
— Es el badie de Barcelona, que diu sí es troba fan bé
a la bafllia...

— Ab, sí?... i la bafilia, on cau?

El governador de Barcelona, general Des pujol
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La Dictadura no va resoldre
cap problema polific ni social
de Catalunya.

Però els va empitjorar fofs.

SEMPRE SEREM UNA EXCEPCIO
	 DE GINEBRA ESTANT

0

constitucional a tot Espa-
nya menys a Barcelona

la Federació EuropeaEs restablerta la normalitat El projecte de Briand relatiu a la crea-
ció d'una Federació europea és la qüestió
més important que ha estat discutida aquests
dies a Ginebra. En una reunió prèvia es
decidí portar l'afer a l'Assemblea de la So-
cietat de Nacions i que Briand parlés en
nom de totes les nacions d'Europa.

El mandat, doncs, era compromès . No
li hauria costat gaire a Briand parlar només
en nom de França. 'Era necessari, però, ex-
tremar les precaucions en parlar en nom de
tants paisos, alguns dels quals feien moltes
reserves al projecte francès. Habilíssim en
l'art de passar la maroma, mandatari de
vint-i-set nacions, i tenint encara l'obligació
de defensar el seu punt de vista, Briand ha
fet un discurs sense deixar mrrge als con•
tradictors eventuals.

Les respostes que havien tramès al me-
moràndum francès les vint-i-sis nacions euro-
pees consultades divergien molt quant a la
manera de donar vida al projecte. Totes, pe-
rò, acceptaven, de bon grat o a contracor,
un projecte contra el qual era una mica arris-
cat parlar d'utopia. Aquesta acceptació és la
base del discurs Briand. La realització de la
Federació europea hauria de fer-se dintre el
quadro de la Societat de Nacions. I aquesta
és la base pràctica del projecte Briand.

La resposta del ministre anglès d'Afers es-
trangers, Henderson, fou una acceptació del
projecte. Cal recordar que en la reunió pri-
vada, o sigui en la Conferència europea,
Henderson havia intentat oposar -se al pro-
jecte. Davant de l'Assemblea, Henderson
va dir que les úniques condicions que po-
dien exigir-se eren que la Federació euro-
pea fos compatible amb les obligacions
internacionals derivades del Pacte de la So-
cietat de Nacions i que facilités 1a política
del desarmament.

El truc del discurs de Henderson era el
desarmament del qual havia parlat també
Briand. Tot evitant fer una nova exposició
de principis, topaven una vegada més la
concepció britànica segons la qual el desar

-mament és un afer que no necessita pròleg;
i la doctrina francesa que sosté que l'arbi-
tratge i la seguretat són les bases del des-
armament sense les quals és impossible pre-
tendre que les nacions desarmin.

La qüestió no està encara resolta. Han
de dir-hi la seva els representants d'altres
potències, grans 1 petites. Pot, no obstant,
a hores d'ara; asségurar-se que s'ha pogut
evitar el naufragi del projecte, encara que
el salvament no hagi emocionat els circums-
tants. Probablement l'Assemblea nomenarà
un comitè que s'encarregarà d'estudiar la
qüestió i rebrà el mandat de .presentar un
report l'any vinent. No és possible, ni pru-
dent, anar més de pressa.

EI projecte Briand ha estat presentat a
Europa en moments ben poc favorables. Les
execucions de Trieste i les eleccions ale-
manyes amb un resultat ja previst, la
victòria del partit racista, no eren pas
susceptibles de formar una atmosfera pro-
pícia a Federació europea.

Briand tornarà a ,parlar-ne encara, amb
la seguretat aquesta vegada que encara que
s'hagi registrat una catàstrofe política a
Alemanya encara Ehi ha govern, majoria sufi-
cient per a organitzar un gabinet semblant
i el propòsit o potser la necessitat de defen-
sar la política de collaboració amb Europa.

V.

és l'atmosfera necessària a totes les coses.
L'opinió és favorable al redreçament dels

Sindicats d'origen netament obrer ; per això
és de doldre que les declaracions polítiques
dels Sindicats i les escombraries vinguin a
desfocar un conflicte entre uns obrers i una
empresa.

Ningú no ha oblidat encara l'espectacle

de les muntanyès , d'escombraries ofert als
barcelonins poc abans de pujar la dictadura.
I, naturalment, tots els reaccionaris i.con-

fusionaris ara diran que ens convenen cin-
quanta anys més de règim Martínez Anido.
Als que això diguin contesteu -los—perquè
és cert—que en té la culpa la dictadura.
Els amics de la dictadura podran Compro-
var ara que el senyor Primo de Rivera no
va solucionar res. Deia que-- havia resolt
tots els problemes de Catalunya, i no va
fer més que ofegar-los tot mantenint-ne el
caliu. T ara s'ha vist que no va resóldre
res, per.. la senzilla raó que cap dictadura
no ha resolt mai res. Tot està pitjor que
abans. I això és una gram veritat.

MIRADOR INDISCRET

Quan ja ens disposàvem a celebrar el
restabliment de les garanties constitucionals
suspeses durant set anys i a fer un balanç
de l'obra de la censura i dels perjudicis que
ha causat ]'ús i l'abús d'aquest instrument,
unes declaracions del general Despujol anun-
cien que no creu convenient aixecar les ga-
ranties a Barcelona. El governador funda la
seva actitud en la importàn-
cia de la vaga del ram de
construcció i en la declaració
explícita del Sindicat Unic
segons la qual la vaga té
caràcter revolucionari.

Desbordant els límits sindi-
cals, 1'Unic havia dit que els
obrers no tornarien a la feina
fins a destruir els Comités pa-
ritaris i obtenir l'alçament de
les garanties constitucionals.
I per aconseguir tots aquests
objectius polítics i sindicals es
comença per declarar que la
vaga té caràcter revolucionari .
No es pot demanar més fran-
quesa . Per ara ha començat
la revolució de tots els pro-
cediments lògics sobre la tàc-
tica política i diplomàtica.

Està demostrat que Catalu-
nya és un país d'excepció, un
pafs que necessita unes lleis
especials, un país que com-
promet les dots de govern de
tots els governants començant
pels de la localitat i acabant
pels de Madrid. Els conflictes
polítics i socials de Catalunya
van decidir aquesta gran de-
claració d'impotència conegu-
da amb el nom de dictadura,
han fet viure durant set anys
tot Espanya al marge de la
llei i acabaran desllorigant to-
ta l'estructura del règim.

Davant els conflictes de Ca-
talunya, com davant tota me-
na de problemes reals i com

-plicats, tots els governs i els
governadors que hem conegut fins ara s'han
limitat a les solucions de la màxima peresa,
unes solucions que amb treball pernieten vid-
re al dia i que no solucionen res. No hi ha
hagut més ressorts de govern que aquestes
dues alternatives : la tolerància o el bastó.
No hem vist mai un govern ni un governa-
dor que resolgués realment un afer, no hem
vist encara l'home que posa en joc la seva
intelligéncia. Desitgem millor sort al Go-
vern i al generad Despujol.

El govennador actual, home que coneix bé
els problemes de Catalunya perquè és un
català de Manresa, no ens negarà que fins
ara cap dels seus antecessors no s'ha immor-
talitzat per l'obra realitzada davant d'aquest
govern civil. 1 no obstant, si el lloc és de
compromís, també ho és de lluïment. Res-
pecte a política sindical, per exemple, quin
dels seus antecessors ha tingut una política??
Només un : el general Martínez Amido. No
farem, però, contra el general Despujol la
suposició que pugui, ni per un moment, apro-
var aquella política inqualificable.

Probablement el Govern actual no té una
política respecte al problema sindicat a Ca-
talunya. En parlar del cas del Centre de
Dependents preguntàvem si la sornegueria
demostrada pcl Govern Berenguer en aquest
afer resumeix tota la seva política social.
Es molt possible que formular aquesta qües-
tió amb un interrogant fou un excés de be-
nevolença per part nostra. Probablement el
Govern no té cap política sindical, la qual
cosa voldria dir que sobre un problema tan
Important per a la pau social i l'ordre públic
el Govern no pensa res.

Però encara que el Govern no pensi res,
sembla lícit d'esperar que e] governador pot
tenir criteri propi.

Diverses vegades ens hem permès de dir
que la política d'acorralar els obrers i els
sindicats no és cap política ; és una feina
pertorbadora. Ja no hi ha patró que tingui
dos dits de front que pugui fer-se la illusió
que serà possible d'evitar la sindicació dels
obrers.

Només la política de lliure desenrotlla-
ment dels sindicats pot obligar les organit-
zacions professionals obreres a complir les
lleis. Només aquesta política de llibertat pot
determinar el respecte mutu entre els sin-
dicats d'obrers i patrons. Sobre aquesta ba-
se de llibertat i de respecte a les lleis sin-
dicals es pot exigir a patrons i obrers el
respecte a les lleis de l'Estat. En països
políticament més avençats que nosaltres, la
llei inspira un sant temor, i automàtica

-ment és aplicada a patrons i obrers. Malau-
radament, a Espanya no hi ha ningú que
tingui autoritat suficient per parlar en nom
de la llei sense exposar-se a provocar un
somriure com a única resposta. Fa set anys
que vivim tots, del primer al darrer, al
marge de les lleis escrites.

De moment tenim una vaga que seria un
gran error complicar amb els serveis de
neteja, tàctica que potser no té precedents
enlloc del món. Mal sistema el de no voler
Comptar amb la simpatia de l'opinió pú-
blica. Aquest factor que en diem l'opinió

Massa complaent amb
els elecfors

Sembla que el senyor Foronda tindrà al
districte de Cazorla, en les vinents eleccions,
una seriosa oposició.

—No era per a ell un districte segur?—
preguntaren, comentant-ho, a un amic del
marquès.

—I tant, home, i tant ! Si el que li passa
a En Foronda fins fa riure. Potser perdrà
l'acta de tant que ha volgut complaure els
electors,

— ?
—Va començar a fer-los venir a Barcelona

per a emplear-los als Tramvies i, és clar, al
cens resten els contraris en majoria.

Per fer confenfs els periodistes
Dissabte passat, l'alcalde féu passar als

periodistes el prec que entressin al seu des-
patx.

—Hi ha novetat? Qué passa?—pregunta-
ren els repòrters.

—Res, senyors, res...
—I la vaga del Ram de Construcció? S' • a

arranjat? Hi ha solució?
-No, no...
Una pausa.
— Aleshores—saltà un dels més decidits —,

per què ens ha cridat?
L'alcalde, somrient
—I la satisfacció que tenen de veure'm?

Un alcalde de la Llíga
IEIs repòrters municipals foren pregats, des-

prés, de passar per la Secretaria.
Quina nova asatisfacción els esperava?
D'ordre de l'alcalde, el secretari els lliurà

unes entrades per a una cursa benèfica de
braus,

--Manzanilla i toros. IEs veu que és un
alcalde de la Lliga! —exclamà IEn Berna-
des, redactor de La Publicitat.

Com és sabut, el senyor comte de Güell
obsequia sempre als periodistes amb xereç
de les seves collites del Puerto de Santa
Maria.

Caritas
El ,sen yor Come de: Güell és .un home

molt caritatiu . Com ja hem fet saber alguna
altra vegada, rep i socorre els pobres un
dia de cada setmana.

La cua es va allargant, tant que es tem
que aviat tindrem a Barcelona els pobres
de tota la província i de més enllà i tot.

El senyor Ribé va dir a l'alcalde
—Si li ye bé, podríem •repartir les caritats

a baix, , per no omplir de pobres la galeria
gótica. Fa molt mal efecte als estrangers
que vénen a visitar el Saló de Cent...

—Vol dir?
—Veurà, jo...
—Home, és que jo ho feia perquè els

pobres s'adonessin de les reformes de l'e-
difici.

Auforífaf

Aquest diàleg tingué lloc entre el senyor
Comte de Güell i el tinent d'alcalde senyor
Rocha. Estaven parlant tots dos d'assump-
tes municipals quan, sobtadament, l'alcalde
preguntà:

—Escolti, senyor Rocha, he vist a la Dia_
gonal que els treballs de la Companyia de
Tramvies van molt a poc a poc. A París,
a Londres, a Berlín, pertot he vist tre-
ballar les brigades de dia i de nit. Com
ho podria fer perquè la Companyia de Tram=
vies em fes cas? Què els he de dir?

L'exfraordínari de 1'11 de
setembre

Dia u de setembre, havent dinat,
Els «camelotsn criden per les Rambles

«La Veu ! La Veu extraordinària !»
No se'n veuen a les mans.
Tothom hi cerca una informació sensacio-

nal de l'homenatge tradicional a Rafel de
Casanova.

Però la informació no hi és.
—Noi ! —crida un catalanista ingenu—. No

dius que aquesta Veu és extraordinària?
—Sí, senyor. Surt tots els dies de loteria.

24 hores per pair=lo

Quan l'Antoni Muntaner, ]'eloqüent pro-
hom lerrouxista, dóna una conferència, mai
no es publica l'extracte al Progreso l'endemà
mateix, com succeeix amb els altres pro-
homs. Sempre apareix una nota advertint
que debido a la premura del tiempo o por
exceso de original es publicarà el dia se-
güent.

Un redactor de l'òrgan radical explicava
l'altre dia el per què en un grup de perio-
distes

— Necessito vint-i-quatre hores per pair
-los.

Pro sa política

La prosa política ens donarà molts dis-
gustos.

Ha arribat a les nostres mans l'anunci
d'un acte d'afirmació catalanista que va
tenir lloc dies passats a Berga. Si no fos
tan llarg, valdria la pena de reproduir-to
tot. Però ens resinem a copiar ne aquest
paràgraf:

«Per això, us hi convidem a tots, blancs
i negres. Arribarem, d'un cop, a adonar-nos

que el nostre blanc, no és més, potser, que

una llepissada de calç, i el nostre negre,
una crosta prima de vernís, epidèrmica?
Al fons, som tots una mateixa cosa. Fusta
que crema. Uns sentimentals tossuts que
valem sortir amb la nostra, i que sortirem
amb la nostra. Ei, si els ulls no se'ns en-
telen a mig camí. Clarividència, això és
el que ens manca, I aquesta és, primor-
dialment, l'orientació del míting de diu-
menge. Dictar només, traçar caminis, en-
senyar, potser, marrades, per estalviar en-
sopegades. !Es el que dèiem : fer homes
conscients, abans que tot.n

Més amunt deia : «Un míting, un tònic,
un reconstituent.)) Potser ha estat aquesta
frase el que ha permès als bergadans d'i-
dentificar ]'autor de la proclama? Hom l'a-
tribueix al doctor Angel Soler Daniel, de
Vilada, un dels oradors que,, junt amb els
senyors Roda, Gual Montardit, Puig de
la Bellacasa i Maynés, havien de fer «sentir
la seva paraula vibrant i molsuda, roent
de catalanitat (això també és copiat tex-
tualment) als bergadans.

Per aquestes coses sí que hi hauria d'ha-
ver una censura.

La posf=Exposició
No hi ha cap mena de dubte que I'Ex-

posició ha estat el camí per a molts, i per
alguns la carretera i tat. L'altre dia es co-
mentava això en un grup d'amics i es
citaven els casos més típics sense comptar
el més típic de tots, el d'En Montaner, ja
no cal dir, quan es presentà En Soto, el
simpàtic propietari dels ases del Poble Es-
panyol.
—Ací en teniu un altre de cas—digué un

dels presents—, aquest va començar amb
els ases i ara mireu, a cada cantonada o
davant de cada cafè us trobeu amb un
auto que diu De Soto!

—Us equivoqueu—va contestar l'alludit
—fou el tenir els autos que em va permetre
de mantenir els ases.

El candí.daf més catòlic
No se sap encara qui es presentarà pel

districte de Vilanova.
I seria una llàstima que el senyar Ber-

tran i Músitu no tingués un contrincant.
- `-Recordarem 'tlue durant, les altre's''elec-
cions es va presentar el senyor .Jesús Pinilla
a disputar l'a•cta del senyor Bertran.

Això va donar ocasió a un president de
mesa molt catòlic a un acte de pietat re-
marcable. Cada vegada que llegia el nom
del senyor Bertran i Musitu, deia : «Ber-
tran, Bertran, Bertran.» I cada vegada que
havia de •llegir el nom del senyor Pinilla,
deia : «Jesús Pinilla, Jesús Piinilla, Jesús
Pinilla.»

Un interventor va fer observar al presi-
dent que dient només «Pinillan estalviarien
molt de temps. Pero el president va con-
testar

—Es que cada vegada que dic «Jesús»
guanyo cinquanta dies d'indulgència.

Ja no es pof dir més

A Burgos hi ha un Sant Crist, el «Cristo
de la Luz», que és tot ell recobert de pell
humana, amb cabells i ungles igualment hu-
mans. Causa molta impressió, sobretot per
què, a més a més, és tot ell articulat, cosa
que li permet les posicions més miraculoses.
Es un Crist que té molts devots i el sa

-gristà que l'ensenya n'està molt orgullós i
quan hi ha visitants als quals pugui revelar
els trucs li fa fer una pila de moviments
i n'explica totes les circumstàncies. Ales-
hores l'home es confia ; el palpa, el mou,
l'ensenya, el pondera com si fos una mer-
caderia i, quan ja no sap què dir per de-
mostrar-ne la perfecció, acaba, amb un to
de gran convenciment:

—Nada, que es un Cristo que da el ca-
melo al mismo Dios.

Caldrà o no caldrà?
Dimecres de la setmana passada, en ple-

na canícula setembrina—fou el dia de l'ai -
guat—i a les vuit del vespre, que és l'hora
més agradable per passejar, un senyor que
es diu Monsieur Raoul Follereau, titulat
«president general de la Lliga d'Unió Lla

-tina», donà una conferència sobre el tema
Caldrà arrencar les cordes de la lira? IEl
tema, com es veu, és apassionant; fixi-s'hi
bé el lector : caldrà—o no caldrà—arrencar
les cordes de la lira?

Davant d'una qüestió tan àrdua no ens
vàrem poder aguantar i férem anar un
enviat especial a l'Ateneu, que és allí on
tingué lloc aquesta conferència.

EI senyor Follereau, després de mirar-s'ho
per , tots cantons, conclogué . que no sola-
ment no calia arrencar les cordes de la
lira, sinó que se n'hi havien d'afegir al-
gunes. La lira sortí de les mans de M. Fo-
llereau feta un piano.

Efiquefa

EI senyor Raoul Follereau és un home
conseqüent. Per tractar de temes del gè-
nere dels que ell tracta cal una indumen-
tària apropiada; així, si els seus acompa-
n yants a la presidència anaven, encara que
només fossin les vuit del vespre, de smo-
king, ell portava una guerrera de vellut
i una gran corbata Lavallière, negra, amb
unes caigudes que li arribaven al ventre.
Com que feia molta calor, l'home suava;
un periodista, compadit, pregà un criat que
li digués que si volia ja es podia treure
la corbata i posar-se en mànegues d'ame-
ricana.



El nou pla del Batxillerat
Fins ara s'havia donat la paradoxa que d'exàmens per grup o per assignatura, la

els veritables innovadors en matèria d'en- supressió del text	 únic,	 major importància
senyament no eren els homes de professió als	 exercicis .manuals,	 als	 exercicis	 escrits,
docent, sinó els homes de professió política : bandejament	 dels	 textos	 memorístics	 dels
Bugallal, Romanones, Alba, programes	 rígids,	 de la	 sort de les boles,

Avui tenim quatre professors al ministeri preceptes tots que ja de molt temps dóna
d'Instrucció Pública, t bé havíem de tocar- com axiomes la moderna pedagogia i que
ne les conseqüències, ací, sobretot amb el pla de igz6, hom s'en-

Quatre professors del ministeri d'I. P. han
redactat una ponència, apareguda a la Ga-
ceta	 del	 25	 d'agost,	 i	 que	 serà,	 més	 o
menys modificada, el pla de Segona Ense-
nyança Tormo 5930.

La combativitat i àdhuc agressivitat d'al-
gunes afirmacions que es fan en el preàm-
bul,	 indica	 prou	 clarament	 que	 la	 nova
reforma	 trobarà	 múltiples	 resistències	 a
vèncer. En un punt del preàmbul hom par-
la	 d'una	 oposició	 enèrgica	 a	 1'aequivocat
missatge del	 sentir	 general dels	 pares de
família	 que desitgen rapidesa	 i	precocitat
forçades» . I com que avui els pares de fa-
mília	 s'han	 constituït	 en	 associació,	 com
els tenedora de marcs, ja han recollit aquest ^k
diguem-me repte del	 ministeri d'Instrucció
Pública i han dreçat a la premsa un docu-
ment bel•licós amb promesa explícita de por-
tar el plet a les eleccions.

El pla Tormo té coses bones i	 no tan
bones. A hores d'ara ha de preocupar més
al mateix professorat que no pas als pares
dels alumnes — cap interès econòmic dels
quals no en surt lesionat, i en canvi,	 des Eiias Tormo
del punt de vista de l'interès pedagógic-
que és	 l'únic que hauria d'informar l'acti-
tud dels interessats--e1 pla nou és molt su- testava a no voler conèixer, ni per les co-
perior als anteriors. bertes. Tot el preàmbul pot ésser acceptat

Hem	 parlat	 dels	 interessos	 dels	 profes- a ulls clucs i les idees bàsiques que infor-
sors.	 El	 pla nou no	 solament	 augmenta mon	 el pla	 tenen	 l'avantatge	 que	 havent
considerablement	 les	 hores	 de	 treball	 dels estat	 ja	 experimentades,	 l'Institut	 Escola
professors d'Institut	 o	 dels	 collegis	 de	 se- de Madrid és un exemple, no deixen lloc
gana Ensenyança, sinó que els proporciona al	 dubte de	 llur	 eficàcia	 formativa	 i	 ims-
l'oportunitat de demostrar llur veritable yo- tructiva.
coció de pedagogs, vocació que fins ara no- Deixem de banda els comentaris dels qui
més	 havia	 pogut	 ésser	 desplegada	 pels propugnen per l'anu1ació completa de l'en -

quatre soferts de les escoles primàries. Això, senyança lliure—innovació que comportaria
naturalment, no seria cap atemptat als in- necessariament un nou estat de coses polí -
teressos	 dels	 que	 fan	 professió	 de	 Tense- tic i social.	 I cal reconèixer que la solució
nyament,	 si	 l'interès	 econòmic	 estigués	 a que hi dóna la ponència del ministeri d'I.
l'alçada de l'interès pedagògic que d'ací en- Pública,	 dintre	 l'estat de coses	 actual,	 és
davant	 es	 veuran	 obligats	 a desplegar.	 I acceptable :	l'ensenyament	 lliure	 diríem
aquest punt és tan essencial que ha de preo- que s'oficialitza per obra i gràcia d'una in-

1 
cupar tant al govern com als pares de fa- tervenció fiscalitzadora oficial. 	 Un altre en-
milia que es preocupen de la bona forma- cert	 és	 obligar	 el	 professorat	 a	 mantenir
ció	 dels	 seus	 fills.	 De	 l'interès	 que	 posin correspondència	 escrita,	 a	 falta de	 relació
els professors en les seves tasques quotidia- personal, amb aquells alumnes que per me-
nes dependrà l'eficàcia del fonamentalment cessitat de	 viure del	 seu	 treball o per	 no
bo que informa el pla nou. tenir mitjans econòmics per traslladar-se del

Una altra consideració general que el pla domicili particular, no puguin anar a l'Ins-
Tormo us suggereix és els punts de contad- titut o als collegis incorporats.
te que té el pla nou amb algunes idees bà- Podria	 ésser	 comentada	 punt	 per	 punt
siques que informen la tasca de ]'Instituto la ponència del senyor Tormo. Es fama de
Escuela de Segunda Enseñanza de Madrid, revistes	 especialitzades.
l'assaig pedagògic creat per don	 Santiago Nosaltres creiem que el projecte és fona -
Alba el	 to de maig de	 5918.	 No es	 pot mentalment bo. Serà eficaç? Depèn de la
negar que aquestes idees fonamentals són formació,	 disposició	 i	 bona	 voluntat	 dels
essencialment i modernament pedagògiques : professors.
]'ensenyament per ordre cíclic, la supressió RAMON PEE

Número de festa major?

Pobla de Claramunt és una població que
pertany al districte electoral d'Igualada.
Aquest poble ha celebrat aquests darrers
dies la seva festa major. Hem rebut un
programa imprès de les festes organitzades
amb tal motiu pel Casino del poble esmen-
tat.

A la darrera pàgina d'aquest programa
hi ha aquelles notes que s'estilen : la Co-
missió es reserva el dret d'alterar, etc., etc.
servei especial d'autòmnibus, etc., etc. Però
la tercera nota ens ha deixat parats per-
què no n'havíem vista mai cap de sem-
blant. Diu així, textualment

«Tenim noves que entre les nombroses i
distingides famílies que estiuegen ací i les
que vindran de fora, no hi mancarà el nos-
tre amic senyor En Miquel Vidal i Guar-
diola. c

No sabem si aquest ha assistit o no a
aquelles festes, un número de les quals era
un ball d'etiqueta «en el qual podrà pendre
part tothom que tingui ganes de bailar.

No sabem tampoc les intencions amb què
està redactada la nota que reproduïm. (Re-
cordi's l'anècdota que explicàvem la set-
mana passada, del senyor Vidal i Guardiola
a l'envelat d'Igualada.)

Potser resultarà que tota l'agilitat que el
senyor Vidal i Guardiola no té em els seus
articles ni en les seves conferències, la té
a les cames.

La darrera d'En Manolo

Erts han dit que En Manolo, d'ençà que
té la casa pròpia no hi veu de content, i
]'ensenya a tothom.

Fins a un amic, que el coneixia bastant
a fons, li deia

—Veus ?... Aquesta caseta me l'he feta
jo mateix. Em costa nou mil pessetes i les
he pagades, bitllo bitllo, una damunt de
l'altra. Perquè, la veritat, jo devent un
sou a ningú no podria pas viure, no dor-
miria pas tranquil,

Espigolanf

De la pàgina d'anuncis teatrals de La
Vanguardia, en el del teatre Goya : «'Es-
trena del sentimental drama ferroviario Vía
libre.»

De El Diluvio : «. ..un acuerdo por el
cual se declaraba lascivo (sic) el acuerdo
del anterior Ayuntamiento referente al em-
préstito de medio millón de pesetas.»

De El Día Gràfico, domant compte de la
tempesta de la setmana passada : »Las ex-
halaciones se sucedían con simultaneidad
matemática.»

Buscanf adeptes

Com ja saben els nostres lectors, que en
pogueren veure una fotografia en el nostre
número anterior, el pintor Canals té urna
bonica caseta a Piera.

Un dia que un grup d'amics l'hi visità,
se'n dugueren En Francesc Pujols, que ha-
via demanat per formar part de la colla.

—Qué tal, com us trobeu, Canals ?—va
preguntar -li iEn Pujols, amb la seva ama-
bilitat característica.

—No gaire catòlic—va respondre el pin-
tor, convalescent d'una malaltia.

—Doncs ja anirem bé—féu ràpidament
En Pujols.

Com també saben els nostres lectors, el
filòsof de Martorell dóna els últims tocs a
una religió de la qual és fundador i que,
segons sembla, serà revelada al públic pel
llibre que Josep Pla escriu actualment sobre
En Pujols.

Monarquia? República?

Es natural que després de sis anys de dejuni
polític, la proximitat d'unes eleccions pos> al
roig roent l'expressió de propaganda dels
idearis polítics. I és natural també que hagi
nascut una matisada gamma de programes i
d'actuacions que han provocat, és clar, la més
cruent diversitat .d'opinions.

Pel que es veu i se sent i es llegeix, es tar-
darà molt, o potser no s'hi arribarà mai, a
trobar el punt de coincidència de les diverses
agrupacions polítiques. Només en una matèria es
posarien d'acord absolut, regnaria una unani-
mitat total: en una votació respecte de l'opi -
fié que mereix, als que els han tastat, els pro-
ductes NELIA. Per majories i per minories sor-
tiria el Xocolata amb llet NELIA, els Caramels
NEL6A, les Galetes NELIiA, els Bombons
NELIA,

Naturalment : són els millors, els d'una
qualitat milers de voltes confirmada.

La primera impressió que vaig rebre de
la Costa d'Argent va ésser un bon xic me-
langiosa. Al peu mateix del meu hotel s'es-
berlen les onades furioses. Al capdavall del
sol carrer del poble, damunt del mirador
del trenca-onades, un pal altíssim aguanta
una bandera verda. Diuen que és senyal
de mal temps. Hi ha perill pels banyistes.
Ens atansem a la vorera per a gaudir mi-
llor de ]'espectacle. El mar és gris, ondu-
lant, argentat, el disc immens d'un sol es-
grogueït s'hi colga. Una multitud silen-
ciosa i recollida assisteix a la posta. La
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sentir la carícia del sol. El cel era tot blau,
esterrejat i nítid. Des del meu finestral, jo
distinguia un paisatge nou. Tot l'horitzó
eren pins i més pins. Vaig sortir dalerosa de
sentir -ne la flaire i admirar-los de prop. Al
voltant d'aquell poble, sense altres belleses
arquitectòniques que la dolça esglesiola ro-
mànica (tantes voltes colgada per les inquie-
tes dunes) s'estén una immensa pineda. Hi
ha quilòmetres d'avingudes rectilínies paral-
leles .al mar, amagades sota els pins atapeïts
i altíssims. A les voreres s'aixequen un sens
fi d'enciscres casetes amb un teulat vermell,
totes guarnides de plantes i de flors.

No porten cap numeració (planyem cor
-dialment el carter), sinó el nom del propie-

tari o un tftol qualsevol: «Jean René»,
«Mon désir», «Petit Nido, «Nous deuxn.
Altres porten pintats damunt de les fines-
tres uns versos en provençal o en gascó.
Però aquestes finestres no veuen mai el
grandiós Oceà, i en l'ombra trencadissa i
lleugera dels piras les cases queden enclofa-
des, voltades de flaires resinoses i d'oratges
llunyans.

Travessem penosament les dunes i ens
tornem a trobar de cara a mar. Ara l'At-
làntic és a marejada baixa, i l'albirem al
lluny.

Una platja espaiosa, blanca i neta s'estén
davant dels mostres ulls ; sembla un en-
luernador desert. Unes onades dolces es

tronquen blanquinoses en una línia suau,
allà, devora el verd gris de la mar. Cen-
tenars de criatures humanes es banyen, ju-
guen i es torren amb una cridòria joiosa.
La llum del sol alegra tots els cors i els
grans i els xics es donen al plaer de sen-
tir-se lliures i despullats. Sobre l'arena neta
i consistent, s'han improvisat camps de ten-

nis. La multitud forma taquetes virolades
damunt del paisatge, que té tons de pastell.
Aquest anar i venir de les marejades atlàn-
tiques posseeix un atractiu poderós. Demés
de deixar el sorral esterrejat i llis, omple
d'aigua puríssima les petites llacunes on
xipollegen amb plaer diví els gossos i els
infants.

Una excursió per la punta de Grave i Le
Verdon ens ha permès d'admirar la majes-
tuosa amplada del Gironda. Al cantó dret,
l'elegant estació d'estiueig, Royan, apareix,
amb els seus hotels luxosos, les seves villes

sumptuoses. Tot respira
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passatgers el sacrifici de tan-
tes vides primerenques.

Ens diuen que l'han aixecat aquí perquè
el primer contingent de tropes americanes
va desembarcar a Bordeus, i per tant aques-
ta és la primera Cerra de França que veieren.

Jo no sé si la intenció de l'autor del
projecte fou de donar una impressió de gran_
desa aclaparadora, però a mi m'ha produït

una sensació penosa. Així com una mena
d'esfinx del segle xx.

Deixem la Pointe de Grave per retornar
al nostre gloriós i benaurat Soulac.

El car s'alegra en l'embriaguesa de llis-
car damunt les carreteres asfaltades, sota
les arbredes frondoses, destriant ací i allà
per una clariana del bosc la cinta blava del
Gironda.

A les hores dels àpats els hotels de Sou
-lac s'omplen de gent: Arriben amb una

gana esveradora i una pressa d'engolir tre-
pidant. Llevat de menjar i xafardejar una
mica, res més no els interessa.

Les senyores vesteixen simplement i sen-
se pretensions de cap mena. Els homes es
presenten en camisa de tennis i calces de
piqué. La jovenalla i els infants van quasi
despullats. (La pe]I colrada «vesteix» molt
i unes maneguetes o unes mitges serien
molt mal vistes a Soulac.)

Ells diuen
—Si ens gastem de seixanta a setanta

francs diaris és per donar-nos bona vida i
per tenir el dret de lliurar la nostra carn
al sol.

En aquest sentit no podem pas queixar
-nos. Aquesta platja és freqüentada per pe-

tits burgesos equilibrats i pràctics. Repre-
senta molt dignament les platges del «sen-
tit comú», IEs de les poques que queden
encara entre Biarritz i Ostende.

Per demostrar-vos aquesta «equilibrada
burgesia» us diré que aquí a l'hotel tot el
que faci flaire d'extravagant o d'illegal n'és
implacablement foragitat. Varen fer la vida
impossible a una pauvre petite grue de cien
du tout. «Ella» no feia res, però, que fos
veritablement extraordinari. IEl seu pecat
més ostensible era posar els ulls molt ten-
dres a tots els homes que trdbava. Una
elegància dubtosa tampoc no va poder so-
jornar a Soulac. 'Cada cop que passava amb
el seu esplendorós paiama de seda ndernier
cri» els xiuxiueigs i les rialletes la seguien.
Fins els seus dos gossos «pur sang» varen
ésser batuts per tots els bords de la con-
trada, que s'avenien admirablement bé en-
tre ells. (Un gos de raça «no fa gaire» per-
sona decent i aquí tothom vol ésser-ne.)

Tot això fa de la platja de Soulac un
lloc ben ideal per a famílies . S'hi respira
ensopiment i mandra, lassitud, som i avor-
riment. No passa mai res digne de con-
tar-se. No s'hi veu, ni per atzar, una es-
trella famosa de cinema, ni un «cocotte»
com cal, mi un escriptor conegut, ni un po-
lític notable. En una paraula : això no és
fet per a un cronista. 'E1 que 'hi vagi que-
darà defraudat, i perquè tal cosa no esde-
vingui d'ara endavarit, jo proposo a les so-
cietats de turisme franceses un rètol acla-
ridor damunt dels «prospectes-croms» de les
estacions : «Soulac-sur-Mer, platja ideal,
clima deliciós. Cura de sol. Ambient hono-
rable. Freqüentacions serioses. »Cocottes»,
polítics, artistes i escriptors, abstenir -se.»

AURORA BERTRANA

Soulac, setembre de 1930.

L'APERITIU
Eleccions germàniques. -A Alemanya han

votat trenta i tants milions de persones,
com aquell qui diu la meitat de la pobla-
ció del país ; és un espectacle de civisme
i de consciència política que fa rodar el
cap. La gent esquerrana i pacifista s'esvera
perquè el senyor Hitler s'ha apuntat un
triomf. Jo ho trobo naturalíssim, però la
meva intenció no és precisament la de fer
comentaris polítics. El que a mi em fa grà-
cia és la serietat electoral dels alemanys.
Naturalment que totes les noies de vint
anys per amunt voten com un sol home,
i això explica que el nombre de votants
sigui tan gran. Un mes abans de les elec-
cions la propaganda electoral feminista aga-
fa unes proporcions còsmiques. En els tes
pèssims i magníficament espectaculars d'Un

-ter den Linden i de Kurfiirstendam les pas-
tes, les tasses, les safates i fins les llunes
del te es converteixen en trucs d'atracció a
favor d'un comunista de cabells rossos i de
tics meduilars. Aquelles llampants botigues
en les quals es veuen embotits de fetge d'oca
i de fetge de totes les espècies zoològiques,
àdhuc ]'obrer sense feina que mor de mort
natural, són, en l'època d'eleccions, urna me-
na de club untuós, irrespirable, en el qual
les idees de més transcendència es vénen
a clavar a les galtes de les cuineres berli-
neses. Les noies no s'enamoren per esport,
sinó per finalitats exclusivament polítiques
no hi ha manera de jeure sobre ]'herba del
Tiergarten a menjar tres taronges artificials
amb una xicota, i parlar una mica de bio-
logia i del color de les mitges de moda,
si abans no compromets el vot pel partit de
la teva artenaire. Aquella enfilada de mos-
ses que es dediquen a la pesca del passavo-
lant al llarg de Friedrichstrasse, obliden la
pell de conill, el barret de pèsols bullits i la
pintura del llavi, i emigren a les grans
cerveseries, en les quals mitja dotzena de
nudistes amb barret de copa expliquen que
a Rússia ]liguen els gossos amb llonganis-
ses i emblanquinon les parets amb cabell
d'àngel. El nacionalisme furiós apreta de
valent en el ram de les senyores que han
tingut més de dotze fills i que pesen cent
cinquanta quilos. Són afectades pels par-
tits més reaccionaris, totes les dames que
fan treballs de circ, especialment les doma-
dores de puces, les ensinistradores de gos-
sos i de zebres, i les .que s'estan mitja hora
al trapezi enganxades per les dents. El que
no hagi vist unes eleccions a Alemanya no
es pot fer càrrec del que això representa
ni com les dones es creixen i es multipli-
quen davant dels marits i dels amants.

Jo recordo que fa deu anys vivia a Ber-
lín i em vaig trobar amb un d'aquests im-
portants esdeveniments polítics ; la meva
casa era em el cor del barri jueu mudat,
les barberies, les manicures, les floristes,
els venedors de postals pornogràfiques i tots
els capitalistes eren jueus. L'amo de la casa
on vivia jo, era el més jueu de tots; jo sóc
un partidari del semitismo, i crec que entre
aquesta gent hi ha el més fort i el més
espiritual del món, perd el personatge al
qual jo pagava cinc cents marcs al mes per
tres habitacions que no les tonnaoé a veure
a la vida, era el Shylocic més de comèdia
que un hom es pugui imaginar. Em el mo-
ment electoral, encara que la meva obliga-
ció era assabentar-me una mica del que
passava, jo vivia completament distret i tant
se me'n donava que guanyessin els uns com
els altres. Els cartells de propaganda amb
grams ninots expressionistes i amb urnes lle-
tres de diabòlica negror, em feien una mica
de mareig, me'ls trobava a tot arreu i no
podia menjar una costella de porc amb una
relativa tranquillitat.

Procurava evitar la gent, i em passava
les hores mortes al Zoo mirant les dife-
rents espècies de cangurs, i un Ós molt
amic meu, que s'havia tornat boig per man-
ca d'aliments adequats.

Malgrat això no em vaig poder sostreure
de les emocionis polítiques, gràcies a una
minyona que tenia el famós jueu i que em
feia el meu servei domèstic. Aquesta bona
noia, tres dies abans de les eleccions, es-
tava completament fora de si, i si jo escri-
via a la meva cambra, em venia a destor-
bar vulgues no vulgues, carregada de pa-
quets de premsa, de llistes absurdes i de
càlculs maquiavèlics que ella mateixa escri-
via a màquina, les estones que l'amo se
n'anava amb un gran barret de copa, a
comprar dues lliures de figues seques i a
contemplar les cames de les noies del barri.

El dia en el qual era qüestió d'anar a
votar, la minyona em va comparèixer a les
vuit del mati amb un líquid que en deien
cafè amb llet, una llesca de pa negre i una
pomada infernal disfressada de confitura.
Jo no he vist mai urna alegria tan gran
com la que aquella xicota tenia als ulls.
Era el primer any que votava, i em va
comunicar en secret quina era la candida-
tura a la qual ella havia ajudat amb la
seva modesta cooperació. Resultava que ha-
via votat el candidat del partit demòcrata.
Aleshores aquest partit era el partit dels
jueus i de les grans firmes bancàries, el
partit digmíssim del BerIiner Tageblatt. Era
naturalment el partit al qual pertanyia l'amo
de la casa. I el curiós és que aquest ban
senyor havia ofert a la minyona un parell
de mitges si votava els demòcrates, i ella
havia refusat pomposament, dient que ella
no es venia el vot i més aviat era de con-
viccions comunistes ; però després, repensant -
s'hi, va veure que en consciència havia de
votar els demòcrates, i així ho va fer, naco-
manant-me un secret absolut, i que sobretot
no ho sabés l'amo.

Davant d'aquest exemple d'honradesa po-
lítica se'm va trencar el cor, i fins vaig estar
temptat de comprar -li el parell de mitges,
però no ho vaig fer, perquè la noia era una
mica primària, i hauria interpretat com una
insinuació allò que en la meva consciència
no era res més que un homenatge desinte-
ressat.

JOSEP MARIA DE SAGARRA

BRINS NOVETATS EN
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Soulac i la Pointe de Grave
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La caiguda d'Irigoyen
Les eleccions a Alemanya són una cosa

complicadíssima. Fora d'Alemanya, hom
no té idea de la complicació, dels càlculs
i operacions aritmètiques que calen l'ende-
mà de les eleccions per saber qui ha sortit
elegit entre els 7,115 candidats presentats.
El procediment nostre, de qui té una ma-
joria de vots guanya, és segurament als
ulls dels alemanys un joc pueril, propi d'un
poble llatí, però no d'un poble que ha

inventat uns flascons per l'aigua dentífrica
que deixen caure una gota cada 33 segons
i mig i embolica les capses de llumins amb
paper. A Alemanya les coses més senzilles
cal complicar-les perquè les entenguin els
alemanys. Això, que passa amb totes les
coses de la vida, des del bitllet del trámvia
a les claus de casa, s'esdevé també amb les
eleccions. Res de tirar una papereta a una
urna amb el nom d'un senyor que sortirà
diputat si ha tingut més vots que l'altre o
s ha sabut manejar millor l'art de la tu-
pinada. Això és massa clar pels alemanys.
L'elector alemany, al mati del dia de les
eleccions, tira a l'urna, amagat dintre una
cabina, una papereta amrb un número que
correspon a una llista de noms que un par-
tit ha presentat per aquella circumscripció.
Cada 6o,000 vots que la mateixa llista obté,
és un candidat que surt triomfant per l'or-
dre de la llista. Si la llista ha obtingut
200,000 vots, han triomfat els tres primers
noms. Però, i els 20,000 vots que sobren?
Aquests no es perden ; poden utilltzar-se
de dues maneres : en la mateixa circums-
cripció, si dos partits han acordat i notifi-
cat prèviament la fusió de les seves llistes
per adjudicar-se el sobrant, o bé computant
aquest en la llista central del candidat amb
l'objecte de sumar les fraccions que sobren
de les circumscripcions. Com que les fu-
sions o acords entre els 26 partits que pre-
nem part en les eleccions no són els ma-
teixos en totes les circumscripcions, sinó
que han arribat en les eleccions d'ara a
565 combinacions diferents, després d'unes
eleccions pot resultar impassible saber de
seguida els resultats definitius. Per a tenir
aquests cal passar uns dies, esperar que
l'oficina central de l'Estat hagi fet els càl-

i^-	 La cara,
espill de la salut

Un rostre pàl-id, demacrat, flac i
trist, denota un organisme dèbil, ra-
quític, esgotat.

Quins als veure's així prenen el
Fosfo - Glico - Kola Domènec
regeneren la seva salut, tonifiquen els
seus nervis i canvien el seu rostre de
dia en dia, fins veure aparèixer els co-
lors sans que signifiquen vida, salut
i alegria.

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

per les Arts Gràfiques

y111.r$, t, l ni wwr, 4. saaeuau

idllet 15324 • Apartat 04
ittwdf t4fT*flw DANIILS

culs necessaris i posat en clar els vots que
han sobrat i com són aquests utilitzats.

Però al cap d'uns dies, l'elector alemany
veurà publicat en el seu diari unes taules
pitagòriques, plenes de noms de circums-
cripcions i partits, creus, asteriscos, apòs-
trofs, guions i tota mena de signes cabalís-
tics, en les quals, si sap desxifrar-les, podrà
llegir el resultat exacte de cada partit i
encara hi trobarà el nombre de les candi-

datures que han estat tirades a les urnes
de tot el país .amb dibuixos i escrits alle.
gàrics i classificats aquests últims en vers
i prosa.

Les eleccions donen a Berlín un aspecte
de festa major o de carnaval. En aquests
dies d'abans de les eleccions, la ciutat sem-
bla preparada per a rebre la visita d'un
personatge reial. Dels balcons pengen ban

-deres vermelles, de la República i de l'Im-
peri ; pels carrers, al vespre, les manifesta

-cions passen una darrera l'altra amb bandes
de música. Només els .automòbils de la
policia, amb llurs clàxons estridents, de
bomba de foc, desfan de tant en tant aques-
ta illusió.

Els partits polítics alemanys posen al
servei de la propaganda electoral tota la
fantasia combinada amb la tècnica alema-
rnya. 'El míting electoral ha passat a segon
terme. La ràdio, el gramòfon, l'altaveu,
l'avió, el cinema parlat, l'han gairebé arre-
conat. Per a sentir les primeres figures dels
partits no cal moure's de casa. Des del
balcó, des de la terrassa del cafè, hom pot
sentir com Stresemann parla. No és una
veu d'ultratomba, sinó d'una placa de gra

-mòfon amb un alt parlant que el Partit
Popular, del qual Stresemann tou cap, uti-
litza com a propaganda del partit. Els na-
cionalistes, que disposen de la primera casa
productora de cinema d'Alemanya, han
anat més enllà : les primeres figures del
partit han parlat als electors per mitjà del
film. Així, demés que sense moure's de
Berlín han fet arribar la seva veu a tots
els recons d'Alemanya, els oradors no han
perdut la serenitat davant les interrupcions
dels contraris.

Els comunistes han mobilitzat uns equips
d'oradors que van pels patis de les cases.
En un d'aquests patis, a l'orador comu-
nista, que ha dit tant mal com ha pogut
dels altres partits, li aboquen una galleda
d'aigua. L'orador no s'immuta i procura
treure partit d'aquesta situació, cridant

— Veïns, ja ho veieu, entre tants només
un que no és comunista. La victòria és
segura.	 t

Després d'aquest pinyol fuig corrents per-
què no l'agafi el xàfec que segurament li
cauria al damunt.

Els socialistes nacionals o feixistes han
fet girar la propaganda electoral entorn de
l'esclavatge—que diuen ells—, que el Pla
Young significa pel poble aleman y. 'En els
cartells del partit no han mancat les ca-
denes i reixes simbòliques ni la paraula
Llibertat. Cap altre partit no ha parlat tant
de llibertat com els partidaris de la dicta-
dura alemanya

—Wer macht uns frei?
—Die Hitler Partei.
—(Qui ens alliberarà?
—F.1 partit de Hitler serà.)
Aquest lema ha estat repetit pels carrers

de Berlín per una infinitat de gent jove,
que ha omplert camions i més camions
guarnits amb banderes i l'emblema del par-
tit, la creu antisemita, i ha cridat demanant
llibertat i dictadura.

La policia alemanya aquests dies té servei
extraordinari. Quan esdevé una topada en-
tre una manifestació nacionali3 a i una de
comunista, i això pot passar a cada can-
tonada, recorre a l'ajuda dels bombers i les

mànegues d'aigua. Llevat de l'ordre públic,
la policia ha pres les mesures necessàries
per a garantir la seguretat dels oradors i
públic dels mítings. El cap de policia de
Berlín, per exemple, ha prohibit els cen-
drers en tots els locals on es celebressin
actes electorals. El de Breslau, més previ-
sor encara, ha ordenat que en aquests lo-
cals la cervesa només podia ésser servida
amb vasos de cartó. En altres ciutats ale-
manyes, s'ha prohibit la celebració de reu

-nions públiques en els locals que no tin-
guessin les cadires agafades a terra o unides
entre elles.

EI Partit de l'Estat, com a partit nou,
ha trobat de totes maneres una idea també
nova i més alemanya per evitar incidents en
les seves reunions. En els cartells anunciant
els mítings ha posat una nota dient : ((Pro-
hibida l'entrada als comunistes i naciona-
listes.o I els afiliats a aquests dos partits,
com a bons alemanys, han fet cas de la
nota i no han anat a moure soroll en les
reunions del Partit de l'Estat. Si aquesta
idea prospera, en les eleccions vinents els
policies podran ésser substituïts per uns
cartells amb advertències per l'estil.

t**

Un diari polític alemany comenta la uni-
tat d'opinió italiana. Diu així : «Un italià
un antifeixista furiós. Dos italians : parlen
del feixisme. Tres italians : tenen por de
parlar entre ells del feixisme. Quatre ita-
lians : feixistes entusiastes.)) A Alemanya
s'esdevé tot el contrari d'Itàlia. Per para-
doxal que sembli, un alemany és absolu-
tament igual a un altre alemany, i és pro-
bable que sigui idèntic a un tercer alemany,
perd aquests tres alemanys reunits opinen
de seguida completament diferent l'un de
l'altre. Sols així s'explica la gran quantitat
de partits, vint-i-sis, que han pres part
en aquestes eleccions. Entre ells «Partit
contra l'alcohol», «Partit econòmic de la
classe mitja intellectuab,, «Partit dels sen-
se feina», «Partit per la reforma dels llo-
guers», «Partit dels propietaris d'immo-
bles, etc. En una ciutat d'Alemanya, no
recordo ara on, en aquest últim partit es
produí una escissió : els propietaris de cases
amb calefacció central es separaren dels
que tenien calefacció per estufes.

Algun d'aquests partits no arriba a tenir
els vots necessaris per a treure un diputat
i es queda sense representació parlamentà-
ria. Malgrat això, és segur que en les vi-
nents eleccions tornaran a presentar llistes.
Mentre hi ha vida hi ha esperança.

A les oficines d'aquests partits de tant
en tant hi truca algú. 'En una d'elles es
presenta un jove i demana un programa.

—Teniu interés pel nostre ideari polític?
—pregunta el secretari amatent.

—No, sóc colleccionista de programes de
partits. Ja en tinc dos àlbums plens.

El partit a Alemanya és una organització
que es preocupa i vetlla pels seus electors.
No els convenç a força de paraules, sinó
d'arguments, de fets. Al matí de les elec-
cions, el partit va a buscar els electors a
domicili i els duu en automòbil a complir
el seu deure de ciutadania. Mentrestant,
abans de les eleccions, el partit ha fet per
l'elector tot el que pot fer un partit ale-
many : l'ha informat de la circumscripció a
què pertany, com deu votar, quins docu-
ments té de dur per a identificar la perso-
nalitat, etc. En un país on cada interruptor
elèctric duu un rètol que diu «Llum», i
cada timbre una plaqueta esmaltada que
diu : «Timbren, és molt lògic i natural que
un acte de més transcendáncia que encen-
dre un llum o tocar un timbre no pugui
dur-se a terme si abans no s'han llegit ins-
truccions iben clares i concretes, iEl partit
socialista — com a Barcelona la Lliga 

—àdhuc ha recomanat als seus electors les
hores millors per a votar : de nou a deu.

—d què, el vostre marit—pregunta una
dona a la d'un obrer sense treball—, tindrà
feina després de les eleccions?

—No ho sé pas ; però sí que el que tin-
drem serà més gana. Ens ham posat tanta
aigua a la boca durant Ja campanya elec-
toral...

OCTAVI ARTIS

Berlín, 13 setembre.

EI resultat de les eleccions

Cal no oblidar que la dissolució del
Reichstag fou motivada per una qüestió de
política interior : la decisió del Govern Bru

-ning d'aplicar les facultats extraordinàries
de la Constitució, facultats que equivalen
a la dictadura, per a resoldre la crisi finan-
ciera del pafs, o sigui el desnivell del pres

-supost, que està molt a prop deis mil mi-
lions de marcs.

Aquesta qüestió i l'atur forçós han estat
els principals factors de les eleccions.

: aprofitant la crisi financiera i econò-
mica ham vingut els racistes de Hitler i els
nacionalistes de Hugenberg i han dit al
poble que de tot en tenia la culpa el «Dik-
tat» de Versalles i el pla Young que regula
el pagament de les reparacions. I han vin-
gut els comunistes i han dit que de la
guerra i del Tractat de Versalles i de les
reparacions en tenia la culpa la burgesia.

Resultat : han guanyat els partits extre-
mistes : els racistes i nacionalistes de tota
mena i els comunistes. Era previst, però
no en aquest grau.

El cinqué Reichstag de la República serà
pitjor que els quatre precedents. Amb
aquest Parlament serà gairebé impossible
dr governar. No hi ha més remei que refer
la coalició i, si és possible, la gran coali-
ció, la unió dels partits moderats amb els
socialistes. Però contra la coMaboració dels
socialistes sorgiran mil obstacles.

De bones en bones, la força del Reichs-
tag nou és suficient per salvar el règim,
però les querelles d'alemanvs són tan llar-
gues i complicades que podria molt ben ser
que la revolució no tingués espera ni tanta
paciència. Qualsevol intent per part dels
reaccionaris provocaria la guerra civil.

Ja tenim una dictadura menys. Irigoyen,
el President dictatorial de la gran Repú-
blica Argentina, ha caigut, seguint la llei
fatal de la inestabilitat dels règims de força.
Tard o d'hora els arriba el dia de llur cai-
guda, el dia que ha arribat ja per al d'Iri-
goyen.

EI cas de l'Argentina era tot especial.
Molta gent que ha passat per aquell país
en aquests últims anys, s'exclama ara, en
llegir els diaris : «Però, hi havia dictadura
a l'Argentina ?», car el país donava la sen-
sació d'una perfecta normalitat.

Irigoyen

Irigoyen no era el tipus de dictador vene-
zolà, sanguinari com una fera ; no era el
tipus del dictador mexicà, enamorat de la
guerra com una walkyria joiosa ; no s'as-
semblava, tampoc, al tipus de dictador bal-
cànic, organitzador d'una policia criminal
com la que el govern iugoslau fa actuar a
Macedónia. '.Era, senzillament, un dictador
embriac de poder ; un home gris, sense altre
talent que el que cal per a robar des d'un
indret privilegiat.

El país d'Amèrica que ha copiat amb'
més esperit d'escola el clàssic procediment
del pronunciamiento espanyol, és Mèxic.
A l'Argentina ens han copiat una altra co-
sa : l'art de no complir les lleis, l'art d'apro-
fitar la legalitat existent en benefici d'una
camarilla.

Amb tal de disposar de tots els ressorts
de govern ; amb tal de tenir el país sencer
a les seves mans ; amb tal d'organitzar
grans negocis, fer grans concessions pro-
ductives, disposar del mecanisme electoral
i judicial, Irigoyen estava content. Es per
això que a l'Argentina hi havia llibertat de
Premsa, llibertat d'associació i de reunió,
llibertat de propaganda, iEl president Iri-
goyen, més que una dictadura, havia esta-
blert un sòlid cacicat.

A diferència d'altres dictadors, Irigoyen
no havia estat exaltat a la Presidencia per
un pronunciamiento, sinó per la voluntat
nacional manifestada pel sufragi popular.

Veritablement, Irigoyen gaudia en aquella
època d'una gran popularitat. El seu par-
tit obtingué urna majoria definitiva: 827,000
vots, contra 467,000 que sumaven tots els
altres partits. Però aquesta popularitat ha-
via anat afeblint-se molt sensiblement. IEn
les últimes eleccions sols havia tret 647,000
sufragis contra 744,000 dels seus adversaris.
Això li minà els ciments, ]'isolà dels seus

QUAN TOTA LA FAM

EL PARE
aprofita la única ocasió de la seva vida en

la qual el seu vot val alguna cosa

LA FILLA

s'absté de votar perquè els interventors uo
són el seu tipus

ministres i li creà la situació que ara acaba
de liquidar-se violentament, a partir de
l'enèrgica manifestació d'estudiants que tot-
hom recorda.

Un dictador que cau no és res d'extraor-
dinari ; tots cauen un dia o altre. La cosa
extraordinària, per constituir un interessant
fenomen polític, és que el poble argentí, que
amb tant d'entusiasme posà la Presidència
da la República en mans d'Irigoyen quan
tenia fe en aquest home, hagi sabut reac-
cionar contra oIl radicalment, tan bon punt
els seus actes han demostrat que era indig-
ne d'aquella confiança.

Comparada aquesta actitud amb la pro-
longada passivitat dels argentins durant la
dictadura terrorista de Juan Manuel de Ro-
sas, acusa un notable avenç en l'educació
política d'aquell poble.

Irigoyen no ha aconseguit enganyar els
seus governats amb el manteniment d'un
ample règim de llibertat. No n'hi ha hagut
prou amb Premsa sense censura ni amb
]'imperi de la llei escrita. IEl poble argentí
exigia, demés, una decència política que
hom no veia en els actes del President. Vo-
lia, a més a més del Dret promulgat, Jus-
tícia. I com que no la hi donaven, se l'ha
presa.

La sensibilitat política d'un poble es pa-
lesa en aquesta repugnància per les enga-
nyoses aparences, que tant enalteix ara 1a
nació argentina. Irigoyen havia arribat a la
Presidència per via constitucional; però ha-
via aprofitat la gran majoria parlamentària
que la voluntat popular li donava, per a una
sèrie d'inconfessables actuacions personals.

Els fets han demostrat que de Rosas a
Irigoyen el temps no s'ha escolat en va.

En i8to, l'Argentina lluità eficaçment
contra la injustícia exterior i proclamà la
seva independència nacional. Avui, acaba
de guanyar una batalla, més definitiva en-
cara, contra la injustícia interna.
Un cop de força podrà posar encara aquest
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Uriburu

gran país a les mans arbitràries d'una per-
sona. Però aquesta persona ja salbrà per en-
davant la fi que la dignitat nacional dels
argentins ]i té reservada.

Vet aquí un bell exemple per al país que
s'ufana d'haver-hi portat una cultura i una
llongua.

ARTUR P'ERUCHO

1 L 1 A V 0 T A (Del Simplicissimus)

EL FILL

no pot anar a votar perquè ha pres part en

la campanya electoral
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L4 MINYONA

rep la candidatura tancada dins d'un sobre;
el vot ha d'ésser secret per tothom.

DES D'ALEMANYA

Unes eleccions vísfes de prop
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^ LES LL E T R E S
MARIA= T ERESA Rabelaîs en cataIà VAR IETATS

Confe inèdi4 de JOAN MÍNGUEZ	 Niefzsche al dominí públic
Aquell gran moviment d'idees que la des-

coberta de l'antiguitat produí en l'Europa
del segle XVI, el Renaixement, havia de
donar un dels fruits més curiosos de l'espe-
rit humà : François Rabelais.

Frare que passa dels caputxins als bene-
dictins, penja els hàbits per fer-se metge a
Mctntpeller, acaba de rector de Meudon i
renuncia a la rectoria poc temps abans de

Aquest autor, d'una em-
premta tan considerable en
la literatura francesa, té un
fidel servent entre nosaltres
el senyor Lluís Faraudo de
Saint-Germain, de la aSo-
ciété des Etudes Rabelai-
siennes,, el qual ha publicat
fa poc, en edició limitada
(ii exemplars en paper japó,
140 en paper de fil) una tra-
ducció catalana del Gargan-
tua, i sembla que aquest
llibre anirà seguit un dia o
altre de la traducció del Pan-
tagruel. Ja abans, el mateix
erudit bibliòfil, que signa
amb el nom de Lluís Dez-
tany, havia publicat, també

morir, Rabelais ha viscut segles voltat d'urna 	 en edició ]imitada, Les grans e inestima
llegenda farcida d'anècdotes tendint a idea- bles 'Cròniques del gran e enorme gegant
tificar-lo amb la seva obra, o millor dit, Gargantua, i, en edició corrent, els capítols
amb la forma exterior d'aquesta obra ; sort de l'educació de Gargantua, dintre la col-
que no és pas única em la història de la lecci8 eMimerva» que editava el Consell de
literatura : en la memòria popular es con-	 Pedagogia.
fonen tot sovint l'autor i la seva creació El poc que hem apuntat més amunt sobre
més popularitzada. L'epitafi que Ronsard el llenguatge de Rabelais no dóna segura-
dedicà a Rabelais pot haver influït, venint ment prou idea de les dificultats que repre-
d'un contemporani, a la solidació d'aquella senta la seva traducció. Es una feina que
llegenda. Però sembla que la més rigorosa exigeix tota una vida, i quasi afirmaríem
crítica històrica doni la raó a Brunetière que la del senyor Lluís Deztany hi ha estat
quan sostenia, fa prop de cinquanta anys, consagrada. L'abundància i la imaginació
que Rabelais havia posat tota la seva follia verbal del satíric i polemista del segle xvt
en els seus llibres i, al contrari, en la seva són, la deu d'innombrables paranys. Per sort,
conducta un seny, o almenys un bon sentit com fa notar el traductor en el pròleg, el
exemplar. Indubtablement, la vida de Ra- francès de Rabelais té molts més punts de
belais no fou la d'un sant, perd tampoc 1 a contacte amb el català que no pas .amb el
de l'original del seu Panurg.	 francès actual. E1 manlleu constant que fa

Hem parlat més amunt de la forma ex- Rabelais de paraules pertanyents als parlars
terror de la seva obra, volent referir-nos occitarns ha facilitat la tasca del traductor.
amb aquests mots a l'aspecte més superfi- Però, entenem-nos bé, la hi ha facilitada per-
cial, ]'immediatament copsable d'ella, el que què aquest és un rebuscador i lector de tex-
ha infós llur significació .als adjectius den-	 tos catalans antics, en els quals 'ha pogut
vats de Gargantua i de Pamtagruel. 	 trobar nombroses correspondències, testimo-

E1 coneixedor de Rabelais sap que el pan- niades per l'assaig de glossari que clou el
tagruelisme de què són plens els seus llibres proomi r per les erudites i copioses notes que
no fa únicament referència a la carn, sinó eruiqueixen la traducció. Si aquesta per ella
també a ]'esperit; que la voracitat rabele-	 sola no ho fes ja prou, el glossari i les notes
signa no és exercida únicament pel que fa desmenten una afirmació massa modesta del
a la nutrició i a les altres funcions fisiolò- senyor Deztany demanant la limitació del
giques, sinó que és també una voracitat de dret dels espontanis a empendre treballs d'a-
saber, de compondre. La seva disbauxa és questa mena i considerant-se ell entre els
de gran erudit, que barreja l'observació i la espontanis.
imaginació. Home del Renaixement com el	 Al contrari, creiem que ha' de prosseguir
que més ho sigui, enciclopedista avant la l'obra que ha començat, donant-nos, tan de
lettre, vol conèixer-ho tot, tenir de la cièn-	 pressa com l'enormitat de la tasca ho reque-
cia del seu temps l'explicació de tots els reix, l'edició catalana del Pantagruel. Si, com
fets de la Naturalesa, i, alhora, vol fruir ci senyor Deztany fa notar; no som benefi-
de la vida, creient com creu que res no ciaris d'una traducció contemporània de Ra-
supleix una bona naturalesa.	 belais, perquè l'aparició d'aquest coincidí

En aquella curiositat universal i en aques- amb l'eclipsi de la nostra ja obscurida per-
ta creença basa les seves idees sobre I'edu-	 sonalitat nacional, graó que és la mateixa

cació de Gargantua. Els capítols en què per què ens manquen tantes altres incorpo-
Rabelais exposa el seu programa pedagó- racions, ara que procurem rescabalar-nos de

gic, són una sàtira violenta i alegre de I'edu-	 tot aquest temps .perdut és hora de tenir
sació escolàstica, ((pedantesca, plena de pue- també el Rabelais en català.
rilitats laborioses i complicades que sem-
blaven fetes expressament per bastardejar
els bons i nobles esperits,. Em mig de la
caricatura, dels excessos verbals, de la gro-
lleria, aquestes pàgines sobre l'educació del
jove gegant són veritablement d'un precur-
sor. Però cal anar amb compte amb aques-
ta paraula. Quan un autor és objecte de
massa comentaris, o de la idolatria dels co-
mentaristes, perilla de veure's atribuïdes tot
d'intencions que no ha tingut. (Un tal Gin-
guené ha volgut fer de Rabelais un precur-
sor de la Revolució francesa!)

Al costat d'aquella sàtira de l'educació,
n'hi ha moltes més en Rabelais. La vio-
lència del seu llenguatge i els objectes de
la seva sàtira bastaven, en aquell temps,
per portar un home a morir cremat de viu
en viu. Potser la seva facècia grassa era
una màscara amb què dissimular els seus
atacs. D'altra banda, Rabelais va saber pro-
curar-se bons costats, començant pel ma-
teix rei, Francesc I. Segurament aquest
veia amb gust els atacs de Rabelais a la
Sorbona, la Facultat de Teologia de ]'època,
sotmesa a la influència de Roma. El privi-
legi excepcional que aquell rei atorgà a Ra-
belais obeïria, doncs, al mateix esperit gal

-licà que li feia crear el Co pegi de França,
la Facultat més lliure d'Europa.

Però no ens enganyem, els atacs de Ra-
belais van més endintre que als homes o
les institucions ; no ataca el dogma, potser
hi creia i tot, però la seva doctrina d'exal-
tació de la Naturalesa és precisament la
rehabilitació de tot el que l'Església con-
demna amb el nom de concupiscència.

En opinió de molts, tota la filosofia de
Rabelais val pel seu art. Però el seu art
no és entès com a forma harmònica i equi-

Retrat anònim contemporani de Rabelais,
conservat a la Biblioteca de Ginebra.

librada ; al contrari, la seva principal ca-
racterística és l'abundància, la torreneiali-
tat, àdhuc l'excés. Excés en tot. Aquella
voracitat de què parlàvem més amunt li
ha fet un llenguatge especial, que a hores
d'ara resulta incomprensible per a la ma-
joria de francesos. Ha arreplegat tots els
termes dialectals i d'oficis, restes de la llen-
gua d'oc, mots grecs i llatins, argot dels

rodacamihs, paraules forja-
des per ell mateix... Amb
aquests elements ha creat
un idioma, l'ha vivificat amb
la saba popular, alhora que
el dotava d'aquells elements
erudits que la formació po.
pular havia deixat perdre.
Un altre excés de Rabelais
és la grolleria. No és pas
una lectura per a persones
massa delicades ; hi ha mo-
ments en què estranyaria
que un home tan cultivat
com el] tingués tan grans
fallides del gust, si no tro

-béssim d'altres exemples per
l'estil en obres contemporà-
nies seves.
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R61a. del Centre, 33
Passaf9e Bacardí. 2

Just CABOT

Viles i més viles, entre el xerricar dels
riells. Camps endormiscats, llogarrets amb
música de sarau, andanes constellades de
jovenetes que van a l'estació com anirien al
port, tan sots per anticipar-se el sabor de
l'evasió. Malenconia del viatge, les tardes
de diumenge! Sentiu que ni vós ni el tren
no teniu el dret de profanar la pau d'a-
questa tarda sense gatzara ni fum de fà-
briques.

Cada ambient troba en nosaltres una con-
cordància, i aquest perfum d'ègloga lliga-
va en mi sens dubte amb una època recu-
lada : admès això, la meva malenconia
hauria estat purament reflexa, condicionada
a l'enyorança dels anys jovenils. Fos com
fos, me'n sentia tot jo penetrat; hi contri-
buit tal vegada un desballestament diges-
tiu. Un plet cançoner em duia a la capital
per a entrevistar-me amb l'advocat de la
part contrària. La nit abans m'havia atu-
rat al castell dels Fontgerda per a assistir
a la cacera. No me n'havia pogut eximir
la invitació del meu aristocràtic client era
d'un laconisme gairebé comminant, tenia
aquell to dels amics que us fan esllomar
sota el pes de llur superioritat. Vaig com

-plir, vaig cavalcar, vaig dispensar, ben ge-
nerosament, uns quants consells jurídics
que em foren solicitats pels companys de
cacera. Llevats com érem a trenc d'alba,
acollírem amb un gran sospir l'àpat que
ens rescabalà de la fatiga, un dinar copiós,
pròdig en libacions i en històries amables.
Jo seia al costat de la baronessa i quan,
més d'una vegada, el seu genoll topava amb
el meu, ella va semblar-me poc amatent a
interrompre el contacte fortuit. Aquesta per-
sistència arribà a sorpendre'm ; la sereni-
tat de ]'esguard d'ella desarmava ; en canvi,
feia sospitar una generosa autonomia ce-
dida a cada part del seu cos.

Potser doncs, en aquesta boira malencó-
nica del vagó, on jo em sentia çom em-
bolcallat de cotó fluix, coincidien també els
vapors del dinar, el pebre de les històries
de cacera i l'afalac d'una possibilitat con-
jugal amb la baronessa, que em vengés de
les impertinències del marit... Tot de sobte
es posà a ploure. Un ruixim espès, aplo-
mat, com un plor contingut hores sence-
res.. l'aviram, les guardabarreres
s'arraulien, el verd de l'herba prenia una
brillantor de licor. A frec de finestra, s'em-
paitaven els pals del telègraf pel daler d'es-
capar" àls ulls del viatger, avergonyits per
la penúria de llur fusta que el xàfec posava
a nu. r

En una treva d'aigua, el tren s'aturà
bruscament. Algun imprevist? Damunt el
vidre entelat per íes gotes, els meus dits
desbrossaren .un caminet pels meus ulls.
I vaig reconèixer, sota l'esgrogueïment
crepuscular, la caseta del 'baixador, els xi-
prers del cementiri de X., la (lóbrega blan-
cor de la pedra que la humitat feia més
descarnada. Agreujava la solitud del meu
compartiment la pesantor d'aquell silenci.
Vaig sentir-me sobtadament envaït per un
desassossec singular, aquella vaga inquie-
tud que us fa inquirir entre els esdeveni-
ments del dia l'espina que causa la contra-
rietat.

Pcl sotrac de l'arrencada, vaig alçar els
ulls. Una dona s'instalaava al meu compar-
timent i, de puntetes, acomodava el sac de'

mà que duia per tot bagatge. Probable-
ment l'únic viatger que havia obligat la
locomotora a aquell breu parèntesi. El tedi
em va permetre d'examinar -la a pleret : era
alta, esvelta, un capell fosc li ombrejava el
front. No lletja, en definitiva, però emana-
va d'ella un aire de morbidesa, un esll an

-guiment que deprimia l'enravenament del
bust, l'oval delicat del rostre i la candidesa
del coll, d'on una cadeneta suspenia una
Verge de nacre.

En un trajecte ensopit, la presència d'una
joventut femenina sol desvetllar la`loquaci-
tat del viatger més sorrut. Més d'una ve-
gada vaig dirigir -li bruscament la mirada,
per si una coincidència dels nostres ulls
donava peu a una frase banal. Però l'ac-
titud d'ella no era ni tan sols hostil: la
sentia absent, despullada de tot interès.
Aquesta constatació afegí a la meva defe-
rència una mica de pietat.

Sempre he procurat ésser franc amb mi
mateix ; •sí una dona m'ha plagut, no he
pas inventat un enamorament que als meus
propis ulls justifiqués el desig, i en fes una
passió honorable com la meva posició so-
cia]. Fou, doncs, ben sincerament que em
ella vaig reconèixer quelcom, si no fami-
liar, almenys no del tot inèdit. Les seves
faccions? evidentment no, com no ho era
el to de la seva veu, que no podia sinó
conjecturar. ¿D'on venia, doncs, aquell
aire de cosa coneguda que jo respirava en
ella?

Aquesta curiositat, que el seu mutisme
fomentava, anava esdevenint turmentadora
per a mi; jo necessitava un nom que em
calmés el desfici, que em permetés de si-
tuar-me per damunt d'ella amb l'ascendent
de la informació. Era aquella estúpida cu-
riositat a la qual un meu oncle devia la
sordària d'ençà que, a ]'escola, amb un
llapis havia volgut experimentar la certitud
de la dita : «M'entra per una orella i em
surt per l'altra..,» La mateixa curiositat,
també, que enteranyinà un avi meu en una
grotesca conspiració, que li costà l'afuse-
llament.

Qui diastre podia ésser? Una sobtada
estrebada dels trens m'afavorí : el sac de
la veïna rodolà als meus peus sense que
ella s'immutés ni quan, en ajupir-nos si-
multániament, els nostres caps toparen. Tot
farfollant una excusa, li aillarguf el sac
que ella em regracià amb un simple gest
de llavi. I ja els meus ulls havien tingut
prou llestesa per llegir la tarja adherida.
Deia així : Maria-Teresa Boutroux.

Vaig quedar espalmat. Involuntàriament
vaig aclucar als ulls.

A Weimar s'ha celebrat fa pocs dies el
trentè aniversari de la mort de Nietzsche.
Segons la llei alemanya, aquest termini mar.
ca l'entrada de la seva obra al domini públic.
A Alemanya, des de fa anys, les associacions
d'escriptors lluiten perquè el termini sigui
prorrogat a cinquanta anys.

L'hereu dels drets de les obres de Nietzsche
era una senyora, frau Foerster-Nietzsche,
germana del filòsof, molt vella, arruïnada
per la inflació i que consagrava els pocs di-
ners que tenia a mantenir el Nietzsche-Ar-
chiv, a Weimar. La pregunta que ara es fa
tothom, és quina serà la sort d'aquests
papers, molts dels quals són inèdits.

Encara no s'ha publicat cap edició crí-
tica de les obres de Nietzsche. Sembla que
la Universitat de Jena es disposa a fer-ho
en collaboració amb l'esmentat Arxiu, així
com la publicació d'una bibliografia com

-pleta.
Afegim, com a dada curiosa, que la ger-

mana de Nietzsche deu ésser racista con-
vençuda. Compta en el seu haver un volum
d'extractes de l'obra del filòsof, del qual
han estat bandejats tots els judicis desfa-
vorables a Alemanya, i ja se sap que Nietz-
sche n'escriví de terribles.

La biblio£eca del suïcidi
Es indubtablement a Alemanya on es tro

-ben les coses més impensades. Sobre les
matèries més rares i que nosaltres—frívols
llatins, com ens diria Baroja—no tindríem
en compte, hi ha una bibliografia abundosa.
Ara fa poc, la ciutat d'Augsburg ha com-

prat al Dr. Hans Rast, de Westheim (Ba-
iera), la seva biblioteca, composta de qua-

tre mil peces, entre llibres i manuscrits,
referents al suïcidi, i l'ha incorporada a la
biblioteca pública de la ciutat, on oferirà
ampla matèria als aficionats a les qüestions
psicològiques.

De totes maneres, el Dr. Rost seguirà
ocupant -se del suïcidi i de• les seves causes.
Ja se sap que aquesta psicosi està particu-
larment estesa en l'Alemanya actual.

NOVETATS
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Vaig conèixer Lucien-Paul Boutroux tres
anys enrera, poc abans de la seva mort.
Lligat a una Societat de construccions, el
seu nom era ja per a mi molt familiar, i
ho esdevingué oncara més quan, a frec de
la quarantena, es casà amb una joveneta
francesa, que havia conegut a Vichy. IEl
casori fou una decepció sorollosa per a unes
quantes mares de X., i al Círcol Mercantil
hem agità el tema del xovinisme francès.

M. Boutroux era un home apacible. El
qualificatiu va prosperar quan la gent re-
marcà l'assiduïtat de ]'enginyer Arnau, Tan
cordials varen esdevenir les relacions entre
els dos homes, que l'enginyer no trigà a
ser nomenat gerent de la Societat. I ales-
hores, és clar, l'adjectiu «apacible» caigué
en desuetud i l'opinió es repartí entre dos
altres, davant de la complaença de M. Bou-
troux.

Aquest acord que semblava perfecte,
una circumstància tràgica el va interrom-
pre. Una tarda que la senyora Boutroux i
ei seu amant havien sortit a passeig, algú
pogué veure que l'auto on vratlaven can-
viava bruscament de direcció i a gran ve-
locitat s'enfilava als roquissers, d'on caigué
feixugament al mar.

I començà un període anguniós pel marit.
IEi sumari, les declaracions, les insinuacions
injurioses als diaris. Tota una pluja de fang
contra la seva toleróncia. Les recerques al
mar foren inútils. Quinze dies més tard,
l'onatge escopí dos cossos consumits, que
hom s'apressà a identificar i a sepultar al
cementiri de X... Sis mesos després, M.
Boutroux es suïcidava a París.

1	 (Seguirà)
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E1 feafre a Londres
En	 traçar	 les característiques	 del	 teatre I culte fervorós a Shakespeare, ni que es ce-

le cada país,	 component una	 com	 si di- lebrin les farses de Shaw, ni que trobin la
uéssim	 geografia	 teatral,	 Henry	 Bidou, millor de les acollides els experiments tea-
'eminent crític francès, ha remarcat la pre- trals del	 Lyric	 Hammersmith	 i de	 1'Arts
ilecció que tenen els anglesos per les obres Theatre Club. De Shakespeare hem vist un
olicíaques o de misteri. Otello magnífic per l'actor negre Paul Ro-
Es cert. Harwood i el popularíssim Wal- beson	 i	 dos	 Hamlets :	 el del	 jove	 artista

ace,	 seguidor,	 amb	 fortuna,	 de les	 petja- anglès	 Grieguld,	 que	 l'ha	 interpretat dins
les de Conan Doyle, són els autors del dia. la més pura tradició shakespiriana, i el del
'he man in possessions, del pri- •
ner, figura al cartell de 1'Am-	 ,  -__	 T_-

1assador des de començaments
l'any, i On the spot, de Wal-
ace,	 va pel camí, al tradicio- x
ial Wyndham, d'assolir un èxit
semblant.	 Es viuen en escena,
'n	 On	 the	 spot,	 les	 lluites
ràgiques	 dels	 contrabandistes
l'alcohol de Chicago, i el per-
>onatge central,	 Tony	 Perelli,
encarnat	 prodigiosament	 per
Tharles Laughton, no és altre
iue el famós Al Capone, cap
fe la més poderosa banda de^
gangsters. Edgar Wallace, ami:
l'habilitat que li han reconegut v
tots	 els	 públics	 del	 món,	 ha 1'	 L
enllaçat els dispars de revò lver t1i

^'	 ^^^^	 I^^^t

_

amb	 un	 conflicte	 sentimental. y -
El seu drama ofereix així un	 t ^i	 tl ^,'J"

loble allicient.
Altres obres del mateix co que

les dues esmentades	 no	 s'han
aguantat,	 però, 'al	 cartell,	 Per
exemple, Traffic. Per què? Per
ésser massa	 eixutes. ;El públic
londinenc és un gran infant i
precisa daurar-li la píndola. Per
això a Londres més que enlloc
triomfen; al teatre, com autors,
les dones.	 Per haver-se atem-
perat	 al	 gust	 britànic,	 miss
Joan Temple ha triomfat amb
Charles and Mary.	 En canvi,
a	 desgrat	 de	 les	 seves	 bones
qualitats, l'obra americana Dis-
honoured	 Lady	 ha	 fracassat;
difícilment	 podíem	 empassar-
nos a Londres aqueixa senyo-
reta ianqui perduda en un ca-
baret clandestí. Una altra obra
nord-americana, Let us be gay.	 Charles Laughton transformat en «gangster»
donada	 al	 Lyric,	 tampoc	 ha
convençut. Culpa de la interpretació, ha dit
algú. No hi ha dubte que la interpretació és,
per a l'èxit, sobretot ací, un element essen-
cial: The first Mrs. Frasser, la comèdia de
Sir John Ervine que es representa fa ja més

El famós «drummen Jack Powell,
del I.ondon Pavillion

d'un any al Haymarket, és un succés per-
sonal de la protagonista, i les revistes de
Cochran deuen igualment llur esclat als in-
tèrprets ; ara mateix, Ada May, Serge Li-
far i Alice Nikitina, la parella Fowler i
Tatuara i l'admirable «drummern J2ck
Powell donen a l'espectacle del London Pa-
villon un relleu extraordinari.

L'afició anglesa pels gèneres policíac i
sensibler no priva que es segueixi rendint

prodigiós actor austríac Moissi, que en fa
una creació potser massa personal. De Shaw
figura al cartell del Savoy El deixeble del
diable i s'han reprès alguns dels seus pri-
mers assaigs teatrals, sense gran importàn-
cia, però força divertits. Finalment, entre
les recerques de Mr. Nigel Playfair al Ham

-mersmith, cal esmentar uña curiosa «impro-
visación d'un jove .austríac, Hams Chlum-
berg, titulada Blau-cel, la representació de
La importància de dir-se Ernest, d'oscar
Wilde, en trajos d'època, una llegenda irlan-
desa del senador W. B. Yeats representada
amb màscares i una obra de joventut de
Pinerq : Dandy Dick, plena de bon humor.
De les de ]'Arts Theatre Club recordem la
comèdia De nou a deu, del matrimoni Stuart,
en la qual tots els personatges són dones
i un problema de família escenificat que no
afegirà gens de glòria al nom del seu autor,
John Van Druten, una de les nostres espe-
rances.

No podem oblidar l'opereta Els tres mos-
queters, amb música de Friml, el composi

-tor afortunat de Rose-Marie, rivalitzen amb
tots els espectacles. Es representen al Drury
Lane, amb un luxe que meravella ; com ve-
dette hi ha, al repartiment, Dennis Ki^ng, al
qual la pel.lícula E1 rei vagabund, interpre-
tada amb l'adorable Jeanette Mac Donald,
ha acabat d'arrodonir l'anomenada. Una al-
tra opereta que s'aguanta com el primer dia
és Bitter-Swet, lletra i música de Noel Co-
ward, que sap com ningú el bé que van per
als anglesos les coses agre-dolces.

Prou per avui. Tenim anotades, encara, un
munt d'obres de guerra. Cap, .però, excep-
tuant Suspense, de Patrick Mac Gil!, ha reei-
xit. El cas de Journey's End no es repetirà
fàcilment. El mateix Sherriff, que ha tingut
amb la seva segona producció un gran des-
engany, se n'haurà ja adonat.

EnwARD R'EEVÌE

Londres, io setembre 1930•

•, UL

Mímica i TeatreFOO LiOO G°3Q ilQ

Presentació de la companyia
Amb 1a presentació de la companyia

d'Irene Alba al teatre Poliorama, ja tenim
inaugurada la temporada de tardor en els
dos teatres de les Rambles que fan normal-
ment teatre castellà. Muñoz-Seca, Serafín i
Joaquín Alvarez Quintero, Juan José Ca-
denas, J. J. Cadenas, S. i J. A. Quintero,
Muñoz-Seca... Els mateixos noms, i si fa no
fa les mateixes obres, de sempre. Decidi-
dament, aviat enyorarem el susceptibilíssim

Socorro Gonzàlez

à tossut Benavente. Haurem d'esperar el
ple hivern per veure Marquina, o la prima-
vera per veure alguna cosa dels joves autors
de La casa de naipes, o, què diable!, sentir
alguns versos d'.Ardaván. 1 esmentem Ar-
davín perquè és un autor que, si més no,
a Barcelona no es prodiga massa i en
canvi ja vam anar a estiuejar sobresatu-
rats de

Pos en er talón der Señó voy a dejá un
beso ; cógelo, que es pa ti.

La companyia d'Irene Alba, el dia vint
estrenará La perulera, de Muñoz-Seca.
Mentrestant, ja ens dóna Muñoz-Seca amb
La tatarabuela i Quintero amb Los duen-
des de Sevilla, obres ja estrenades a Bar-
celona la temporada passada. Perd la ren

-trée és la rentrée i el públic omple el Po-
liorama perquè té unes ganes enormes d'a-
loar a teatre després d'uns mesos d'absti-
^téncia. I potser també perquè la companyia
del Poliorama, amb el triangle Irene Alba,
Manuel Perales i Socorrito Gonzàlez, s'ho
val.

En una obra com La tatarabuela, escrita
a la mida d'una d'aquelles actrius velles
que clouen el cicle de les genialitats escè-
niques, Irene Alba tindrà, naturalment, el
paper de més lluïment. Irene Alba, en
aquesta obra, és vella, amb una veu prima
i dolça de molt velleta, amable, amb algun
rampellet de voluntat, molt viva, trempada,
calmosa, condescendent i somrient, però res
anés. No sabem ben bé per què, però ens
sembla que a una actriu gran l'hem de
veure en una obra gran perquè ens agradi
plenament. Es el mal de tots els actors
genials. Quan no representen una obra
genial perden la genialitat. Irene Alba, en
la comèdia triada per presentació de com

-panyia, és una actriu correctíssima, matisa
bé, malgrat una certa cantarella. IEs veu
que el paper li ve petit encara que ho
amagui amb l'ofici.

Socorrito Gonzàlez. Heus ací la sorpresa,
la revelació que ens reservava la compa-
nyia d'Irene Alba. En un pafs on àdhuc
els actors més artistes reconeixen que l'ac-
tor mitjà actual no està preparat per repre-
sentar obres dramàtiques d'alguna delica-
desa, de matisos fins, d'emocions concen-
trades, l'actuació de Socorrito Gonzàlez ha
estat per nosaltres una veritable revelació.

En La tatarabuela, resulta, si no ho és,
una andalusa sense aquelles abrivades de
les andaluses honoràries. D'una dicció molt
matisada i delicada. D'un moviment sobri
i esvelt, gens avalotat, de matisos fins com
la paraula. I la figura és impecable. Tots
aquests trets són només apuntats en el
seu paper de La tatarabuela.

Manuel Perales, l'altre puntal de la com-
panyia, amb Garcia León, és un actor
còmic excellent. Aconsegueix fer espetegar
la frase, que no és el mateix que fer es-
petegar la llengua, i es mou amb una gran
naturalitat.

EI conjunt de la companyia és molt re-
marcable. Llàstima que hàgim d'apreciar-la
a través de frases d'aquest to

Sabed que menda.., es don Mendo
y don Mendo.., mató a Menda.

RAMON PEI

Diríem que ]'home de teatre—en arribar
al cinema—es despulla de l'antiga màscara
deformant--que li venia de Grècia i de
Roma—i es descalça el coturn. Peu a terra,
el seu rostre s'encara amb el de l'espec-
tador, amb una intrèpida nuesa. El veiem
en la seva precisa humanitat. Una flexi-
bilitat agudíssima juga el seu gest, abans
inèdit sota la persistent ganyota del plor
o de la rialla. Cap plec del rostre nou nat
no resta amagat a
l'espectador, que pot

a
judicar inexorablement
qualsevol traïció de t
sinceritat. Bela Balazs	 y^..rt^t
fa notar com al tea-	 ,,, r
tre sol diferenciar-se	

¡
	 ^^ f

l'obra de la represen-	 r	 f

tació. AI cinema sols	 r^'^ I '
hi ha representació. 0
millor encara — com'
vol Fernando Vela —,
presentació. ((El per-
sonatge... és exacta-
ment igual a la seva	 l^t
aparença.» Quan al ci-	 tf

nema soviètic el per- f^	 /

sonatge camperol és If

representat — presen- I	 f

tat — precisament per ,';'-	 ?,+'
un camperol, no es fa
res més que posar en 
pràctica aquesta teo-
ria. Al teatre no exis- 	 U^
teix la microscopia del 	 tj
gest de què Fernando	

ç\

Vela parlava (i). Les	 e
disquisicions aquestes
ens portarien al tema
cinema-teatre, debatut Bragaglia vist pera bastament (z). So-	 Op¢o1 vint les fórmules d'a-
quest debat parteixen
de la comparació entre el teatre i el cinema
encara més, de la seva mútua oposició.
La confusió dels primers temps justificava
potser aquesta actitud. Avui fóra ridícul
insistir en l'oposició de dos tipus d'art per-
fectament distants i compatibles. Com fóra
ridícul assajar un parallel de competència
entre la música i la pintura.

IEIs homes que mantenen una tradició
teatral, perd, veuen amb un inevitable en-
gelosiment com el cinema, la naixença del
qual és incontestablement dins les fórmules
del teatre, ha amat despullant -se ardida-
ment de les influències alienes. 1 fins i
tot ha iniciat una contraofensiva que in-
jecta suc cinematogràfic al teatre. La dar-
rera temptativa per a situar el cinema dins
les fronteres teatrals és obra d'un gran
animador de l'escena. Parlo d'Anton Giu-
lio Bragaglia i del seu llibre Evolucione del
mimo (3). Amb una innegable habilitat
Bragaglia fa del cinema la darrera de les
manifestacions del teatre mut. La història
de l'escena li presenta una sèrie de pun-
tals per a la seva teoria ; el primitiu teatre
grec, traspassat a Sicília i a Roma, és
presentat a base d'un expressionisme mí-
mic. AI Renaixement, la commedia dell'arte
ens presenta una clara continuïtat. La pan-

(r) El arte al cubo. (Cuadernos litera-
rios de La Lectura, Madrid.)

(a) Vegi's : André Lang : Cinéma et
théátre (L'Art Cinématographique, III, 3);
encara : Enrique Lafuente : Teatro y ci-
nema (La Gac. Literaria, 43). Articles de
Guglielmo Ferrero i Ricardo Baeza a El
Sol, de Madrid, etc.

(3) Milano, Casa editrice Ceschina ['930].

tomima persisteix al llarg dels segles pos-
teriors fins a assolir una complexa bri

-Ilantor amb el ballet.
1 bé : Bragaglia vol que el cinema sigui

un graó més d'aquesta successió mímica.
D'aquesta manera queda perfectament jus-
tificada la seva inclusió en la tradició tea-
tral.

La direcció del cinema, però; traeix la
bona voluntat—o l'habilitat—del famós di-
rector. Es evident que els films italians
d'avantguerra cauen dintre del gènere pan-
tomímic. La història del gest, però, ens en-
senya aquest axioma: gest ample=teatre;
gest mínim= cinema. La pantomima neces-
sita una extraordinària amplitud del gest,
a) parqué l'absència de la paraula obliga
l'actor a una exageració gesticular ; b) per-
què l'espectador no compta amb la possi-
bilitat de veure amb exactitud el rostre del
personatge.

EI cinema oposa a aquestes dues con-
sideracions : a) la possibilitat d'una forta
expressió amb un gest limitadíssim, que
b) l'espectador pot analitzar i aprofundir
per mitjà del gros plan.

Així, doncs, el cinema—en la seva ma-
joria d'edat—acompleix la seva finalitat ex-
pressiva amb mitjans diametralment opo-
sats als del teatre. I un fenomen a cons-
tatar : a mesura que s'accentua 1a immo-
bilitat dels rostres es transparenta d'una
manera riquíssima tota la vida interior,
tots els estats d'ànim del personatge. Re-
cordem Chaplin.

•GUILLEM DIAZ PLAJA

La pròxima temporada
al Teatre Novetats

Començaran el i. Br d'octubre amb la co-
mèdia de Carles Soldevila Mecenas, a la
qual seguirà Corona d'espines, de Josep

Maria de Sagarra.
Estrenaran la rondalla per a infants El

rei que no reia, de Josep i Maria Folch i
Torres; La senyoreta del volant, d'Avelí
Artís; Feminitat, de J. E. Morant; El se-
cret, de Joan Múnguez; Mefistlòfeles, de
Lambert Escaler ; Gigolo, de Josep Maria
Planes. Els altres debuts que s'havien dit
no són segurs.

Traduccions. Langevin, tare i fills, de
Tristan Bernard, traduïda per Francesc Ma-
drid; Karl i Anna, de Leonhard Framk, tra-
duïda per Domènec de Bellmunt i Faustí
Paluzie; Quatre bones senyores, farsa d'A-
cremant, traduïda .per Josep Maria Planes.

D'En Soldevila i d'En Sagarra estrena-
ran una altra comèdia de cada un, no
sabem encara la data.

Hi haurà les acostumades sessions de tea-
tre estranger : Gales Karsenty, Albany i
Gram Guinyol.

A la companyia han ingressat els actors
Sunyer i Fernàndez i l'actriu Marta Fà-
bregues.

Com que Novetats és una casa seriosa,
sabre totes aquestes notícies ja hi .poden
pujar de peus.

Aquest número ha passat
per la censura governativa

Festa Major de Sant Gervasi
Continuen amb gran èxit les festes organitzades &

"ESPLENDID ENVELAT"
Situat davant de l'Estació de Gràcia del F. C. de Sarrià.

O
Avui dijous a les cinc de la tarda, tindrà Iloc el Ball INFANTIL anun-

ciat, que serà amenitzat per la Coopey Jazz.
A la nit a les 10. GRAN BALL DE GALA CONTINU, per Rabassa

Orchestra i Coopey Jazz, per al qual s'han rebut magnífics presents
de les acreditades cases d'aquesta ciutat, Camiseria J. Roca Puig i
Perfumeria J. Font Casanovas.

Dissabte dia 20 a dos quarts d'onze, BALL PERFUMAT per la Coopey
Jazz amb obsequis a les senyoretes, d'una renomenada perfumeria.

Diumenge dia 21 darrer dia, Sardanes per la Cobla Emporitana
de Verges, a les onze del matí. A la tarda a les cinc, i nit a les deu; Lluïts
Balls perla Coopey Jazz.

SERVEI DE BAR 1 RESTAURANT

MARICEL-PARK
Gran Parc d'Atraccions Montjuïc

Entrada al Parc
CINQUNATA CENTIMS

Muntanyes Russes
les més sensacionals d'Europa

Bug Witching-Waves
Gran Pista de Skating — Magnífic Restaurant — The

Dansants — Diners Americaín — jai;: — Orquestrína
Tobogan — Cascada — Discos -- Skooter

Campionat de WihrJ-o-Ball
Magnífiques copes que s'adjudicaran mensualment als

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

en el Saló del Restaurant

Mitjans de comunicació:

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

PUBLIC: Funicular de Montjuic, (bíllet combin t
d'anada i retorn amb entrada al Parc, UNA PESETA). Es-
tació intermitja. Funicular de Montjuic, seguint el Pas-
seig recentment inaugurat:

Entrada al Parc
CINQUANTA CENTIMIS



Els Qrincipais actors de «La cançó de l'estepa

gràfic ens illumina encara d'esperança i	 glas, no poden ésser sinó una desgràcia en
avui mateix ja tenim motius per no deses-	mans d'un altre.
perar del tot. La casa Fox ha volgut fer. En canvi Mona Maris és ja una altra
nos veure una cinta de la qual parlarem un cosa. Gentil, bonica, dicció emotiva i una
altre dia, que és quelcom a considerar, una veu amable que es fa escoltar. El film és
cinta totalment parlada en castellà, a la I indigne d'ella com hem pogut comprovar-ho
qual augurem un èxit de públic, i que veient-la en De un mismo barro.
aviat s'estrenarà amb el títol De un mismo	 A propòsit de La cançó de l'estepa, di-
barro.	 guem que aquest cop el violí d'Ingres de

Els dos films que ham obert la tempo- Lionel Barrymore ha desafinat, i no poc!
rada, El fireu d'un petó i La cançó de Un home que fa tants anys que s'arrossega
l'estepa, són dos films amb més d'una pels millors estudis del món i ara ens ve
coincidència ; situacions similars que pro- amb aquests telons de fons d'una esceno-
venen de la unitat bàsica de llurs argu- grafia tan teatral i tan segle xtx? I no
ments. Vegeu si no tant en l'un com en ha sabut comunicar a la presa de vistes
l'altre un home que canta—massa—i que un millor desembaràs? On és el cinema
amb la seva veu sedueix les dones. Florí en tot això? I, plovent sobre mullat, el
una llegenda quan també florien els taren- tecnicolor. 'Els colors en el film, per ara,
gers a la Grècia immortal, la llegenda del no són ni bonics ni reals. Per què usar-los,
cant aplacant les feres. Ara el cinema sonor doncs?
ha trobat una mima, en això de trencar cors Buscant mèrits, podríem parlar de I'es-
cantant, ja que sembla que les dones quan cena del crim ; la cambra fosca, els cossos
comencen a entennir-se amb el cant estan lluitant invisibles i la Ilum de la finestra
disposades a fer qualsevol beneiteria. 	 I que oscil•la al moviment de la màquina ; té

José de Mojica en la primera i Lawrence emoció, com la té la persecució al galop,
Tibbett en la segona es passen les tres	 que encara que no té res de particular, sig-
quartes parts, si més no, del temps cantant, nifica uns moments de cinema.
r tot plegat resulta tan convencional i tan La novetat explica la indulgència. La
impertinent que arriba a marejar ; la se- gent es diu : no està mal per començar.
gona més que la primera, i això perquè Que Déu els conservi el born humor. Abans
està millor. .Lawrence Tibbett és un baríton	 anàvem al cinema a veure imatges ; no
formidable que recomanem a l'atenció de érem pas gaire exigents, amb poca cosa ens
l'empresari del nostre primer teatre, senyor	 entabanaven, però ara hi hem d'anar a
Rodés, a qui també recomanarem el ballet veure operetes, quan no òperes, i amb quina
d'aquest film que faria d'allò més bonic al	 música 1...
Liceu.	 Per cert que alguns dels filharmònics que

Més punts de contacte entre ambdues assisteixen al cinema pateixen d'una con-
cintes? Els protagonistes, tots dos, són de fusió. Es tracta del següent. Quan suporteu
la casta dels bandolers de bon cor. El que amb la màxima educació que requèreix el
hi ha a la segona, que res no substitueix	 local, una d'aquestes sarsueles, l'única ex-
en la primera, són dos pallassos que tothom	 pansió que us resta és dedicar-vos a la
coneix amb els noms de Stan Laurel i crítica amb algun veí. Doncs bé, hi ha qui
Oliver Hardy. Fan poca broma, però quasi	 protesta i us requereix al silenci ; voldríem
sempre els surt bona ; ella us lleva un xic dir a aquests filharmònics irritables que

tinguin el sentit de les diferències i que el
que •està molt indicat quan es tracta d'un
Joan Sebastià Bach, és completament ino-

ESPECIALITAT	 portú quan es tracta d'un Mojica• Que no

EN LA MIDA

	

	 veuen com és ridícul un home que canta
al cinema, tant si es diu Fleta com si es

'	 Jaume I, 11	
diu :Làzaro, quina boca més grossa que obre
que el fa tan lleig en els primers plans,

Telèf. 11655	 inoportuns sempre en aquests casos?
J. PALAU

TOT EL MON PARLA

A BARCELONA
DE

a	1a O

v EL CINEMA 0
Inauguració de la temporada UNA "LLETJA" AUTENTICA

el mal humor que l'òpera aquesta us dóna.
E1 f teu d'un Qetó és obra d'algú que pot

fer un film, si més no la presentació del
cafè-concert El fandanguilro ho confirmaria.
La fotografia és sempre excellent, en els
interiors reduïts sobretot ; es tracta, això
sí, d'una fotografia d'estudi, d'efectes fàcils,
però no està malament. El que hi ha és
que el film no marxa, s'entrebanca a cada
instant, i això per permetre a Don José
que s'expliqui... cantant. No ens agraden
ni ell ni el que canta ; que comprengui, en-
cara, ell o qui el mema, que certes coses
que tenen gràcia quan es tracta d'un Dou-

Ja ha començat la temporada, d'una ma-
nera tímida, certament, però ja ha co-
mençat. Sobre això no queda cap dubte,
però més cert és encara que si tinguéssim
la seguretat que tots els films parlats, can-
tats i ballats que hem de veure aquest
any fossin de la qualitat dels dos films que
han servit per les sessions inagurals, pre-
sentaríem ara tot seguit la dimissió de crí-
tics, creient més útil esmerçar el nostre
temps explicant la fabricació del celluloide
o els amors dels primers de la pantalla.
Però la confiança quasi illimitada que ens
inspira la intelligència del món cinemato-

v	 •

Passaigde Gracia, 23

Tol el món ríu a
Barcelona amb les
incomparables entrades

còmiques de

STAN LAUREL
i

OLIVER HARDY

Es un nou Triomf de

Metro

Goldwyn

Mayer

ZASU
Ara anem a unificar totes les signifi-

cacions femenines del cinema en dos grups
antiunilaterals. Un : el grup de les que
triomfen, principalment, per llur beutat f{-
sica • L'altre : el de les que no aconseguei-
xen un triomf complet perquè manquen d'a-
questa beutat.

Les artistes del primer grup aconseguei-
xen fàcilment el que en argot cinemato-
gràfic en diem l'estrellat—la popularitat, la
fortuna, la gran fama-., la incorporació
de papers importants, de rols suggestius.
A les de l'altre grup, en
canvi, poques vegades els és
concedida una importància
espectacular ; sempre fan se-
gons o tercers papers ; o
dones perverses, o mullers
enganyades. Mai el tipus ci-
nematogràfic que farien sen-
se esforçar-se, que porten
en elles mateixes.

La beutat autèntica té en
el seu «haver un cinquan-
ta per cent d'èxit assegurat.
La lletja autèntica té escrit
en el seu adeu» aquest ma-
teix tant per cent, i l'haurà
de mivellar amb el seu ta-
lent, amb el seu art.

* * #

En aquest darrer grup es
troba Zasu Pitts. Zasu Pitts,
incompresa, oblidada ; silen-
ciada per la crítica cinema-
togràfica i pel públic, re-
butjaja pels productors, pels
realitzadors de films...

L'únic director que ha
sabut veure-la i compendre-
la ha estat l'austríac Erich
von Stroheim. Però von
Stroheim, a despit de la in-
dependència absolutista del
seu caràcter, també ha ha-
gut de fer concessions als
productors ianquis.

A Alemanya, a Fnança-
avui a Rússia—, Zasu Pitts
potser hauria assolit d'elt?-
var-se (popularment, artísti-
cament ja n'està). A Europa es concedeix
alguna .atenció a Part pur, a la personalitat
individual. Als Estats Units, solament s'en-
geguen bengales a la cultura física, a la
beutat immediata i objectiva, a 1'estend•-
dització...

Heus ací explicada la impopularitat de
Zasu Pitts, tan estúpidament incompresa,
ja que la seva cara lletgeta, imtelligent,
idiota, no és recordada per ningú com
n'hauria d'ésser. I amb major motiu havent
demostrat—en Avaricia principalment — les
seves meravelloses possibilitats cinematogrà-
fiques. Zasu Pitts no és una dona bella,
n: posseeix un cos escultural, ni aquella
suggestió del tipus de alones fatals», ni
ha estat, en un mot, una banyista de Mac
Sennett. Zasu Pitts no és una uvedette>•
Però és un caràcter cinematogràfic, un
temperament isolat, original, en el qual no
s'ha fixat la crítica cinematogràfica, ni el
públic, ni les minories, seduïdes per Cha-
plin, per Buster Keaton, per Greta Garbo,
pels realitzadors de films d'avantguarda...

Zasu Pitts és una dona sense biografia•
iE'. públic ignora on ha nascut. Les vegades
que s'ha casat per tornar-se a divorciar.
Quin  color prefereix. La seva arribada a
Ilollywood. La seva troballa amb !Erich von
Stroheim, al qual Zasu Pitts sempre ho
deurà tot. (Nosaltres, esforçant una mica
la marxa de les mostres indagacions, hem
esbrinat que nasqué a Pearson (Kansas)
en x898 ; que s'educà en un collegi de
Santa Cruz (Califòrnia) i començà la seva
carrera cinematogràfica fent una sèrie de
comèdies ; que es casà amb Tom Gallery
—amb el qual apareix en els seus primers
films—i que és mare d'una nena.)

Zasu Pitts no la trobem mai en les re-
vistes de cinema. Ni veiem el seu nom en
els grans neons dels cinemes. Ni se'n parla
cu les acorrespondènciesn—preguntes i res-
postes—dels periòdics entretinguts. Ni els
intellectuals fan assaigs sobre ella. (Zasu
Pitts no és prou bonica per sortir en una
portada. Ni deixa entreveure les seves for-
mes. Ni és popular el seu nom. Ni ningú
pensa en ella.) Zasu Pitts!... Sempre sola.
Sola, però amb l'admiració i la devoció de
Stroheim. 1 Stroheim, satisfet d'ella i del
seu agraiment per haver-la «redescobertn
i haver dit aquelles paraules tan precioses
de les seves mans : ((NO veig que hi hagi
en el món cinematogràfic unes mans més
eloqüents, com expressió, que les de Zasu
Pitts.» 1 el conjunt de la seva personalitat
és un dels més rics de Hollywood. 1 això,
parlant Stroheim a un periodista de Glòria
Swanson, amb Glòria Swanson—una altra
forta i autèntica personalitat cinematogrà-
fica—a prop seu, agafada del seu braç,

MOBILIARI D'ART

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

a obsequis. Sales d'Ex-
po$icions de Belles Arts.

Juay ds Gràcia, !á Telèfon 1^3K
BARCELONA

p ITTS
EI nom de Zasu Pitts apareix per pri-

mera vegada en un film seriós, amb una
representació seriosa, en Avarícia, realitzat
per Stroheim per a la Metro Goldwym Ma-
yer, fa cinc o sis anys. En aquest film, el
gran realitzador austríac aconseguí fer de
Zasu Pitts un tipus cinematogràfic formi-
dable. Descoberta ja, Rull Montana la in-
corporà a El jazz-band del Follies, junt amb
Tom Moore. Després féu uns papers in-
significants per als productors, i de retop,
per al públic (per nosaltres eren noves afir-

Zasu Pitts

macions de la seva personalitat). De la
M. G. M. passà a la Paramount, on tre-
ballà sota el megàfon de Franck Strajer,
amb Wallace Beery i Raymond Hatton.
Després, Ludif Berger l'agrupa en El pecat
dels pares; la posa davant Jannimgs, a qui
assoleix de vèncer estètica^mont • (Em Jan-
nings .apareix l'actor teatral de sempre, més
acusat que mai ; mentre que en Zasu Pitts
s'afirma el seu ritme fotogènic, un tempera_
ment cinematogràfic, el seu cos insignifi-
cant, la seva amargor jueva.) I, finalment,
La Marxa Nupcial. La Marxa Nupcial de
Stroheim. Altra vegada amb Erkh. A les
seves ordres. Sota l'imperatiu del seu me-
gàfon. Alleluia! Quan li ho assabenten,
Zasu Pitts somriu. La seva carona lletja
i intelligent, insignificant, s'omple d'una
alegria nova, que encobreix amb el seu op-
timisme l'amargor dels seus llavis judaics.

I llavors, Zasu Pitts, que és una cclletjan
autèntica, acusa una beutat interna, supe-
rior a la de totes les ccflappers» de la
pantalla ianqui.

JUAN PIQUERAS
París, setembre de 1930•

En unes sessions de cinema a l'aire Iliu-
re que, ara a l'estiu, tonen lloc en un
poblet de la Costa Brava, hem tingut l'a-
vinentesa de veure un seguit de films de
caràcter realment retrospectiu. Alguns d'ells
no sols són antics, sinó dolents per escreix,
i per nosaltres, avesats a programes regulars
quant a una certa qualitat, aquestes ses-
sions hauran tingút, si amés no, l'atractiu
d'introduir-nos en un món cinematogràfic
original, del qual a penes si tení em esment.

Els programes, constituïts invariablement
en la forma següent : un drama o comèdia
de saló, una pellícula cavallística i una
cinta còmica de dues bobines. Els noms
protohistòrics de la cinematografia ameri-
cana i europea, que totes les memòries han
ja oblidat, de bell nou apareixen escrits en
la propaganda exhibida als murs del cafè
on tenen lloc les sessions. El programa no
convenç gairebé mai el públic, llevat de la
secció d'aquest integrada per la mainada, la
qual s'exalta i apassiona en els films cava-
Ilístics. Diguem-ho amb bona fe, aquests
films, tot i reconeixent la puerilitat de la
trama, són films que quasi sempre es po-
den reveure. Sempre el mateix motiu, però

PANORAMA
Perquè?	 a

Per què un espectacle que és totalment
en castellà s'anuncia al cartell en anglès?
Que és per no trencar la tradició d'un país
en el qual les òperes alemanyes es canten
en italià? A Barcelona, on gairebé tothom
coneix el castellà, El precio de un beso està
anunciat en plena Rambla per un cartell
redactat en anglès.

Per què el mateix cinema anuncia : preus
d'estiu? Si no ho són els preus de l'estiu,
tot al més seran els preus que regiran l'es-
tiu que vindrà.

Per què al Còmic fan servir tan mala-
ment les paraules estrena i exclusiva, ja
que presenten amb aquests adjectius cintes
que la hem vist en altres locals?

Per què MIRADOR no parla del programa
del Talia? Per què ens han esverat amb
allò que posen al cartell : «Hi haurà servei
preventiu d'assistència»

Novarro no és espanyol
Bastantes vegades haureu sentit dir a

moltes persones que aquest prestigiós galan
és espanyo]. La qüestió de la nacionalitat de
Ramon Novarro afortunadamnt no presenta
cap dificultat als historiadors. Als que els
interessi saber-ho, que sàpiguen, doncs, que
Ramon Novarro és fill de Durango, vila de
Mèxic, d'un pare dentista, on nasqué l'any
99; per tant, té avui 3! anys.

Per més detalls, diguem que el seu debut
en el cinema data de l'any 1921, i que
deu el seu primer triomf al famós Rex In-
gram, a les ordres del qual filmà El pre-
soner de Zenda, per assolir després la seva
definitiva consagració amb el film Scara-
mouche, que en un principi havia d'anar a
càrrec de Rudolfo Valentino.

Xífres
William Hays comprovava que l'any 1 928

havien assistit al cinema deu milions de
persones més que no pas l'any anterior. Com
que l'estadística aquesta és un xic laborio-
sa d'establir, creiem que encara no té llest
l'inventari de l'any 1929, que probablement
revelarà un augment proporcional .respecte
del 28.

Les installacions sonores han costat a
Amèrica Soo milions de dòlars.

EI capital americà compromès en la in-
dústria del cinema és avui de 2,500 milions
de dòlars i ocupa 3 2 5,000 persones d'amb-
dós sexes.

El metratge de cinta gastada anualment,
assoleix la fantàstica xifra de 1,500 milions
de peus.

La propaganda ha costat cent milions de
dòlars.

Film subterrani
J.-C. Bernard ha realitzat un film a qua-

tre cents deu metres sota terra, en una mina
de carbó francesa : pous, galeries, munta-
càrregues, etc. Això ha exigit una compli-
cadíssima installació : 800 metres de ca-
bles, sunlights treballant .a frec del perill
dels gasos. L'operador, C'hristian Matras,
ha arribat a treballar divuit hores seguides
dintre la mina, amb la cooperació del per-
sonal d'aquesta, entre el qual quaranta mi-
ners s`han prestat voluntàriament a fer
d'extra.

El que no sabem és si es tracta d'un film
documental o aquesta presa de vistes està
relligada a un argument.

un gran motiu i conduït amb entrain i na-
turalitat. Movimont, espectacle d'una força
que no per ésser física és menyspreable,
paisatge ample, ingenuïtat que desarma la
nostra actitud crítica. Per moments, estem
amb la quitxalla i felicitem els homes que
inventaren aquest gènere de pell{cules de
]'Oest, que tanta fortuna ha fet en el ci-
nema americà. Cosa prdpiament america-
na, que cap país no ha intentat imitar,
conscient del fracàs a què s'exposa. Aques-
tes cintes no són simples, només ho sem-
blen ; requereixen una coordinació de fac-
tors que és com un secret professional.

A més a més, aquest gènere ha donat
un gran artista : William Furt, del qual es
toma ara a parlar a propbsit del seu pos-
sible retorn al cinema, en la seva modali-
tat sonora.
Aquest gènere coneixerà ara un revisco-

lament amb la introducció del so en les
pellícules? Així ho sembla. Almenys conti-
nuem llegint informes de noves peWícules
que es preparen en els grans escenaris de
la natura a base dels vells temes de la po-
licia muntada, de les amazones intrèpides i
dels cow-bous de l'Oest.
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Reproduccions d'Art Escultòric
=	 1	 LA VENUS GENITRIX i centenars d'altres

reproduccions directes de l'estatuària clàssica, grega o
-	 llatina i motius ornamentals de tors els estils i èpoques,

= • constitueixen les nostres galeries d'art. Disposem"de ex-
tenses col'leccions de bustos, estàtues, imatges, relleus,
làmpares, aplics, pedestals, &, i articles per a la decora-

,	 ció de jardins, tals com gerros, testos, bancs. brolladors, &
._.... ______	 per harmonitzar en cadacasamb el caràcter del conjunt.

Demaneu cafàlegs il'lus&afs de jardins E

LENA, S. .AI
VENUS GBNITRI%	

Rossel ió, 238 tjuatP.deGràcia] Barce ionaM meu del Lua>re ( Pare
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nLa gran política urbanista que allí cal,
és ajudar a la ràpida organització del cen-
tre vital de la Plaça d'Espanya, tan admi-
rablement situat damunt Barcelona. La Pla

-ça d'Espanya substitueix, a l'oest de la
Ciutat, el centre que Cerdà i Jaussely, errò-
niament, havien situat a l'Est, a la Plaça
de les Glòries. Grans corrents de tràfec co-
mercial s'aboquen a la Plaça d'Espanya : el
que ve del port, pel Paraldel ; de la Zona
Franca, pel carrer de les Corts ; dels pobles

que : malgrat ésser, en principi, contrari a
la implantació de rascacels en la nostra ciu-
tat, perquè, ara com ara, tenim molt camp
per córrer—i edificar—, crec que una mitja
dotzena d'edificis com aquesta projectada
per En Rubió, seria un luxe que ens el
podríem ben bé permetre. I si d'aquí uns
anys passa tot el que prediu el projectista,
més que un luxe, esdevindria una neces-
sitat.

Respecte la fisonomia dels edificis, trobo

Perspectiva de la urbanització de la part baixa de l'Exposició

ras Peqi, d»
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LES ARTS
	

DISCOS
Un projecfe_molf inferessanf IL

MUSICA 	 BALL

PAU CASALS. Concert «Grave ed espres-
sivo. (Tartini). «Ven, dulce muerte. (Bach,
arr. Siloti).—DB-1400.
ENRICO CARUSO. «L'Africana ». «Deh!
ch'io ritorni». Acte IV (Meyerbeer) •Addio.
(Tosti).—DB-1386.
CORTOT i THIBAUD. •Sonata n.' 9 en
«la » major'. Op. 47. •Sonata a Kreutzer»
(Beethoven).—DB.-1328 al 1331.
TITO SCHIPA..Luntananza amara». «Se
rivenno a mammema » (Schipa) Melodies.

-DA.-1089.

La inexhaurible activitat de l'arquitecte
Nicolau Maria Rubió i Tudurí ets acaba
de donar un fascicle imprès, retolat La
Plaça d'Espanya. Centre actiu de Barcelo-
na (amb un estudi d'urbanització i edificis
en collaboració amb Raimon Duran Rei

-nals, arquitecte), en el qual s'exposa un
projecte d'urbanització dels voltants de la
plaça d'Espanya, iniciativa particular d'a-
quest inteligent arquitecte.

Per a major divulgació d'aquest impor-
tant projecte transcriurem alguns dels pa-
ràgrafs informatius de la Memòria, i també
reproduim alguns gràfics que l'ilaustren, Diu
N. M. Rubió i Tudurí :

«El motiu principal d'aquest conjdnt està
donat, com és natural, per l'Avinguda de
Maria Cristina, que constitueix la perspec-
tiva que lliga la plaça d'Espanya amb el
Palau Nacional. Aquesta perspectiva està
acompanyada, subratllada, per dues fileres
altes de construccions, primera experiència
de gratacels entre nosaltres. Aquestes cons

-truccions en torre són suportades per altres
edificis de gran alçada que formen el bloc
del barri, els quals van baixant escalonada-
ment cap a l'Avinguda Maria Cristina i la
plaça d'rEspanya, per posar-se, així, a la
mida t a l'escala d'aquestes vies i dels edi-
ficis que amb elles estan relacionades.

))El conjunt del barri està tractat, segons
la fórmula moderna dels grans patis oberts,
amb blocs d'edificació estrets sense patis
interiors, inútils en els edificis d'enormes
alçades i sempre desagradables. Totes les
habitacions donen a l'exterior,

aL'aspecte dels edificis s'ha imaginat par-
tint, d'una banda, de la necessitat de lligar
l'arquitectura del Palau Nacional amb la
del barri i la de la plaça d'Espanya, neces-
sàriament simple. Això sembla resolt amb
la combinació d'obra de totxo i de pedra
artificial que forma la característica de la
projectada Avinguda Maria Cristina. (Es
llàstima no poder-ho resoldre segons fórmu•
les més modernes, amb les de demà millor
que no pas amb les d'avui. Una arquitec-
tura mixta com la que proposem està, però,
imposada per la realitat i el seny.)

))En la resta del barri la preocupació ha
estat variar les vistes de manera que no hi
hagi monotonia, i s'ha mirat d'introduir
elements alegres i agradables, com són pe-
tits jardins i terrasses-jardí. S'ha procurat
que el sol i les vistes sobre el parc es pu-
guin disfrutar en el major nombre de casos.

Els rascacels de la plaça d'Espa

»Anvb el que precedeix hem provat de
fixar els termes en què es presenta la pos-
sible recuperació econòmica del parc de
Montjuïc, als ulls de la tècnica urbanista
moderna. Hem intentat d'atraure l'atenció
sobre els terrenys de la zona baixa, com a
únics edificables. Hem mirat de mostrar
que, la zona del parc alt, no val la pena
d'ésser venuda, a part de la gran pena que
faria el vendre-la, i el gran dany que oca-
sionaria al sistema d'espais lliures de Bar-
celona. Això fóra fer política urbana de re-
gressió que, si pot agradar als curts de
vista, fóra funesta per a la Ciutat futura.

del Llobregat, pel ferrocarril de Magòria
i les línies de M. Z. A., per l'estació de
Sans, i la del Nord pel Metropolità trans-
versal hi concorren també. No hi ha en tot
Barcelona un centre de més possibilitats
de vida intensa. Aquesta vida crearà, està
creant, una febre formidable de construc-
ció en ,la zona de la Plaça d'Espanya. Els
terrenys arribaran a faltar allí, després
d'haver pujat de preu. Els gratacels cerca-
ran en l'aire l'espai que a terra no es tro

-baré més, i, com a tantes ciutats d'Amè-
rica, les grans societats industrials els ocu-

paran, per a fer-se una orgu-
llosa propaganda en aquest
centre dels negocis de Barce-
lona.

oí per fi, direm qué, en la
nostra manera de veure les co-
ses, la Plaça d'Espanya ha
d'ésser un lloc de confluència
dels diversos corrants urbans
que vénen del Part del Port
Franc, i de la vasta zoma edi-
ficada des de la Rambla, Sans,
Hostafrancs fins a l'Hospitalet.
La diversitat de les influències
que a Montjuïc s'ajunten, i es
fonen, donarà a la muntanya
el seu caràcter definitiu. Nos-
altres l'imaginem com a un lloc
d'esbarjo no massa luxós, vol-
tat de cases de classe mitja
modesta, amb museus no mas-
sa refinats, no massa subtils,
tirant més aviat cap a la tèc-
nica que no pas cap a l'art
pur. Montjuïc serà massa a
prop d'un centre vital de la
Barcelona de demà per tenir i
conservar un aire preciós. La
seva gràcia ha d'ésser la seva
vida i la seva eficiència. Que
dins ell hi hagi jardins quiets
i fins, res no vol dir en contra

raya	 del que imaginem, ni tampoc
que hi hagi espais d'esbarjo po-

pular. Però el seu conjunt ha d'ésser tan
allunyat, en caràcter, del popularisme accen-
tuat com de tota pretensió aristocràtica. Així,
el bloc de construccions que hem imaginat
és per a la gent de treball, neta i civil, en
la qual posem les esperances d'una més
gran Barcelona.»

s**

1 'bé, què us en sembla del que diu En
Nicolau Rubió? I del seu projecte, dibuixat
amb la collaboració de Raimon Duran Rei

-nals, què me'n dieu?
Per la meva banda m'atreveixo a opinar

COMPANYIA

FONOGRÁFICA

Sembla estrany que el jazz en aquest
temps arrossegui una vida tan vergonyant.
L'escassa publicació de ballables es fa notar
més en temps de festes majors, de reunions
coreogràfiques nocturnes i al voltant dels
cafès animats amb les estridències alegres
dels amplificadors de gran potència. Als pro-
grames de discos només hi trobeu l'amable
indicació al client dels discos ja publicats
l'anomenada dels quals encara perdura. De
les orquestres estrangeres, la de Jack Hyl-
ton, e t disc que porta dos foxs : Lonesome
little doll i Stepping out, serveix d'ex-
cellent exhibició del xilofonista d'aquesta
orquestra, que prodiga els seus infinits re-
cursos. Un altre disc d'aquesta orquestra
porta dos fragments ja coneguts, Aint Mis-
behavin i My wife is on a diet, inter-
pretats ara, no amb cap ritme ballable, sinó
en forma de fantasia. En les audicions d'a-
questa orquestra al Palau de Projeccions va
donar ja aquests fragments, i no hi ha
dubte que en aquesta forma d'executar-les
varen fer recaure sobre aquests instrumen-
tistes tots aquells blasmes que la majoria
dels crítics d'aquí van tirar contra ells.
Efectivament, del jazz no se'n pot esperar
tant, que per ell sol i voler ésser animador
del ball tingui cap raó de vida. Aquests
fragments en forma de fox s'escoltaven amb
gust ; ara, amb aquestes variacions de la
fantasia que volen ésser simfòniques, però
en les quals no hi ha més que un seguit
d'instrumentacions sorolloses, es pot supo-
sar que no van més que de cara a l'exhi-
bicionisme.

Més interès tenen en aquests mesos els
enregistraments del «Demori's Jazz», Aques-
ta orquestra ha devingut un instrument im-
prescindible per aquestes composicions : pas

-dobles, xotis, jota, de marcat ritme espa-
nyol, que abans només s'escoltaven en les
bandes de regiment. En passar a l'orques-
tra «Demora's», hom les sent animades per
una orquestració que els fa perdre molta
de la vulgaritat acostumada ; les publica-
cions d'aquests darrers mesos, els valsos

-jota, Alegrías del Ebro, Que vienen los
rondadores, són bona prova del que diem.

I ja que de música de regiment parlem,
val la pena d'anotar les impressions de la
Banda del Regiment de Badajoz d'ací, que
dirigeix amb tanta atenció el mestre Pa-
lanca. Quan aquests conjunts, no deixant
els gèneres que els són peculiars, com són

els pasdobles i si es vol també algun frag-
ment de sarsuela, el conjunt sona bé per-
què és dintre dels seus mitjans, .i al disc
tenen l'avantatge de la facilitat gran amb
què són reproduïdes, ja que el gramòfon
respecta gairebé tots els timbres dels ins-
truments de la Banda.

J. G.

Aint Misbehavin. — Waller-Brooks.—Or-
questra Jack Hydton.—AF 32t.—Excúseme,
Lady. — Nichols. — Id., íd. C.° Gramòfon.

Lonesome little doll. — Fox. — Cowan-
Boutelje. — Orquestra Jack Hylton. — Step-
ping out. — Fox. — Vauchant. — Id., íd.
Gramòfon AE 3129•

Musulmá¡t. — Fox. — Menzar y Falques.
Orquestra Demon's Jazz, — AE 3177. —
Que vienen los rondadores. — Pasacalle. —
Godoy y Falques. — C, a del Gramòfon.

Alegría del Ebro. — Jota. — Demon. —
C. a del Gramòfon. — AE 3160. — Tres se-
villanas y un soneto. — Gálvez y Demon.
—Id., íd.

La gracia de Dios. — Pasodoble. — Juar-
ranz. — Banda del Regimiento de Badajoz.
—Gloria a los héroes. — Pasodoble, — Pa-
lanca. — C.° del Gramòfon, AE 3163.

UN ALTRE US DEL DISC

L'ha tingut en alguns teatres per si-
mular, entre bastidors, certs sorolls que ge-
neralment són imitats més o menys fidel-
ment. Per exemple, en Le Roi d'Ivetot, a
l'Opera Còmica de París, el cant del ros-
sinyol ha estat autèntic, fent rodar un disc
que ]'enregistrava, i no pas obtingut per
mi tramoista bufant un pot ple d'aigua.

Un corc dels llibres a l'altre.—Ens hem
equivocat. Això és l'àlbum de discos.

(Lif e)

nes malagueños» (Salvador Rueda). AE-3227
CAPELLA DE MONTSERRAT. "Salve
solemne". I i II parts (Impressionada en la
Basílica de Montserrat. Mestre director P.
Anselm Ferrer).—AB-600.
CHOR ROSALIA DE CASTRO, DE MA-
DRID. «Polaineira». «Alalá de Mariña..
Canto do Pandeíro». Popular".--AE -3i97.
IRUSTA - FUGAZOT - DEMARE. • La
Gayola » . • El tatuaje.. Tangos (només Fu-
gazot).—rA eso de la oración» Estil. «Rule-
ta» (només Irusta).—AE-3230-3231.
NIÑO DE MARCHENA. Granadina (úl-
tima creació) «Al vet que no me querías'.
Guajira «Ay, iqué triste me parece " (cant
del Bohío).—AE-3223.
PENA (FILL). Malaguenya «La flor que
amaba>. Fandangos « Lo pide mi corazón ».
AE-3224.
MANUEL VALLEJO. Seguidillas •Sisu-
piceas el sitio dónde está metida>. Fandango.
«Pero no, que me condeno».—AE-3220.
MERCEDES SERÓS. • Pobre muñequita»
•Pensión meublée».—AE - 3204.
ORQ. JACK HYLTON. «iA ver si te ena

-moras de mí!» (« Fancy you falling for mee).
«En cuerpo y alma » («Body and soul»)
Fox-trots. — AE-3188.

Modal 104 : De caoba o roure, amb Ja
panf davanfera ornamenfada. Amb fofes
les caracferísfiques més imporfanfs dels

models grans.

que l'arquitecte té tota la raó est projectar
-los tal com 'ho ha fet, procurant lligar l'as

-pecte de les construccions existents. Com
ell, també crec que «és llàstima no poder-
ho resoldre segons fórmules més moder-
nes». Ara comencem a patir els resultats
d'una equivocada direcció general arquitec-
tònica de la passada ]Exposició.

Però, a part d'això, i només considerant
l'aspecte exterior d'aquestes torres rasca-
cels, hem de convenir que serien d'un efecte
impressionant. Llur traçat és dignament
ponderat i de proporcions afinades. L'estil
de tot el barri projectat seria una continuï-
tat harmònica amb el dels Hotels de la
Plaça d'Espanya i les dues torres d'entrada
actuals. Barri de coloració vermellenca vol-
tat de jardins que, naturalment, acostumen
a ésser ((pintats» de verd ; o sigui, conju-
gació de dos colors complementaris.

MÀRIUS GIFR'EDA

AMB CADA DISC

POLYDOR
COL •LECCIONA UN
ECO DE LA VIDA

Model n.° 145 : De caoba, amb la paré davanfera
ornamenfada. Model de luxe a un preu moderaf

ORQ. SIMFÓNICA. (Mes-
tre Goossens). •Danzas fantás-
ticas », N.° 1 : «Exaltación ».
N.° 2 : «Ensueño » I i II parts.
N.° 3 : «Orgía» (Turina).-
AF-333.-334.
ORQ. SIMFÓNICA DE FI-
LADELFIA. (Mtre. Stokows-
ki) « Prélude à l'après-midi d'un
faune). I i II parts (Debussy)
AB-599.
JOHN MC CORMACK.
.Mother machree>. «I hear you
calling me». <,A pair of blue
eyes», «1 feel you near me».
(Fragments de la pel'licula
•Cançó del meu cor»). —DA-
958 i 1113.
ORQ. JACK HYLTON.
•Happy days are here again».
«Lucky me lovable you' (Fox-
trots de la pel'lícula • Arc Iris.).
AE. -3174.
IVONNE PRINTEMPS i
SACHA GÜILTY. (Mozart).
«Aria de la carta). Acte II
(Ivonne Printemps). «El petit
minuet) Recitat (Saetea Gui-
try). «L'amour masqué". •J'ai
deux amants° (Ivonne Prin

-temps). Duo de lacte II (Ivon-
ne Printemps i Sacha Guitry).-
AA.-183 i 182,

TINO FOLGAR. «El Huésped del Sevi-
llano>. «Romanza de la espada » . •Raquel».
AE.-3184.

Sr. BORI i CHOR. «La Melitona». mCu-
plets del sacristán » . «Arriba y abajo'. «Che-
valier, Chevalier».—AE-3198.
LUISA VELA i EMILIO SAGI-BARBA
« El puñao de rosas °. • Dúo'. — «Maruxa».
"Romanza de Pablo  (Emilio Sagi-Barba). -
AD-36.
GONZÁLEZ MARÍN. «La exaltación del
alma andaluza» Saetas (E. Villalón). sPrego-

Discos i rnsírumenfs

Un grup de DISCOS
del suplement
de Setembre

Plaça Catalunya, 17, 1.er
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—Mamà, pesa massa el germanet. Dei-
xa'nt dur el gerro de tors!

—I ara! I si et caigués!
(Ric et Rac)

t
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Comprador triant en un grup de cases
barates.

(Lif e)

—No us amagueu, no ! Ja ho he vist que
veníeu a aixafar el carretó expressament!

(The Humorist)

I

COLLS E ATC ^ITQT

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

FABRICANTS:
Manufacturas DOMINGO FABREGAS, S. A.

El pis de la senyora que necessita tres
cents cinquanta mil cupons per obtenir gra

-tuitament un menjador renaixement.
(Ric et Rac)

RESTAURANT DE LUXE

—Digui, per sortir, s'ha de pagar algu-
na cosa?

(London Opinion)

ELJJftjJjJ
REMEI CIENTIFIC
CONTRA LA CALVICIE
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airebé tots els calbs ho son per la seborrea,
aquesta hipersecrecíó del cap, que es manifesta
amb l'aparició de la caspa. La seborrea és el

Començament de la calvície. Combatre aquella és
evitar aquesta. No es coneix altre específic contra la
seborrea que el sofre. I no es coneix més que un
medicament que permeti utilitzar aquestes propietats
del sofre; el SULFOPILOL, ara de nou ofert al públic.

E1 SÜLFOPII,OL no és, doncs, un producte empíric,
casolà, o de perfumería, preparat sense responsabilitat
científica. Pel contrari, està fet per facultatius catalans
i basat en fórmules del gran dermatòleg Dr. Sabouraud.
Es l'únic remei que li aconsellarà el seu metge, si el
consulta. Amb el SLILFOPILOI, evitarà la caiguda
del cabell en qualsevol moment en que es trobi el seu
procés de calvície. Amb el SÜLFOPIT,OL tindrà,
demés, sempre i perfectament el cabell net i sec, evitant
que la caspa li malmeti la cabellera i li faci lleig
i brut damunt el coll de la seva roba exterior.

En centres d'específics, al preu de 1`50 pessetes

r
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Societat Espanyola de Carburs Motàl'Iics
Correus: Apartat 190	 B4RCELONA
Teleg.; "Carburos"	 Mallorca,	 232 Telèfon 7x13

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Cor
-cubion (Corunya) :: OXIGEN 99 a , a DE PURESA, Fàbriques

a Barcelona i València :: ACETILEN DISOLT, Fàbriques a
Barcelona, Madrid i Valèncía :: 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,materialsd'aportacióperla SOLDADURA AÜTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

:	 ,, U.

-Vol fer el favor de donar-me la pilota?
—No l'he vista. Per on ha entrat?
—Em sembla que per aquí.

(Caras y Caretas)

Ful	 Cl

A, ¡NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a Ies acreditades

6RAGEES POÏENCIAIS DEL DR. SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

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

memòria, vergens. ega eo, tremolors, dispepsia nerviosa )h
palpitacions, histerisme i trast

orns 
nerviosos en general de les dones i

tots els trastorns orgànics que tinguin per causa o origen esgotament
nerviós.

Les Gragees potencials del Dr. Soívré,
més que un medicament són un element essencial del cervell, medul'la itot elsistema nerviós, regenerant
el vigor sexual proví 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
com morals o intel'lectua's, esportistes, homes de ciència, finaneters, artistes, comerciants, industrials.
pensadors, etc., aconseguint sempre, amb les Gragees potencial  del Dr. Soivré, tots els esfourços o
exeercícis fàcilment i disposant l'organisme per rependre'Is sovint i 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 ptas. flascó, en lotes les principals farmàcies d'Espanya, Portugal I América

NOTA. —Dirigins-se i frametento'25 pies. en' segells de correu per al franqueig a Oficines Laboratorio
Sòkatarg, carrer del Ter 16, Barcelona, rebreu gratis un llibre explicatiu sobre l'origen, desenrol(lameni
tractament d'aquestes malalties.
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AIGUA DE ROCALLAURA

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

Distrlbuldors generals

FORTUNY, S. A.
Carrer Hospital, 32 1 Salmeroe, 133

IMPRESOS COSTA
Asalto, 45 _ Barcelona

"ORTOPEDIA MODERNA"
Fill de B. CARCASONA
Tallar 1 drspatx: ESCUDILLFRS BLANCS, B. • Tdifu 11911

Casa tundid. en 1875

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

Faixa -cotilla abdominal.— Models moderna

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

Més de cinquanta anys de pràctica són la millor garantia

La mare, al nen al qual el botiguer ha
donat un caramel.—Què es diu ara?

El nen.— A casa som tres germanets més.

(The Passing Show)
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DE ROCALLAURA

LA DEU MÉS RICA DEL MÓN

Si vosfé pateix d'Albuminúria,
Lifiasi úrica (mal de pedra),
Bronquifís parenquima4oses
Nefrifis crònica, es curarà ra=

dicalmenE amb
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