
L'ANGEL DE LA GUARDA

Els celadors de proveimen£s

IEIs aspirants a les places de celadors de
proveïmentsi •pels quals càrrecs no es troba
—segons sembla—personal apte dintre els
empleats de ]Ajuntament, es van quedar
amb la cua entre carnes quan en Martí (Es-
teve va ïer tornar el dictamen a la Comis-
sió Permanent.

—Jo que ja em veia empleat municipal!
—deia IEn Garrigó, que es veu que ja ho
tenia coil avail.

—Municipal?—li va respondre un que 1'es-
coltava—. Gràcies que et facin urbà !

La prórroga del servei;de nefeja

Per li, a poquet a' poquet, arribem a la
ratificació de l'acord' aprovatori de la pròr-
roga del contracte del servei de neteja.

Alguns esperaVelt que hi hauria brogit,
però els que estaí^en`en el secret de les co-
ses de la Casa Grat profetitzaren que tot
aniria torn una seda, i així fou, després
d'una ofensiva`fracassada iniciada per en
Massot i en Màrtí (Esteve.

A la sortida, un senyor que era a la plaça
de Sant Jaume, preguntà a un periodista

—Qué ha passat amb la prórroga del con-
tracte del servei de netejia?

-^S'h aprovat.
--S'ba aprovat?
-Sí.
L 'home es quedà úti xic decebut i després

afegí :
—I amb aquestes costs' de la neteja que

s'hauria de jugar tan net!

Piquiponiana

La discussió, al Municipi, no s'acabava
mai. El senyor Pieh i Pon, que és un
home pràctic, volia arribar a resultats con-
crets i es decidí a intervenir

— Senyors, aquesta discussió és un , cir-
cuit viciós...

No en va els !negocis del senyor Pich són
elèctrics...
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LA PufiLICACIÓ DE L'APÈNDIX

.
A INDISCRET.

1.4 1	 :tret catala coctiticat L'eKplofació del poble Espanyol panyava, n qualitat de secretani de l'A-
lonso.

	

Divendres, .a l'Ajuntamicnt, ,ibans de co- 	 Les fotografies dels periòdics illustrats
nou i els que desitgen no modificar res.	 dret indiscutible de la personalitat jurídica	 mençar la sessió de l'Ajuntament que donà	 feren veure poc després que es tractava
Heus adí les dificultats sovint invencibles de de Catalunya.	 tant de joc, algú va avençar la nova que d'un altre Paco Madrid, que no era ni el
la tasca. Però op el cas de Catalunya s`hi	 Malgrat la importància innegable d'aquest s'anava a obrir un concurs públic per a	 periodista ni el torero.
ajunta el recel que, una vegada fet I'articu- lxoblema, es comprèn que no sigui matè-	 l'explotació deis establiments i espectacles	 En Salanova, ]'agut periodista, ho co-
lat nou, e1 poder legislatiu de l'Estat l'a- ria d'una gran exaltació popular. El nos- del Poble Espanyol de l'Exposició.	 mentava :	 •

gafi pel seu compte, perquè té d'un cop a tre dret especial, resumit en el projecte	 --Un concurs per a l'explotació del páble	 —Ja n'hi ha de repetits!
la mà tot el nostre dret especial, i el trans- d'Apèndix que s'acaba de publicar, es re- espanyol?—digué algú—. Quina llàstima que

-^ la dictadura hagi plegat el ram!	 Personal de recomanació
. Si no fos que aquest «xisto» és reproduc-
ció d'um altre més sarcàstic que va córrer
fa temps, l'home s'hauria endut un èxit de
públic ¡ de •crítica.

•

L'inven£ari de "bens"
Comença ldï'sessió. 1-Ii havia .expectació,

per haver-se de discutir la ratificació de
]'acord aprovatori del ja famós contracte
del servei de neteja.

Aquest debat tenia, per a la sessió de di-
vendres, tot el caràcter d'una vedette en un
programa de variétés. Esperant-la, els al-
tres números passen desapercebuts. Per
això, quan es van aprovar els resultats de
la revisió i rectificació anual practicada per
la Comissió Municipal Permanent del pri-
mer inventani general de béns patrimonials
aprovat per l'anterior Ajuntament, un perio-
dista que anava prenent indolentment les no-
tes, copiant-les de les d'un áltre company , ,

^, ,v _ 	 ,	
^> ^`	 y	 4 -	 r preguntà

a;	 , ^	 ^ ,,	 —lnventari de bens? Qué es, això?
v	 : 	 —De bens? lleu ésser — li va respondhe El repòs de Buser Kea£on

]'Angel Ferran—el cens electoral,...

I
La Comissió de juristes : senyors Iblaluquer. Abadal i Hurtado (degans del Collegi

d'Advocats); Borrell, Maspons, Martí Miralles i Anguera (presidents de l'9cadémia de
Jurisprudència).

formi i el malmeti sense possibilitat de dueix gairebé exclusivament a dues institu-
remei'.	 tions : el dret familiar, que és la llei d'or

-Això explica que, havent-se reservat a ganització económica de la família; i el dret
una Comissió de juristes catalans el treballi successori, que és la llei de l'herència. A
de preparar un Codi de dret català per és- tots els que tenen algun patrimoni, els in-
ser publicat corn un Apèndix del Còdi Civil teressa molt que la re la deis seus drets
espaityol; tronen ttrrrh }e?rd s ins ¡r as e dret :.s gnè .•eia a; • orderiade r propi r*F Dò 4 e
civil que han d'ésser d'aplicació preferent multituds d'ara; amb tot i disposar en ge-
a Catalunya, s'hagin passat .trenta anys neral d'una..major riquesa que les engrunes
sense trobar el moment de donar per enfiles- de les poblacions rurals que en altre temps
tida la feina.	 varen edificar el nostre dret, tenen neces-

Però a l'últim, s'ha vist que !'ajorna- sitats i ambicions d'un ordre diferent que
ment tel problema ajudava a for-lo més anuncien la 'possibilitat d'una transformació
greu, perquè cada' dia que passa, el Codi	 essencial de les bases del dret civil.
espanyol envaeix amb més empenta el cas Però no s'ha d'exagerar la importància
de la seva aplicació a Catalunya. Per això d'aquest aspecte deis problemes del inoskre
la Comissió actual, formada pels senyors temps. Alguns pobles nous que han volgut-
Maluquer (president), Abadal, Hurtado, Bor- esborrar fins a deixaï -les en blanc les tau-
rell, Maspons, Martí Miralles i Anguera,	 les de la vella llei civil, .les volen tornar
aprofitant una bona disposició del Ministre a omplir amb una llei nova, i corn una fa-
de , Gràcia i Justicia, s'ha decidit a perdre talitat, sense gairebé. adonar se'n, ressusci-
com a base del nou Apèndix un article pro- ten les fórmules primitives del dret que
jecte de l'eminent jurisconsult senyor Du- çompareixen de nou per a tornar a comen
ran i Bas, i un cop revisat i compietat s'ha çar la mateixa evolució. Passi el que bassi,
fet responsable de la seva publicació. Corn convé deixar ben fixades a la terra les nos-
deia la Comissió, l'evolució de l'esperit pú- tres institucions jurídiques. Són les. rites que'
hlic en aquests darrers anys permet esperar marquen el nostre pas per la història, i
que l'obra deis juristes catalans sigui res- no hi ha dubte que aquestes fites serviran,
pectada íntegrament, perquè el problema corn hail servit a tot arreu, per a refer e1
del nostre dret especial ha deixat de tenir bastiment de 1a societat catalana cada ve-
l'aspecte d'una concessió del Poder públic gad,a que, en el curs deis temps, alguna
per a convertir-se en el reconeixement del	 torrentada hagi volgut destruir -la.

La Comissió de 1:Apòndix de Dret Ca-
talà al. Codi Civil ha publicat ja el seu
projecte d'Apèndix que ha estat comunicat
al començament d'aquesta setmana a les
Diputacions catalanes i a les Corporacions
jurídiques perquè donin el seu parer. Es
un let qqe marca una data en la història
del nostre dret civil i que no deu passar
per alt.

Probablement molts deis nostres lectóts
desconeixen l'objecte de ]'Apèndix que aca-
ba de sortir ara, al cap de trenta anys
d'haver estat nomenada la primera Comis-
sió que tenia de redactar-lo. Es tracta de
codificar, es a dir, de concretar en articles
classificats i ordenats, totes les disposicions
del dret civil català que estan avui escam-
pades en lleis d'origen diferent i d'aplicc-
ció fragmentària. A tots els pobles del món
la codificació del dret civil ha estat un
problema dificil i d'una solució molt lenta.
No podíem escapar nosaltres a aquesta re-
gla general, complicada en el nostre cas'per
la manca de la facultat de legislar.

Es sabut que fa quaranta anys, exacta-
ment quaranta un, que va ésser publicat el
Codi Civil espanyol. Hi havia hagut per
uns moments el propòsit d'ap'licar-lo amb
caràcter general a totes les terresi hispà

-niques per a completar la seva unificació;
però la resistència deis pobles que • tenien
institucions jurídiques pròpies, principal
ment Catalunya, va fer fracassar el prop-
sit, i el nou Codi Civil va sortir amb uns
articles que manen respectar en tota is
seva integritat el dret que anomenen foral `
deis territoris `que ?n tinguin. Des de la
seva , publicacïó, el Codi Civil no h.a' estat
aplicable a Catdlunya més que corn a su-
pletori, o sigui, corn um complement del

Manuel ,Duran i Bas

nostre. règim jurídic especial en aquelles
matèries que no estan regulados en les nos-
tres lleis.

Però aquesta solució té un gros incon-
venient. Mentre el dret civil espanyol, re-
sumit en un Codi, esdevenia un cos legal
ímic, fàcilment manejable i d'una aplicació
senzilla, el dret civil a Catalunya era un
conjunt desordenat de lleis diverses, enca-
vallades les unes amb les altres sense cap
norma científica i sovint contradictòries.
N'hi .ha prou per a for-se càrrec d'aquesta
situació amb saber quinos són avui les parts
del nostre dret vigent. Amb preferència te-
nn d'aplicar-se les lleis de carácter general
dictades per tota Espanya des del nomenat
Decret de Nova Planta de i7r6 que marca
la fi de la facultat legislativa de Catalu-
nya ; després vénen per ordre les antigues
Constitucions de. Catalunya en quant no
estiguin modificades per les lleis d'aplica-
rió preferent ; després, les disposicions del
Dret Canònic, acceptades corn a supletòries
de la llei pròpia ; después el Dret Romà
darrera d'aquest, el costum local o comar-
ca 1 , i en vltith hoc, el Codi Civil espanyol
i les lleis generals que el completen.

No és d'estranyar, amb aquest quadro
á la vista, el que ha passat des de la pu-
blicació del Codi. Els juristes, d'acord mol-
tes vegades amb les necessitats de la vida
pràctica, han anat itisensiblement a cercar
la solució dels conflictes de dret em els
preceptes clars i concrets del Codi Civil es-
panyol, i corn és natural, els tribunals i
l'Estat han afavorit aqüesfa tendència, i
amb subtileses d'interpretaèió relativáment
fàcils, han donat preferència à l'aplicació
dels preceptes del Codi sobre les disposi

-cions del nostre dret especial, gairebé sem-
pre que algun deis nostres ho ha demanat
i sempre que els ha semblat.

La manera més clara de resoldre aquesta
s ituació, era acabar amb el desordre de les
nostres lleis, codificant-les corn s'havia let
amb les antigues lleis espanyoles. Però això
pie està dit molt aviat, resulta pràctica
ment molt difícil. Així que els juristes co-
mencen a voler resumir en ún articulat
modern el contingut de lleis disperses d'un
dret civil antic, comencen els dubtes i els
escrúpols. La por d'alterar el sentit i I'efi-
càcia d'una llei viva o de donar-li una ex-
tensió diferent de la que té ; el temor d'obli_
dar coses essencials que aparentment no ho
semblen o de conservar coses velles que
deurien desaparèixer ; i la contradicció de
parers entre els que volien legislar de bell

L'Ajuntament disposat a exercir una
acurada política de proveïments, ha nome-
nat un grapat de zeladors i mossos, triats
entre la nombrosa gent del carrer que as-
pira a la burocràcia municipal.

En Martí Esteve va combatre en sessió
aquests nomenaments per creure, entre al-
tres raons, que gravaran d'una manera
considerable el pressupost. IEl sea criteri
era que haguessin estat designats, en tot
cas, entre els funcionaris municipals.

L'inefable senyor Pith, ern replicar-lo i
tirar una corda als afavorits, digué, segons
La Publicitat :
--Això, no! La feina que haurà de rea

-litzar aquest nou personal ós tan antipàtica,
tan mal vista de tothom, tan infecta, per
tractar-se d'una veritable feina de policia,
que ningú de la casa l'hauria volgut for.

Amb un abre . elogi corn aquest, els nous
empleats han de dimitir abans de pendre.
possessió del càrrec.

Buster Keaton arribà, per Ii, dissabte.
Tots els periodïstes cinematogràfics de

Barcelona passaren e saludar-lo al Ritz.
Dominant-se, Buster Keaton •adoptà la

soya tradicional serietat quan els fotògrafs
impressionaren plaques.

Però tan bon punt els fotògrafs desapa-
regueren, En «Pamplinosa, corn traient-se
un pes del damunt, va esclatar en grains
riallades.

—Ai, ai ! Corn és que riu ?—preguntà un
deis periodistes a un empleat de la Metro
Goldiwyn.

—Es que ara es reposa.

La £roballa d'un Truc
Platja de Sitges.
Buster Keaton es tira a. l'aigua a-mb 1'em-

penta d'un perfecte nadador. El «plongeon»
és perfecte, ningú no hi tindria res a dir,
és perfectament fotogènic. Però Buster Kea-
tom es queda clavat a la sorra.

La platja de Sitges no té fons. Cal can-
sar-se de caminar abans d'arribar a veure's
cobert per l'aigua.

Però l'home intelligent sap treure -profit
de tot. Buster Keaton ha descobert un non%
truc i anuncià el seu propòsit de fer-lo ser
vir en la seva pròxima pellícula.

In£en£frus£raf

«Novillada» a les Arenes, dissabte passat
a la nit. Naturalment, Buster Keaton, que
en el seu viatge per iEspanya 11,x; fet izn-
portants desplaçaments per poder. veure una
corrida, hi es.	 ';

Ha estat reconegut. Un torero Ii brinda
una bèstia, i Keaton Ii .tramét un bitillet
de mil francs.

Després, un altre torero vol: ïbrindar-li
també el seo «novillo» ;El públic'.s'indigna
amb aquest aavantatgista» i ]'abronca. Però
Keaton ja se n'ha coat de la plaça, i en
mig del «ruedo» el pobre torero, la combina

-ció del qual ha anat en orris, ha de girar
cua i anar-se'n a brindar a una altra banda.

Les alegries de "La Veu"

En "Pamplines"! En "Pamplines"!	 La Veu de Catalunya ha engegatjes cam-
panes a l'aire, entonant càntics de victòria.

E1 passat dijous, alguns diaris anunciaren	 Motiu?
per a aquell matí l'aribada a, la nostra	 Haver aparegut l'altre dia totes les es-
ciutat de l'actor cinematogràfic Buster Kea- queles—set!—de La Vanguardia redactades
ton. Afegien que a les dotze visitarla l':1-	 en català.
juntament.	 - Són uns suïcides! iEls alegra la mort

hNo cal dir que a migdia s'avia . reunit de la gent catalanista!
a la Plaça de Sant Jaume una gran gen-	 Es fama que aquest comentani sortí de
tada, desitjosa de veure de prop el popular boca del senyor IEscofet, un deis directors
artista.	 de La Vanguardia.

Aquest es feia esperar molt..,
Tot d'una, un .tinvbre alertà els urbans paraules de Morano

del cos de guàrdia, els quals. cuitaren a	 	
formar a l'entrada de la Casa Comunal. Encara que no ho hagin escampat els dia

-L'alt funcionani de Cerimonial senyor Puig- ris, estem segurs que el senyor Joaquín Mon-
domènech i el Cap de la Guàrdia Urbana taner, ara que l'Exposició ja no li dóna feina,
senyor Torrúbia sortiren precipitadament,	 tindrà tot el temps per escriure drames
Un auto amb el xofer i el lacai enga- d'aquells que una vegada arrencaren aquesta

lonats es deturà al vestíbul. Els urbans exclamació a l'actor Morano
saludaren. !En Puigdomèneeh obrí la por-	 --Me pesan más unos versos de Joaquín
tella.	 Montaner que los elogios de su hermano

—'Es 'En oPampiines»—cridà un del pú- Diego... ¡Y .cuidado que éstos me pesán!
blic.
- 'Sí, s.í ; és iEn «Pamplines» !—confirmii Au£ori£a£ de bon humor

un altre.
I s'iniciaren els aplaudiments. 	 Un dia d'aquests, un vidu que s'havia
L'alcalde, senyor comte de Güell, , baix,•] de tornar a casar tinged noticia que ii pre-

satisfet de l'auto.	 paraven uns monumontals esquellots. I això
--Què passa? Què Són aquests aplaudi- po passava, corn podria semblar, en un

ments ?—preguntà.	 poble apartat, sinó a Barcelona mateix, al
En Puigdomènech i En Torrúbia es mi- Tibidabo.

rarer Pun a l'altre i no gosaren respondre.	 L'home, avisat, decidí prevenir-se, i a tal
Qualsevol li diu a l'alcalde que l'han pres	 efecto requerí l'auxili de l'alcalde de barn,
per En «Pamplines» ; 	 ei qual resultà viure a baix a Vallvidrera.

El mateix alcalde, però, va salvar la si-	 El vidu, dones, el telefonà per denunciar-li
tuació.	 el projecte i sol1icitar el mu ajut.
—Deuen ésser els venedors dels mercats!	 --Que hi ha — va preguntar — el senyor

M'estan molt agraits !	 Revuelta?"------ '	 -	 Des de l'altre cap del fil li van respon-
Per poder donar Tabas£	 dre :

—No, no hi Cs. Acaba de sortir amb dues
Quan començà a córner la nova que Bus- llaunes perquè vol anar a fer uns esque-

ter Keaton, les germanes Talmadge i Lluís llots...
Alonso havien arribat a Espanya, un detall	 El pobre home que reclamava, de poc que
va sorpendre tot seguit a molts : En Paco no es desmaia.
Madrid, el nostre estimat amic, els acorn-



Judici a porfia Tancada

El dimecres era dia d'expectació al Palau
de la Generalitat per tal d'haver -se de re-
soldre definitivament la qüestió deis mossos
de l'esquadra i deis professors de les Esco-
les de la Diputació.

Heus aquí una escena que pres^tciárem
Dos sentors demanen a un subaltern amb

galons :
—Que ja ha començat la sessió que ha

de celebrar la Comissió Permanent?
—sí, senyor.
—On es celebra?
—Fm aquell estatge...
(Els peticionaris anaven a entrar.)
--•Qué fan? No veuen que la porta és tan-

cada?
—Però la sessió no és pública?
—No, senyor.
—Entornem-nos-en—replicà un d'ells, amb

fina ironia—, potser perillaria la mostra mo-
ralitat. El judici es celebra a porta tan-
cada.

I de sobte insist(
—Es sessió pública de la Comissió Per-

manent, veritat?
—Sí, senyor—respongué el servent, ja més

enutjat,
—Ara ho entenc menys—observà un deis

espectadors frustrats.
—Sí, home, sí !—respongué l'altre—, A

l'Audiència les vistes a porta tancada no
són públiques; aquí, les sessions públiques
són a porta tancada. Ben ciar ho han dit.

I se n'anaren convençuts.

Una amenaça? Una recfificació4
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Varlaci011s sobre la platja de Vilanova
Per a la senyoreta Maria Gasset.

A Catalunya hi ha un grapat de pobles
i viles marineres que, en arribar l'estiu i
flairar els pantalons blancs i els suèters de
llana deis estiuejants, cuiten a desar les
xarxes i els coves de peix, donen una pas-
sada dc pintura verda al ventre deis lla-
guts, posen estovalles a la taula, s'esquit-
xen els cabells amb quina i aguanten estoi-
cament aquesta vida de fingiment i de fa-
cècia mentre ((la família que s'ta quPdai el
segon piss no opina que comença a fres-
quejar i que la quitxalla deu encarar-se
novament amb la tortura de les obligacions
escolars.

A Vilanova, els mariners, de tota aquesta
escenografia falsa de l'estiueig, no n'han
fet mai cas i han tirat al dret sense enca-
parrar-s'hi gens. Naturalment, aquest sis-
tema no pot considerar-se corn el més efi-
caç—amb tot i oferir l'avantatge d'ésser
d'una naturalitat sense afectacions—per a
satisfer la mica de presumpció i el plaer de
l'ensabonada fàcil que tots els estiuejants
amaguen sota l'uniforme immaculat, i
aquesta és la causa del perquè en l'actua-
litat la platja vilanovina, amb tot i com-
pendiar totes les gràcies que poden cercar-
se en la vida vora el mar, no ha adquirit

	

um desenvolupament estiuenc del tot opti-	 D'a uells oficis acrobàtics i meravellososEl ca pitol XXXI del llibre d'En Pujols,	 mista i la frase eAnem a estiuejar a la plat-	 :,-	 . .	 a	 deis saltimbanquis i els pallassos antics,Concepte general de la ciència catalana, 	 de Vilanova» no es cotitzi a tins preus	 n'ham sortit totes les arts complicades delacaba amb les següents paraules :	més dignes.
«. ..això de caure i trencar-se el coil no-	 L'estiuejant vol que li passin la anà per"	 ^,-; 	 music-hall modern ; però els acròbates d'a-

més ho diem els cata 	 i nosaltres no	 vui Via tonen un vestit pels efectes màgics
,	l'esquena, li facin ]es grans barretades, li	 i tenen un vestit deaisà • podenconne;xem

m	 1pr ésla l agua quede l:gtgui.» 
dediquin um elogi a cada disc de la gra- rica llueixen un vestit de fil d'un groc de- plicats en forma de creus, ovals i ratlles.	 el mal humor en les platges e orrasmés

P	 mola i quan acaba de dinar i surti a Po- licadíssim.	 L'oval, diuen els informats, equival al va- ben maquillada al costat de les milionàriesun lector hi ha afegit en llapis :	 sar-se a la fresca li diguin amb un som-	 I el ball es va acabar mentre una pa- lof d'un duro, però algú que ha provat de més excitants. Ningú no sentirà desig denMoi, je t'casserai la gueule I 	 riure dolç :	 rella hi dibuixava uns punts de tango re- treure totals basant-se amb aquest sistema cremar un artista d'aquests de viu en viu,Es una amenaça?	 —Ja s'ha dinat, senyor Ramon?	 buscadíssims, una altra es cargolava corn primani de les matemàtiques sembla que ha ni es pensarà que sigui la causa d'unaSi la lletra fos, corn juraríem, de les-	 una neula i la de més	 fracassat d'una manera definitiva. 	 infecció de les aigües, ni que les nenescriptor Francisco Susanna, res no hi ha a	 enllà intentava punte-	 * *
témer, però 'En Susanna és home pacific i	 somüm e ]es nits aquells dimonis impos-

l acotació seria una senzilla rectificació.
jar una americana.	 Cal dir, per no passar per mal obser-	 Bibles i estriQa cuentos que van donar tanta

	

vador : que els guardadors de la moral són	 feina als teòlegs.
• ' '	 •	 un parell de municipals, un deis quals ha	 Naturalment que tot això va en contraLa plataforma de la rialla	 Una de les raons esdevingut famós per la seva extraordinè- de la poesia, perquè de la barreja d'un

	

«à	 mes positives de 1'exis- nia semblança ami) el difunt dictador, que	 frare, d'un saltimbanqui, d'un soldat i d'un
De la línia de tramvies de les Arenes ha	 tència d aquest balnea- empaiten als banyistes sense barnús corn si filòsof de l'època medieval se'n podia ter

desaparegut el simpàtic cobrador Fatty, pe-	 w-ri la constitueix el ser- haguessin comès una malifeta imperdona- una gran escena d'òpera, amb uns registres
rò en compensació n'hi hem trobat un que	 m	 veí de banys—de mar ble. (Horn recorda que ara fa tres anys va decoratius i amb unes delicadeses de mas

ventríloc,	 ti'F	 i de pila—que funcio• existir un intent de denúncia per part d'u- . tarada plenes de suggestió. Avui dia aquestsés 
Qualsevol va al teatre!	 na sota les seves ter- nos senvores excessivament pudoroses que personatges, en la sala d'espera d'una

ica. A la plataforma hi havia dos pobres	

es-

m
L'altre dia, pujava una xicota molt bo-	 ^.	 ^' ^t	

deensgfannoqueqrdipotes,bitlletele]ambllaboraciócoen—rMiEnquepèlda.agi

	

°	 nassos de vista privile- s'escandalitzaren de la magnífiaz Horida de tació de tren o a punt d'anar a pondre

	

f	 ^

pagesos.	 !	 Del sector de públic m	 uallot de bany—exhibia sens cap mena de gràcia ni presenten una companyia truc-
—No tingui por, reineta !	 _	 que es despulla diària- pedanteria damunt el seu pit magnífic,)	 lent. Per treure'ls el suc es necessita tot
—A vostè esperàvem !	 a	 ment a les casetes d'a-	 Que l'indret que té un emparentament	 un capítol de novella, escrita amb grisalles,
La xicota se'ls mira una mica molesta,	 -	 quests banys, podrien	 més directe amb l'ambient de platja inter- i amb una certa iinsisténcia de cartó mas-

una mica afalagada. 	 fer-vos en una estadis- nacional, és aquest deis toldos, amb senyo-	 tegat. No interessen per l'ofici, sinó per-
Els dos pagesos no sabien de qué anava.	 tica força pintoresca i res fregant-se la pell amb «palmbeaoh-oib, qué són homes corn els altres i cal mun-
I el cobrador, autor de la facècia, som-	 i_	 mot, 	 desmarxada el Mingo	 per evitar les cremades de sol, noies disci- tar-los a l'esquena qualsevol espanta -ocells

reia per sota el nas i cargolava, amb apa-	 i el Salvador, els dos mulant la mandra amb capgiraments ele- que fad un cert efecte amb el color del
rent indiferència, un cigarret.	 .s	 banyistes de la casa.	 gantíssims sota una ombrella que va endiar_ drama que cadascú porta a dins.

	

El primer té un ventre	 los um admirador anònim, senyors Ilegint el	 Aquestes coses, que les pot veure 1'ob-
La llei seca	 esfèric, imposant, par- Byron i procurant que quedin ben visibles servador més vulgar, se m'han acudit

	

El dia que els mariners de la platja de la viciat i a voltes renega corn un rat penat	 les lletres de la coberta, i un tant per cent aquesta matinada després d'haver tingut

	

Encara que tenia la seva feina a Bar- Vilanova s'adonin de tot això i convidin els convençut que volen estafar-li la propina.	 magnífic d'infants font el clot a la sorra	 una conversa amb un saltimbanqui. No es
celona, Mr. William Bodfish vivia a Vila- estiuejants a dalt de la barca a tastar els	 El segon té un caràcter menys explosiu i	 sota I'ull pseudo-vigilant d'una nurse hor-	 tracta d'un acròbata famós, ni dun artista
nova. Era un americà de Boston, que travà	 Popets amb allioli, les coses aniran d'una	 les senyores de pes el criden .amb sol•licitud	 rible. Sota un d'aquests toldos, Josep Maria de music-hall d'aquests que van pel món
amistat amb elements intellectuals catalans. altra manera, ]'urbanització de certes avio-	 filial perqu els prepari el bany calent.	 Junoy—quan feia d'hoste incorporat de la	 vestits de golf i fumen unes pipes carre-
Era, sobretot, decidit nantipartidari„ de la Budes no s'eternitzarà i fins podran apujar	 gades d'èter i de «foie-gras„ ; es tracta d'un
llei seca que regia al seu país. Quan hi	 ei lloguer deis pisos sense necessitat de pro-	 I	 __ ..._._. _ , . ._.. _ __._--_... 	 • 	 r_._	 saltimbanqui pelat i miserable; d'aquests
hagué de tornar, la seva recança es corn- moure escenes intimes d'aquelles en qué	 que a l'estiu corren pels pobles amb un
poma a mitges d'haver de deixar les amis- una senyora folrada de cretona viroladissi- -carro de vela, i que duen una gana pro
tats catalanes i d'haver-se d'encarar amb ma engega les grans exclamacions i acaba,tr, ,a^ 	

rt
' ^	 porciomada a ]a indumentària ; d'aquests

	

font la caricatura del sou del mart d'una	 que fan l'ofici tf i-begudes falsificades.	 Q	 sp i ancestral de les ane
Un any, poc abans de Nadal, Mr, Bodfish manera crua, sagnant i deplorable.	 Lles, d'aixecar redes de tartana, i del salt

es féu retratar amb la seva muller darrera 	 •r *• *	 mortal pie de pols . Ell i la seva companyia
una taula plena de ben característiques am-	 Balneari Ribes Roges.	 reduïdíssima han donat una representació
polles de licors i trameté, afectuosament	 podria ésser un balneari excellent si no	 ala plaça del poble voltats de mariners,
dedicades, còpies d'aquesta foto als seus	 fos el desmenjamenf del conglomerat es-	 de criatures, d anatomies a punt d esclatar
parents i amics de més enllà del mar,	 tiuenc ue s'anomona ((colònia «, el	 al no	 r	 `t ^+,	 s b	 ^? ^`	 ° - 	 i de galtes a ]a deriva. El públic tonia tm

Aquesta mena de targeta de Christmas sabemi per raons d'economia domèstica,' ^	 ""'^^ 	
entusiasme sense atenuants i cap mena de

degué collocar el matrimoni Bodfish entre temperament excessivament cofoista o bé per	 sr	 `'	 mania científica corn el millor públic me-
]es persones més envejades del món.	 panca de	

p
	compnetraciG amb els ro ie-	 ^^. _ 	

-.'
	 dieval. Un cop ha fruit l'espectacle han fu-

	

tans d'aquest, navega en un ambient de	 "	 " ?'	 Bit deis saltimbanquis i els han ábamdonat

	

„a uí caic alié em revifo» senzillament des_	 ' -	 ^ .	 corn si fossin bèsties carregades de camàn-
q	 ;	 " tip+	 .	 dutes ofensives. El contrast ha estat corn-conhortador,	 .'	 :.	 pletament poètic.El nostre collaborador Castanys no és so-	 Corn que l'administració gelosa d'aquest	 ^^	 - '	 ,	 Després, però, a la sorra de la platja,lament dibuixant i escriptor humorístic. Es	 establiment ho requeria, els dissabtes a la	 r	 ,

també .. roduceurn araula que renuncia_ nit en com tes d'un quintet local («ocio -	 s 'r	 .	 .	 quan els espectadors dormien amb la cuca
P	 , P	 Q , P	 p '	 Q	 , f	 , t	 ^q,	 ". ê -, .. 	 de llum del somni car golada al nas, el sal-da de moltes i variades maneres (sobretot nava una gramola de sonoritat bon xic mo-	 ._.	 ms's:.,	 timbanqui que feia d'acròbata i de pallassotal corn s'escriu), serveix a Barcelona per	 desta per als qui volguessin ]]airar-se al  	 ' ° 

designar els confeccioinadors de revistes plaer de puntejar uns quants ballables, pe-	 ^`	 ^	 m'ha explicat la història del carro i de

d'espectacle.	 rò, segons sembla, 1a innovació—innovació	 la família. Una història d una vulgaritat

En Castanys, una vegada l'any, escriu,	 n la inversa, que és la més lamentable--no	 i d'una misèria depriments, sense cap gota

munta i representa la seva revista al poble	 fou acollida amb mostres de simpatia ni	 de màgia b de passió. Si les coses li van

de Sardamvola, on ell estiueja. La precedeix	 pels vilanovins ni pels estiuejants. Aquests	 una maca é, d'aquí wns quants anys a-

la propaganda que cal, feta, naturalment,	 darrers, picats de ]'amor propi i a fi de no	 serà una carboneria en un carrer s es i

en el to que correspon a un humorista,	 evidenciar una migradesa que no els afa-	 ..	 coorin que només hi assen les mosques

Per això, I'an	 assat molts des rés d'ha-	 voria on el més minim, varen anar a trobar	 Q	 y	 p 1	 ell desesperats.
y p'	 p	 Sota el toldo d'a «ests ban s s'arrecera ' lata vilanovina—va madurar-hi ,des Idees	 Després d'explicar moltes 9làstimes amb

ver llegit el programa, es van creure que l'amo del balneari i acordaren que—alme- deis raigs solars una munió de senyores i les Imatges» més comentades.
It nota anunciant un servei d'autómnibus	 nys els dissabtes a la nit i alguna nit de	 madures, mamàs respectables i tietes per	 Que el barni de xalets de Sant Cristòfol,	 un optimisme cínic, m'ha deman a si el

per assistir a la representació era una facè- diumenge—substituïssin la gramola per una	 merèixer que practiquen l'esport sense en- tocant el far, és l'alcaloide de totes les bar- deixava gronxar en unes anelles i ns tes

cta ms, i els que, decidits a tornar corn	 orquestrina, que ells ja abonarien el que tranyes del comentani àcid i la censura que nades estiuenques, amb estridències, se- peus que hi ha a u platja entre les casetes

fos, feren el viatge en tren, es trobaren calgués.	 fibla corn una picada de serpent disparat a nyors que prenen un gelat de maduixa amb de bany, per fer una mica de gimnàstica

amb la sorpresa de poder tornar la mateixa	 I el dia de la festa major els fanalets de	 l'esquena dels que es banyon i es rosteixen	 samarreta i elàstics, concerts de gramola	 enraonada. Encara que jo no sóc lamo

nit a Barcelona,	 sortija del balneari varen trontollar d'una	 la poll a la sorra, excloent—corn és de su- inacabables, i dames passejant llur nyonve- deis aparells, m'ha semblat que no hi havia

Enguany, en el programa de la revista manera inédita al buf descordat d'una ban- posar—d'aquests comentaris llurs families nia matinal amb un batí decorat amb dra- utP, inc onvenient que p saltimbanqui els

Xofer, a Cordelles, que es representarà la	 da de qui sap on, amb uns músics de bar-	 respectives,	 gonets xinesos.	 utilitzé	 el seu esplai personal.

nit de diumenge vinent, figura també la	 bes patriarcals que tocaven amb la poca	 * * .	 Tots els estiuejants d'aquest barni tenen	 I l'he deixat gronxant-s, somiant una

nota del servei d'autòmnibus. Algú, però,	 imaginació i desconeixement absolut de la	 aire de convalescent i parlen amb aquella	 carboneria, ab bes galtes lamentablement

ha fet remarcar que mancava una adver- moderna atzagaiada musical que caracte-	 Anar a passar un dia a la platja de Vi- veu entre poruga i glacial deis que estan enfarinades i am una samarreta 'esport

tència: «Aquesta nota és la nota de serie- ritza els músics d'envelat. 	 lanova i no entrar a cal Pixerot per a for	 a règim de caldo, xampany i cuixes de po-	 bnnfutbolistanrural^ue 
deu haver robat a

tat d aquest programa.»	 Un deis balls que tocaren els d aquesta	 un dinar de peix, és un descuit imperdo-	 (lastre,

	

nable que els vilanovins no atinen a corn-	 MANUEL AMAT	 Joser MARIA DE SAGARRA
pendre.

	

I és que la cosa s'ho val. A la taverna-	 _IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl11111111111111111111Nllllllllllllllllllll111111111
bar (més taverna que bar) de cal Pixerot
serveixen els popets amb allioli més ben
trobats de la terra, en l'arròs de peix són = Reproduccions d'Art Escultòriccompendiades totes les gràcies culinàries C
que els mariners adquireixen a còpia de ter _	 r-- • :	 ,

ranxos dalt de les barques de bou ,i la lla-
gosta us la trobeu al plat quan la barca _	 ^ ,
que acaba de portar-la encara jeu, rega- _	 '„	 LA VENUS GENITRIX i centenars d'altres

	

limant, damunt de la sorra de la plat j a.	 =_	 fi	 reproduccions directes de l'estatuària clàssica, grega o
Al bar de cal Pixerot hi ha uns anun- _	 \ J	 llatina i motius ornamentals de to's els estils i èpoques, E

cis de rom a les arets que fan tremolar. • .- 	 ..p	 q	 `	 constitueixen les nostres galeries d'art. Disposem de ex-
tres o untie mariners amb barbes que fanq	 9	 _ 	 v 	 tenses col leccions de bustos, estàtues, imatges, relleus,

	

1a manilla i escupen sense contemplacions	 E	 ' z ,!	 ^,, 1	 làmpares, aplics, pedestals, &, i articles per a la decora-

	

i encara el mar, les barques, les xarxes	 Ç	 ciódejardins,tals corn gerros,testos,bancs.brolladors,&
voleiants i la sorra a frec d estovalles.

	

Pau—és el nom de l'amo—que és un	 per harmonitzar en cadacasamb el caràcter del conjunt.En 

	

mariner que Ii agrada quedar bé quan sol-	 1	 Demaneu catàlegs il'lusfrafs de jardins
liciten els seus serveis, sempre té quatre
llagostes engabiades dins el mar per allò LENA S. A.deis compromisos inesperats. Gràcies a
aquest sistema, si a les tres de la matina - I	 .
da truca a la porta una cupletista manià-	 t "
tica i supersticiosa o bé un noctàmbul que ` _	 VENUS GENITRIR	 o

	

Ii ha agafat la dèria de for resop6 abans	 Museu del Louvre( Pads	 ROSSeIIÓ^ 23v 'jUGI P. de Gráeia► B a reelo na
d, ficar-se al llit, el Pau fa la comèdia de I =
sortir amb la barca i als pocs minuts com-	 ;jIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'

banda esdevingué una incògnita per tothom
i per tant horn pogué interpretar-lo segons
la seva imaginació t sensibilitat sarauística.

—Es una polka !—sentim que deia una
senyoreta per merèixer.
-I ara, però si és una americana !—sen-

tenciava un veil d'aquests que per acredi-
tar que coneixen tots els recons d'Amèri-

pareix amb una llagosta espeternegant ra-
biosament. L'efecte és sorprenent, quant no
e, coneix el true i això als amos de mer-
ceria de Barcelona els deixa amb un pam
de boca.

Una altre cas de tipismo original : el Pau,
corn que no ha tingut mai tractos amb les
matemàtiques, compta fent uns dibuixos com_

Saltimbanquis. — En els temps antics
anterior; als becs de gas i al carrils de vapor
els homes tenien el gust de la màgia, i entre
un esperit i un altre hi havia un abisme
que no es tractava d'analitzar ni d'expli-
car ; això lela que el color i el vestit deis
oficis dels homes tinguessin un gran relleu,
el morts no es barrejaven mai, i la societat
era d'un dramàtic més decoratiu i més pie
de contrast.

Avui dia aquestes coses no passen ; la
gent, a mesura que s'ha anat complicant,
ha anat perdent color, i els homes no
acaben d'ésser una cosa determinada i més
aviat són una barreja d'un grapat de coses
que costa una mica de determinar. Abans
els saltimbanquis tenien un punt demoníac
i uns grans plecs de misteni apretats a les
costelles. La gent s'embadalia davant de
llur treball, però els contemplava corn a
éssers desarrapats i perduts, que no tenia
categoria de ciutadans corn els altres, 1-tom
se'ls imaginava engendrats en un espai in_
terplanetari per una mena de bruixots fle-

í ^r^' xibles i desvergonyits. Cap senyor que s'es-
timés no hauria tolerat que la seva fila es
casés amb un saltimbanqui, i no cal dir
que encara que els exercicis que feien tren.
caven el cor de tothom, no els deixaven
entrar a les cases particulars, i horn creia
que duien desgràcies ; per això més d'una
vegada aquests pobres diables havien estat
cremats i escorxats com conills.

L'APERITIU

Casfanys " pro duceur"

GRAVATS TIPOGRAFJCS BADAL I CAMATS	 París, 201. - Telèfon 74071



IJer 1a cíu^a^ finura

Divendres passat, en sessió ordinària del Si parléssim de Gràcia, que és el barni més
Pie, l'Ajuntament va aprovar una proposi- caòtic, esquifit i lleig de Barcelona—i per-
ció del regidor senyor Martí Esteve dema- donin els graciencs—, ¿esteu segurs que si
nant que, atesa la rápida creixença de Bar- aquest acord hagués estat pres quinze anys
celona i considerant el deure patriòtic que abans el canner Major seria tan estret corn
té l'Ajuntament de fer-ne una gran capital ara? Probablement el carrer Major seria
moderna, siguin establertes amb urgència una continuació del passeig de Gràcia, en-
les normes a fi que aquesta creixença es cara que resolt d'una altra manera, i, àdhuc
faci ordenadament i subjecta a un pia or- admetent que ]'organisme urbanístic suprem
gànic de conjunt.	 hagués vist les coses en petit, és molt ver-

La proposició fa constar que, atesa la semblant suposar que la placa deis Jose-
situació provisional en què actualment es	 pets seria una gran plaça i que als Jardi-

Feu fer els vostres gravats en la

UNIÓ DE FOTOORAVADORS
, 4SORTS 81 r Telèfon 33421

La manera de considerar la vida

fé una gran importància

i la vostra concepció de la vida, optimista o pessimista, està, en
gran part, influenciada per la vostra alimentació. Una petita moléstia us ho fa
veure tot negre.

Els òr •sans digestius del treballador intellectual han de complir la seva
missió : reconstituir les forces gastades, sense que l'individu se'n ressenti. Això
no será possible sinó absorbint una alimentació rica, però fàcil de pair. Aquesta
és la raó per la qual I'OVOMALTINA és el sobrealiment indispensable i preferit
pel treballador intellectual.

L'OVOMALTINA conté tots els elements essencialment nutritius i fortificante
de la malta, els ous, la llet i el cacau, en forma concentrada, de preparació
ràpida i paladar exquisit.

Una tassa d'^!L®' en el desdejuní

assegura un dia de treball fructífer i sense molèsties.
POTS DE 250 I 500 GRAMS EN FARMACIES I DROGUERIES

Dr. A. Wander, S. A. - Berna (Suïssa)

Evifareu intervenció de meeànícs
adquirmf una

FORTÁ
1

RAPIDA

Una mervella de la Lécníca alemanya

Albiol G. i Riera S. L.
Passeig de Gràcia, núm. 42 = Telèfon núm. 15345

Barcelona a principis del segle passat, voltada de muralles i amb la Ciutadella senceraL'hongarès és, encare, monàrquic en el
Ions, i no són escassos els que pensen en
el princep Otto, a favor del qual l'arxiduc	

troben els serveis tècnics, ara és el moment
Albrecht renuncià els seus drets a la corona.	 de crear un òrgan urbanista superior a l'al-Aquest arxiduc Albrecht, quan el seu viat-	

-çada de la saya missió i del seu deure enge al Brasil, visità una colònia agrícola in-	 vers la ciutat futura.legrada per hongaresos emigrats, ex-oficials	
La part pràctica de la proposició, apro-la majoria,	 vada	 nomena una	 -onència que formaSota l'arc de triomf amb la bandera de la	 1 +	 p	 q

monarquia i mentre una orquestra executava ran els tècnics municipals, l'enginyer se-

marxes de l'antic exèrcit, un ex-coronel pro- nyor Vicents Martorell i ets arquitectes Ni-

j osà a l'arxiduc Albrecht de deixar-se pro- colau Maria Rubió i Tuduri i Adolf Flo-

clamar rei del Brasil, restauració de la qual rensa. En e1 termini de dos mesas aquesta

el militar tenia un projecte molt detallat. ponència haurà de presentar un pla per a

—Senyor^tcabà—, sereu coronet sota el la creació d'un organisme tècnic urbanista.

nom de Pere III.	 Es crea també una ponèmciá formada pels

Però l'arxiduc respongué ;	 regidors senyors Martí Esteve, Blajot i Co-

—Encara que profundament emocionat per mai Cros, que en el termini d'un mes

aquesta prova de fidelitat, no tinc ganes de haurà d'haver examinat el report deis ex-

tornar a començar la història de l'empera- ?erts i proposar la s-esolució que calgui.

dor Maximilià.	 De molts anys, de memòria d'home, pot
dir-se sense exagerar, no havia estat pre-
sentada i aprovada per l'Ajuntament de

L hereu de la Corona	 Barcelona una proposició tan important. El
fet que els diaris no hagin comentat aquest

Després del naixement de la segona filia esdeveniment que ens ha d'estalviar tants
de la duquessa de York en el mateix castell rrtiiïons i ha de decidir l'esdevenidor de la
de lady Macbeth, ha corregut el rumor que Gran Barcelona només suggereix tristes re-
el príncep de Galles havia promès al rei de. flexions. Ben mirat, aquesta abstençió en
casar-se, a fi de donar un hereu masculí se en l'entusiasme amb qué els representants
a la corona. Però el rumor ha estat acollit de la lluminositat de la proposició. Cal fixar -
amb incredulitat. Ningú no creu en el ma- se l'entusiasme amb qué els representants
trimoni, immediat o llunyà, del prince¢. deis diversos grups consistorials s'hi varen
Quan algun familiar li retreu el seu celibat, adherir. La proposició del senyar Martí Es-
ell respon :	 teve és l'ou de Colom. La importància de

—Ja faig la feina de fey de príncep hereu. l'afer és evident i la manera de donar-li
ills meus germans els toca la de fer cria- solució és tan ben trobada corn la manera
tares. No és pas tan mala feina corn això. dr formular el problema. L'acord només té

usi mal, i d'això no en té la culpa l'autor

La retorsió de l'argument	 de la proposició, i és que no hagi estat pres
trenta anys abans, quan el senyor Martí
Esteve encara anava a collegi. Però abans

La intervenció directa del mariscal lijo- de Colom ningú no havia descobert les Amè -
denburg en la política interior alemanya ri ues. La vergonya que fa que ens hagi
potser ha permès al gabinet Bruning d'a- d "ésser demostrada una cosa òbvia ha estat
guantar-se al poder i, segons alguns, gràcies se urament • ,la causa que ha impedit els
a ella Jora possible la realització de les es.. ,grneptnois.
perances dictatorials d'un quintet Seekt-' `,' ,A MIRADOR hem fet tres o quatre arti-
Schacht-Brtïnïng Treviranus-Luther segons eles parlant de la necessitat d'encaminar la•
corn anessin les eleccions d'aquest mes. Però creixença de Barcelona. Jttst és recordar que
alguns amics del veil mariscal no aproven un d'aquests articles amava signat pel nos-
pas aquesta intervenció seva. Una vegada tre amic, l'arquitecte Nicolau Maria Rubió
que un d'ells li remarcava que ficant-se i Tudurí, a qui vàrem cedir la primera pà-
tan activament en política s'arriscava a	 gina del nostre setmanari . Però la feliç con-
crear-se antipaties, Hindenburg replicà :	 creció d'una aspiració general de la ciutat

—No es poden fer truites sense trencar	 es deu al senyor Martí 'Esteve. Ha estat ell
ous.	 l'home que veient créixer Barcelon i cum

Però el seu amic deixà anar aquesta re- una mongetera, ha descobert que amb qua-
Ilexió :	 tre canyes es pot obtenir que la monge-

-Sí, però nosaltres, els alemanys, des	 teia creixi ordenadament i arribi a fer bonic.
del 191 8 que hauríem de saber que no es	 Imagineu que aquest acord hagués estat
fa pas una truita sempre que es tren- pres només deu anys abans. !Els suburbis
quen ous.	 de Barcelona haurien crescut d'una altra

manera i s'hauria edificat molt més que

per qué an diners	
fins ara. Sant Gervasi, la Bonanova i Vail-

f	 carca, barriades que tenen possibilitats enor-
mes de fer bonic, tindrien un altre aspecte.

Són ja molts els escriptors francesas que Molts carrers on fins ara passa ben justa
van als Estats Units i en tornen amb un una doble línia de tramvia serien grans avin-
llibre o dos, o almenys amb una sèrie d'ar- Budes, moltes cases que han hagut d'ésser
fieles. André Maurois no s'ha escapat d'a-	 expropiades a cops de milions per obrir un
quest desti, pdl qual el seu coneixement	 carrer o eixamplar-lo, s'haurien construït
de la llengua i literatura angleses sembla-	 molt ms sumptuoses en hoc definitiu i la
ven indicar-lo,	 construcció hauria estat molt més activa.

Estalviem-nos d'incórrer en la feblesa
d'especular sobre l'eficàcia revolucionària i
possibilitats republicanes deis acords que
han pres els mandataris de les principals
forces esquerranes d'Espanya i Catalunya
reunits a San Sebastián. Seria massa fàcil
de correspondre als anuncis de fracàs que
interessadament llença la premsa de dreta
amb l'anunci d'èxits sorollosos i esdeveni-
ments transcendentals. Limitem-nos, per
ara, a senyalar la importància política d'a-
quest conveni des del punt de vista de l'in-
terés republicà i de l'interès català.

Des del punt de vista de l'interès repu-
blicà, el conveni de San Sebasti In significa
el començament d'una inesquivable collabo-
ració de totes les forces republicanes sota el
signe de la llibertat. Els pobles peninsulars
que han patit secularment les violències i
coaccions del despotisme més abjecte rubri-
cades amb set ainys de dictadura, volen ins-
taurar un règim civil que permeti el lliure
desenvolupament de totes les energies i l'ac-
cés al poder de totes les capacitats políti-
ques i de totes les forces socials.-.

Ni dictadura ni oligarquia . La joventut
que avui s'incorpora a la política es carac-
teritza per una voluntat d'expansió i•ncoer-
ciltle favorable a les grans creacions histó-
riques i reclama un estadi digne de les se-
ves ambicions generoses : la República.

Des del punt de vista de l'interès català,
el conveni de San Sebastián és importan

-tíssim. Marca, probablement, una fita en la
història del catalanisme polític. El catala-
nisme, sobretot en el seu aspecte politic, és
un problema de llibertat que no té solució
definitiva possible contra la llibertat ni tan
sols al marge d'ella. A desgrat d'aquest ca-
ràcter del problema català, que és el de gai

-rebé totes les nacionalitats que reivindiquen
algun dret, durant molt de temps els prin-
cipals negociadors del catalanisme ban estat
homes de mentalitat i de temperament con-
servador que han sentit el problema de totes
maneres menys corn un problema de lliber-
tat en estreta relació amb els altres proble-
mes de llibertat. Per un contrasentit, d'in-
calculables conseqüències, són aquests ho-
mes els que han dirigit la política exterior
del catalanisme amb els resultats que horn
coneix i lamenta, en gran part independents
de llur voluntat perquè no procedien d'un
deliberat propòsit de perjudicar la causa de
Catalunya, sinó de les situacions, mètodes
i aliances que llur posició política els impo-
sava . Aquest era el costat dramàtic de llur
actuació.

El costat còmic fou de persuadir una part
no gens escassa de les esquerres que la po-
lítica exterior del catalanisme havia d'ésser
representada per les dretes i que a les es-
querres pertocava la missió de vetllar per
les essències patriòtiques, de circumscriu-
re's als conreus patriarcals i d'assaonar la
terra am'b santes intransigències.

Els mots consagrats de Catalunya endins
I Catalunya enf ora expressem sintèticament
aquestes dues actituds. La confusió va ve-
nir del fet de creure que un partit politic
podria actuar negligint un d'aquests aspec-
tes cabdals de tota activitat política. Un par
tit, sobretot un partit que treballa per la

llibertat dun poble en les condiciuns del po-
ble de Catalunya i que no té una ].olítica
exterior i una política interior ben courdi-
nades, és un instrument inútil per a les
reivindicacions que defensa.

L'error més considerable deis partits d'es-
querra, autènticament catalanistes, fou el de
no tenir una política exterior. Amb aquest
error covaven la illusió d'un exclusiu Ceta -
lunya endins que la nature des chosen, que
Montesquieu estudiava i de la qual es den-
ven les lleis de relació i interdependència,

El Dr, Aiguader, un deis delegats a la
reunió de San Sebastián

camvertia, a despit de llar voluntat, en urrr
política auxiliar de l'intervencionisme de les
dretes.

El conveni de San Sebastián, signat on
bona forma contractual i amb ún alt res -
pecte a l'interès de cada u, és un •pas cap
a la racionalització del nostre moviment po-
lític. Les esquerres catalanistes per primerà
vegada fan un acte de política exterior per
pròpia iniciativa. Si no l'haguessin fet hau-
rien perdut una ocasió excepcionalment fa-
vorable d'obtenir 'la signatura de les esquer-
res espanyoles en un document que reco-
neix en condicions honorables el dret de
Catalunya a la seva llibertat.

La nebulositat de cents termes, en polí-
tica, sol ésser perillosa. 'Els mots Catalu-
nya endins i Catalunya en/ova corn expres-
sió simbòlica de dues actituds oposades, so-
nen amb un dring romàntic i apolític de
la primera Ronaixença. En el seu hoc em-
prem més de gust els de política interiot
r política exterior del catalanisme. Cap par-
tit catalanista que tingui sentit de la seva
fundó no pot deixar de tenir una orienta-
cic ben clara respecte luna i respecte l'altra.

JOAN ORS
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AJ país de Sanf Esfeve

Què passa a Hongria? Hi torrnerr o no la
tornen els Habsburg? Sembla i tot que el
president del Consell d'Hongria, el comte
Bethlen, es diverteix fent passar ànsia a
l'opinió pública perquè cap sorpresa ja no
lr vingui de nou. Tot sovint el comte Beth-
len s'absenta durant uns quants dies i ni-
gú no sap on és. El seu secretani s'empara
ei el secret professional per despistar els
tafaners.

Al cap d'uns dies de desaparició, el comte
Bethlen aparegué sobtadament, quan no
l'esperava ningú, a la reunió del comitè del
partit governamental.

—M'agrada passar desapercebut corn l'ho-
me invisible de Wells—va dir—. No hi ha
res que em diverteixi taut corn llegir als
diaris que sóc a Bucarest, a Praga o a Vie-
rra, quan en realitat no m'he mogut d'Hon-
gria.

Acabada la reunió, el comte Bethlen pujà
al seu auto i marxà cap a un destí incone-
gut.

Un deis andes d'aquest amagadís home
d'Estat deja a un estranger

—Taut que diuen a l'estranger de la dif í-
cil situació política d'Hongria, i ja ho veieu,
el comte Bethien pot deixar els afers uns
quants dies seguits...

Però els malpensats creuen que amb aques-
ta conducta fora fácil als governants actuals
cedir el hoc a uns governants nou vinguts i
excusar-se en allò del Jet consumat.

Una de les remarques de Maurois sobre
els americans és aquesta

--L'europeu creu a ulls clues que l'arne-
ricà només viu per fer diners, i no hi ha
res més fals. L'americà només viu per la
seca feina. Els americans no fan pas di-
ners perquè els agradi fer-ne, sinó perquè
no tenen res més a fer.

Incomprensió

Un dia, a Nova York, Maurois pregun-
fare a una senyora americana que formava
d'un viatge a Europa, què l'lwvia impres-
sronada més de França.

—Potser us estranyarà—digué 1 america-
no—, perquè és un fet petit, però que fóra
al,solutament impossible al nieu país. A
I'..rís, a la mateixa casa on jo vivia, una
dcma jove tenia una botigueta de merceria
que portava ella mateixa . Una tarda que
roig valer-me comprar uns guants, vaig tro-
bar la porta tancada. oQue estàveu +nalalta,
atrir?n, vaig preguntar l'endemà al matí a
a'luella dona. I em va respondre : Oh, no,
/aò feia tan bon dia que vaig lancer la
hotiga i me'n vaig anar a passejar al Bose
de Bolonya.n Aquest fet—conclota 1 ameri-
cana—ern va revelar tot un món desconegut.

Aquest número ha passat
per la censura governativa

nets, allá on avui hi ha aquella desgra-
ciada Minerva, hi hauria una altra gram
plaça. Admetreu almenys que aquella casa
d: marbre, estil gòtic catalanista, construï-
da pel senyor Domènec i Montaner a l'en-
trada del canner Major, si hagués existit,
hauria estat collocada en hoc menys provo-
catiu . Aquest problema de l'entrada del car-
ron Major—dit sigui entre paròntesis—hau-
rà d'ésser abordat un día o altre i llavors
sabrem el que val una casa estil Palau de
la Música Catalana i les més discretas que
té al voltant.

Actualment la situació havia arri^bat a un
grau tan extraordinari de caotisme que,
pràcticament, tothom edificava allà on y o-
ha. Quan els propietaris demanaven a
l'Ajuntament que senyalés nivells i rasants,
en cents casos, se'ls havia de respondre que
el Municipi no tenia projecte sobre la urba-
nització del barn.

Fins ara els partits anaven a ]'Ajunta-.
ment amb unes quantes idees polítiques que
afecten• més la concepció de l'Estat que l'or

-ganització del municipi. Només els primaris
poden creare que els Ajuntaments apolíties,
la gerontocràcia i una administració de fun-
cionaris poden salvar una ciutat. Fat i fet
cal convèncer-se que els partits, l'estímul
i el control deis partits és l'únic r-es'sort de
govern de tots els organismes públics. Però
a l'Ajuntament no es viu només d'idees re-
publicanes o monàrquiques. Cal una polí-
tica municipal. I fins ara, a Barcelona, l'eix
de la política municipal ha consistit a tenir
una idea més o menys rígida de les econo-
mies. Després d'un període de munificència
han vingut les èpoques d'estalvi per a no
desmentir la llei que després de les vaques
grasses passen les vaques magres.
Fa uns quants anys•va realitzar -se el pla

d'enllaços, però el problema, gràcies a la
creixença de Barcelona, torna a ésser tan
complicat corn abans i l'automòbil ha agu-
ditzat el conflicte. Si arribem a superar
aquesta crisi de creixença haurem assegu-
rat l'esdevenidor de l'aglomeració de Barce-
lona i dintre uns quants anys es veurà que
la proposició del senyor Martí Esteve ens
haurà estalviat milions, haurà decidit el
futur de la Gran Barcelona i haurà marcat
una data.

MANUEL BRUNET
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Cal un biògraf
Al biògraf que es vulgui cmpendre la bio-

grafia de illossèn Cinto, se li girarà molta
lema. Ja ho feia notar Serra i Ràfols en
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mateix, sense anar més lluny, aquests dies
he pogut alternar aquest estudi sobre la psi_
cologia de Rousseau amb la lectura de
]'Uno, nessnno e centontiila, de Pirandello,
i els articles publicats en aquestes mateixes
pàgines, originals de ]'excellent Manuel Bru_
net, relatius a la tragèdia deis darrers anys
de Verdaguer. Cal anar amb molt de comp_
te a explicar-se científicament fenàmens que
només poden aclarir-se sota el microscopi de
finte}lectualisme pur. Si davant l'obra i la
persona deis grans creadors literaris ,pronun-
ctéssim, i res més, l'expressió «intellectuals
total», i on fer-ho ens situéssim en un .pla .
netament i absolutament intellectual, cree
que moltes coses ens serien aclarides sense
necessitat de remenar procediments cientí-
fics més o menys ingenus, i sempre intole-
rables en pura inte}ligèacta. El cas Rous-
seau, si és produís en els nostres temps,
trobaria de seguida límits que el tornarien
completament innocu, reduït només a les
seves simples proporcions intellectuals. I el
cas Verdaguer, que a Catalunya ha estat
i és encara, segons sembla, una tragèdia,
si s'hagués produït a l'estranger no hauria
passat d'ésser un fet divers, i àdhuc, possi-
blement, un simple epotine sense importàn-
cia. Un intellectual pur viu sempre, o deuria
viure, en un pla d'intelligència pura. Ende

-riar-se a compendre'l i explicar-lo segons les
regles de la moral o de la convivència social,
és desfocar-lo i no entendre'l.

Rousseau, doncs, era un revoltat-resignat.
Alhora tímid i cínic, suau i colèric, religiós
I eròtic, és un home dotat de totes les cor

-des anímiques que li permetin reaccionar
per extrems sense grans conseqüències im-
mediates. S'irríta contra els filòsofs del seu
temps perquè corrompen la innocència de la
dona... i ell és un exhibicionista vergonyant.
Adora les criatures, i porta els seus fills a
l'hospici. Defensa atb eloqüència la sante-
dat del matrimoni i 'de la família, i ell viu
extramurs del matrimoni legal, en perpetu
concubinatge. Els contrastos i les contradic-

cions, per tant, abunden en el seu caràcter
i els seus escrits. Ara bé : d'on brollava
aquesta font de contradiccions? Louis Proal
creu explicar el desequilibri psicològic de
Rousseau tenint en compte la malaltia crò-
.nica que tarava el seu edifici fisiològic. El
cas Rousseau, en conseqüència, restaria re-
du t a les conseqüències emmetzinadores
exercides damunt la seva psiquis per un de-
fecte congenital, més cruel que totes les
seves altres malalties més o menys latents
una corta conformació irregular i incurable
de les vies urinàries, que tingué damunt el
seu caràcter, la seva vida i els seus escrits
una enormevnfluència, car ella fou la deter-
mimadora -de la fonamental hipocondria de
Rousseau. Segons Brunetiére, no hi ha re-
lació necessària entre la malaltia de les vies
urinàries i el deliri de persecucions. Però
n'hi ha entre aquesta malaltia i la hipocon-
dria: Aleshores, da possible demència senil
de Rousseau no seria cosa deis nervis, sine
conseqüència natural i gairebé obligada de
la saya crónica 'hipocondria malaltissa. ''En
el seu testament de 1763, Rousseau deia que
aquesta malaltia, que els metges no pogue-
ren guarir-li mal, el consumeix fa trenta
anys t demana que, quan sigui mort, el seu
Los sigui obert per a fer-hi estudis d'utili-
tat pública. L'exacta descripció que el propi
Rousseau ens forneix deis símptomes d'a-
questa malaltia que tant el féu sofrir• tota
sa vida, ha permès creure que tenia una
retracció congenital de la uretra, produc-
tora i determinadora d'anormalitatsr. greus
en la micció i a diversos accidents interns
d'emmetzinament urinari, que han exercit
una gran influència en el seo estat psíquic,
i, per tant, en la seva obra literària.

Louis Proa] creu que cal afegir a l'estudi
psicològic de Rousseau l'estudi de la seva
patologia mental. Aleshores Rousseau segui

-ria essent l'home genial que tingué inter-
pretacions profundes en poesia, en pedago-
gia, en filosofia, en política, en sociologia.
Però tot això gravitant damunt un esperit
mal equilibrat, d'urna sensibilitat excessiva, '
una imaginació desordenada i un judici par-
cial.

Fins adí la psicologia i la patologia. In-
tellectualment, però, i res més que inte}lec-
tualment, nosaltres, literats; no desitgem
veure en Rousseau i la seva obra res més
que l'incessant crit de revolta d'un home,
orgullós i humiliat, que sofí tota la vida,
la misèria, la injustícia i el fàstic de les
eternes i inesborrables desigualtats socials...
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La psicologia de Rousseau

	

1pa, nu n en donem vergonya. Yer arribem a la descoberta que tota aquesta un article de la primera època de L'Opinió	 Un nou volum de la «Bibliothèque de Phi-
van l)t nos de tots els emrdenrs que d'en- arribe ura d'un narcisisme nc no es as al{udint a un anunciat projecte, editorial del losophie Contemporaine„ (Alean, París) apor-
çà d'algun temps ens sitien amb un fals tra cosa que l'infern d'escriptors nascuts qua] Melcior Font estava encarregat, 	 ta. una contribució s c ògi i dpatola a Is•
cubisme inassimtlable, obrim de bat a bat luterans, els quals, no tenint en la seva	 1 aquesta lema es urgent que algú o altre	 udi de l'enigma p

i
cològic	 patològic del

	d aquesta ra ó	

'ella porta d'or de la nostra joventut. Quin religió l'escapatòria d'un lloc per a  rè-	 mprengui, No posseïm cap bona n, del cis Rous seau. L'obra, de opta pagines, és
aire fresc, quin sentiment de la vida (avui, probs, el creen de cap a peus en llurs lli- fia del més gran poeta català modern, del original de de 	 i

-Jacques R
a pee títol La

massa escriptors que no són altra cosa que bres i—el que és molt pitjor—ens el volen Que donà una de les més aortes impulsions tudi, apes o Jeaneextr R , compr n el
uns arribistes per les Lletres omés ens do- imposar,	 ala nostra llengua literàri. Molts, áes jo-	 udi passinant em xtrem,	 è el
ne el sentit de l' existencia), nom aleria!	 é	 '	 t dici	 ves d'ara—hem pogut comprovar-ho moltes	 Rousseau poeta líric, el satíric, l'home den
ne era estudiant	 te momet
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iatgers poetes sortits vegades-a penes saben res de la suya vida, la Natura, el reformador, el cap de secta,

Germànic preparava fa rumen deis pobles do les costes catalanes o tol pues. No ens una de les més apassionants deis homes de el teoritzador politic, i acaba escrutant el
romans. La meya generado ruiici	 lletres catalans, la majoria deis quals no temperament i el caràcter, les anomalies
tenia, s. literatura, dos mes-	 s'han distingit pas per una vida massa no-	 fisiques i psíquiques, la psicosi deis darrers
tres a la seva dp do (Bar-	 air	 t	 ^,ti `	 ve}lesca.	 anys, la incubació i l'eclosió del deliri, i uns
tre tirava més aviat cap a -	 '."'	 L'autor hipotètic d'aquesta biografia es conjunt de les influències de les doctrines
filosofia) : Anatole France

	

	 r%	 trobarà amb poc material, relativament, de Rousseau fins als nostres temps.i
Piorre Loti, Als dos arce	 ,	 w -	 a,	 amb què bastir-la, escampat en llocs únasso-	 Rousseau (1712-1778) és avui un cas corn-
des Anatole no representava	 *	 ^	 libles o de difícil abastament, i encara ma- pletament liquidat pel que fa a l'inteHec-
des, ]a at ole no d'una mena	 ti ^!	 terial enredat d una manera inextricable. tualisme etern. Les seves idees ens semblen
d'universi taueat de en	 y	 `	 I això és el pitjor : I'enterboliment originani	 d'una claredat que gairebé ja no dóna lloc
dista ; l'altre.., hi penso era	 °	 {	 t	 de moltes fonts històriques.	 a cap mena de dubtes. Els seus llibres, a
el que horn cerca : el poeta	 ; ° .r, '	 Però corn més es tardi a empendre agues- nosaltres joves, si ens és permès parlar fran-
el	 e poesia pura, tan pura	 ç	 ta obra, ms difícil serà la seva execució,	 cament, ens cauen de les mans. Per cruel
que té la lleugeresa d'un gas,	 Ara encara viuen contemporanis de Verda- que sigui confessar-ho, Rousseau, avui, es
a força d'un element, ig as,	 °.	 guer, testimonis i actors dei període més més interessant corn a cas fisiològic i psico-

l ant les seves pròpies lleis, h,	 4	 difícil de	
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que corn a cas intellectual. Veiem en
poesia sense s r les que ni) W 	 Volem die, naturalment, els seus darrers ell el geni puixant, dotat d'una sensibilitat

•

empaita el cient (perdoneu,	 - ^' * ` . ;	 t .'	 anys, en què la passió dominà tant de l'una formidable t d'una magnífica imaginació
volia dir l lector), e poesia	 g,,	 banda corn l'altra i engruixí i complicà un creadorament animadora, pero d'un equili-
pura i natural serà	 r molts	 " r V	 '	 afer que ara sembla a molts de fàcil reso- bri airebé bàrbar de tan inestable i d'una
anys encaras Lo, ', pc poeta,li	 re	 , •	 "	 m	 lució, potser perquè s'ignoren totçs les cau- força de judici evidentment limitada. Louis
de debò participa al misten ta	 f	 -	 ^f ,	 ses que entraren en joc en aquella ocasió.	 Proal creu que aquest desequilibri, que no
la vida : cneixe m ten de	 i.	 ^; V	 '	 I	 Potser la mateixa raó que recomana la el privà pas d'escriure obres mestres, acabà
sació ulmo a de mo la els ele..	 ^ ^'V	\ 	 4t' `"	 urgència de l'obra, indicaria a alguns espe- determinant en l'home un deliri parcial, i
mont gdel cos humà i, no ole	 n fi	 '	 ,/V ^ , •	 rits temorecs la conveniència d'ajornar-la,	 que és en l'estudi d'aquest deliri on cal cr-

nt: ' de poem fabricar-lo ;	 ^	 \`	 if j	 tal cam s'ajorna la publicació de memories, car la clau de l'onigma psicològic de Rous-
ign , not ocorre amb el pos-	 ,	 x ,,	 diaris íntims i correspondències : el fet que sean. Sempre hem pensat igual, d'ençà del
ta, Llegiu una erase de Loti :	 q t	 ^.'	 estiguem encara massa a prop d aquells dia llunyà, gairebé infánts, en què desco-
te. L gin 

una 
de de Loti	 ;.^	 r'

•
fets, que encara visquin persones que hi bríem a la bibliotecapaterna, un exem-P

	

`" 	 imter"vmgueren o familiars pròxims d'oques-	 lar de les Confessions. Rousseau era clirH  ^quina misteriosa horno I	 p	 f•
üi2 Mentre que qualsevo ¢-, gi	 r+ • 	 V 	 V 	 tes•	 predisposat a la neurosi, de jove; de veil,
triú us confessarà que vol a -l -	 ',	 y 	 { 	 Aquestes consideracions ski realment de fou el neurópata predisposat a la follia . Al
1>erper enregistrar tal poems ul	 r	 r^	 ,^	 poc pes, L'interès de posseir una bona bio- llarg de la seva vida, van accentuant-se els

en està" ár ta poem ofi	 :_ x	 ^ - 	 a sP ^ V	
fi 	 grafia de Verdaguer és més general i supe- moments de lucidesa i d'incoherència, en

ment. Lá mina n senda iré} "'	 'i	 1	 ° ^̂r }	 j	 nor al de les molèsties que la seva publi- solucions de continuïtat alternades. No ens
ineint Deguda en gram part	 1 t<	 r	 ;, i "-	 caeió pogués reportar a escasses persones. ha interessat mai, per tant, la seva abra

"á4 f gti l pubnc ésta c '	 rr -	 ,	 I, en definitiva, quan I , .acamissament de corn a conjunt. Ens ha interessat 'sempreet	 ,
ád d@ Yadroguèla. stàr 
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àTta,	 -	
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{ les polèmiques que dividiren tot Barcelona en canvi, la idea motriu que el ,menava i
dé la fans (abàñ ` eària	 "''"	 t«!	

i •i gairebé tot Catalunya i repercutiron en- que el feia produir seguint sempre una fo-
de a'sota',la fb ab 'nsc"-' ""tS ;" I	 u	 , cara més enllà, devien dir-se coses més mo- namental íntima ratlla de rectitud intellec-

^sfaè), tro la l a'	 m s del hd4
rts

d '''"""'^'ttJtf ! II)ibiuta' or+•;inai d, l'ull, Loti	 I lestoses que les que es dirien ara que la	 tual. Es evident que en Rousseau, corn en
ébnttinàada T utaént, sts" "' IïY`'' t'''	 - ^q	 no participació en els fets llevaria tot ca-	 tants altres grans exemplars d'humanitat

"f21i ru et à4 `de gualm é}];ée ctà" ç  H "1° sfóíçl ,hi ongtutyçm, Lr, dcsllat giu,ACió a la qual rcicier d at tc p,rsonal a les afirmacions del	 pcnsant, hi ha diversos homes closos en un
que duen a e gongorismé ' i i i d I'á' lróltíaS- Làquell, iii ii i	 icipsp^r.happrQvat d',h t	 desitjat i hipotcttc biògraf.	 sol cos. Amb esperits d'aquesta mona, don" ,

'Y'd defv^3i e que ri e 
s

or	 ' olocsi ibrtueranos, .està a	 o d,açábarc^s,e..,E^ ce 	 Hem alludit més amunt a l'enterboliment més que no pas parlar de contradiccions,
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punt sa
c aeny l , .„JJp	 e les fonts històriques de 1 afer Verdaguer.	 cal parlar sempre de complementacions. IEvi-

oállassis;'sinó atletes: I si bui^tler"'4in^ "hon.matiner:com Farrèxe p)eni1a seva;,s^- it 	 explicarem um petit descobriment que laicdentnient, si fern de Rousseau ci s pr ma-
úsic, l qué no sigui un enéant'ádor'd'a üé- I - tuaeió i, de ,grat .o PRr,,,força,;:pero euçpt- .!?o , el prim massa,	 malt que p els seus períodes lúcid poduïanlon
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Quin, t̀rist enuig ha de	 oto un home +ter escriptor a una mariner poeta,,, té;¡al-	 á^Tmáciepse onament.	 però clau	sems, o colèrc cèrrim. eur
7ultivat 'quan, girant enrera les seves mi- gana cosa ;d'encantament. Coneixeu. .l'Obra,	 qu cagiest article Pijoan parlava de lea Bany c ui 'e de Rousseau de «

Voltaire-ales ,I ' ,els seus records, ca' a la seva; toro coneixereu el gem escrupol )s, musical,	 .. ,sttrs clue ,rebia Mossèn Ciento a la	 tant corn s nganya qui fa de re eren 
dosJ óvéñtúde' edèrasta pens éñ'e1s rimòps' immortal er tal cotn,r'es eetuos dc1 tem	 V,l	 Joana de Vullmis 
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inateix. Al( liores e, parla de porta estrèt i	 secret, ep una par aula, de 'Loti. I és ben d dona Dch	 y
csea

dasen. I\ à	 osa] odi	 ors aq	
grans

s temen -
Al cont7ari, quan es , pot mirar enrera i	 be una. prova que.,la concepció de h	
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eis
ls gr	 , tam-

veureMisfral J oti t l'home de seny que sc	 ha estat..falsejad t l'altre,.. quell del qual	 ,ya	 podia, arla ,a v cut e 1 ht per	 l aments oli sovint, ien	 Il	 recordem ou
ñ'Áñava a llegir a la garriga entré Beaux no :vull ,ni ,èsoriure ,el nom, aquell Proust què feia temps que era morta. Deia també hé, que molt ovint en ses
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disputes de gud
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Pr Loti tam- En Pijaan queen í9o5 ja féu una explica- man
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mediterrani, medïterrát i a no poder riaés,	 bé-! ho era. Només que aquest calvinista c de i n tr iro ha a la Ñüóva Antologia.	 m	 espiritual era	 eau, Sensual i es-
es llegia, també a 1, ;irriga Ltd] o Ver-' par pensavaSen la mort i no en 1 estupre.' Una poca c	 1 ii 
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da ucr, cue és aun 1., la arta ! Çal tic La oesia no radica as dons ,en una ta revista ens éu article en ,wn, . colom de ea eterna contrue el	 amb les forces del
g	 l	 1	 P	 q .	 p	 p	 '	 I I'an ' i o6 no un article d'F^n ^ P'a'gan sinóconfessió religiosa, sino en una: . ielevació ;o 	 k.	 1)5 i del rant que e1 da i , e n	 ,	 r-
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Farèr encara ens fa adom el més dei .dr loa Lectura. Llegit aquest, resultà que seguit, condemnat, Rousseau salva sempre,.
F dr erenca carnal de França gnom sap nu s'hi parlava per res de la utragkdia» del coin un nàufrag que treu les mans fora de
restar ,francesa—és a .dir, romana—, amb poeta, sinó del seo Dtari'initim. IEn Pijoan, l'aigua, les pures essències intellectuals per
aquelles pàgines que- ens fan vessar uTh que en aquèll article de L Opinió acusava damunt de tot. No ens interessen d'ell les
grimes (;no ens en avronyim : hem tornat Turró d'haver tancat aquest diari en la «se- lhlgrimes sempiternes, sinó la inesborrable
a obrir no en ta de eg ostra,joverttpt) tot; , va caixa de càbalse, no solament no devïa protesta sempre latent. Aquest home sensi-

recordar que En Turró ja n havin dat frag- ble fins a la malaltia fou el constructor derecordant-nos el, temps ja passat en que i ments al públic en 19i3, en el seu l'er,M- les mines i 1'inflamador subterrani del bo-França, com els eatalano-aragonesos, tenia 
úer vináicado, sinó tampoc que ell mateix, tafoc de la Revolució Francesa. Nosaltres,una marina. Després,, els acords, de Wosh- tres anys més tard, en ]'esmentat article 'de els ,homes d'ara, que en plena adolescència

d'go aquella 
han 

(leels msaus Licors anómes 1a Lectu7'a, el record del qual li era, ara hem presenciat amb estupor l'experiment
men poesia dels melodies anglo carona, i fa dos anvs, tan confús, deia : «También cruelíssim de la Revolució Russa, podem
n n ,mireu alguna cosa•	 había un Diario íntimo que, por lo poco que fer-nos perfecto càrrec de la potència cor -

(Valum K de les fibres Completes de Verdagu2t) 	S	 de él conocimos, no creemos todavía que	 rosiva que tenen certes malalties damunt
1uou^,u•V u,•: T:1L V TROLLS, los tiempos aconsejen su publicación.»	 la marxa de la humanitat, quan troben

camp de pastura en l'interior d'aquells que

	

* * *	 Magnan anomenà edegenerats superiors»
Ir 9^sVu^ plspi7s@a baulr°t,puwlV t ti^IIv I9 pi ip N , wQ^ap^qf tlRrugo, 	 Louis Proal creu trobar ]'explicació cien -

tífica del caràcter i deis escrits de Rousseau_	 Sembla que a bores d'ara la figura i hi	 reu el retrat escrit per ell mateix, l'any 1750,
EH 0 LS V I DAL - vida de Mossèn Cinto reprenem actualitat. a la revista Le Persifleur, fundada per Di-Algun amic nostre esta recollint dades prop derot i de la qual només eixí a hum un

	

36, RÒFlaI de I'Angel, 34 	  - d'alguns actors (Iris fets d'aquells temps.	 sol número. Aquest retrat de Rousseau pere Ens pensem que no és cap indiscreció afegir ell mateix, no remarcat per cap critic lite-

	

7, Plaça Universitat, 7	 ¡ que el mestre Amadeu Vives ens ha dit
	  E	 =	 algunes vegades, de pee temps ençà, el seu 

deli ni per cap alienista, a causa sans dubte

	

O	 dr, la raritat 'dels exemplars de la revista,
propòsit d'escriure alguna cosa sobre Ver-

If • e52nta Iln In111Ie115 a550i•1ff	 daguer, no' 5(115 a base dels seus records,	 di el retrat del desequilibrat conscient per

4- 	 sinó de converses amb contemporanis que el diria. ais{, i del degenerat predisposat ala
en yes/its de bany a prens més 6 tractaren íntimament.	 follia, Es unta veritable descripció r la seva

	

barats at de Cost	 A veure si entre tots fem possible aquesta follia fins al punt ]de 'no tpermet re que dife-
Dibviaos variats, utilitats immillora bl es	 obra de primera necessitat que es la biogra-

	

4	 c	 fia de Verdaguer; I sobretot, a veure si surt reixa en res de lu rod. Diríem, després de

	

•'	 --	 ^ 	 un home coratjós i solvent que l'emprengui. regoltat res gnato que de tant en tant s obli-
-	 Es pro

b
able que sigui tin bon negoci	 edi--	 -' ^ ^ - -- - PARAD 0 R S	 ^ ^ tonal i tot.	 da de resignar-se. -Avui, en la literatura mo-

derníssima, aquestes coses poden ésser ma-
 C. diputades ja sense por de peddle mal. I j

D'actualifa^

,

pel P. M. Miquel d'Esplugues

La tragedia	 :

de Mossèn Verðaguer
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Llíbreria CATALONIA
Plaça Catalunya, 17 - BARCELONA
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—i dius que }i va eaar oo,000 pesae-
:es?
; -tot està arranj st ; * '{la casat amb la
peva filla,
e = =V 	 4Ric et Red i

E1 j u so.—Ep ! No`ptigeu ad í ; és un com
-partiment reservat per al senvor bisbe.

El passatger. —I qui us diu, bon home,
que jo no sóc el bisbe?

---	 - _ : {The Humorist}
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Les Jackson's Girls del Principal

Pérez de Rocas

MARICEL-PARK
Gran Parc d'Atraccions Montjuïc

Entrada al Parc

CINQUANTA CENTIMS

Muntanyes Russes
les ms sensacionals d`Europa

Bug Witching-Waves
Gran Pista de Skating — Magní fic Restaurant — The

Dansants — Diners Amerícaín — Jazz — Orquestrína
Tobogan — Cascada — Discos -- Skooter

Campionat de Wihrl-o-Ball
Magnifiques copes que s'adjudícaran mensualment als

vencedors d'ambdós sexes
Les copes corresponents al mes actual, estaran exposades

en el Saló del Restaurant

Mitjans de comunicació:

AUTOS: Marques del Duero, carrer Mata, Carr--
tera de Montjuic, recentment inaugurat.

PUBLIC: Funicular de Montjuic, (billet combín3t
d'anada í retorn amb entrada al Parc, UNA PESETA). Es-
tació intermítja. Funicular de Montjuïc, seguint el Pas-
seig recentment inaugurat:

Entrada al Parc
CINQUANTA CENTIMS

!&1RADDR

z EL TEATRE *,*

UNA ALLUSIO INJUSTA

A través deis seus escrits, el senyor Se- D'aquell quadro del fans del mar de Chó-
bastià Gasch produeix la impressió que cau fer... a. Palace, fins_ al . dels pallassos de
del cel. Camina de sorpresa en sorpresa, Cri-Cri, quin salt tast significatiu! 'En Ba-
l'admiració en admiració. Hauria de signar yes havia endevinat que l'alegria de les girls
Sebastià de la Lluna, a semblança del per- arreconaria les sumptups{tát$ enfarfegades
sonatge de 1'.Achard. La seva ingenuïtat, dels dibuixants homoex+jtls ; sabia que la
disculpable per estar amarada de sincer en- gràcia de Mabel Lowet valia més que un
tusiasme, no té fi.	 trajo d'En Max Weldy; irque la línia sere-
. Darrerament, davant la revista anglesa na de Mado Minty en lA dansa del cdllar
del Palau de Projeccions va abocar els elo- de perles era més aprecialla per l'espectador

que una composició de 1jErte.
Les revistes del Palace! Sense pensar-s'hi

Poe fi gens, el senyor Gasch dóna Mado
Minty i Sacha Goudine plegats per Jack
Standford. Aviat és dit ! Jo, en canvi, li
cediria tota la revista anglesa del Palau de
Projeccions pel quadro admirable dels amet-
llers fonts. Vol. el senyor Gasch més sim-
plicitat que la d'aquelles escenes? Vol més
bon gust? No recorda el quadro de l'opi,
el del Banc deis petons, tan senzill i tap
jobs, la dansa de Robert Macaire i el seu
company, els fantàstics Jerry's, l'idilai de
ninots, on revivia l'esperit d'André Hellé?
La revista anglesa no aconseguí fer obli-
dar cap d'aquests records a ningú.

Els sketchs no responien, en les revistes
del Palace, a la resta de l'espectacle. Cal
reconèixer.ho. Però no deuria el senyor
Gasch fer-ne esment corn a suport de les

Ferran Bayés	 seves comparances. En Bayés, que fou el
primer a adonar-se que no comptava amb

gis a doll, fins a ofegar la và"lua real de artistes ni amb autors per als sketchs, to-
l'espectacle. S'explica que, en sortir del reg- pava aleshores amb resistències que ara no
flat d'iEn Sugranyes, durant el' ual triomfàrobaria. Un • actor corn Pau Gorgé, al qual
a Barcelona el mal gust més" barroer, la 1rindava En Bayés un contracte avantat-
producció d'En Cochran, .amb ,`tot` i ésser losissim per a Cri-Cri, va refusar-lo en ab-
un plat rescalfat, endormís el señyor Gasch slut per la sola raó de tractar-se d'una re-
amb l'encenser als dits. E1 que noes corn- vista ; aquest mateix actor deja, encara,
prèn és aquella seva allusió injusta als que en 1928, en un interviu celebrat a Madrid,
varen pretendre que ides revistes que mun- que abans de dedicar-se a la revista prefe-
tava En Ferran Bayés eren superiors» a riria formar en darrer rengle en una com

-l'anglesa esmentada. El que no "vaig saber panvia de vers. No era, doncs, el que pas-
veure fou que Wake up and
Dream signifiqués adi una
lliçó. Una lliçó de qué?

Interpretada, fetes compta
-des excepcions, per artistes

de tercera categoria, que no
encertaren a ilonarYli • el nit-'
me d'acceleració del qual, en
estrenar-se a Londres, va
•queixar-se un .critic, la re-
vista Wake up and Dream
resultava, però, força agra-
dable. Als meus ulls, la per-
judicava només la seva sua

-vitat excessiva de tonalitats
i de moviment, tan poc d'a-
cord amb la moderna con-
cepció del music-hall, i el
fet que en aparòixer Jack
Standford s'animés tot d'una
no sols l'escena, únicament
amb la figura del famós ba-
llarí, sinó àdhuc el públic, demostra que t saya • mb els sketchs, culpa d'En Bayés.
la meya visió no estava equivocada. Res, ePer Poe que pugui—em deia uns mesos
de totes maneres, no vol dir això contra abans de la seva mort, en una carta, datada
Pespectaele. El lamentable fou que el se- a Paris, on m'explicava els seus propòsits

-nyor Gasoh intentés fer-lo valer per la seva faré les revistes sense artistes de comèdia.a
orientació i pdl que, al seu entendre, (ctenia	 N'estava més cansat que el senyor Gasch.
de símptoma)), posant-lo damunt deis del	 Es parla molt sovint d'IEn Bayés, Però
Principal Palace.	 a les palpentes. 0, les més de les vegades;

De moment, la comparança no era gai- i pels que són els menys indicats, per a
rebé admissible. Des de les revistes del Prin- cobrir amb el seu nom una mercaderia baixa
cipal Palace han transcorregut alguns anys, o avariada. Era hora que, entre els que fó-
i l'evolució del music-hall ha estat extraor- rem veritables amics seus, comencés a sor -

1inàriament ràpida. Si En Bayés visqués tir algú a reivindicar la seva memòria. Jo
avui, Os segur que, 'guiat pel seu instint	 he d'agrair al senyor Gaseb el que m'hagi
meravellós, s'adaptaria als nous corrents, 	 ofert l'ocasió de for-ho.
tal corn anava ja font, i ens donaria espec-
tacles que superarien Wake uQ and Dream.

BANC DE CATALUNYA
Rambla deis Estudís, núm. 10 - BARCELONA

CAPITAL: 50.000.000 DE PESSETES
AGENCIES I SUCURSALS

Barcelona (Sans, Sant 'Andreu, Gràcia, Rambla del Centre i Piaça Comercial), Madrid, Gi-
rona, Lleida, Tarragona, Canaries (:Arucas, Galdar, Guía, Las Palmas, Puerto de Luz,
Santa Cruz de Tenerife y Teide), 'Anglès, Arbúcies, Arenys de Mar, Badalona, Banyoles,
Blanes, Calella, Eivissa, Figueres, Hospitalet, Hostalrich, Igualada, Llagostera, Malgrat,
Masnou, Mataró, Molina de Rei, Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port Bou, Santa
Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls. Vendrell, Vich, Vilafranca del Penedès.

Té el gust d'of erír al públíc els serveis de la seva nova

SUCURSAL DE MANRESA
CARRER ANGEL GUIMERA, lo

que a partir del dilluns passat dia.t de setembre. realitza tota classe d'operacions der
Banca i Borsa, igual que la casa Central i totes les seves altres ,Agències i Sucursals.

MUSIC-HALL

El reclam que ha precedit, a la nostra ¡ gada a París, l'estiu de 5923, t t una revista
ciutat, el debut de Paul Chevalier, germà ; de la Cigale titulada Extra-Dry ; sense l'en

-del gran fantasista, ha estat una cosa la- cant d'una xicota menuda que es deiá'Pé-
mentable, impròpia de Barcelona. No el Po- '" pée i que representava amb ell una escena
dia practicar l'empresa del Tívoli, ni el de- apatxe, m'hauria passat completament des-
via tolerar el debutant ; aquella, pel res-	 apercebut.
pecte que mereix el públic, i Paul Chevalier Us imagineu un home trist al music-hall?

Doncs Paul Chevalier és un home trist. 'El
somriure li costa un esforç, que se li ende-
vina en el mu rosfre estirat, on els mús-
culs es re_bellen a dibuixar un gest le sim-
patia. El seu bailar és també calculat i me-
cànic, sense impuls interior, amb una po-
bresa de ritme que fa pena. Del cantar, no
en parlem.

El amétiern arribada, però, a salv ar Paul
Chevalier si no hagués caigut en l'error
d'imitar el seu germà. Mancat del do de
suggestió d'aquest, del seu lirisme, de la
seva agilitat física i de pensament, que es
tradueix en una facilitat extraordinària per
a totes les realitzacions, Paul Chevalier, en
executar un treball que aso higa • amb el seu
temperament, resta al descobert. Per què
no fer-se un repertori que, en lloc d'anul-
lar-lo, en establir-se una comparació inevi-
table, li atorgués una personalitat, poca o
molta, que ara no assolirà mai?

1/-	 '	 .	

D'imitacions de Maurice Chevalier se
n'han fet un sens fi. !En llur majoria, l'hu=
morisme ha constituït la base principal, corn

O 	

en la del ballarí Pomiés. I més, potser, que
els moviments externs, han provat els imi-

1	 tadors de copsar els details psicològics. No
1	 se li ha ocorregut a cap d'ells creure que

la força de l'afortunat artista radiqui en la
soya lleugeresa de carnes, en els seus smo-
king i barret de palla i en saber estirar el
coil corn els ànecs. Es a dir ; per excepció,

pel que hauria de guardar covers el nom se li ha ocorregut això precisament al fami-
que porta. Ni l'una ni l'altre no hi han	 liar" més proper. Ja s'ha vist ]'èxit.
sortit guanyant res.	 Acompanya Paul Chevalier una apartenai-

Paul Chevalier és un artista mediocre de reo gentil : Yette Harrel. Componen els dos
music-hall que ha lluït sempre amb hum una bona parélla per a actuar dissabtes' i
titanllevada. El vaig veure per primera ve- diumenges a Béziers.—T.

TEATRE ROMEA

pròxima temporada
A l'administració deis teatres es nota la

influència de la calor. No hi ha mai ningú.
Els administradors fan vacances. Els em-
presaris amb prou feines s'hi acosten.

- 'Podeu dir-nos, Rozas, el pla que teniu
per la temporada que s'apropa?

--Amb molt gust. Començarem el dia ao
de setembre, amb ulna obra de 1'Avelí Artis
titulada Quina llàstima de xicot!.., .a la
qual seguirà una adaptació de La Rosa de
Lima, d'En Guimerà, feta per 1'Amichatis.
Teníem la intenció de començar la tem

-porada amb aquesta obra, però a l'Amicha-
tis ii fa respecte debutar al teatre i s'hi
va oposar. Comptem amb obres de la ma-
jor part d'autors de categoria d'ací : Ama-
deu Vives, Ventura Gassol, Sagarra, Creu-
bet, i possiblement Garles Soldevila, Què
us en sembla?

--Que està molt bé. Manca que les 'tin-
gueu només,

—Gairebé és igual. Tenim la promesa
formal de lliurar-les. Ve a ésser el mateix.

—I els títols?
=-Això encara Os prematur.
—I de traduccions?
--Dues d'En Salvador Vilaregut. La

temptació i La finestra oberta. I una obra
nordamericana, basada en l'ambient perio-
dístic de Chicago, titulada Repòrters. U
molt m'equivoco, o aquesta obra, donat el
seu caràcter, farà soroll. Farem, també corn
sempre, les acostumades representacions de
teatre per a infants, els dijous i els diu

-menges a la tarda. L'expert de la casa en
aquest género serà, corn de costum, Em
Jordi Canigó.

nLa temporada se'ns presenta atapeïda i
s el públic ens ajuda, corn fia let fins ara,
farem feina. De passada, ara que ve a
tomb feu el favor de desmentir una noticia
que ha corregut per ad. S'ha dit que aca-
baríem la temporada per Reis. I no Os
cert. Encara que la companyia tingui signat
el contracto fins aquesta data, el plc nostre
és continuar fins al juny feat català.

oDe la vinguda d'En Vilches a fer cas
-tellà, després de Reis, no hi ha res, 'Es

una fantasia. La podeu desmentir sense por.
»En canvi, el que sí és cert és que amb

les representacions de català alternaran re-
presentacions de teatro estranger, de com-
panyies de fora. Al Romea aixà serà una
novetat.

—Sabeu, Rozas, que la temporada vostra
s'assembla molt a la de Novetats?

—Qué hi voleu for? Els testos s'han
d'assemblar a les olles . Es molt natural que,
fent català, horn hagi de refiar-se deis ma-
teixos autors.

JOAN TOMAS

Recordant EnBayés Paul Chevalier

Paul Chevalier

--Us sap greu?
—No, no. AI contrari. El que jo voldria

Os que tots tinguéssim molts òxits. L'essen-
cial Os fer una temporada brillant. I vetaquí
el pla.

nHi manquen encara alguns detalls. Pos
-siblement alguna que altra alteració de pro-

grama, sense importància, imposada pel re-
sultat que donin les obres que estrenarem.
Amb tot, no ems apartarem gaire del camí
traçat.

—I la companyia?
—La mateixa de sempre. En aquest tea-

tre la companyia és com una familia.
Aquest any, però, tenim reforços bons.
L:Anneta Morató, una excellent dama jo-
ve ,que procedeix del Talia, i En Jaume
Capdevila, que ja havia treballat ad.
Aquest darrer Os un excellent actor còmic.
Tanmateix fill del seu pare.

—Ara, una pregunta final. A la llista
d'autors manquen alguns noms força co-
neguts.

—En Ramon Vinyes...
L'empresari somriu.
—Es fora d'Espanya. No se'n sap res.
—Fn Carrion i En Bernat i Duran. No

n'estrenareu cap d'obra d'aquests autors?
--.Ara corn ara, mo. No ens en han pro-

més cap.
J. P.

"Orfeu" a Sitges

La vila de Sitges té una tradició artís-
tica i d'avantguarda prou coneguda perquè
calgui parlar-ne:

Per tal de seguir-la mantenint, un aplec
d'aficionats fills del «Blanco Refugio», corn
anomenava Sitges l'inoblidable Diego Ruiz,
es proposaren estrenar Orfeu, tragèdia en
Un acte, i un interval del famós Jean Coc-
teau, traduida per la senyoreta Maria Carra-
talà.

L'estreta a París d'aquesta obra consti-
tuí un esdeveniment : partidaris i contraria
s'expansionaren corn volgueren, hi hagué
xivarri, detencions, de tot. I després, les
polèmiques crítiques, els parers expressats
violentament. En fi, una gran propaganda.

Per l'estil succeí a Sitges, la nit del di-
lluns passat, al «Prado Suburensei, teatro
en qué es celebrà la citada estrena encara
que entre nosaltres aquestes coses no solen
agafar aires massa tràgics.

L'obra, ja es pot suposar, Os d'un gran
avantguardisme : personatges mitològics amb
suèter, escenes desconcertants, frases explo-
sives, conceptes desorbitats, situacions ori

-ginalíssimes, ambient de tragèdia, de vode-
vil, de somni, de poema fantàstic...

Un cavall de cartó diu el mot de Cam-
bronne, que Orfeu repeteix lletra per lletra
al dictat de les guitzes .del cavall ; un espill
que fa de passadís entre I'Olimp i el men-
jador d'una familia burguesa; un cap tallat
que rodola per l'escena i després parla con-
;ertit en bust d'Orfeu ; Orfeu amb suéter
I pantalons" de golf ; Euridice vestida d'estar
per Sitges -; el vidrier, futur Angel de la
Guarda; la Mort vestida de «soirée» per a
disfressar-se immediatament de llevadora
dos practicants de metge que ajuden la
Mort tan bé corn poden.

Amb aquests informes i recordant-se de
l'òpera del mateix títol que durant tants
anys es representa, creiem que 'hem donat
elements de judici per afer-se càrrec de
l'expectació i controvèrsia que havia dé sus-
citar la seva estrena davant d'un públic nom-
brosíssim i selecte, encara que hem de dir
que el formaren dues seleccions i totes dues
es portareis a l'altura de les circumstàncies,
ós a dir, heroicament.

Els personatges foren representats d'una
manera tan magistral corn sorprenent trac-
tant-se d'aficionats. Demostraren un aplom,
una seguretat i un tan enlairat concepto del
que representaven, mentre les seleccions que
formaven el public reaccionaven cada una
pel seu cantó, que arib molt gust els feli-
citem des d'aq'uestes pàgines.

Dolors Bertrans féu .una Eurídice digna
d'una gran actriu ; Maria Planas ens donà
una idea simpàtica, i per tant moderníssi-
ma, de la Mort, veient-la actuar tan ben
ajudada pels metges doctors Dama i Car-
bonell; l'Orfeu del senyor Mirabent tingué
moments d'enlairat dramatisme ; Pere Ar-
mengou, ]'alat vidrier, era un àngel ; Da-
niel Planas, servint-se molt bé de la seva
còrpora, donà un gran ralleu a les «plan-
xesn de la policia, i Josep Maria Bassols, el
conegut advocat, estava perfecte d'IEscrivent.

En tots els mutis loteo ovacionats els ar-
tistes, l'autor i la distingida traductora, sé

-nyoreta Carratalà, i a1 mateix temps foren
intensament xiulats per uns quants que for-

maven una de les seleccionis de qué ja hem
parlat i que volgué «definir-se, de totes pas-.
sacies.

La vetllada, que començà amb un recital
de cançons moderníssimes admirablement
cantades per l'artista Pilar Rufí acompa-
nyada al piano la senyoreta Carratalà, fou
molt fluïda, entretinguda i digna de l'.artís-
tica tradició sitgetana.	 J. S.

Voleu apendre pràc=
ficamenf, parfícular=
mení, eiecfivamenf,
d'escriure í parlar be
en català?

Seguiu un curs per
correu o personal=
mení al Liceu Dalmau
de Sabadell, Terrassa,
Manresa o Ba±celana
(València, 245). De=
maneu=ne prospecte
de franc. Demaneu=lo
avui mateix.
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Lon Chaney	 L'èxit, sigui el que sigui l'ordre d'acti- multaneitat i un àmbit que ni l'escena ni
((L'home de les mil cares,, corn havia vitats en què es realitzi, és un fenomen l'escenografia no consenten. A tots aquests

estat anomenat, ha mart. Havia nascut a social imprevisible, que es produeix rode- avantatges que són realment considerables,
Colorado Springs en abril de f883 i el seu pendentment deis mèrits de l'obra i fins de cal afegir el més important de tots : la ga-
debut en papers importants data de Igzo,	 la voluntat de la persona que el provoca. rantia de la perfecció igual en totes les re-
en L'home del miracle. D'entre els films	 En el teatre, i modernament en el cine- presentacions i la continuitat no interrom-
selfs més coneguts citem El geperut de Nos- ma, això és axiomàtic. Tothom escriu i puda ni per la fadiga natural ni per cap
tra Senyora de Paris, La fantasma de I'Ope- treballa per l'èxit; els autors més altius, exigència escenogràfica. L'espectador, doncs,
ra, Mister Wu i el més recent Homes áe els que desdenyen el gran públic, aspiren té la seguretat de trobar actors, cantants,
ferro, fa poc reprès en les sales barceloni- a ]'èxit que els pot fer una minoria que decorat i tramoia en el punt màxim de
nes, on fou estrenat aquest hivern,	 ells s'imaginen susceptible de compondre'ls ;	rendiment d'illusió ; aquesta garantia, però,

Algun diari ha dit que Lon Chaney ha els altres, no tan exigents o més francs, és un èxit que pertoca totalment a la part
mort precisament de resultes d'aquest dar- engaiten amb decisió l'èxit popu-
rer film. Corrent a tot vapor dalt d'una	 lar. Davant del fracàs, però, uns
locomotora entremig d'una tempesta de neu,	 i altres reaccionen de la mateixa
contragué una pneumònia que l'obligà a manera: no ho entenen; s'hi re-
allitar-se, i després no es trobà bé mai més.	 signen, però si us valen parlar

Lon Chaney no creia en el film parlant ;	clar, us diran que no comprenen
a de grat d'això n'havia rodat un i havia per quines rams s'ha prddúít - el
pogut assistir, gairebé agonitzant ja, a la	 fracàs. Aquesta actitud sembla
seva projecció. Però no va dir a ningú la	 natural, explicable en l'home
seva opinió.	 ofuscat per la seva obra; el cu-

La nostra opinió sobre ell, l'hem dita aquí	 riós del cas, però, és que quan
altres vegades. Potser Lon Chaney no trobà	 les coses passen al revés, Lan-
mal un bon director,	 for es troba en una situació opo-

sada però idèntica. Troba natu-
Represes sonores	 ral que l'obra sigui ben re-buda,

aplaudida, celebrada per la crí-
En una mateixa nit hem pogut reveure	 tica i que la gent es mobilitzi

I tornar a sentir dos deis films més consi-	 per anar-la a veure ; però així
derables d'enguanv ; Raj sòdic hongaresa i	 que l'èxit traspassa els límits de
Captaires de vida,	 la normalitat, limits que ningú

Rapsòdia hongaresa és un film totalment no sap exactament on són ; així
silent, i en aquesta forma elaborat en els	 que l'èxit comença de pendre les
tallers de la Ufa. La versió sonora que ha	 proporcions de fenomon social,
estat presentada a Barcelona, ara represa,	 l'autor s'hi perd i resta tan per-
ha estat establerta per una casa america- plex corn davant d'un fracàs. Es
na a base de música ja existent. Així,	 molt freqüent sentir d'algun au-
doncs, és corn a film silent que cal jutjar-lo,	 ter afortunat una confidència per
per més que el motiu sigui en sí tot ell	 l'estil: cNo m'ho hauria cregut
sadollat de música, fins al punt de justificar	 mai. El públic és boig; em re.•
el títol que ostenta e1 film.	 butja aquella i em fa un èxit

En canvi Captaires de vida és, encara que	 d'aquesta; no l'entendreu pas
només parcialment, un film evidentment	 maL» Això vol dir que de fet
sonor. Ens referim a la seva primera mei-	 ignora les causes del seu triomf
tat, que muda perd molt de la seva emoció.	 igualment que ignorava les de la
Es un hon exemple de la força del cinema seva derrota.
sonor, en for veure el gran partit que pot	 El públic, dones, fa l'èxit, i
treure's del simple soroll d'una locomotora,	 aquest premi de popularitat no

Ja diguérem quan l'estrena, els motius correspon pas sempre a un ordre
que tenim par considerar aquest film de de mèrits especials, sinó a un
Wellman corn una de les petites grans obres estat que només es pot manifes-
del cinema en la temporada passada.	 tar quan troba el reactiu adequat	 Jeanette Mac Donald en «La parada de l'amor»

per fer-lo sensible. !El reactiu és
Ofèlia einema(ogràfica	 l'obra o els intèrprets. Ara n'hem

tingut un exemple sense precedents en la mecanitzada de ]'espectacle que fins aquesta
Decididament els Warner Bross han pon- famosa pellícula La parada de l'amor.	 setmana s'ha projectat a Barcelona.

sat seriosament en un Hamlet cinemato-	 N'havia sentit parlar molt; diàriament	 Jeanette Mac Donald és una intèrpret me-
gràfic. Un film parlat, naturalment. Su- podia comprovar amb l'observació personal ravellosa; canta exquisidament, parla amb
posem que utilitzaran llargament el diàleg la formació de cues perpètues a la porta	 gràcia, es mou amb distinció; Chevalier
shakeasperià. Pel que coneixem deis War- del local on la projecten a Barcelona. Tenia prodiga la soya simpatia infinita, totes les
nor Bross no ens atrevim a posar cap es- noticies que a tot arreu del món havia pas- altres figures colaboren amb un encert i

sat una cosa semblant, però no havia sentit amb una intenció perfecta. En una repre-
l'impuls d'anar-la a veure. Cal convenir que	 sentació viva, però, alguna o algunes d'a-
l'èxit d'aquesta cinta exigeix, amb més jus-	 questes gràcies fallarien, porque el cos hu-
tícia que cap ah.re èxit conegut, el títol mà no és una màquina, i si no fallava el
de fenomen social. Ha resistit totes les la-	 cos, fallaria la comparseria o la maquinària.
tituds de la civilització, s'ha encarat amb to-	 La pellícula sonora ha pogut fixar una re-
tes les idiosincràsies i l'èxit s, 'ha declarat	 presentació excepcionalment feliç i ha es-
iguàlment a tot arreu. Jo estic cert que els	 tendarditzat la perfecció.
causants d'aquest fenomen han d'haver pas-	 Aquest és el secret i la justificació de
sat bores de perplexitat i encara no es deuon	 ]'èxit. Ni l'obra ni la música no tenen res
saber avenir del resultat de la seva pensada,	 de modern, la interpretació tampoc en re-
La imaginació més àvida d'òxit difícilment gistra cap genialitat i discorre dintre un
podia preveure les proporcions monstruoses cànon escènic perfectament conservador; ni
que la realitat podia concedir-li. 	 la composició ni el moviment d'escena no

Finalment he vist la pellícula i m'explico	 descobreixen cap novetat ; la literatura és
la commoció que ha produït. Primerament, gairobé inoperant, el conflicte està perfecta-
és l'antódot més subtil, més amable, contra ment classificat en el genere opereta fran-
el pòsit dimoníac de la guerra. Si us hi cesa ; l'únic que és modern és la mecanit-^
fixeu be, sembla una cosa fora del temps zació. Aquesta Cs la causa efectiva d'aquest
i de l'espai ; hi ha uns sentiments, uns èxit sense precedents . La mecànica ha per-
impulsos humanlssims atenuats discreta- més de realitzar escènicament, amb les mà-
ment i dosificats amb cautela. ¡Es un espe- ximes garanties de perfecció i d'estabilitat,
cífic molt bena elaborat que podria corres-	 l Ideal estètic de la sensibilitat mitjana deis
pondre a qualsevol època moderna, excep- dos continents.
tuant el període que va de 1 914 a 1930.	 CARLES CAPDEVILANo hi ha res decididament estantís, perú
difícilment hi descobriríeu res positivament 	
modern. La faula és una opereta francesa
que fins ha estat representada en espanyol T
a Barcelona, la música Cs coetània de l'Ex- J a ho sabeuposició de París de iyoo. Res del que hi
passa no Cs estrictament actual ; l'actuali-
tat, perú, es sent d'una manera difusa en	 —que Silvain, el degà de la Comèdia
tots els moments de l'execució. En conjunt Francesa mort fa poç, representó el paper
és la mediocritat puma servida per una rea- de l'arquebisbe Cauchon en La passió de
lització perfecta. Aquesta perfecció material Joana d'Arc, film que no s'ha projectat a
é? l'única cosa realment moderna de la pel- Barcelona?
lícula i és la raó suprema de l'èxit, Gràcies	 _que Carl Laemmle, president de la Uni-

perança en aquest nau film de John Barry-	 a aquesta perfecció, la pellícula realitza l'i-	 versal Film, ha contractat el famós !Erich
more, actor que s'encarrega del rol de pro- deal artistic en el teatre del seixanta cinc von Stroheim?tagonista,	 per cent deis espectadors del món.

!El drama shakeasperià Cs un drama pur	 Sense la intervenció del cinema i del fo-	 --que Ramon Novarro mateix dirigeix la
exclusivament intellectual, en el sentit de	 nógraf no s'hauria produït el fe-nomen so-	 versió espanyola del seu film El cantador
referir-se a un procés intern on la reflexió	 cia.l d'aquest èxit. Els intèrprets són senzi-	 de Sevilla?
juga un rol preponderant, per adaptar-se llament insuperables ; tenon totes les qua-	 —que Benito Perojo, l'autor de La bode-
s nó difícilment a un tractament cinema-	 litats per servir 1 obra, i poi que toca als	 ga, ha arriat a Sevilla, on ha dirigit la
togràfic. Parlada, ,preveiem corn la paraula	 protagonistes, no Cs possible Imaginar -se	presa de vi sas del seu film parlant Le a
pondrá la supremacia per engendrar un clixé una interpretació més perfecta i un ,poder bruixament de Sevilla, tret de la novella deteatral.	 de simpatia més eficaç. Totes aquestes par-	 Carlos Reyles?Ara discuteixen qui s'ha d'encarregar del	 ticularitats, veritable-meat excepcionals, hau-
paper femení. Qué en penseu? Qui farà una cien declarat I'éxit de l'obra a qualsevol
millor Ofèlia, Lillian Gish o Dolores Cos- escenari, perú haurien estat insuficients per
tollo?	 donar-li les proporcions que ha pres amb

Aquestes dues artistes són les que, a ju- , l'auxili de la representació mecanitzada.^►t^ttfAt^ 	 ESPECIALITAT

I •1FNlien deis Warner, poden encarregar-se més	 La participació del cinema ha fet posi- 	 EN LA MIDA
fructuosament del rol d'Ofèlia.	 bles escenes I escenaris que la representació

Es probable que Dolores Costello, que viva hauria d'excloure necessàriament ; els	 Janine I 11
diverses vegades ja ha treballat al costat primers termes ofereixen un marge a 1 ex-	 o^	 t	 Telèf. 11655de John Barrymore i a la vegada Cs la pri- pressió que no tindrà mai 1 àrea de la ba-	 4tt►a^
mera star dels studios dels célebres ger- terna ; el camp de l'objectiu admet una si-
mans, siguj finalment elegida.

Dolores Costello no la baratem. Intel-
ligent i bella d'una faisó ben personal.
Aquella mirada sempre humida, corn xopa
encara d'un piar recent, que tant sap iso-
lar-se de la resta del rostre. Pensem ara en
Un retrat deis últims anys de Ricard Wag-
ner; és un retrat molt difós. Uns ulls
llampeguejants, una mirada dura i impe-
riosa acoblada a una boca que parla de

tendresa, d'uns llavis vibrants de feminitat.
Es un contrast sorprenent, que ara ens ha
remembrat el contrast parell que a vegades
traeix el rostre de Dolores Costello. 'Els
ulls sempre pensius i profunds, la boca dis-
treta i lleugera. Ve-geu-la quan riu, corn els
ulls saben encara restar els mateixos i iso-
lar-se d'aquella rialla.

Dolores Costello podria fer una bona Ofè-
lia, qui en dubta ; pot ella mateixa dir-la
tan bé? Les paraules de Shakespeare, què

se-ran en la se-va boca?

L'Ågència °Viatges lYlarsans", S. A.
es complau en informar a sa clientela i al públic en general,
que, auforifzada per la Companyia M. Z. A. expendrà
a Facfe, a partir del 1: r de.seEembre, ficke>ts guarda=seient
en els frens expressos i ràpids, així como ,també els suplen
menis per a seient de butaca amb destinació a! Saragossa

i a Madríd.

Dolores Costello

INAUGURACIÓ de la Temporada en

FÈMINA
Dissabte, 6 de setembre . ESTRENA
de l'operefa cinemafogràfica en colors
naturals, inspirada en l'obra "Amor
de zíngaro», de ER A NZ L E H AR

LA CANCIÓN
DE LA ESTEPA

cantada per LAWRENCE TIBBET,
del "Me4ropolifan Opera House ", de
New"York, secundada per STAN
LAUREL í OLIVER HARDY

PRODUCCIÓ SONORA

Metro = Goldwyn = Mayer

Seasib continua de qua£re a
vuíf farda. Nit, a les deu,
A partir del dsme<r, a, dia 3.
es depa£xen locals£afs per a les
sessions de díssabfe diumen•
Qe I dilluns, a la yuisefa del

FEMINA
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MIMAR

v EL CINEMA v 
PANORAMA Un ideal realí fza^La questlo de l'estil

L'estil és la marca de l'esperit, de l'es- banda hi ha els que apten per la fórmula
pent en la seva fundó artística. Vegeu, germànica, on tot el que és registrat és
doncs, corn la manca d'estil de la majoria artifici i composició ; els que estan per una
de films revela per això mateix ]'absència evasió del món real, decisiva, total, i corn
en ells de tot esperit artistic. D'entre Tenor- a exemples ens presenten films tan típics
me profusió de produceurs, que pocs sobre- corn Metròpolis i El gabinet del doctor Ca-
surten afirmant-se amb un estil personal que ligan.
marqui les seves obres, el qual permeti idea-	 Ja hem senyalat algunes vegades corn l'e-
tificar-les tot seguit, corn la presència d'una lecció de l'assumpte determina la fórmula
signatura revela el seu autor.	 amb la qual aquest assumpte serà plasmat.

En el terreny del cinema, que és el que Ara vegem corn això no té res a veure
ara ens importa exclusivament, no ha faltat	 amb la presència o l'absència d'estil, el

o...la fórmula gerrndnica.., artifici i composició...»

qui, invertint els termes, ha senyalat la man-	 qual està sempre present, sigui quina sigui
ca d'estil corn un símptoma de reeiximent.	 l'escola a la qual el film pertany, sempre
El cinema, instrument que permet la mà- que el film en qüestió sigui un bon film,
xima objectivitat en l'aprensió de la realitat,	 naturalment.
ha de perseguir la finalitat de reproduir les	 No creiem en l'absència d'estil en els
coses sense tractar de transcriure-les. No films genuïnament americans. Els que en
tractar d'estilitzar, és a dir, de deformar,	 l'apologia, alleguen la manca de deformació
sinó tot al contrari ; procurar que l'autor	 estilística, defensem malament el procés. Per
capituli, que s'anulli, per assolir un registra-	 més que l'estil es remarca més brutalment
ment passiu de les coses, les quals, riques en els films de 'la segona espècie, una fibra
d'un contingut mai exhaurit, vénen a fixar- corn 1 el món marxa, el mateix que Tor-
se i a revelar-se al nostre esguard impar- rents humans, són concebudes amb un ri-
cial.	 gorós procés estilístic.

Aquest credo, que porta a l'exaltació deis	 La gent para més esment en les coses
noticiaras, al descrèdit del cinema alemany que veu que no pas en la manera de veure-
i en general de tot cinema de composició,	 les. Es quasi sempre inconscient d'això ciar-
comporta una confusió de termes que cal rer i així cis corn, conscient de l'estil d'un film
discriminar.	 a 1a manera de- Metròpolis, on li presenten

Es impossible despullar -nos totalment, és £m món creat en rodó, no repara en la ma-
impossible no operar en el sentit de Testi- nera, en la forma amb la qual horn ha
lització. Ei que cal és que aquesta esti- elaborat un film corn I el món marxa. No
lització sigui artística. Rudimentàriament oblidem que les qüestions d'estil són estric-
existeix sempre, àdhuc en les més elementals tamest questions de forma. Admireu l'art
funcions de l'esperit, !El que cal és orga- d'un Lubitsoh, el mateix en Amor etern que
nitzar aquest procés d'una forma conscient. en El pnmnce 15 estudiant. La màquina filma
Adhuc concedint que treballar amb una mù- corn el poeta escriu. Hi ha un fraseig, unes
quina—registrament impersonal—permetés a cadències especials, una insistència fonogè-
l'autor arribar a un producte pur, aquest nica en aquests films, que són corn les
esdevindria, tot seguit de copsat, pie de	 característiques gramaticals d'un escriptor.
les impureses que hi projectaria damunt	 Aquest aspecte . que senyalem no és prou
l'espectador, l'ànim del qual és es• lau de	 remarcat per l'espectador corrent, el qual
les seves preferències sentimentals, en el fons admira en un film coses que, per bé que
partits presos de moralitat infusa,	 són en el film, no són el film. IEl cinema

Aquesta qüestió, que té un abast gneral,	 europeu sabé absorbir -se un grapat d'apor-
es formula en termes concrets en el camp	 tacions estètiques modernes, tendències deco-
cinematogràfic de la manera que tractarem	 ratives, escoles pictòriques, que han contri -
de resumir breument. D'una banda hi ha els	 buït molt al prestigi del qual l'esmentat ci-
que voten per la fórmula americana del nema gaudeix.
cinema, la més exacta expressió del qual	 Totes aquestes aportacions pot aprofitar -les
veuen en 1 el món marxa, i on tot el que	 el cinema sense que ell s'hi confongui. El
és registrat és deixat en la seva puresa	 que cal a l'art cinematogràfic són artistes
inicial de màxima objectivitat. Per altra

	

	 novells, els quals s'han de caracteritzar per
estar dotats d'una imaginació cinematogrà-

	 fica que els porta a veure els esdeveniments
anímics resolts en una desfilada d'imàtges,

Q	
•	 ,	 •	 '	 desfilada ordenada i ]'ordenació de la qualuc es	 anemia.	 determina l'estil. L'art de filmar comporta

una visió dinàmica dels fets, una intelli-

	

La sang està formada per un liquid	 gènci,a de les connexions entre les imatges,

	

que porta en suspensió uns corpuscles	 un sentit del ritme visual i una pila més

	

anomenats hematies o glòbuls rojos.	 d'activitats que són pròpies del cinema i que

	

Una sang és tant més bona com més	 per tant no retrobem enlloc més.

	

glòbuls roigs té, i la disminució d'a-	 L'estil d'un film depèn d'aquestes activi -

	

quests dóna hoc a una debilitat que	 tats específicament cinematogràfiques i prou.
rep el nom d'anèmia.	 Fins que el cinema no hagi assolit una

	Els metges han estudiat que aques-	 perfecta independencia, no el compendrern

	

ta malaltia, per l'acció de l'enèrgic	 totalment. El fet que tantes persones pu-

	

reconstituent Fosfo-tilico-Kola Do-	 guma preferir un film barroer, però que com-

	

mènec, es cura fàcilment en poc	 porta alguns decorats atrevits i tm cert

	

temps, i la pallidesa, debilitat i roda-	 nombre d'angles visuals estrafolaris, a un

	

meats de cap, que són símptomes de	 bon film de ]'Oest del gènere cavallístic, diu

	

la malaltia, desapareixen generalment	 prou bé corn encara velem el cinema masa
abans d'acabar el primer flascó.	 a través de les altres arts.

J. PALAL
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A bon amenii

Mn. Josep Gudiol i Cunill

LES ARTS 	 DISCOS
UN MONUMENT QUE S'ENRUNA

^ ANIT CU'T
Vist l'èxit obtingut per la col{ecció viga.

El monestir de Sant Cugat iflustra tot el I encara ara el claustre està de sort. Hi tana d'obres d'art religiós exhibides a l'Ex-
Vallès. Amb un dibuix o una fotografia del va haver un temps que va fer de pati de posició Universal del 88, i que fou pre-
monestir podeu encapçalar qualsevol estudi la caserna de la guàrdia civil i tothom va miada amb tres medalles d'or, el bisbe Mor -

	

sobre aquesta comarca i tots els vallesans poder admirar la roba interior de les lamí-	 gades, secundat per l'extraordinari canonge
es sentiran dignament representats. 	 lies deis guàrdies estesa en els intercolum-	 Corbella i per uns quants amics, sods del

	

Des de Sant Cugat potser no va surtir nis del claustre. A estones, l'ampit del claus-	 veil Cercle Literari, pensà en la instal1ació
en direcció al cel cap ànima que deixés la tre feia de cuina, i, naturalment, moltes pe- definitiva d'aquelles peces esadusseres, agru-

	

celia del convent plena d'aquella olor de fires foren trencades i calcinades. Després	 pades incidentalment fins aleshores.

	

santedat, que és una flaire de lliris molt el claustre va fer de pati d'una escola, i	 Dev'ingué tan important de seguida la col-
diferent de l'olor deis lliris de jardí perquè aquest és el desastre pitjor que ha sofert. lecció, que en Ro ' era ofi ' ^'^ Pnt oferta a

la curiositat pública sota el ,nom
de Museu Arqueològic 'Episcopal.

Ja molt abans d'ordenar -se sa-
cerdot, que el seminarista Josep
Gudiol i Cunill fou enviat a Ro-
ma a manament del bisbe, per
tal que es consolidés el seu ba-
gatge científic en matèries d'ar-
queologia. Aquell viatge d'estudi
fixà d'una manera vigorosa la
disciplina que ha estat el triomf
d'aquest vigatà simple i cordial,
que no sembla adonar-se que és
una de les personalitats més il-
lustres entre els arqueòlegs de
Catalunya.

El doctor Morgades, refiat del
talent i de la competència tèc-
nia del seu protegit, va fer-lo
tornar de Roma, i un cop orde-
nat, el í8q6 el nomenà bibliote-

___	 sari de l'Episcopal Pública Vi-
a , ; gatana, amb el propòsit que ac-

tués de suplent del conservador
efectiu, vista la importància crei-
xent del Museu que ja exigia una
direcció absolutament científica.

Mossèn Josep Gudiol s'ha atu-
rat en el càrrec de conservador.
Actualment no és res més que un
simple capellà ; però al cap de

és suavlssima i no mareja, però segurament 	 Més tard el claustre servia de dipòsit de	 trenta quatre anys, les catorze

	

aquesta magnífica casa de senyors, voltada mobles procedents de desnonaments. Altres	 sales del Museu contenen a l'en.

	

de conreus i boscos, va produir illustres ho- dependències fain de jutjat i de presó. Re-	 torn de disset mil peces de mà-

	

mes de lletres i va ésser refugi dels millors centment ha estat construït un cinema prop	 xima importància artística i ar-
artistes,	 de 'les portes que tanquen el recinte i un	 queolàgica, moltes de les quals

	

En aquests claustres va treballar Peseu']- dipòsit d'aigua sobre una torre de defensa.	 són úniques en raresa i excel-
tor Arnau Gatell, per aquí havien passat els	 I ara de poc, per a fer un camp de futbol,	 lència.

	pintors Serra i mestre Alfonso. I d'aquí va fou aterrat un gran tros de muralla del re-	 Cal remarcar bé que una obra
	sortir la traducció del Decamero w, de Boc- cinte. Sota el campanar hi ha una pista de	 així, de tanta envergadura, és

caccio, feta en un català que fa més olor ball i el jardí de l'absis, la única cosa bona deguda exclusivament a aquests trenta qua
de país que un préssec madur.	 que s'ha fet, tapa completament l'absis, 	 tre anys d'esforç, i sovint de sacrifici, del

Es pot afirmar que aquells frares de Sant	 Com que som en un país mal governat, conservador actual i més que més als pri-
Cugat havien aconseguit, tot treballant en	 l'Estat s'ha permès fer prestar al monestir	 mers temps, en què la indiferència i de
l'obra de llur salvació, viure en una casa	 tota mena de serveis, els de caserna, escola,	 vegades l'hostilitat de la mateixa clerecia
dc senyors molt poética, en wn ambient jutjat i presó. I, agraït, ha declarat el mo- dificultaven la tasca. Però mossèn Gudiol
d'art, des d'on s'havien assegurat les mi-	 nestir monument nacional. I els ajunta- s'aguantà ferm en la voluntat d'enriquir
Ilors vistes de paisatge.	 ments de la vila han contribuït a l'obra de	 el seu museu.

r, a, z,	 destrucció.	 Cal dir «sewn perquè a ms d'haver-ne
El claustre de Sant Cugat cau. I sembla estat l'animador autèntic, ell ha sabut in-

Ara, Sant Cugat, i això que tot està pie que el mal no tingui remei, perquè quan fondre-hi un aspecte vivent, que el separa
de catalanistes, s'aterra, i sembla que no un edifici és declarat monument nacional de la fredor de catàleg que se'ns encomana
ens en donem vergonya. Diumenge passat rep la sentència de mort. Pràcticament les- en sentir anomenar la paraula emúseun.
els nostres amics Pineda i l'escu•Itor Eenosa	 glésia és del rector i el claustre del Muni-	 Aquest miracle només el pot fer ]'artista
varen voler parlar als veins de la vila del	 dpi. Però sembla que va'Idria la pena que	 que es dissimula sota de l'erudit, del savi.

	

que és i representa el monestir i de la seva una mà piadosa intervingués a Sant Cugat.	 I mossèn Gudiol ha acomplert el miracle,
probable ruina.	 Per què no se n'ocupa la Diputació? Hem malgrat la seva salut precària i la manca

Més de dues centes persones varen corn- tingut la sort que no hi posés les mans el d'ajut econbmic, que han estat i encara són
provar que una ala del claustre s'aclofa. La senyor Milà i Camps, però si qualsevol dia els seus dos adversaris implacables. Aquest
paret s'ha desplomat i les columnes sera- s'aterrés el claustre ens en donarlem molta capellà ras, que no ha pensat mai en cap
bla que s'ajaguin. I tothom s'ho mira amb vergonya,	 canongia, al qua] tampoc •ningú no ha pen-
tanta indiferència.	 Si la Diputació donés un crèdit de con- sat mai atorgar-la-hi, corn si ja no fas

Un deis oradors va conduir la gent da-	 fiança i els altres crèdits que e] cas reque- prou la tasca absorbidora dei càrrec i la

	

vant un capitell i va dir : «Encara no fa reix al senyor Puig i Cadafalch, salvaríem	 seva enorme i profunda obra escrita fins
quinze dies que ham estat trencats els caps	 aquest monument. Però cal anar de pressa,	 avui, ha hagut de sofrir el pesombre cons-
de les àguiles d'aquest capitell. Aixb és fet	 L'escultor Annau Gatell es va pensar ter tant d'enginyar-se solucions per aconseguir
expressament, probablement per algun sal- una obra eterna : «Qui claustrum tale cons- canals per ajudar e] sosteniment del museu
vatge que es creu estimar les antiguitats.	 truxit perpetuale , va escriure a la làpida	 i per ]'adquisició de peces noves, Mossèn
Mireu els cops de picot !»	 d'un •angle. Això vol dir que el mestre Ga- Gudiol ha hagut de valer-se de veritables

Un altre salvatge—d'això ja fa temps— tell comptava amb el nostre agraïment, amb captes, puix que les subvencions, irregulars
va trencar el cap de la figura que repre-	 una Diputació catalanista.	 i migrades, no li permetien aprofitar l'avi -
senta l'escultor Arnau Gatell, autor dels ca-	 »entesa d'adquirir tal o tal obra dels nos-
pitells.	 MANUEL BRUNEI'	 tres artistes romànics o gètics, que era a
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Música insfrumen4a1

punt d'emigrar o d'ésser destruida. De ve-	 Com a contribució a la commemoració del
tcentenargades Ii ha calgut ajudar-se amb els propis	 i del romanticisme, da	

disc,
 per

cabals, la qual cosa ha practicat sempre i publi ació 
a 

de!
música enregistrada 

de Schumann, ,nnque, recentment, va culminar ren el cas de Up 9 que forma la suite Escenes migno-la continuació deis oTres-centistes Cata-
lans», treball de la més alta erudició que	 vesses, i que interpreta al pianoAlfred por-

ell cobrava a canvi d'objectes per al museu	 tot.
tica 

dde totes d'aquell autor, laa més poè-
e totes i la que millor representaepiscopal 	 ,

El tret d'originalitat que dóna aquell as- aquest període, interpretada per Cortot, té

peste vivent a la alitat q és que ell en hoc	 I
totes les característiques necessàries perquè

de
pacte 

a catalogar cad a una de les intèrpret pugui assolir tots els efectes pos-
sibles en l'execució al piano. En els acords
ampies que serveixen d'introducció, horn
troba la seguretat de la pulsació ferma del
concertista, que no rebutja l'efectisme, però
que el conté em els seus límits. De la ma-
teixa manera, en altres fragments, en la
chopiniana, valsos, etc., hi ha també la
delicadesa d'execució que sap 'er reeixir la
melodia amable i agradable a l'oïda, de qué
són plens aquells fragments. I el disc avui
pot servir amb exactitud fidel tots el pas-
satges de l'obra. Verament, Cortot, au deis
millors intèrprets que existeixen avui dia,
és el millor que hem sentit en aquesta obra.
1 parlant del disc, afegirem que la en altres
oasions hem insistit en l'avenç que sig-
nihquen aquestes edicions perfectes d'obres
a piano sol, que abans no eren possibles
d'aquesta manera.

Els dos preludis de Chopin, que inter-
preta el célebre pianista polonés jan Pade-
rewski, són proa coneguts i sentits perquè
aquí ens en ocupem.

La publicació d'obres d'autors catalans
és cosa gairebé insòlita. En el disc s'escau
el mateix que en els concerts : si en aquests
no abunden, no hi ha raó prou forta per-
qué en els programes de discos sovintegin,
1'er això cal remarcar la publicació dun
quartet de Toldrà i en altra ocasió ens ocu-
parem tumbé de l'edició en disc de la Suite
mallorquina, de Baltasar Samper. L'únic
que de música catalana s'editava era la sar-
dana, i val a dir que potser se'n va fer un
gra massa, verb aquesta abundància era
motivada per l'atenció que el públic hi po-
sava. Darrerament ja sha incorporat tam-
bé la música coral, no sois la de cançone-
tes, sinó també les grans creacions que ens
serveix en la millor forma l'Orfeó Català.

peces, ha establert la biografia de totes ;	 lli ha ben poc editat de música instrumen-

de cada retaule, de cada talla, de qualsevol	 tal i simfònica, de les quals aquelles citades

objecte remarcable, mossèn Gudiol n'ha es- obres sán ben bona mostra. D'En Toldrà

crit l'historial acurat, minuciós, que els	 coneixem tumbé o, el disc els seus Sonets

transforma en documents històrics dotats Per a violi i piano, i aquest quartet, suara

de vida pròpia, fonts d'anècdotes saboroses. 	 rditac és
onti innuació

titulat Vd	 és
definida id

a
a
l 

d'a
mar, que

A desgrat de les malalties i de les dificul- una	 a n d
ms

efin quests p -h

tats econòmiques, el] encarara ha tingut es- tits poemes. Hi ha	 form
,
 lí	

aca
con-n

tones per anar-se'n a furgar pels arxius de qué porta
perd 

m
amb la mateixa f

é	
irin

França, d'Alemanya, de la Peeí^sula, p r qu p	 sepre la continuació d ulna
	

-a me
lodia sempre elevada, que per a existir noa seguir documentant-se.	 ha de recórrer a ]a cançó popular. En aques-Quan el bisbe Torres i Bages el nomenà ta obra, tot i no volent ésser més que undirector de l'Escola dominical catequística	 seguit d'evocacions, no es troba cap diva-del Serninari, pot dir-se que les seves com- gació inútil, sinó al contrari, la melodia ésferències als deixebles de la càtedra de Mo- sem re fàcil i abundant i servida amb unaral contribuïren a acabar de transformar els instrumentació ben completa.capellans, pujats a l'antiga manera, estan-	 El Quartet en mi bemoll major, de Bee-tissos, burocràtics, en saçprdots sensibles a	 thoven, amb el qual l'Agrupació Rosé om-I'exemple i a 1 obra d aquést artista de l'a'r-	 plc tres discos, ja l'hem sentit aquí an con-queologia, home placèvol, una mica irònic,	 certs, interpretat tumbé per aquests excel-modest, perquè no necessita cap forma de lents artistes. En passar al disc, a estonesvanitat,	 es nota en alguns instrumentistes una pul -

Avui dia, el Museu Episcopal de Vic ex- sació que sembla excessiva, corn si es vol-
eelleix en les colleccions d'art romànic i gó-	 gués cercar la individualització de l'instru-tic. El pensament fonamental i total que ha	 mont i això no s'avé molt .amb l'esperitguiat des de sempre a mossòn Gudiol és	

q
d'a uestes obres de música oda camera).

procurar que a més de reunir les obres En el disc, el micròfon, que s'acosta més
d'art antic provinents del bisbat de Vic,	 als executants que l'oïda deis que escoltencompletar les col•]eccions amb nitres elements	 en el concert, destria més i fa sentir amb
forasters que enriqueixen el conjunt de les	 intensitat a uells excessos en la modulació.
seccions. Però per sobre de tot, establir La gràcia serena de totes les obres de
grups harmònics que poguessin informar so- Haydn es troba també en aquest Minuet
bre la litúrgia seguida en tot temps a Cata- que diu es lèndidament Pau Casals, Doblalunya. Encara més : ell diu que ha escollit	 questa obrreta un fragment del nostre vio-
tot allò que, sense pertànyer al culte en si,	 loncellista Cassadó, Requiebros, rublert d'a-pogués demostrar l'estat i l evolució de les	 quella modalitat d'aire andalús que vol ésser
arts i les indústries de l'antigor catalana i	 tan expressiu.
fins allò que era usat per nosaltres mal no	 J G.
fos de producció indígena.

Ell ha donut forma total i magnífica al Discos de la Companyia del Gramòfon
pensament del bisbe Morgades, del canonge
Corbella i deis seus amics, amb el seu esforç	 Schumann.— Carnaval (Op. 9). — Cortot.
i ]'ajut del difunt mossèn Conill. La tasca	 DB t 2 5 2, 12 53, 1254•
prossegueix. Mossèn Joan Jun vent, arribat	 Beetlaoven.—Quartet en mi bemoll major
suara de Roma, doctorat al Magisteri de (0p, 74).—Quartet Rosé.—AF 3 16 , 3 1 7, 318•
I'Iinstitut Pontifici d'arqueologia cristiana,	 Toldrà.— Vistes al mar. Evocacions poè-
és qui el director actual ha designat corn	 tiques her a quartet de corda.—Quartet Ra-
a conservador adjunt, que haurà de pros- jae l.—.4B 59 1 á 592.
seguir l'obra realitzada per aquell capell<1	 Haydn. — Minuet. — Pau Casals.—DB
esborradís i exemplar, que s'anomena mos- 1391. Cassadó.— Requiebros. Id., id.
sèn Josep Gudiol i Cunill.	 Chopin.—Preludi en la bemoll major.-

Paderewshi.—DB tz7z.—Id.— Preludi en re
MIQUEL LLUR , bemoll major. Id., íd.

Mn. Gudiol i el seu Museu

El claustre del monestir de Sant Cugat

Pídate al vendedor -una demostración
síry compromiso H

r MOBILIARI D'ART

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

a obsequis. Sales d'Eo
posicions de Belles Arts.
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COSMOPOLIS

L`esplendida revista il'lus=
(rada, les pàgines de la qual
reflecteixen la vida del

gran món.

Les seves díferen^s sec=
cions de Lí^era^ura, Arts,
Modes, Esporfs, il'lusf rades
amb magnífics gravafs, frí=
cromies, dibuixos, fan de
COSMOPOLIS el més
complet magazíne espanyol.

La publícífaf en COSIDO=
POLIS és d'alfa \ eficàcia.

rt0^ ÐM Lfr=X"
COLS p/aú^l^úQú

i

Í

EXCI,LISIVA DE PLiBLICITAT:

1odo1f Mosse Ibèrica, S. A.
MADRID
	

BARCELONA .

Nicolas M.' Ribera, 11
	

Rambla Catalunya, :14
Tel, 15525 :
	

Tel. 13130

0	 	 	 0No s'encongeix, no s'arruga
tot quedant elegant sempre

FABRICANTS:

Manufacturas DOMINGO FABREGAS, S. A.

"ORTOPEDIA MODERNA"
Fill de B. CARCASONA
ollar I despatx: ESCUDILLERS BLANCS, S. • Tdilsu 11919

Cesa fundada en 1875

Braguero Reguladors
pet a retenció absoluta de la trencadura.— Faixes de totes menes

Faixa-cotilla abdominal.—Models moderns

Cotilles Ortopèdiques
per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena

Més de cinquanta anys de práctica són la millor garantia

Useu pel cap

loción ViVina
Enforteix el cabell

No cura calvos,
però els evita.

Farmàcia : Escud illers, 61

¡NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENCIALS DEL DRr SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

Neurastenia Impotencia len totes les seves manifestacions,
r mal de cap, cansament mental, perdue de

memòría, vertígens, fad qa sorporal, tremolors, dispepsia nerviosa,
paloitacions, histerisme i trastorns nerviosos en general de les dones í
tots els trastorns orgànics que tinguin per causa o origen esgotament
nerviós.
Les Gragees potencials del Dr. Soívré,

ms que un medicament són un element essencial del cervell, medullaiiot elsistema nerviós, regenerant
el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut i prolongant la vida; indicades especialment als
esgotats en la seva joventut per tota mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant físics
corn morals o intel-tectuals, esportistes, homes de ciència, financiers, artistes, comerciants, industrials,
pensadors, etc., aconseguint sempre, amb les Gravees potencial  del Dr. Soivré, tots els esfourços o
exeercicis fàcilment i disposant l'organisme per rependre'Is sovint í amb el màxim resultat, arribant a l'ex-
trema vellesa i sense violentar l'organisme. amb energies pròpies de la joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer-se'n

Venda a 5`50 pies, flascó, en totes les principals farmàcies d'Espanya, Portugal i America

NOTA. —Dirigins-se i (ramekin' o'ss pees, en'segells de correu per al franqueig a Oficines Laboratorio
Sòkit+rg, carrer del Ter 16, Barcelona; rebreu gratis un ¡libre explicatiu sobre ('origen, desenrotllament
tractament d'aquestes malalties.

Socîetat EsanyoIa de Carhurs 
MetãIhIics

Correus: Apartat lo
Teles.: "Carburos"
	 B4RCELONA

Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor-
cubion (Corunya) :: OXIGEN 99 ° ° DE PURESA, Fàbriques
a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fabriques a
Barcelona, Madrid i València :: FERRO MAGNESI i FERRO
SILICE :: SOCARRIMAT i SECAT de fils i peces seda, cotó
i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUSTRIAL de laboratoris
i domèstica :: GENERADORS, BUFADORS, MANOME-
TRES, materials d'aportació perla SOLDADURA AÜTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS, GRATIS

els que no LiW L e-

NAFTALINA

en

L, ett l U I b es t1 AL

IA u J robs aa I N A l Q s I

Anuncieu
a

MIRADOR

AIGUA

DE ROGALLAURA

LA DEU MÉS RICA DEL MON

Si vostè pateix d'Albunminúria,
Lifiasi úrica (mal de pedra),
Bronquifis parenquimafoses
Nefri4is crónica, ea curara ra=

dicalment amb

AIGUA DE ROCALLAURA

S'expèn en ampolles de litre i mig
i en garrafons de vuif litres

Distribuldors generals

FORTUNY, S. A.

Correr Hospital, 32 i Salmeroe, 133

Telèfon 73013

IMPRESOS COSTA
Asalto, 45 .- BerceIorW
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