
Els d'Alsàcia, Irlanda i tants d'altres, no
han pogut fer sentir un crit tan fort de
llibertat per la manca d'una ciutat compa-
rable a Barcelona. Encara que tots ells són
igualment dignes de comprensió.

— Creieu vós en una regressió general
contra e] parlamentarisme i el liberalisme?

—No sols no hi creem sinó que mai és
tan forta la imminència de les coses com
quan se'n malparla per conjurarles. Tots
ets escàndols que hem vist al món, i en
una manera singular a Espanya, són de-
guts a l'autoritat i no al parlament.

-Suposeu, doncs, a prop la república?
—I és ciar! I més quan s'ha perjurat la

constitució.
—1 que podríeu dir-nos alguna cosa so-

bre el moviment intellectual de Catalunya?
—El treball m'absorbeix les hores, i per

tant no puc dedicar-me molt a la lectura
de gaires llibres, i menys ara que se'n pu-
bliquen tants. IEs un fenomen natural de
la creixença de Catalunya. E1 moviment
editorial comença a ser important, i al-
gunes obres representen la majoria d'edat
d'un pafs que s'incorpora a la solidaritat
universal de la cultura, com per exemple
la Fundació Bernat Metge, encara que es
podrien fer algunes reserves quant a al-
guna traducció en la qual hi ha fragments
que es podrien negligir. La presència, però,
de Carles Riba en la revisió dels textos,
em mereix tota la confiança.

—I de la premsa catalana?
—Actualment, la premsa diària catalana

presenta un avenç indiscutible. També cal-
dria esmentar les revistes interessants, al-
gunes d'elles que apareixen en capitals co-
marca is i que moltes vegades tenen una
força i un esperit remarcables.

De moltes altres coses ens parla el mes-
s tre, però no sabem si ens fóra possible de

publicar-les. Abans de posar punt final a
o l'amable i interessant canversa, hem pensat

demanar què opina Gabriel Alomar de l'a-
i vantguardisme, i vegeu el que ens contesta

—Jo, que vaig ésser el creador de la
paraula «futurisme», crec que no s'han de
confondre aquelles estridències que poden
semblar, de moment, un avenç amb les
que tinguin .natives condicions de perma-
nència i eternitat. Una cosa és l'enlluerna-

s	 ment i altra la il•luminació.
1 ens acomiadem del mestre—ens enor-

s	 g,ullim de considerar-nos deixebles de l'Alo-
mar—que és, alhora que mestre, un amic.

J. M. MIR MAS DE XEXAS

Mallorca, juny de 1930.

Un exili voluntari ens ha dut a Mallorca,
on cercàvem les tendres quietuds d'aquesta

illa caldejada pel sou aurificant que encén
les més flamejants idees i virtuts racionals.
A prop d'aquesta Mallorca de Joan Aleo-
ver i de Gabriel Alomar—i fins i tot la Ma-
llorca de Ramon Llull—hem de trobar, no
ho dubtem pas, aquelles imatges tan huma-
nes i senzilles que impulsen cap a la sere-
nitat perenne.
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no sólo de todos los sentidos sino de todas las
fuerzas corporales es para el deportista necesidad
primordial. A menudo, al terminar el juego, sentimos
dolor de cabeza y malestar.
Los músculos sometidos a un esfuerzo excesivo
empiezan a doler. La

CRFIR5PIRIMR
es el remedio más adecuado para el deportista,
puesto que no sólo elimina en corto tiempo los
dolores de cualquier clase como dolor de cabeza, de
muelas, jaqueca, neuralgia, etc., sino que reanima
y regulariza la circulación sanguínea, sin afectar al
corazón ni a los riñones.
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sobre el nostre__concurs electoral Jora •—

D'una enques4a sobre el concurs	 La guerra civil a Xina

Totes les persones ben informades d'Eu-
ropa saben de. sobre& que les guerres xineses
es fan a cops de comunicats, ja que ben
rarament les forces enemigues s'arribeu a
trobar en presència.

Kenkitxi I'oshizawa, actualment ambai-
xador del Japó a Paris, explicava un fet
vist per ell quan estava destinat a Pequín.

—S'ha de desconfiar de les xifres que els
generals en cap donen dels seus efectius.
Una vegada vaig veure, a Pequín, l'allista

-ment de voluntaris per a l'exèrcit xinès. Ar-
ribaven a l'oficina de reclutament i regate-
javen la prima que els oferien: aTres dò-
lars cada mes, sense fuselb,, deia un. uD,
cap manera—feia el reclutador—et donaran
un fusell!» «Llavors—objectava el volunta-
ri--, vuit quatre dòlars, però no combatré.»
al si has de combatre?» El voluntari, tot
mirant esverat el reclutador : «]o vull ésser
soldat, però no vull combatre.» «I si els
enemics t'ataquen?» «Ah, però és que els
enemics tenen ganes de combatre?», deia el
voluntari niés esverat que mai.

Es diu, però, que a hores d'ara la guerra
a Xina s'ha modernitzat un xic més.

Campanya polífíca a Islàndia

Ja reportàvem setmanes enrera, en aques-
ta mateixa secció, que aquest estiu Islàndia
celebrarà el mi l•lenari del seu Parlament,
l'Alting. Mentrestant, Islàndia és el teatro
d'una comèdia política divertida.

El ministre de Justicia, Jonsson, té tem
-perament de dictador. Com tots els dicta-

dors, té àámiradors apassionats o enemics
irreductibles. El més aferrissat d'aquests
darrers és el Dr. Tonuuam, un famós psi-
quiatra islandès, que, per tal d'arruïnar la
popularitat del ministre Jonsson, l'ha diag-
nosticat de boig, i ha escampat la nova tant
com ha pogut.
El ministre Jonsson ha respost destituint

Tomason del seu càrrec de cap dels mani
-comis de l'Estat. L'alienista ha abandonat

la plaça, però, secundat per uns quants met-
ges, ha dirigit una crida als alienats asilats
prometent-los que els atendria de franc si
se'n vana dels manicomis.

V ice = presídenfa

La camarada Abidova, que a .penes té
trenta anys, és l'actual vice-presidenta de
la República soviètica d'Uzbekistan, la ca-
pital de la qual és Samarcanda. La histò-
ria d'aquesta noia és molt curiosa. Alguns
mesos abans de la revolució russa, quan

Abidova tenia dotze añys, son pare se la
va vendre a un ric 'comerciant de Samar-
canda, el qual la tancà en el seu harem
com a quarta dona. Quan, alguns mesos
després, arribaren a l'harem les primeres
noticies de la revolució, Abidova organitzà
una revolta entre les dones i els guardians

de l'harem, i davant una petita tropa d'una
dotzena de persones entre homes i dones,
aconseguí escapar-se de l'harem, ` saquejar
una armeria, i, presentar-se a Tatxhent, on
revelà unes grans dots oratòries que la
convertiren, en pocs anys, en un dels pro-
1'agandistes més famosos de l'Asia Central.

¡)'Abidova es conta que, recentment, es
trobà amb tres condemnats que, acusats
d'haver assassinat una delegada bolxevista,
eren conduïts a la forca. Un d'ells, havent

-la reconeguda, protestà de la seva inno-
c ència. Abidova mateixa emprengué la re-
visió de la causa i posà en clar que el
culpable era un hisendat, Mauten-Bek, que
havia fet cometre l'assassinat per homes
seus. Els tres acusats foren posats en Iii-
bertat i el veritable culpable, Mauten-Bek,
no essent penjat per la seva avançada edat
de vuitanta sis anys, fou condemnat a re-
clusió perpètua. D'aquesta feta ençà, la
camarada Abidova és considerada per tot
PUzbehistan co+n inspirada pels déus.

Propaganda i patriotisme

El 30 del raes passat, les tropes france-
ses han evacuat la Renània • Alguns dies
abans d'aquest fet important èn la política
europea, per les parets de Magúncia apare-
gué un cartell amb unes grans lletres que
deien

«Consumiu únicament la MOSTASSA
DE L'ALLIBERACIO, producte essen-
cialment alemany.»

L'.en.lemà, sota alguns cartells d'aquests,
hi havia aquesta inscripció manuscrita

«Estimats consumidors : Que aquesta
mostassa no us sigui massa amargant, a
fi que no us vinguin ganes de beure dar-
rera seu un bon vi de Bordeus, producte
essenciaïmeat francès.»

Agraïm als nostres amics de La Rambla
dé Catalunya 1'óferiment. de la seva impor-
tant collaboració a la nostra proposta d'un
plebiscit més ample que el que hem realit-
zat. Esperem a veure el que responen els
altres companys de premsa, i estem segurs
que amb un lleuger canvi d'impressions ens
posarem aviat d'acord sobre l'execució del
nostre projecte si es creu viable.

No podem negar, per altra part, que ens
dol que l'activitat periodística de La Rambla
de Catalunya ens hagi privat del gust que

s'ha volgut donar
aquest setmanari
de fer una en-
questa sobre el
pensament d e 1 s

r r elegits en el nos-
tfe concurs. Si
l'enquesta 1' h. a-
guéssim pogut fer
nosaltres, h a u
ríem demanat al•
nostre bon amic
el doctor Aigua-
der que s'hagués
deixat de compli-
car-se l'existència
amb tes cabòries
metafísiques que,
segons explica, ]i

MARIAN ALTIMIRES dicten la seva ac-
titud política.

Des de l'agilitat de ta Lliga que sempre
vol trobar el camí més planer fins a la ri-

Nosaltres també hem quedat sorpresos, gidesa del doctor Aiguader que s'entesta a
L'orientació dels primers butlletins—que per seguir el camí més difícil, hi ha una pila de
inadvertència es varen rebre oberts—ens mdi- matisos de conducta que no poden posar
cava prou clar, com vàrem dir al seu temps, en perill la dignitat política del que més en
que la votació seria catalanista i matisada, tingui. Si el doctor Aiguader és elegit per
però estàvem segurs d'una preponderància anar al Parlament com pensen els nostres
de l'extremisme, tal com suposaven també lectors, hi haurà d'anar. Plantejàr-se en
la majoria dels electors de Macià que li ad- aquest cas un problema de consciència tan
judicaven el primer lloc.	 enrevessat com el de les seves declaracions

Ara resulta que la nota preponderant és, ha de resultar, pel nostre gust, molt pesat.
com hem vist, Nicolau-Rovira. L'esquerra I cregui el nostre bon amic que no n'hi ha
d'Acció Catalana aplegada amb l'Acció Re- per tant.
publicana. 1 això sembla que no solament No vol anar al Parlament espanyol men-
hagi sorprès, sinó que hagi espantat els tre estigui pendent el problema de la 'lliber-
dAcció Catalana. El cert és que el seu diari tat de Catalunya, que no pot ésser l'obra de
La Publicitat, que té un interés tan justificat ningú més que del poble català ; però un cop
a voler esbrinar l'estat del pensament polític obtinguda així aquesta llibertat, el doctor
català, ha passat, d'esquitllentes aquesta pri- Aiguader aniria al Parlament per tal de mi-
mera i única manifestació d'una opinió col- llorar la situació del pagès espanyol. Pensem
lectiva que s'ha expressat a Catalunya des que amb molta raó li dirien aleshores que
de fa set anys.	 es cuidi del seu propi pagès. Si de les coses

No sabem si és c ie aquesta mostra de con- de casa nostra no en té de fer res ningú
fiança popular els ha donat la sensació d'una més que nosaltres fins al punt de refusar
responsabilitat massa important o que la bar- tota collaboració dels estranys, no s'acaba
reja amb els d'Acció Republicana no respon d'entendre bé el propbsit d'anar a arreglar
exactament al seu ideari. L'amic Gaziel ja va la casa dels altres.
dir a les planes de MIRADOR que no hi creia	 EI doctor Aiguader ens tindria d'escoltar
gons en aquesta barreja. I no deixa d'ésser	 i fer, en el cas que desitgem d'ésser elegit,
curiós que siguin precisament els lectors de	 el que cal esperar del seu talent i del seu
MIRADOR els que l'hagin posada en primer amor per les masses sofrentes.
lloc del plebiscit.

La posició de la Lliga.
A La Veu el resultat d'aquest concurs li

ha suggerit un comentari que no esperàvem.
De bona fe havíem cregut que no li era
desagradable. Al capdavall quedava ben clar
que la po'líticà de 'a Lliga, tan combatuda
pels altres partits catalans, no sortia con-
demnada d'uin plebiscit popular, Però la bar-
reja de la llista triomfant no li fa el pes.

Sembla, pel que es veu, que la Lliga té
motius per creure que, si vénen eleccions,
no es poden ajuntar els partits catalans i
que cada un té d'anar per ell. Ben segur
que a la Lliga, que coneixen els seus mo-
tius, sabeñ molt millor que els nostres lec-
ters i que nosaltres el que els convé. No
tenim dret a dir-hi res.

El que no ens va bé és que, peer la pro-
pensió de tots els polítics a fer teoria de les
seves conveniències, surti La Veu amb 1'ex-
plicaçió que quan es tracta d'anar a una
reforma constitucional, és una absència com

-pleta de sentit .polític votar una candidatura
on es confonen tots els matisos i totes les
orientacions:

Potser sí que les reformes constitucionals
les té de fer un sol partit, com proposava el
pobre •Primo de Rivera. A Itàlia i a Rússia
ho han fet així. Però en aquest cas es té de
dir que el senyor Maluquer n'ha fet una
com un cove amb el seu pla per a dotar
Catalunya d'un Estatut propi. Perquè el pri-
mer que ha pensat el senyor Maluquer i els
delegats de les diputacions per l'èxit del seu
projecte—que és en realitat fer una Consti

-tució—ha estat no tirar endavant fins a
obtenir la collaboració de tots els matisos i
totes les orientacions de l'opinió catalana.

Consti que no ens volem ficar on no ens
demanen. Però ens sembla que La Veu hau-
ria de barrinar per a trobar una altra expli•
coció al futur isolament electoral de la Lliga.
La gent és maliciosa i el dia més impensat
pot començar a córrer la remor que la Lliga
no vol tractes amb els altres partits catalans
perquè el que tenen aquests de protestaris li
pot perjudicar la seva aspiració al govern.
1 potser no és ben bé això el que passa.

¡LA SOLUCIÓ DE L'AFAITAT!

Sembla que el resultat del nostre plebiscit
ha estat una sorpresa per tothom. Volem
creure que ho ha estat per a tots els votants.

Examinant el contingut dels butlletins de
vot, aquesta sorpresa general es comprèn. De
dues mil set centes candidatures, només una

' comprenia els set noms triomfants i només
trenta donaven el vot als cinc elegits per ma-
joria. Aisò vol dir que no varen venir but-
lletins de nucli o de partit, sinó que tots
eren individuals, i que la votació no va ésser
massiva en favor de cap llista de candidats.
Els noms dels cinc majoritaris, que reunei-
xen ells sals cinc mil set cents cinquanta
vots, estan distribuïts de tal manera que
en totes les candidatures, fora d'un parell de
dotzenes, apareixen almenys dos d'aquells
noms. La. omomació que es repeteix amo
més freqüència és Nicolau-Rovira i després
Nicolau-Bofill. En canvi, Macià que, en gai-
rebé tots els butlletins que el voten, va a cap
de llista, no combina fixament amb ningú. IEl
mateix passa amb el nom de Cambó.

De manera, que aquella ponderació entre
totes les tendències catalanistes que es re flec-
teix en el resultat de la votació, no va ésser
pensada individualment pels votants, com
responent a una candidatura imaginària, si-
nó que és el resum d'un pensament collectiu
que ni els mateixos que han ajudat a expres-
sar-lo havien pogut presumir. I aquesta sor-
presa, a més de demostrar la sinceritat de la
votació, és la novetat del nostre plebiscit,
que hauria d'ésser una lliçó per tots.

La combinació Nicolau=Rovira

Els guanyadors del concurs
El lliurament dels cinc premis del nostre

concurs electoral ens ha proporcionat l'opor-
tunitat de conèixer cinc ciutadans, entre ells
una ciutadana, d'excepcional qualitat. No és
exagerat de dir que aquestes seleccions,
aquests petits nuclis, són la sal de la terra,
un producte típic del catalanisme, una ]la-
vor que segurament no té parió en els països
que no tenen ((problema previu.

Hem procurat explorar amb bona fe—se-
ria .absurd que l'home que fa un solitafi fes
trampa—llurs opinions polítiques i les raons
que varen induir-los a votar les cinc candi-
datures que mullar representen una massa
de gent que segueix amb atenció les inquie-
tuds del país.

Cap dels cinc guanyadors del premi està
adherit a cap partit. Tots ells han declarat
que en unes eleccions de debò votarien en
Francesc Macià. Tots són simpatitzants
d'Acció Catalana i aquesta és la candidatura
que prefereix n, llevat del cas Macià, al
qual cdnsideren\que és obligatori de votar.
Altimjres (prime premi), Segura (segon pre-
mi) i \a senyoreta Soledat Carbonell (quart
premi) 'no votarien en Cambó en unes elec-
cions reals. En canvi en Tarrides (tercer
premi) votaria en Cambó perquè és útil que
n'hi hagi un, perd «segurament no votaria
cap altre dels homes de la Lliga». iEl gua-
nyador del cinquè premi, Francesc Ribes,
simpatitza també amb Acció Catalana, però
votaria certs homes de la Lliga, com Aba-
dal i Cambó.

Cap d'ells, com hem dit, està inscrit a cap
partit : tots es diuen catalanistes, .però se
senten dintre l'òrbita d'Acció Catalana.

Altimires, Segura i Tarrides són breba-
Iladors. Altimires porta els llibres d'una fà-
brica de Gironella ; Tarrides és teixidor a
Sant Pol de Mar ; Segura treballa a Santa
Coloma de Queralt; en Ribes és estudiant
de Medicina.

Tots són de fora de Barcelona : la senyo-
reta Carbonell és de Santa Coloma de Que-
ralt, com en Segura. 'En Ribes és de Valls.
Els barcelonins, doncs, no se n'han empor-
tat cap premi.

Tots són gent molt cultivada i segueixen
el nostre moviment polític i literari. Altimi-
res vol escriure i ha publicat diversos tre-
balls en periòdics del Bergadà. Ha arribat
a fer-se una biblioteca d'uns sis cents vo-
lums comprats a pols, d'un a un, i és un
home—o un xicot d'uns vint -i-cinc anys

—que es llegeix els llibres i els paeix. La llista
de llibres que adquiriria per valor de cinc
centes pessetes omplirà uns buits importants
de la seva llibreria. Si certes obres de la
Fundació Bernat Metge no fossin esgota

-des—ens ha dit—hi dedicaria la major part
del premi. Li falten, entre altres coses, una
part de Plató, el Plutarc, el Tirant lo Blanc,
el Decamerone dels frares de Sant Cugat.
Hem pogut comprbvar que Altimires llegeix
els llibres que compra i fa una certa il1usió
cerciorar-se que en la quietud dels pobles hi
ha gent que llegeix els clàssics. Altimires
troba que els diàlegs de Plató són més bons
que una novella i més divertits:

Si a cada poble de Catalunya hi hagués
petits nuclis com els guanyadors dels cinc
premis del nostre concurs, la causa del ca-
talanisme pujaria molt de nivell. Una con-
versa amb gent com aquestes cinc persones,
a les quals des d'ara, amb gran satisfacció,
comptem entre els nostres millors amics, fa
pensar a la gent que escriu que tenim una
gran responsabilitat.

La vída frangttrla

L'ex-president de Mèxic, Adolfo de la
Huerta, exiliat del seu pals, exerceix de pro-
fessor de cant a Hollywood.

A principi del mes passat, volgué tornar
a Mèxic. La policia no el perdé de vista.

L'endemà de la seva arribada, els poli-
cies que el seguien el veieren sortir d'una
agència teatral, rodejat d'un vol de , noies
boniques, i, Pel que pogueren sentir els
policies, eren actrius que l'ex-president
Huerta venia a reclutar per a un film.

Un amic de Huerta el trobà més tard en
un restaurant de moda amb tan agradable
companyia.

—Vós aquí, president!—exclamà escan-
dalitzat—. En un lloc de diversió!

—Us equivoqueu — replicà Huerta—, hi
vinc per guanyar-me la vida i, francament,
sóc més feliç que al palau presidencial.

De feves a meves
Un viatger tornava d'Itàlia i, havent-hi

només un altre viatger al compartiment,
estirà les carnes i les posà al seient de
davant.

L'altre viatger, un italid, li allargà un
diari per fer-li entendre que se'l posés sota
els peus, si no volia que algun vigilant fei-
xista li posés cent vint lires de multa.

El foraster s'apressà a complir la indi-
cae ió

Passada la frontera franco-italiana, el
viatger italià estirà voluptuosament les ca-
mes i posà els peus al seient de davant
sense cap diari per protegir els coixins.
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LES L L E T R E S

Va creixent, en un aallegron sostingut. II
el cor de comentaris renovats ai volt del s
nom i l'obra de Frederic Mistral, amb mo- e
tiu del primer cçntenari de la seva nai-
xença (8 de setembre de 1830). Ja no ca]
dir que el noranta nou i mig per cent d'a- 1
quests comentaris són ortodoxament lauda-
toris. Això ens cohibeix una mica. Tenim s
el dolor de confessar que no havem militat
mai en els rengles closos dels mistralians
convençuts. Adhuc, si els lec-
tors volguessin honorar-nos
amb llur benevolença, els di-
ríem a cau d'orella que l'obra
de Mistral compta entre les
nostres enemistats literàries
de tota la vida. Quan érem
adolescents, intentàrem cinc
vegades la lectura de les obres
completes del sage de Maiano.
No poguérem arribar mai a la
meitat. Finalment, fa tres
anys, emprenguérem a cops de
voluntat la tasca heroica. Ens
avorrírem molt. Però—«glòria
a Déu !n, com diria el propi
Mistral—.arribàrem a la darre-
ra pàgina. lEns féu l'efecte
d'haver .posat fi a un periple
curiós. Però ens prometérem
no reincidir. Mera documenta-
ció indispensable per al bon
literat normal. Però l'eficàcia
nulla.

En aquesta posició mental,
doncs, i retent a l'obra isola-
da i limitada de Mistral tots
els honors i els respectes que
se'ns exigeixin, voldríem con-
siderar, amb ulls de línies jo-
ves d'arca, la reacció de dos
grans poetes francesos contem-
poranis de Mistral davant l'a-
parició, gairebé astral, de Mi-
rejo : Lamartine (1790-1869) i
Baudelaire (182 1-1867).

Lamartine, com tots sabem,
fou el cavaller servent de Mis-
tral prop de la fama. •Ell pren -
gué en mà el jove autor i el presentà a
París, que valia i val tal com presentar-
lo al món. Mistral, l'uHomer de la Pro-
vença)), segons l'epítet del propi Lamarti-
ne que tanta de sort ha fet, li dedicà el
poema. Paradoxal unió de noms sota el
signe del destí 1 El romàntic i el clàssic
s'ajunten per a marxar junts pel camí líric.
Lamartine, l'obra poética del qual és com
um suau vellut negre, damunt la tèbia su-
perfície del qual; en passar-hi la mà, s'en-
cén a toc de dits una fina celistia verbal
com Un polsim d'estrelles mortes, es coin-
plau a actuar noblement 'de pilot de la
glòria del jove provençal, que s'emprèn la
construcció èpica tancat dins els murs de
vent i llum de la Grau domèstica, «embriac
de la saba terral, oblidat d'admiracions i'
influències int'ellectuals, segur de la pròpia
inlependència»; Lamartine, l'aristòcrata, e1
polític i el diplomàtic, l'home d'armes i de
món, talla la selva de llorers per on pugui
passar a, peu pla l'escolar—pagès que es-
criu, amb modèstia orgullosa, «pels pas-
tors i gents de ,mas..—. Hi ha un gest mag-
nífic de grandesa patricia en l'actitud de
Lamartine. I el mateix gest, però amb una
certa ironia blanca, és el que anima l'ac-
titud agraïda del Mistral adolescent. Dos
grans lírics agafats de la mà, de cara al
món, és un espectacle que fa bonic. I més
bonic encara quan aquests dos lírics són
tan difícils de barrejar i unir com l'oli i
l'aigua. L'astre que anava a la posta feia
un tribut d'argent a l'astre que naixia. 1 el
món admirà, com calia, l'esclat de Mireio
i la fina presentació de Lamartine. Un gran
líric poc conegut, però, nat trenta .anys
després de Lamartine i mort dos anys abans
que ell, sospesava amb displicència la glòria
mistralenca i en preveia el desinflament, o,
si més no, la semi-esterilitat de cara a
l'avenir que ell tan bé preparava i esba-
tanava. Aquest líric, conegut només d'uns
quants amics que no se l'acabaven de pen-
dre molt seriosament, era Baudelaire. Amb
data de 1859, trepidant de còlera i de menys

-preu davant l'èxit popularista de la Mireio
i de l'obra desviadora de Mistral, l'autor
de les Fleurs du Mal escriu sarcàsticament
((Ce pauvre Frédéric Mistral, poète patoisaut
cornaqué dar Adolphe Dumas, charabiaï-
santa 1 més tard, en altre lloc, el moteja,
durament, de trist desordenador de la lí-
rica moderna

Més que no pas l'acarament directe de
Baudelaire amb Mistral, però, ens interessa
l'enfrontament de Baudelaire i Lamartine,
reaccionant diferentment davant el líric
punt concret de Mireio, amb vistes a l'im-
mediat futur literari. En principi, Lamar-
tine i Baudelaire són els dos extrems opo-
sats d'un mateix horitzó romàntic i for-
mant • una antítesi curiosament absoluta.
Lamartine, però, es perd en l'infinit per a
no retrobar-se ja mar més, Mistral, avui,
està perfectament situat, jutjat i classificat
és un primitiu nat a deshora, i que, dins
la moderna tradició literària, sigui dit amb
peus de plom, fa més nosa que servei • lEls
joves déus antics estaven molt bé i en

caços • Criden les admiracions, però hom
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ELS LLIERES
J. KESSEL, Els cors purs (BiblioEeca «A ToE Vent»

Joseph Kessel va néixer a l'Argentina de s'oposen a una comprensió emocionada d'uns
pares jueus emigrats de Rússia. Va edu- tals personatges, si Joseph Kessel volgués
car-se a Niça, on va estudiar filosofia. Ha emprar el seu art innegable per a entrar
estat	 alumne del Conservatori de	 París, en aquests cors que ens presenta i mos-
actor a 1'Odeon, redactor del Journal des trar-nos més íntimament el mecanisme de
Débats,	 artiller,	 aviador,	 cap	 d'estació	 a llurs batecs.	 En	 lloc	 d'això, l'actitud	 de
Vlad`.vostoc. A Leningrad va estar a punt l'autor	 és	 d'una	 freda	 imparcialitat;	 la
d'ésser	 afusellat	 pels	 bolxevics;	 a	 Txita, seva posició, externa, gairebé de repòrter.
s'ha embriagat amb Semenoff; a Pequín, Les terribles facècies de Makhno són nar-
va casar-se amb una romanesa.

Segons André Billy, que em forneix tots
aquests informes, aquest escriptor francès
tan movedís, interromp de tant en tant el
seu nomadisme per a meditar en un retir
introbable. D'una	 manera	 semblant, però
contrària, la seva sobrietat usual és tren-
cada de llarg en llarg per uns quants dies
dedicats a una disbauxa seriosa.

Kessel beu aleshores sense embriagament,
sense alegria, com qui compleix un deure
sense delit, però amb fermesa. Sembla que C
porti a dins un dimoni que es desperta es-
paiadament, però sempre amb una set ter-
rible, i que Kessel es dediqui aleshores a
abeurar -lo fins a adormir-lo altra vegada.

Sabuts aquesta vida i aquest programa,
no us farà estrany de trobar-vos amb un
volum de Kessel que us faci anar de cap a
cap del mapa. Així ocorre gairebé amb Els
Cors Purs, obra apareguda suara dins la
Biblioteca "A tot vent ". La primera de les
narracions que conté té per escena Irlan-
da; la darrera, la Sibèria més oriental.

Tampoc no és estrany (recordeu-vos d'a-
ell dimoni asede at i de la calma amb t

rades per un dels seus companys ; la tur-
mentada "nit de Sibèria" també és expli-
cada des d'un punt de vista completament
extern. En Mary de Cork, per bé que
l'autor no hi renuncia ja d'antuvi a l'anà-
lisi psicològic dels protagonistes, la im-
pressió és la mateixa, llevat en el bellíssim
final desolador.

Podríem dir, doncs, que tres de les qua-
tre narracions que aquest llibre conté, no
són més que reportatges. Cal afegir, però,
que són uns reportatges magnífics, on una
prosa d'una llisor superba ens porta un se-
guici acolorit d'escenes variades, estranyes,
terribles: la Irlanda revoltada contra ella
mateixa; la Ucraina i la Sibèria anàrqui-
ques dels primers anys de l'era soviètica.
I en l'altra narració, en El te del capità
Sogub, Josep Kessel no es limita pas a fer
un bell reportatge.

Sogub, capità de la divisió salvatge a
l'exèrcit de Wrangei, arriba, desferra llas-
timosa de ]'esbotzada màquina de guerra,
a la casa d'un compatriota desconegut, a
París. La "puresa ". animal del seu cor, no
se'ns fa tan esquerpa com la dels altres

. protagonistes d'aquest llibre. I Joseph Kes-
sel abandona la seva posició externa en
presentar-nos-el i, amb una distribució ad-
mirable de les dites, els pensaments i els
silencis, ens en transmet les emocions.

- Lloem, doncs, El te 'del capità Sogub per
damunt les altres narracions d'aquest lli-
bre, però també les altres; i les Edicions
Proa que les han publicades, i Just Cabot
que ens n'ha fet una traducció admirable.

o se	 s	 C. A. JORDANA

a^
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ha• porfal òvomctllina
Ires qui melméten llur salut per una
elimenleció imprópie o un génere de
vida irregular. "Ens emmetzinem	 '
amb metzines cares, per curar-nos
amb altres metzines", digué un lite-	 8
ral. Si, enlloc d'aixó, preneu Ovo-
meltine, aquest forti fi cant natural
concentrat e base d'ous, llet, malta
i cacau, us permetrà de soportar le
vostra tasca diaria, per feixuga que
sigui. sense fadiga, mantindrà
l'equilibri de les vostres Eórces i
us preservarà de malalties persis-
t en t s.

d ^^^^ ^ L^^ ^ a
al desdejuni

crea sang, múscles i nirvis.

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

\ Fabricants: Dr, A. Wander, S. A. - BERNA (Suissa)

Provença - Catalunya
Eneara que el centenari de la naixença

de Mistral no s'escaigui fins el propvinent
setembre, i sigui aleshores, per tant, l'oca-
sió de parlar-ne llargament, les festes que
aquests dies han tingut lloc a Barcelona
ens avancen l'hora de parlar-ne, per bé que

avui ens limitem a unes consideracions pu-
rament marginals, i potser massa esquemà-
tiques.

lndubtablement, Mistral és més conegut
—gosaria dir sense proporcions guardades_

a Catalunya que no pas a França. No li
ha servit de gran cosa l'estima en què el
tenen uns quants escriptors del Migdia, però
que escriuen en el francés més pur, 1 aquí
toquem un dels punts importants—crec jo--

que haurien de fer pensar més els occtta-
nistes de l'altra banda del Pireneu.

No voldria en cap manera molestar-los
dient que la literatura provençal es tro'.^a
en una etapa primitiva de la qual la cata-
lana començà a sortir ja fa molts anys. Es
troba en aquella etapa poètica i folklòrica
amb què també començà la renaixença ca-
talana. Igualment com l'atracció, en física,
és directament proporcional a la massa (i in-
versament proporcional al quadrat de les

distàncies, sinó que això no interessa en
aquest cas), una literatura, com la francesa,
sempre d'una gran massa, d'un nivell —pre-
nent la mitjana — elevat, ha absorbit fins
aquells homes com Maurras capaços d'ésser
poetes en dos idiomes. En canvi, la litera-
tura catalana, des de la seva renaixença, no
s'ha trobat contemporàniament amb una li-
teratura castellana de prou massa ni de prou

nivell per enlluernar els escriptors catalans.
Cal afegir a això raons polítiques. L'es-

perit assimilista francès ha estat molt més
ben servit que el castellà. Potser el català
és. més rebec, conserva millor un fons irre-
ductible que no té el provençal; però això

no és siné una 
suposició, caigui—dubto les excepcions que calguidubto que

siguin gaires—, el fet és que la literatura
provençal, substancialment i accidentalment,

es troba als primers passos : substancial-
ment, per les obres que ens pot presentar;
accidentalment, amb institucions com aques-
ta del Felibrige, de la mateixa utilitat que
un dia tingueren els Jocs' Florals a casa
nostra, però que, temps a venir, quan la
literatura provençal es trobi en una etapa
més avançada, és fàcil que faci el paper dels

a Jocs Florals d'ara : supervivència sense pe-

, na ni glòria d'un òrgan que no té funció
a exercir.

Aquestes consideracions, ben entès, no es-
, gratinyen per res la figura de Mistral. Sem-
i pre serà l'autor d'un miracle, que són les

seves obres. Amb un ambient més rarificat
t	 que el que trobaren els autors de la nostra
- renaixença, ]'eclosió d'un poema com Mireia
- té, en efecte, alguna cosa de miracle,
e	 I sobretot, el que els provençals no agraï-
s ran mai prou a Mistral, és el Trésor du

Félibrige, gràcies al qual una llengua des-
organitzada, insegura, gairebé un dialecte,

- ha adquirit drets i consideracions de Ilen-
-	 gua clàssica.

mer com a aristòcrata 1 el segon com a	 JUST CABOT
dandy. Principi i fi d'una mateixa recta del
feix de radis de ]'entrellat del romanti-	 —
cisme. Lírics mats ambdós ; però amb quina'
força d'evasió dins l'impuls de les divergèn-	 Sir Israel Gollanez
cies ! Sobris i correctes en l'acte poètic.
Però Lamartine, fluid i fàcil, autor que	 Potser aquest nom només dirà alguna
«cantava com l'home que respira», segons	 cosa a molt pocs. Es el del shakespearià
pròpia confessió. I Baudelaire, en canvi,	 més erudit dels temps moderns, mort la
premiós i turmentat, que ha de moure la	 setmana passada, .professor de llengua i
pelle et le ratean .per a collir, en el seu	 literatura angleses a la Universitat de Lon-
clos jardí líric, bien peu de fruits vermeils,	 dres, autor, entre altres llibres, de ]'estudi
Es curiosa la posició intel•lectual de l'un	 de les fonts del Hamlet i lliurat en cos i
i de l'altre davant l'èpica de Mistral. Però ànima ai projecte «Shakespeare Memorial
ens sembla més lògica, més conscient i Theatre», consagrat .a la conservació de la
més congruent, pensant en aquell demà que tradició shakespeariana `i a assegurar re-
és el nostre avui, 1a protesta altiva del presentacions, no sols de drames clàssics
magnífic Baudelaire. Per a un jove líric anglesos, sinó d'obres modernes de valor.
català actual, l'elecció no és dubtosa, iEntre
Mistral, Lamartine i Baudelaire, la intel-
ligència pura vota per Baudelaire. Car en-	 Ahir fou posat a la venda:
tre el clàssic que era Mistral i el romàntic
que era Lamartine, Baudelaire fixa el joc	

C A T A L U N Y Ade balança del fons romàntic cobert per la
forma clàssica que propugnem sistemàtica-
ment, i que ens sembla ésser la pauta nor-	 E N D I N S
mal de les literatures modernes ben cons-
tituïdes, al marge dels esnobismes desorien-	 (Un llibre per tothom i contra ningú)
tadors. En literatura no hi ha avantguar-
dismes ni arreraguardismes. Tot això són	 PER JOAN ESTE LRICH
nicieses que s'inventen els curts de gam-
bals per a fer veure que porten, delicada-
ment, «un missatger. En literatura no hi	 PESSETES 5
ha més que intel.ligència eterna. 1, a través
dels anys, només se salven els intellectuals•
purs. Es a causa d'això que ]'obrar d'un	 Administració i venda:
primitiu com Mistral, de cara a la futura
lírica normal de Catalunya, ens omple 	 Llibreria C A T A L O N I A
d'un respecte més aviat fred i, si fa no fa,	 plaça Catalunya, 17 - BARCELONA
indiferent.
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qu	 g

què el seu posseït i possessor l'abeurava)
que en totes les quatre narracions d'aquest
llibre ens siguin presentats, amb una im-
parcialitat gairebé excessiva, uns éssers de
passions poderoses: Mary de Cork, que en-
viava a la mort un marit estimat; Makhno,
l'ataman foll, que dansava damunt els ven-
tres dels cadàvers d'Ucraina; Sogub, capi-
tà de la divisió salvatge, tendre i ferreny,
obscè i delicat; i els cosacs superbs i les
prostitutes heroiques de Les Nits de Sibè-
ria.

Vetací la mena de cors purs que Kessel
ens presenta en el seu llibre — "cors purs "'
perquè "un instint, si és net de tot aliatge,
sempre té alguna cosa de fort i de verge
que força l'admiració. Té aquella puresa
dels animals i de les plantes que els nos-
tres sentiments més refinats no poden ad-
quirir."

He de confessar que dos almenys d'a-
quests cors — el de Mary de Cork i el de
Makhuo d'Ucraina — tenen una "puresa"
animal excessiva perquè la conducta de
llurs possessors pugui despertar cap ressò
la lluita que es desenrotllava, no fa pas
gaires anys, a Irlanda, entre republicans
i free-staters, és massa recent perquè en
Morry de Cork el lector accepti, sense judi-
car, els sentiments dels personatges. I en
llegir Manokno i la seva jueva, el lector mit-
j à trobarà sense dubte una mica difícil de
fer-se càrrec dels sotracs sentimentals d'un
ex-presidan poderós i foll que té els ca-
nells voltats per les rebaves de "dos sécs
ensorrats i grossers' fets pels grillons.

P t r venceríem tote les dificultats que

I	 La joventut creu que e! gaudi!
e de bona salut és una cosa ben ne-

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

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

Una tassa

En el centenari de la naixença de Mistral

Lamartine i Baudelaire
ur lloc dintre les eres antigues . ..ui,
'exposen a viure solitaris, isolats, sense
scolars que valgúin ni continuadors efi-

no s'hi amoïna gaire i els abandona dins
El seva llum daurada de primitius, una
mica com uns valuosíssims objectes de mu-
cu. Aquest és el cas de Mistral a hores
d'ara i ho sera cada dia més. Baudelaire,
ea canvi, no solament no es perd mai en

Baudelaire (Foto Nadar)

l'infinit, sinó que projecta la seva forç
continguda per damunt dels límits del futur,
i prepara les noves collites. De tots tres
]'únic que era un veritable intellectual pur
és Baudelaire. Tota la seva obra lírica é
un feix d'experiments castigadíssims de
més autèntic lirisme etenn. El seu instint
per tant, reaccionava amb una autorita
estricta davant la rutilant infecció desor
denadora de l'anacrònica gran salut mistra

lenca. Baudelaire, revoltat davant l'èxit d
Mireio, era el portaveu dels temps líric
que s'apropaven,•,i- que , nosaltres, lírics da
ra, comencem de viure.

Lamartine i Baudelaire : amants, amb
dós, de la vida de grans senyors ; el pri



Tres comèdies que són ,£res maneres de fer 4eafre

Mentre les companyies catalanes porten
als pobles els èxits de la temporada i les
set Puntaires de la Costa, companyies i
estrenes castellanes es succeeixen a Barce-
lona amb una rapidesa gairebé vertiginosa.
Al Romea la companyia Rivas-Gherif ha
donat en deu dies deu obres. Al Barcelona

goixosa impressió de Fuertevemturá, El bon
filòsof de la mala pensada del màuser i Ves-
pingarda, ha escrit una obra densa d'om

-bres de somni, sensual de pensaments—no
quisiera morir sino desnacer, que no es lo
mismo—i de filologia, plena de màximes i
de contundències—hospitalidad que viene de

L'original decorat de «La casa de naipes»

la companyia de comèdia del Teatre Infanta
Isabel de Madrid, si a la nit manté en el
cartell la última obra d'Arniches La con-
¿esa está triste, posa una obra nova cada
tarda. Al Poliorama, Prado-Chicote s'exte-
nuen les tardes amb El Cuatrigémino i la
nit fan Seis pesetas. I fa poc que l'argen-
tina Camila Quiroga ha acabat la seva cam-
panya a Barcelona dintre les parets bu-
lientes de sol de la bombonera del Parallel.

Hem vist la sala d'espectacles del Romea
quasi buida, malgrat el bon conjunt de la
companyia, el gran prestigi d'Espantaleón,
la simpatia d'Isabelina Barrón, el madrile-
nyisme de Canales, l'interès
d'algunes estrenes i la confe-
rència tota ,plena de bona vo-
Iuntat de Rivas Cherif• IEl pú-
blic que no anava a veure la
Quiroga, ara comença d'omplir
el teatre Còmic, on la compa-
nyia del teatre Martín, de Ma-
drid, fa El país de los tontos.
El públic brillant se'l repartei-
xen els teatres Poliorama i Bar-
celona. Hom diria que aquest
públic espera el ¡benefici d'a-
questes dues companyies per
començar l'estiueïg, si dir això
no fos una mica massa arriscat•

hospital—, de diferenciacions complexes fe-
tes amb una precisió de llampec—¿Tú amas
a Julio o a Tulio?—. Però el fons humà de
Sombras de sueño, revestit amb aquest llen-
guatge que primordialment s'adreça al cer-
vell, fa que l'obra de Miguel de Unamuno
no arribi a l'espectador d'aquella manera
tan directa com, per exemple, La casa de
naipes, i que fa els grans èxits. Sombras
de sueño és més per ésser llegida que no
pas representada. !El diàleg, que en una
lectura reposada podria ésser pres amb tota
plenitud en tots els matisos i en totes les
profundes ressonàncies, en encavallar-se dalt

Enfront del teatre Nou dos homes es
saluden. Un d'ells és l'empresari del teatre.

—No hi ha res de nou per a la tempo-
rada pròxima?

-,Fer líric català, si puc. Majorment quan
els projectes de fer-ne al «Tívoli» s'han
esfumat. A propòsit : no sabeu que un dels
capitalistes d'aquesta campanya era 'En Sa-
mitier?

—Fer líric català seria la meva illusió.
Crec, demés, que pot ésser un bon negoci.
Adhuc compto amb una obra d'En Sagarra
musicada del mestre Vives. Es important,
però no m'hi ha prou. IEl problema de les
obres és el primer que es presenta difícil
sempre que s'ha intentat fer teatre líric
català... Si de cas començaria amb aquesta.

—Bon començament.
—1 tal, Però, després, què? En Vives fa

molts anys que té intenció de posar música
a Les joies de la Roser. No ha passat, però,
de la intenció. En tinc també d'en Mora.
No ho feu córrer. Només en posaria una.
Aquest autor és dels que sap tocar la flaca
al públic. Perd és ,perillós abusar-ne.
—Digueu-me. A què és degut que cada

vegada que s'intenta realitzar una campa-
nya de líric català escassegin les obres?
—Em feu una pregunta delicada. No obs-

tant, procuraré respondre-la. En primer llop
ací no tenim un teatre líric constituït, que
funcioni normalment, com el de vers. Per
tant, el ]libretista i el compositor d'aquest
gènere gairebé no existeixen, o els manca,
en tot cas, aquell savoir-faire, exclusiu dels
que es dediquen a aquest gènere.' E1 gènere
líric és una cosa a part, que cal conèixer.
EI que en sap un niu és el mestre Vives.
Els altres, quan se'ls presenta ocasió de
musicar una obra, es desboquen i en fan
un gra massa.

—Jo tinc una mania, vegeu. Si fos mú-
sic, en llac d'empresari, ja ho hauria fet.
Posar música a unes quantes obres d'en
Pitarra. La Dida, El ferrer de tall, etc.
Tenen color i situacions. Una d'elles, El
castell dels tres dragons, podria resultar una
obra bufa molt divertida. A base d'aquestes
obres bastiria una temporada de líric.

--1El teatre d'en Pitarra, per mi, és el
que té més color. Per al meu gust és el més
a propòsit.

—El dels altres autors no es presta tant.
¡En Guimerà resulta gris. L'Iglésies, negre.
En Rossinyol, blau. Aquest és el que es
presta menys de tots. Del seu teatre hom
no en pot separar mai l'autor, ¡Es troba
sempre barrejat amb l'obra.

--M'esteu resultant un filòsof...
—No ho cregueu. Sóc només un home

pacífic que fa d'empresari. Ara bé. Si un
hom té un teatre obert i el públic no hi
va, ha de rumiar molt.

—Digueu-me, doncs. Vàreu haver de ru-
miar molt l'hivern passat, quan la tempo-
rada de l'Enric Borràs?

—Molt. Més del que us penseu. Justa-
ment em ve d'aleshores aquest vici. I em
penso que n'he tret profit. Vaig apendre una
cosa que em valdrà per experiència.

—Quina?
--Que no s'hi val a confondre l'arqueolo-

gia amb el teatre.
J. P.

TEATRE NOU
Companyia lírica del mestre

SERRANO

DIVENDRES, ESTRENA DE

La Dolorosa
opereta en dos actes, del mestre

SERRANO
per l'eminent tenor

Emili Vendrell

Acabada la seva actuació al Poliorama,
l'actriu argentina Camila Quiroga passà al
Talia. L'anàrem a veure, per fer-li algunes
preguntes.

—Vaig començar a tretze anys. Faci cons-
tar, però, que els meus pares no eren artis-
tes, eren una família molt respectable, vin-
guda d'Itàlia i que s'havia installat a Buenos
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La setmana feafra1Preseut i esdevenidor del teatrecamjia duiroga
Visites al

Rivas-Cherif inaugurà la se-  ,	 ^,	 I^J	 1
va temporada al Romea amb
una conferència sobre el que ell I^^
en diu	 teatre	 clásico moderno
i amb El rosal de las tres rosas,
de	 Linares	 Rivas,	 obra	 que
sembla desmentir la	 teoria de	 Isbert, Maria Bru i Careen Larra-
RivasGherif, tan poc moderna	 beiti en	 ((La	 condesa	 está	 triste»
i clàssica és. En canvi, ,amb La casa de nai- les-taules	 topa amb la	 natural resistència
des; dels joves Ugarte i López-Rubio, ja ens 1 del	 públic,	 més sensual que cerebral. 	 Les
trobem davant d'una	 comèdia	 sentimental paraules espeteguen a les orelles de 1'espec-
novíssima. •ovíssima, no pel decorat fet de tador,	 però	 no	 penetren.	 I	 tot	 plegat	 fa
cartes,	 sinó	 per	 la	 manera àgil de	 portar l'efecte	 que autor	 i	 espectador	 s'extenuen
l'acció, pel diàleg precís, tallat, pié de sug- en un cos a cos inútil. Sombras de sueño
gerències. La casa de naipes recorda alguns és um	 okra per ésser llegida.
moments de Vildrac en el Paquebat.	 En
aquesta comèdia d'Ugarte	 i	 López-Rubio,
com en la comèdia de Vildrac, la dona és artos Arniches s'ha apuntat a Barcelona
de l'home decidit, franc, brutal. Es aquest

un altre èxit, amb la caricatura La condesa
l'únic	 contacte	 d'aquestes	 dues.: obres,	 es-

está triste--la incomparable Maria Bru, Així
sent els personatges i l'ambient on es mo-

com en El último mono, la comèdia 'senti-
uen	 absolutament distints.	 Però	 el	 diàleg mental i	 la comèdia de riure diríem	 que
de La casa de naipes és més directe, els dos són com dues paral.leles de les mateixes di-
pretendents es fan de seguida l'un tan sim- mensions, s'estableix un veritable equilibri,
pàtic	 i	 l'altre	 tan antipàtic,	 que l'especta- Podríem dir que La condésa está triste és
dor pren partit de seguida. I el veuríeu gai- una línia de farsa corbada en alguns punts
rebé a punt de pujar a l'escenari i animar per moviments de comèdia sentimental com
amb	 un	 copet	 a l'espatlla aquell	 advocat Senyora àvia vol marit, de Pous i Pagés.
tan tímid que no gosa declarar el seu amor Predomina la caricatura, la farsa, 'Els mo-
a aquella noia que evidentment ho espera, ments de	 passen ràpids comsentiment
en el punit madur del cos i del cor, enter- llampec,	 sense	 que	 l'espectador	 gairebé
rada dintré les quatre parets d'una casa de s'adoni	 d'aquestes	 transicions.	 Tota	 l'obra
dispeses madrilenya. Desillusionada, se'n va llisca damunt d'uns coixinets fins i pessigo-
amb l'home decidit. llejants de bon humor, de gràcia.	 Es una

l'a
gilitat 

lc iUgarte i	 ens recorde
frescor,
	 e nat obra somrient de cap a peus. Homes, sen-

 d'agilitat
	

inaturalitat,,rescde f
itat

tïments,	 actes,	 institucions,	 tot	 és	 carica-
vivacitat deis	

o	
autors francesos

de v
el turitzat d'una manera intelligent, com aquellt

En el teatre castellà són
A	 . En
els 

únics 
que e n. que no diu	 res.	 Es	 una caricatura d'allò

els úncs que ens recorden tot això, més reeixida dels primers amors tardorals,
Después da La casa de 'Uanaipes,	 rompa- i de tot allò que volta o pot voltar entornn

nyia ha posat una obra d	 namuo : Som-  s.dels primers amors tardoral
oras de sueño, comèdia dramàtica en qua-
tre actes escrita per don Miguel sota Van- RAMON PE!

II una societat anònima que s'encarregués d'e-
rigir a Barcelona un parell de teatres de-

EI cas del teatre català cents... Però, fins ara, les meves ocupacions
teò	 m'han impedit de 

d, 
ava
no 

llar a la
Malgrat de la revolució que introdueix el práctica, per la qual, altrament	 em trobo

cinema parlat en el m(m dels espectacles,
opino que no és necessària, fatal i irremeia-

gaire indicat.
Tanmateix, no hi cap raó que permeti de

ble, com pensen alguns amics meus, la mort suposar que la nostra ciutat ha de renunciar
del teatre català. Es pot salvar, pot subsistir en aquest punt a posar-se, encara que només
almenys en la mesura que subsisteixen al- sigui aproximadament, al nivell de les ca-
tres teatres en llengua no multimilionària. pitals europees, on—convé que s'hi fixin els
Però el meu optimisme en aquest punt no senyors capitalistes—no paren de construir-
és incondicional, sinó que demana un seguit se teatres nous. Se'n construeixen a París,
de condicions que vull expressar en aquest se'n construeixen a Berlín, se'n construeixen
article, a Madrid.	 .

Per arribar a un optimisme racional no Amb els locals què funcionen actualment
hi ha altra solució sinó començar per en- és impossible que ningú arribi a crear o a .
golir amb coratge una forta dosi de pessi- i restaurar el gust de la comèdia.	 Fa tres
misme. No crec—i diverses vegades he sos- segles, la gent s'avenia a gustar les emo-
tingut en públic aquesta tesi —que el nostre cions dramàtiques en un corral. Durant el
teatre estigui avui pitjor que vint anys en- segle passat, va tolerar encara que li fossin
rera, ni pitjor que deu anys enrera. Podríem ofertes en barraques de fusta, més o menys
dir i tot que té un públic força més nom- guarnides i més o menys hospitalàries. Avui,
brós, que en determinats moments—dissor- 1 any J930, la paraula confort havent agafat
tadament breus—entra en contacte amb sec- un	 sentit	 força	 precís,	 fins	 a	 les	 nostres
tors de públic que li eren refractaris ; que, latituds, la gent no freqüentarà normalment
de tant en tant,	 incorpora en traducció o cap sala d'espectacles que no li ofereixi un
en original, corrents d'una novetat preciosa... mínimum de comoditat.
Però	 és innegable que tots aquests avan- A Barcelona hi ha, avui dia, dues, potser
tatges sumats no priven a ningú que vulgui tres, sales que per llur capacitat poden con-
veure clar el nostre problema que el teatre siderar-se com destinades a la comèdia par-
català, tal com és avui, no pot lluitar amb lada.	 Perd	 l'una d'elles	 pateix	 l'handicap
garanties d'èxit contra cap forma d'espec- de la	 seva situació, l'altre de la seva mi-
tacle modern. 'Ell avença, sí, però a un pas sèria i la tercera, que, malgrat la cursileria
que no sols no li permet de seguir el mo- del seu decorat i la mala distribució de les
viment	 genral,	 sinó	 que	 l'obliga	 a restar localitats, ha esdevingut la nostra sala d'élite,
ostensiblement endarrera. Així és que, estant està monopolitzada per les companyies ma-
cada vegada millor, ens fa l'efecte que cada drilenyes.	 A	 Europa	 serà difícil de trobar
vegada està pitjor. una altra capital d'un milió d'habitants que

Quines tares hi veiem? Oh ! No cal ru- en aquest aspecte estigui tan mal servida
miar	 gaire per dreçar-ne la llista. com Barcelona.

a)	 No hi ha sales decents ni	 escenaris Una campanya seriosa de redreçament del
ben utillats, teatre ha de començar per aquí : per la cons-

b)	 No hi ha empreses. trueció de locals decorosos.	 No és pas in-
c)	 No hi ha autors. dispensable que tinguin façanes majestuoses
d)	 No hi ha actors, i improductives. Poden perfectament ocupar
e)	 No hi ha crítics. el cor d'un edifici destinat a despatxos	 o
f)	 No hi ha públic. habitatges. L'essencial és que reuneixin con-
Resum : no hi ha res. NO HI HA RES! dicions d'intimitat,	 de benestar	 i de	 bona
Encara que escric tranquillament a casa, acústica ;	 qué estiguin ben	 situats,	 al peu

en un silenci sols sincopat pel tecleig de la de vies expedites per	 a la circulació ;	 que
màquina, no deixo de sentir la cridòria que l'escenari	 contingui	 un	 utillatge	 realment
promoueá aquestes declaracions rotundes. La modern.
veritat és	 que poques persones gosen for- Dies enrera	 circulava	 per	 Barcelona	 la
mular-les totes ;	habitualment, cada	 gremi nova que l'Ajuntament pensava destinar et
sol atribuir les culpes als altres, i el mateix teatre del Palau de Projeccions a teatre mu-
públic,	 que	 podria	 arribar	 al	 radicalisme nicipal. L'Ajuntament, com a entitat moral
màxim, no sol trobar tants culpables com que és, no pensava res. En tot cas eren a-
jo 	 amb un parell o tres s e	 tenir-ne prou guns dels seus regidors o dels seus funcio-
per explicar la causa de les seves desiblusions naris	 els	 que	 aspiraven	 a	 adjudicar-li	la
o dels seus neguits. paternitat d'aquesta idea. Mala idea? Bona

No hi fa res. Deixeu-me engolir la meva idea? Si, com sembla natural, es tracta d'o-
copa de pessimisme, curulla fins a les vores. ferir un estatge digne. al teatre català parlat,Ho necessito, Sense desembarassar comple- al teatre de vers, per dir4ho en l'argot delstament	 el terreny	 no	 sabria	 edificar	 res...
Tot plegat és tan ple	 pols, de rutines i escenaris, mala idea, pèssima idea. A partui

runes, que els arquitectes no poden ni
l'emplaçament que no és gens bo, ata com
ara, hi ha el caràcter i les dimensions. deen	

-hi per fendre mida s	 alçar el pro-
dolorós, però ; almenys in mente,jecte

.	 e la sala, que la fam enterament impròpia percal d se
cal desembarassar	 nostre teatre	 tot aquest gènere.	 El teatre parlat, que temps-h
que l'ocupa actualment—comprenent-hi ami,

e	 i, ha va renunciar a la màscara	 al coturn i
clar !—Només així	 davant	 solar .net i al ressonador, necessita una sala de dimen-

podrem pensar
e	 n sions reduïdes—exactament les que perme-le construcció que
ros
	 si

ens falta. Ana, és impossible. Comencem. en una audició i una visió normals—. Cada
espectador,	 seient al seu lloc, ha de sentir

a)	 No hi ha locals. perfectament tot el diàleg, dit en veu na-
tural,	 i	 ha	 de	 veure	 les	 expressions	 del

No en	 fa poc de temps que denuncio rostre dels actors. Cap d'aquestes condicions

aquesta falla que cal considerar com a subs- 1^o té compliment a la sala en qüestió... Pot
tancial ! ¡El meu èxit fins ara no es pot dir servir pel gènere líric, per la revista de gran
que hagi estat esclatant. A estones, fins he espectacle; no pot servir per a la comèdia
sentit la velleïtat de passar de la prèdica a moderna. S'hi moriria de fred.
l'acció	 i	 treballar	 directament	 per	 formar CARLES SOLDEVILA

Conversa amb en Trias,
em	 resari del

p 
Teatre Nou

Camila Quiroga en
el paper de Casanova

Aires, on jo vaig néixer. El meu art no ha
tingut mai ni professors ni directors. Des'
dei començament he estat jo sempre direc-
tora de companyia i a l'Argentina el primer .
lloc del teatre ha estat meu des del moment
en què vaig trepitjar les taules.

»La meva vida d'actriu ha estat sempre
igual. Primera actriu al començament, amb
un prestigi cada dia en augment a mesura
que els anys han anat passant; fa catorze

anys que existeix la meva companyia, catorze
anys que no m'he preocupat de res més que

de treballar i triomfar.
Preguntada sobre els seus autors prefe-

rits, diu :
—'No puc respondre concretament a la seva

pregunta, perquè és impossible seleccionar
els autors del teatre castellà. No tinc pre.
ferències, perquè tots tenen bo i dolent i a

mi tot el que és bon teatre ,m'interessa,
mentre que del dolent no me'n recordo.
D'autors catalans en conec alguns, entre al-
tres em plau esmentar ]'Ignasi Iglésies, amb
el qual erem molt amics i admiradors mu-
tus. També conec molt l'obra de ]'Angel
Guimerà i de l'Adrià Gual. iEl públic barce-
loní és intelligent de debò en el teatre, sap
apreciar els mèrits corresponents a cada ac-
ter; comprèn el que veu i sap escotar, una
de les qualitats més difíci'Is de trobar en
segons quins públics d'arreu del món. He
restat molt agraïda i satisfeta d'ell.

«Anècdotes d'entre bastidors? No en tinc
ni una per explicar. .

—Què pensa del teatre català o castellà,
indistintament?
—Evidentment, el teatre passa per un pe-

ríode de crisi del qual fins els més profans
s'han adonat. Jo crec que 1a causa d'això
no és precisament a l'esport a què devem
atribuir-la, ni tampoc a la manca d'atició
del públic, que continua anant al teatre amb
la mateixa assiduïtat d'abans, sinó a la dis-
gregació dels bons conjunts que resta efi-
càcia a l'encertada interpretació de les obres
i admetent que els autors denoten certa in-
diferència i cansament, un dels factors més
importants pels quals s'explica la decadèn-
cia de llurs produccions, s'excusa amb la po-
ca confiança que regna en els conjunts que
presenten les companyies dramàtiques encar-
regades de ]'execució, que molt sovint resul-
ten veritables executors de l'obra i del pres-
tigi de l'autor.	 ,

—De modes i de femenisme me'n preocupo
molt poc. Porto 'allò que la modista m'acon-
sella com adequat. Ara diuen que les fal-
dilles s'allarguen, doncs trobo molt bé anar
llarg, com fins ara he considerat molt pràc-
tic anar curt. De feminisme, crec que la
dona deu procurar conservar sempre aquells
atributs femenins que són els que la idea-
litzen als ulls dels homes, fugint d'aquestes
extravagàncies que l'empenyen a una des-
moralització espiritual deplorable.

Parlant de cinema, «doña Camila» em
diu:

—No puc creure mai que el cine mati el
teatre, particularment ara que amb motiu
d'haver-se tornat sonor acusa un retrocés de
quinze anys en l'argumentació de les pellí-
cules. En els seus començaments, el cine no
era més que una demostració plàstica de
les seves escenes. Les revistes cinematogrà-
fiques sonores que es representen avui, no
són més que allò mateix, modernitzat una
mica. L'èxit actual del cine sonor és tran-
sitori, degut a l'anhel amb que el públic va
darrera la renovació de totes les coses. No
crec que això sigui causa de la decadència

del ban teatre, ja que les gradacions de

l'emoció i el maüs del verb no l'arribarà a
obtenir mai el cinema.

No puc dir que em desagradés dedicar-
me al cine, perquè precisament ja m'hi he
dedicat. A Buenos Aires vaig muntar un es-
tudi cinematogràfic molt important, anome-
nat «Quiroga-Filmo, on vaig filmar unes deu
pellícules com a protagonista.

L'actriu té pressa. Donant per acabat
l'interrogatori, s'alça i m'ofereix la mà en
senyal d'acomiadament,

C. RME NICOLAU



De l'adaptació de ,c I_a dona de Stephen Tronnholt,,, de Suderinann
Anna .Play Wong en «Piccadilly^^
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v EL CINEMA v
Cp[ I PANORAMA—— AHarold i el film	 anf	 1 \ 1 áSembla que una obra d'art, com més	 t	 1	 Parl

fenomen encara era concebut segons les re-

fiNEL
artística és, més indepegdent es troba da-	 L'opinió d'Harold Lloyd és que el veri-
vant les circumstàncies de temps i espai	 table film parlant ha de tenir la seva ori -
que l'han vista néixer. Com diu justament 	 ginalitat pròpia i no acontentar-se d'ésser
Reverdy, les obres que s'inspiren massa en	 una adaptació d'una obra—comèdia o no-
l'esperit de llur època, moren amb l'època	 vella—d'èxit.
que les ha vistes néixer, i avui que la	 El scenario ha d'ésser escrit especialment,
manca d'invenció és posada com una vir-	 i és per això que Harold treballa actual-
tut heroica i l'exactitud realística més mor-	 ment un tema inèdit que serà el seu ve-
tuòria com una norma estètica,, tota nociu	 ritable primer film parlant, perquè Qui,

pintades por Boucelli tmdrlen en rees en-
tusiastes d"Evelyn Brent o de Greta Garbo.

Resumint, doncs, la fidelitat de les pel
-lícules en referir-se als costums, restringeix

notablement llur possible influència. 1, no
obstant, aquesta influència és clamada als
quatre vents- per moralistes, sociòlegs; es-
tadistes, etc. Cerquem, doncs, la .natura
d'aquesta influència.

Aquesta influència pot recaure sobre les

Darrera vidres esmerilats de presomni, 1 arribar a fingir aquesta innocència d'ànima
tu, Anna play 1Vong, dansarina. Tu, ídol que es deixonda ; aquesta impura llangor que
de bronze vincladissa, menuda. Tu •	 és un esquer i una criminal confiança per

T'havíem vist—llun y !—com un dia tes- l'amant. Aquesta mestrívola habilitat den-
quitllaves áer l'angle d'un film de les Mil Bany, apresa del seu sexe i d'un atavisme
i Una Nits. T'havíem vist, com un altre llunyà que ve d'esclaus fuetejats i de capbu-
dia dansaves damunt una taula de cafè- çadors de porc.

La insinuació d'4nna May
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d'un gran art sembla esvair-se de la cons-
ciència contemporània.

Les plantes prenen la seva alimentació
en els excrements i el fang, i de la meta-
mòrfosi a què sotmeten tan baixa matèria
resulten flors oloroses i de bon veure. L'ar-
tista, en la .seva més transcendental missió,
procedeix així ; pica els materials en la
vida real per a posar una nova realitat.
No falsifica pas en procedir així, per la
senzilla raó qu'e és la vida real la que està
falsejada i ell no fa sinó restituir -ne l'or=
dre profund; ordre obscur als molts i clar
al . poeta.

La influència de l'art entès d'aquesta ma-
nera sobre els públics, és una influència
d'orientació. L'artista en ajudar l'home a
pendre no sols consciència de les coses,
sinó a judicar les justament, indica una
orientació, una norma de vida i ensenya
un camí de superació. A aquest gran art
va el nostre amor més intens i més cons-
tant. !Ell supera, sense anu •lar-lo, ]'altre
l'art menor del qual aquí devem ocupar-
nos.

Tota la nostra tasca literària d'aquestes
pàgines indica una admiració, una adhesió
al gran fet •modern : el cinema, i el cinema
pot, deu més ben dit, aspirar a la màxima
qualificació. Però és el fet que considerat
ara no el cinema en si, sinó el fet con-
eret de les pel.lícules existents, el cinema
es revela com una activitat d'una inspira-
ció estètica exageradament esclava de l'è-
poca i del moment. A un producte que no
fa sinó transcriure la vida com un dictat,
quina alta influència no tondrà tan diferent
d'aquella que assignàvem al Gran Art!

Preguntem-nos com pot influir un espec-
tacle que no fa sinó reflectir allò que pretén
influir. Es el mirall que ens toma el nostre
reflex. Aquest realisme del cinema neix de
la seva pròpia condició, li cal figurar i
d'u •  manera visible, que és de totes la
més concreta. El que prebén comunicar-nos,
rostres i corbates, mobles i cotxes, tat són
coses de l'any 30. I si convenim que les
coses més importants són comunes entre
l'home que va al bar i el grec que anava
al gimnàs—justament com més importants
més comunes són—, convenim també que
en un sentit més accessible i més immediat,
en un sentit doncs—un xic arriscada és
l'afirmació—més pràctic, quant a les exi-
gències sentimentals del moment, aquelles
frivolitats tonen una considerable importàn-
cia. Voldríem veure l'èxit que les noies

Fonibernüi
Sastre

CUCLT RULLA, 2, l,°

caraterístiques mateixes del film. Un es-
criptor deia humorísticament que de tant
anar al cinema l& gent es tornaria muda.
D'aquest mal esdevenidor, el cinema, en
trobar la veu, ens en ha alliberat. Resta
el fet que la constant assistència a les sales
obscures en presència d`espectacles on la
gesticulació és ei màxim factor expressiu,
encomani a la gent l'habitud de gesticular
cada cop més. Es incontestable que una
observació minuciosa descobreix al nostre
entorn molts gestos que senten el cinema.
El cinema és en principi una escola de
dansa, en el sentit més ample que comporta
aquest mot.

En la vida una exacerbació del gest fóra
indesitjable ; diguem-ho clar, representaria
una moviment retrògrad.

Però la importància especial del cinema,
o millor dit de les pel.lícules, està en llur
funció de transmissió i difusió de deter-
minades activitats o formes de la vida so-
cial.

Algunes formes de la vida social, per un
procés que cal assenyalar com de selecció
enfront de formes correlatives, tendeixen a
difondre's i a imposar-se a la llarga. Uns
quants inventors les implantaren i els al-
tres, per imitació, les adopten. Els films
acceleren ràpidament aquest procés de di-
fusió.

Ben comptades són les persones capaces
d'originalitat. La vida de la majoria d'élles
es compon de sentiments i actituds copiats.
La vida social és la primera escola, l'art
nodern n'és la segona i ben influent.

Quantes dones no s'hauran imaginat adúl-
teres en sortir de la lectura de Flaubert!
Qui nedaria si no hagués vist fer-ho? I
ei cinema, havent assolit un grau de di-
fusió d'una enormitat com no n'hi ha altre
exemple per cap altre espectacle, es troba
ésser el vincle de certes formes socials que
fan així llur camí a través de les multituds'
a una marxa vertiginosa.

Ara no cregueu que la gent, del fet
d'ésser la majoria lleugers i frívols, surtin
de! cinema indemnes de tota influència.
Certs espectacles han estat vistos, i res no
és vist endebades, res no es perd en l'es-
perit i tot és matèria, fermentacions fu-
tures.

La nostra sensibilitat l'exposem inconsi-
derablement cada nit al cinema, la mostra
sensibilitat, amb la qual després hem d'a-
nar a l'encontre de les coses reals. Quants
sentiments als quals el cinema mostra im-
munitat ; tendències que ha fet avortar i,
pel contrari, desigs que ha promogut, ne-
guits que ha suscitat; qui pot vanar-se
d'ésser conscient de tot això, de les coses
que deixem en el cinema, i del que ens en
emportem?

Si la majoria de films com a creació són
caducs, aquests mateixos films com a espec-
tacle que multipliquen a una escala fan-
tàstica les coses vistes, atempten a la nos-
tra sensibilitat d'una manera com sols un
gran moralista podria fer-ne el diagnòstic.

JOSEP PALAU

Acfor sense saber=ho
Tal com hem llegit l'anècdota, la trans-

crivim.
Quan George Bancroft passava les seves

vacances a Europa, es passejava un matí
per Unter den Linden, de Berlín, quan tot
d'una, sis policies d'uniforme s'aturaren da-
vant seu, el saludaren, se li posaren tres
a cada banda, i tots set agafats del braç
continuaren el passeig. Els passants con-
templaren rient l'espectacle, i Bancroft se-
guia dòcilment pensant que es tractava d'una
de tantes coses com ham de suportar les
celebritats. Però un soroll familiar, que ve-
nia de darrera uns arbres, li aclarí la si-
tuació.

Sense saber-ho, Bancroft havia fet un
paper en un film, sense contracte previ ni
cap formálitat

Un nou film de Paul Fejos
Es titula Erik el aisteriós, i té per pro-

tagonista Conrad Veidt. Erik és un gran
illusionista, amb dos apartners», una noia
que ell estima i un xicot que Ii fa d'aju-
dant. iEls dos hómes són :rivals respecte
la dona. Intervé un tercer home, i la noia
se n'enamora. A Nova York, on 'Erik dóna
una sèrie de representacions, els dos ena-
morats es prometen. Erik no diu res, però
s'arregla perquè el seu ajudant mati el rival
en el curs de la representació. IEn el curs
del procés, '+'davant la desesperació de la
noia, es suicida,

J. P. Coutisson reconeix en la tècnica
de Fejos tres qualitats : ritme, composició
i joc dels intèrprets. Ritme ràpid, vivent,
sense allarg,assaments, ben servit per hà-
bils sobreimpressions. Composició que ex-
treu tota la intensitat possible dels menors
gestos, sense cap banalitat, sense efectes
volgudament recercats, sinó resultant dels
mitjans esmerçats. Joc dels intèrprets, no
sols de Veidt, ans també dels actors se-
cundaris.

El mateix crític diu que aquest film és
una obra perfecta, alguna cosa en el do-
mini del cinema com un sonet de Baude-
laire en la literatura.

Els drets d'autor dels films
En el Congrés de l'Associació literària

i artística internacional, celebrat recentment
a Budapest, com dèiem fa alguns dies, s'ha
discutit la qüestió dels drets d'autor al ci-
nema.

EI dret d'autor, com repartir-lo? Greu
qüestió, El delegat americà esposà que per
a tot un film calia una collaboració com

-prenent : el director de la producció, el cap
del studio, e1 supervisor, l'adaptador, el re-
tallador, el dialoguista, el compositor, els
gagmen o recercadors de troballes, el dis-
tribuïdor, els artistes, el decorador, el ves-
tidor, l'operador.

El garbuix s'ha arreglat així : l'autor
original és el creador de la idea (un no-
vellista, un contista, un scenarista, és a
dir, l'autor del text). El compositor de la
música també és un autor original. Aquests
dos són els que cobren la part d'autors.
S'estableix una segona paret, la de prgduc-
tor, que comprèn l'animador de totes les
tècniques del film, el qual cobra una part
dels drets i la reparteix entre els seus col-
laboradors.

Francesa, i no americana
Dolly llavis, encara que pel nom no ho

faci sospitar, és francesa i no pas ameri-
cana. Però tothom la .pren per tal i no per
filla del mateix Montmartre, com realment
és. Fins els mateixgs diaris francesos l'han
tractada alguna vegada d'amoricana. Re-
centment, l'artista féu inserir, sobre aquesta
qüestió, una rectificació en un diari pari-
senc. Però alguns americans residents a Pa-
rís no s'ho han pres bé. Un d'ells li escriu
una carta dient-li que no havia d'humiliar el
seu país prenent un nom tan ianqui.

En un dels últims números de la revista
il.lustrada Le Mirair de la mute, apareixia a
primera pàgina Dolly Davis, que havia pres
part en una cursa d'automòbil, amb aquesta
llegenda : «Mis Do11y Davis, la famosa star
americana de la pantalla.»

Doll, Davis està furiosa, diuen.
—Quan no em prenen per americana, em

prenen per una de les Dolly Sisters !
Potser que es posés el seu nom francés,

i tot s'arreglaria.

El film ifaliá
Soupault, el crític de cinema de L'Euro¢e

Nouvelle, en una recent estada a Milà ha
assistït a la projecció d'un film italià de
cap a peus : El nies de maig. En la darrera
crònica n'explica l'argument, que és d'un
melodramatisme extraordinari, és a dir, con-
clou, que és un film d'allò més dolent. No
jutja tot el cinema italià per aquesta sola
obra, però l'actitud del públic empassant-se

-la li fa sospitar que el cinema italià, tan
cèlebre anys abans, està molt baix de forma
actualment.

Aquest número ha passat
perla censura governativa

Wang té tat . el criminal es-
llanguiment que us torba per
sempre més. L'acompanya la
lluïssor tràgica de les dents,
que pretén neutralitzar la in-
gènua gràcia infantil de la
seva boca. L'odieu mentre us
arrossega fins al fons de les
seves tenebres amb dimonis
angulosos, mongòlics, amb
grans bigotis, amb grans ce-
Iles, amb ulls espaventables,
espurnejants! Dimonis d'eines
delicadíssimes, finament pene-
trants; brodadores de flors de
sang. Eines que es troben mi-
raculosament a .la mà dels qui
es fan uharakirin.

Mentrestant; Anna May
Wong fa relliscar la corba
deliciosa de la seva dansa. El
seu cos ondula i es retorç ; o
s'inclina com un jonc; o es
posa rígid i recte com una
llança. No sentim la música.
Deu ésser una música de cíta-
res i de gongs, música de per-
cússió, sense fregaments an-
guniosos de cordes; drings de
picarols, de campanetes de
plata, de triangles, de mar-
tells. Música transparent, sen-
se cortines vellutades al fons.
I sense tendresa. Música de
vidre, amb nuesa metàllica,
de clavicèmbal. On el com-
pàs és portat per un so de
fusta repiquetelada.

Mentrestant, Anna May
Wong té un somriure electritzat als llavis
i els ulls oblics mig tancats, mig adormits
de música. Ara és una figura mecànica, un
objecte harmònic, una joguina.

Però es desvetllarà tan bon punt la mú-
sica transparent sigui morta i s .'ajegui da-
munt la tova tenebra d'un 'silenci carregat

de perfums. Aleshores tornarà a irradiar
malefici.

A Piccadilly, Anna May Wong ha mort.
L'han assassinada—escanyant-la amb el seu
cabell, amb la corda d'esclavatge que era
el seu cabell—. Moments abans de, morir
hem vist mig rostre de la dansariina. L'al-
tre mig l'amagava l'ombra negríssimà, bri -.
llant, del seu cabell. Un sol ull resplendia
com .una brasa de llum negra. Un ull ple
d'esgarrifós espant i—encara !—de seduc-
ció. Després era morta per una mà d'Home
Gelós.

Al seu enterrament hi anem tots amb el
cor estripat. Va dins una caixa de nacre
i la volten tots els objoctes de la Xina de
pandereta : collarets de vari, '-eles amh
ocells fantàstics i joncs viatgers; miniatu-
res, i un ventall de fusta finíssima amb
un pahmquí, una princesa, un riu i un
pescador pintats de blau, plata i color ta-
ron ja.

GUILLEM DIAZ PLAJA

ESPECIALITAT
t	 EN LA MIDA

Jaume I, 11
Telèf. 11655

concert, nua i desçalça. T'havíem vist tota
cisellada de brillántor, amb una ferida de
diamants ydomunt la testa, tota disfressada
d'Occident.

1 ara, la teva presència, aquí !
Dins la penombra, la ganivetada blanca

i negra dels ulls ; la ganivetada roja i blan-
ca de la boca. La torbadora insinuació dels
pòmuls. iEl casc del cabell.

I les teves ungles. Les teves deu ungles
fines, llargues, roges d'assassinats i de ver-
gonya ; cruels, incisives, mortals, tràgiques.
Les teves ungles com esti1ets, com bistu-
rís, com eines de martiri. Aquelles ungles
que tu claves al cor dels teus amants, quan
els estrenys a l'écran i defalleixen .

Xinesa d'Occident, perduda tota la ingè-
nua gràcia dels crisantems i els lotus, Anna
May Wong, la dels dos somriures sobre-
posats, el de la nina de porcellana gtle
porta a dins i el de egiri» complicada i
fatal de la civilització. No és una flor de
jardí clos, amics! Es perfumada de crim
i de luxúria al barri xinès de San Fran-
cisco. Alerta! Mireu dins la lluïssor dels seus
ulls, la flameta del càlcul, el punt daurat
de 1'a rialla venuda, la traïció. De vegades

—rentadora de plats a Piccadilly- .voldria por-
tarnos engany. Aleshores fingeix una ànima
depurada, simplíssima, verge, com un nú-
vol, com una nina, com els cants del seu

país llunyà. Però la traïció s'endevina. I es
veu com l'àngel i el diable es comporten
en una barreja dolcíssima i miserable. Com
el blanc—tu, jo, aquell actor de la Para-
mount—és arrossegat sense perdó, sense
descans, sense compassió. Com si la menés
un instint de venjança. Com si els ulls se
li entelessin d'odi i de sadisme.

Aleshores es veu com Anna May Wong
posseeix un grau de captivació més terrible
que totes les vamp de l'écran, perquè pot
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iniciativa, dient : «encarregar a Buïgas una
font lluminosa pel bell mig de la plaça
de Catalunya)). Al nostre entendre, no hau-
ria d'ésser massa monumental ; un tipus
semblant al que hi ha davant el restau-
rant Ambassadeurs em sembla adequat.
Imagineu-vos, per un moment, aquest bro-
llador construït i engegant l'aigua d'aque-
lla manera tan meravellosament divertida
com fan els de Montjuïc, a la nostra millor
plaça. L'èxit fóra segur i, si més no, una
assegúrança que el seu lloc no seria ocupat
per cap construcció «genial».

1 ara, que amb l'excusa de defensar una
reforma urbana ja he satisfet, de passada,
la bestioleta de 1'egotisme, parlarem de...

La Pinacologia serà, ben aviat, una nova
ciència, per la qual hom podrà determinar
l'autenticitat dels quadros. Així, almenys,
ho creu el doctor Fernando Pérez, ambai-
xador de la República Argentina a Itàlia,
metge de La Facultat de París, membre de
les Acadèmies de Medicina de Buenos-Ai-
res, Viena i Roma, biòleg eminent (amb
microbi propi), car ha descobert un mi-
crobi que porta el seu nom, i gram conei-
xedor de la pintura. IEs tracta, doncs, d'un
home de ciència important.

La seva idea consisteix a aplicar una
illuminació oblíqua rasant a la superfície
del quadro, cosa que anomena la upinaco-
grafian.

La pinacografia, doncs, en illuminar el

MOBILIARI D'ART

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

a obsequís. Sales d'Ex-
posíeíons de Belles Arts.

Pauete de Gràcia, 36. Telèfon 16185
BARCELONA

L'Erectheion

que, de comú acord; els altres i vosaltres	 un cert_ somrís, del qual vàrem restar
mateixos, us heu assenyalat com a divini- agraïts a la mitja rialleta de l'Erectheion.
tat estètica : el diví Parthenon. Les nard- Ara, que una persona que em deu voler
americanes fan ressonar el seu pòrtic amb bé (o mal, que ve a ésser el mateix) m'ha
les veus inacabables de llur coral «The most dut d'Atenes unes fotografies molt ben tria

-perfect in the world». Fa tants d'anys que , des d'aquest Érectheïon, m'ha tornat a 1'es-

1_ls heu sumat a aquestes idees, que el cor	 perit la història de l'incident de l'Acrópo-

Un aspecte de PErectheion

$j	 y

El fotògraf aficionat. —A veure, 'Elisa,
somriu una miqueta.

. (Candide.)

i
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LES ARTS '' DISCOS
ACTU 'I!AcrÒpoIÎsAL	 AIncident a 

Avui, tot incita a la violència. La vio-
lència s'agita, amenaçadora, dins l'ambient.
Olorem la violència. Palpem la violència.
Masteguem la violència. La violència està
en l'aire que respirem. La vioí ncia ens
persegueix, implacable, obsessionant, pertot
arreu. Al carrer, al tramvia i al «Metro)),
on els nervis, exacerbats i susceptibles,
aprofiten totes les avinenteses per a pro-
duir-se rabiosament. Respirem la violència,
la boca tancada, els narius dilatats, fins a
omplir-nos-en els pulmons. Al camp de fut-
bol,, on públic r j ugadors combreguen en
un vast anhel de brutalitat. A la sala de
boxa, on la bestialitat salta les cordes del
ring i s'apodera dels espectador enfollits.
Al bar, on la virulència de les mixtures ex-
citants s'alia a l'agressivitat estimulant dels
ritmes negres. Respirem la -violència, la
boca tancada, els narius dilatats, fins a om-
plir nos-en els pulmons. La violència ens
persegueix, implacable, obsessionant, pertot
arreu.

A tot arreu, menys a les sales d'exposi-
cions. A les sales d'exposicions, l'especta-
dor trepidant, agressiu i àvid de violència,
ensopega, furiós, amb l'única excepció de la
regla general: les manifestacions febles,
anèmiques i impotents d'uns éssers mesells,
tísics i castrats.

Dreçat violentament contra aquest art
d'eunucs, però, hi ha l'art que ens colpeix
amb tota la violència de l'època. Hi ha un
Picasso, la violència-tipus, ]'estuprador mag-
nífic que viola, amb fúria de salvatge, els
tópics pictòrics imperants i les lleis artís-
tiques seculars. Picasso, l'assassí merave-
llós de la pintura. Picasso, que, ell tot sol,
és resum i compendi del foc, de la passió,
de la violència—tota la violència infinita—
de la raça andalusa, les dones de la qual,
segons la cobla, no s'embriaguen si no és
d'aiguardent.

Dreçat violentament, contra aquest "art
d'eunucs, hi ha un Joan Miró, també. El
català féréstec i agressiu, que perfora 1'es-
perit de l'espectador dels seus quadros amb
línies incisives, fines i tallants com vn
coltell, la terrible agressivitat de l'art de
Joan Miró no m'ha aparegut rnai tan clara
com en veure reproduïdes les seves teles
a Cahiers d'art, al costat de tots aquells
Masson i Beaudin, víctimes del charme afe-
mèllat i de la mansuetud de llur raça im-
potent. Com punxaven aquells Interiors ho-
landesos, esmolats i incisius, al costat d'a-
quells febles pintorets, esllanguids i pal-
lids, inofensius ! Confrontació que semblava
feta a posta per a domar un relleu més pro-
nunciat a la terrible energia de l'art, de
Joan Miró.

Dreçat violentament contra aquest art
d'eunucs, hi ha, encara, un Chien andalou.
Veritable incitació a la brutalitat. Giménez

-Caballero, en parlar; d'aquest film cruel, ha
llençat els mats de : «brava animaUa, vio-
lencia taurina...)) lExacte. Molt exacte. IExac
tíssim. El Chien Andalou té tota la bravata
apassionada, tota l'animalitat 'sinistra, de
les curses de braus, explosió viril de la
triple violéneia de públic, torejador i brau,.

Avui, tot incita a la violència. La vio-
lència s'agita, amenaçadora.;' dins l'ambient.
Olorem la violència. Palpem la violència.
Masteguem lá violència. La violència està
en l'aire que respirem.

SesnsTIA GAS H

JOAN COMMELERAN. — Dibuix

Dibuixos de Joan Comme-
leran exposats a les Galones
Dalmau.

Entre les noves signatures
pictòriques que han aparegut
durant la present temporada,
la de Joan Commeleran ha
estat de les més remarcables.

Després de la seva exposi-
ció de pintures a la Sala
Badrinas, ara ens mostra uns

excellents dibuixos acolorits, un dels quals
reproduïm.

Si haguéssim de fer comparances, pro-.
bablement netreurlem l'agilitat d'un Du

-foyer de Segonzac i 1'estruoturació de l'es-
•ultór Rebull, perd deixant de banda pos-
sibles coincidències, Commeleran demostra,
amb aquests dibuixos—i amb més claredat
que amb' les teles anteriors—la sensibilitat
afuada del seu temperament. Aquesta frase
—com tantes d'altres—són aviat engegades
per resumir, tot seguit, el nostre entusiasme
per l'obra de l'artista . Millor; doncs, que
continuar el merescut elogi, serà recomanar
« , _tots els lectors la visita a les Galeries
Dalmau, on s'exhibeixen aquests dibuixos.

A alguns veïns de la Barceloneta sembla
que no els agrada l'emplaçament del futur
edifici de l'Escola de. Nàutica tal com es
projecta en el pla de Reforma interior ela

-borat per l'arquitecte senyor Vilaseca, em
ei qual es situa l'edifici a la banda baixa
de la plaça de Palau. Creuen que aquest
nou edifici desmilloraria llur barriada, per-
què restaria menys visible amb el tanca-
ment visual de la plaça esmentada.

Al meu entendre, estan en un error. En
aquest projecte, la simpàtica barriada dels
mariners está • suficientment acordada amb
la plaça de Palau per dos amples ramals
al voltant del nou edifici projectat, la cons

-trucció,,delqual solucionaria la formació de-
finitiv d'un costat de la plaça. Perquè l'ac-
tuai onfiguració de la plaça de Palau no
té, en aquesta banda, cap solta.

I p a 4orregir aquesta deficiéncía ur-
banística; el senyor Vilaseca ha emplaçat
un gram edifici que destina a una futura
Escola de Nàutica.

[In quadro de Rafael, figurant la Verge,
el Nen Jesús dormint i Sant Joan, s'ha tro

-bat esmentat en un inventari de la familia
Píccolomini, entre els presents de boda d'una
noia d'aquest nom. Llegim a la premsa ita-
liana que des de la descoberta d'aquest do-
cument, que ha fet el professor Gennaro
Monti, de l'Acadèmia Reial de Bari, tothom
busca aquest quadro, del qual s'ha perdut
el rastre des del segle xvt.

Un Rafael no és pas cosa que es trobi
cada dia. Pensem que fóra sorprenent tro

-bar-ne un d'autèntic, enplena era de les
falsi ficacions i atribucions aventurades.

MARnus GIFREDA

	

A )1. B.	 llurs evolucions, i van comprant, inaltera-
bles, les targetes postals, ¿i si a mà ve, col-

Sembla que tot vagi com una seda, a 1:A- leccions de segells de correu, perquè les
cròpolis d'Atenes. Diríeu que l'acord més que es venen a ]:Acròpolis tenen fama mun-
absolut s'ha establert entre els crítics d'art, dial. Però em recordo que, al meu company
el Baedeker i els visitants d'aquell 'lloc su- de viatge Reventós i a mi, ;se'ns havia en-
blim. Quan hi arribeu, aneu de dret a allò comanat, en sortir per sota dels Propileion.

no us sobta : , el trobeu normal.. Després,
assaciats de veure com sempre heu vist,
comenceu de mirar pel vostre "compte, que
en diuen.

A la vora del Parthenon, el noble edifici
dòric, ple de dignitat segura d'ella mateixa
(o bé que ho sembla.), es troba un altre
temple, curiosament graciós. Tothom el co-
neix, com coneixem certes persones, en so-
cietat, amables, agradoses, fines i de cert
esprit, però que no fan el primer paper.
El temple en qüestió és l'Erectheion, el jò-
nic Erectheion, amb tota la seva finor. Al
costat de la pose magistral del Parthenom,
ell fa una mitja rialleta, una de les més
pures mitges rïalletes de l'Atica.

I no passa res més ; l'incident no provo-
ca cap conflicte sorollós ni desordre públic.
La dracma no baixa més del que, pobreta !,
¡o ha baixat. Els turistes no es torben en

lis. Hauria pogut callar-me-la, o, al con-
trari, fer-ne un article molt profund i ma-
gistral, que potser hauria titulat ulromia i
Arquitectura», o altra cosa igualment im-
portant. 'Entre callar i cantar a grans veus,
he triat escriure aquesta noteta que, per la
seva poca transcendència, no passa d'ésser
un fait divers de la premsa local de l'A-
crópolis d'Atenes.

NicoLAO M. RUBIÓ I TUDURI

Art Antíc
E I n N Archs, 6

Tel, 22659í Modern

—Què feu a dalt d'aquest cirerer?
—Es que hé caigut d'un aeroplà...

•	 (L'fntÑnsigeant.)

—Has fet molt mal fet, això de casar-se
abans d'un any de la mort del teu marit.
\o s'ho prengui així, mamá; una altra

vegada ja esperaré més temps.

(Le Rire.)

—Maleit siga ! He deixat el cotxe tancat
i ara he perdut la clau!

—No t'amoinis. Com que fa bona nit,
anirem al seient del darrera.

(The Humorist.)

—Demanar caritat, amb una barba com
aquesta! Per què no us la veneu a un fa-
bricant de pinzells?

(London Opiaion•)

- Donat; prt s sa, farmn tard com sempre.
—Es igual; el.inmer entreacte no és

mai interessant.
($ic et Rac.)
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—Estic molt disgustada. No m'has rega-
lat res, avui que faig vint-i-sis anys.

—Vint-i-sis? Així ja t'ho vaig regalar
l'any passat.

(London Opinion.)
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Represenfanf general
per a Espanya

A. CAR
1?. de Gràcia, 99 = Rosselló, 234

Telèfon núm. 73992 = Barcelona

INDIA TIRES
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—Bé, Bucèfal, que vols saltar o no? Ja
éc la tercera vegada que salto jo solt

(Judge.)

A. les deu nofabilíssímes carac^erísfíques
que determínen 1'exfra qualítaíi del neumàfic

Superior al millor
cal afegír avúí la nova pafen^

"SAWTROOH TEDLOCK"
(Pany de dents de serra)

amb la qual es fa impossible el desprendiment
de la banda de rodament

Les patentades carac^erís^íques

INDIA
,6

fan posible la fabrícacíó
en exclusiva de 1'arLicle
de la més alia qualífat
que la indúsfría coneíx

:	 W U L

Exposició de Barcelona 1930
Oberta des de les 9 del matí fins a les 2 de la matinada = Preu d'entrada al recinte :1`05 pessetes
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MARC D'ATRACCIONS T E A T ICE CLEC
OBERT FINS LA HORA DE TANCAR L'EXPOSICIÓ	 PRIMER FESTIVAL CLASSLC D'AUREA DE SARRA

AVUI, DIJOUS NIT, A LES 10	 J O I [, E E	 ] l^I Y O L
palau d e P YOjeCC10nS	 DISSABTE VINENT

Verbena organiEzada pel Síndíca Professional de Periodisfes
Festival « Joan Manén», « OrquesLra Pau Casals» i Solísfes. Direcció:

Mestre Joan Manén.
Preus: Butaques platea, 4 Pees., Butaques pís, 3 Píes. Palcos, 25 Pees.

DIUMENGE VINENT
Concurs í mercat; de fruí es del f:emps, organitzat per la Eederacíó de

SindícaLs Agricols de la Comarca del Llobrega

PROXIMAMENT
Representacions excepcionals de Teatre Japonès. Tragèdies. Comèdíes.—Mímodrames, Danses del repertorí « Kabuki» (segle XVIII), el mes pur art d'Orient a

Barcelona. L'Espectacle oríental que es 1'admíracíó d'Europa j Amèrica. EN EL PALAU DE PROJECCIONS

EL DIA 13 DIUMENGE, A L'ESTADI

Orals Ice tüv U Orfe©r dIe CitOuriyi
Des del día 3 al 7 inclúsíu, estaràn a la venda les localítats per aquest Festival que es sol'lícítin per a les poblacíons de fora de Barcelona

Preus: Tribuna principal, 5 Ptes. Tribuna lateral, 4 Ptes. Seíents fixes Sur, 3 Ptes. Entrada general, 2 Ptes.

Useu pel cap

L	 l

^oci^n ViVuna

Enforteix e! cabell

No cura calvos,

però els evita.

Farmàcia : Escudillers, 61

Societat Espanyola de Carburs MetI'Iics

Correus: Apartat 190	 BARCELONA
Teleg.:	 "Carburos"	 Mallorca,	 232

Telèfon 73013

CARBUR DE CALCI, Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor-
cubion (Corunya) :: OXIGEN 99 °/° 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 domèstica :: GENERADORS, BUFADORS, MANOME-
TRES,materialsd'aportació perla SOLDADURAAÜTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

AIGUA

DE ROCALLAURA

La den més rica dtl nia

NI Vosté pateix d'AIbíUN1sle
k (.w la (. la psdrs), para..
plaatoas, NHrltls erè.lea, ee curarà

radicalment ai

AIGUA DE ROCALLAURA

S'expèn
amb ampolles de litre 1 de mig Ntre

1 en garrafons de vuit lla.

Disfribrld,rr s.se►.I.

FORTUNY,S. A.

CAMM HOSPITAL, 32, T SALVI S, 1i3

a^
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