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MIRADOR INDISCRET
UNA ALTRA GRAN SETMANA

La 	 • •osa religiosaquesfió^

	

El debat sobre la qüestió religiosa haurà	 material humà, estudiés les causes de la	ocupat dues «grans setmanes». La discussió,	 impopularitat deis jesuïtes. Seria absurd deconduïda amb un dramatisme poc frequent, suposar que aquesta impopularitat es funda

	

ha apassionat el país. Va obrir el debat el	 en una llegenda , i que les causes que laministre de Justicia, senyor Fernando de determinen només existeixen en l.a imagi-los Ríos. Va parlar a títol personal, i el nació dels seus adversaris. Sembla que l'as-seu discurs, encara que de to conciliador sagista hauria de començar preguntant-los
i de forma moderadíssima, tenia més abast ((Corn és que tenint tant talent corn us con-del que van suposar ád'huc els seus amics cediu i suposeu, heu pogut arribar a fer-

	

de la minoria socialista. I després ha par-	 vos tan antipàtics ?» L'assaig, però, exis-lat tothom. Hi ha hagut quatre tipus de I teix. La literatura relativa als jesuïtes po-

El convent de jesuïtes áe la Santa Coya de ilion yeso

discursos : els de des dretes, els de les es-
querres, els conciliadors i els que no tenen
altre objecte que l'exhibicionisme, i que
tampoc no mereixen el qualificatiu d'entre

-bancadors, perquè .amb ells Llurs autors van
aconseguir el propòsit d'oferir a 1a Cambra
-tins números d'indiscudhlN amenitat

Cal fer justícia al Parlament i reconèixer
que el propòsit ha estat noble. IEs tractava
senzillament d'abolir l'hegemonia de l'Es-
glésia en la política nacional, tal corn ha
estat abolida la de l'exèrcit. Dretes i es-
querres s'han pronunciat contra 1a intole-
rància, vingui d'allà on vingui. Probable-
ment, això no hauria estat possible sis me-
sos .abans. Aquest avenç és el fet més subs-
tancial que podem registrar, i segurament
la seva conseqüència lógica ha d'ésser una
fórmula de concòrdia. Aquest esperit de to-
lerancia ha d'ésser una garaintta de pau
per cada banda.

Certament, els espanyols que es senten
extremistes en matèria religiosa, no han
pogut fer mai la seva revolució ; però seria
convenient i pràctic fer ara aquesta revo-
lució? Precisament no són ara aquests pro-
blemes els que més preocupen el món. Les
disputes teològiques de forma violenta da-
ten del segles xv[ i xvtt. Ms tard, a finals
del xvm i durant una bona part del xix,
va haver-hi la liquidació d'aquelles dispu-
tes i va triomfar la llibertat de consciència.
Essent evident que en aquestes qüestions
anem amb molts anys de retard, no és pos

-sible apendre la lliçó del que ha passat en
altres països, estalviar-nos infiinitat de mo-
lèsties i posar-nos d'un salt, mitjançant
un acord liberal que no atropelli els drets
individuals, a la ratlla i al to de les na-
cions que han resolt aquest . conflïcte? Es
prudent anar més enllà que els països més
liberals i políticament més avençats que
nosaltres? No sembla probable que tot lust
sortint d'un règim faraònic i teocr^tic ,pu

-guem mantenir una legislació religiosa més
radical que la de França, país treballat per
cinquanta anys d'escala laica, ensenyament
amb el qual no podrien pas comparar-se
els serveis que funs ara ens ha .prestat el
nostre ministeri d"Instrucció pilblica. En-
cara que l'Estat tenid^ix .a considerar-se
omnipotent, es manté cada dia més robus-
ta la idea de respectar la llibertat indi -
vidual i de no immiscuir-se en els proble-
mes de consciència. En el sol fet que l'Es-
tat pugui garantir la llibertat de conscièn-
cia, hem de veure-hi la font principal de
Ja seva sobirania.

Adhuc les dretes del Parlament .admeten
que la separació de l'Església i l'IEstat i
un «modus vivendi» poden garantir la lli-
bertat i la pau. L'integrisme ha desapare-
gut. Fixeu-vos que a la Cambra a penes
ha tingut cap manifestació. L'integrisme
no interessa ja a l'iEsglésia, que precisa

-ment veu en el règim de llibertat una pro-
mesa d'enrobusti,ment. iEls models de Con-
cordat que avui ofereix el Vaticà no s'as-
semblen de res amb els del segle xtx. iEs
possible que, teòricament, el liberalisme
continus essent pecat, però és un fet que el
Vaticà té avui un mostrari excellent de
Concordats liberals. Avui, , el Vaticà no vol
guerres civils ni integrismes. Quan perd
un règim de privilegis només reclama, corn
els Estats Units a Xina, el règim de porta
oberta, i l'Església, «societat .perfecta», troba
mil maneres elegants de sotmetre's al Po-
der civil. Abans 1"Església només era ca-
tòlica : ara sap ésser catòlica i internacional.

A l'hora d'escriure aquestes línies no ha
estat jutjada encara la sort de les ordres
religioses, però ha estat prejutjat el destí
de la Companyia de Jesús. IEIs jesuites,
que sempre han defensat la teoria del mal
menor, es faran càrrec de la conveniència
d'aquesta maniobra estratègica. Seria curias
que algun assagista que conegués aquest

Eh Dijous —
-- Blancs
De 1'acumulacíó de càrrecs

L'adveniment de la República suggereix
el següent apòleg

Una regada era un home que, de resultes
d'una tendència excesiva a la dissolució de
conducta, menava una vida completament
malsana. Dormia poc, bevia massa ; perdé
la gana; treballà desordenadament i abusà
de tot allò que la sana filasofia, sense con-
demnar-ho del tot, tampoc no sobria apro-
veer-ho. Aviat, de resultes, el seu organis-
me perdé totes les defenses; aQarentment
estava bo, i àdhuc algun dia meravellaren
les seres brutalitats ; però era segur que al
primer microbi que se li installés, l'home
cauria sense combat.

I aixl fou. Un dia va morir -se corn un
pellet. Els microbis l'havien ven çut.

Aleshores, els que quedaren en vida, tin-
gueren dues feines: d'enterrar el cadàver
i de desinfectar la casa.

Car és evident que en tot moviment de
revolució o d'oposició marxen plegats dues
menes de gent. Els que viuen ((ter)) i els
que viuen «den. Perquè tota virtut té cpna
a caricatura un vici amb la fesomia d'a-
quePa i la dels que pateixen fam i set de
justicia és el vividor catastròfic.

Aquest apòleg i la moralitat que se'n
desprèn, són actualissims ara cons ara. Ja
veieu la República combatuda per unes dre-
tes ; però també per unes extremes esquer-
yes, que no tenen d'esquerrà cap més qua-
litat que la d'ésser extremes.

Però, descendim a details més concrets...
car no j ensem pas moralitzar en general,
que és corn no fer res. Fixem-nos en un
mal concret, en una relíquia que ens ha
deixat aquell desordre, que és company de .
tots els moments, de trasbals i que j otser
en constitueix una de les glòries, sempre
que duni només aquells moments. Ens re-
Ierim a l'acumulació de càrrecs.

Evident que de primer antuvi era impres-
cindible. Els que menaven el canvi de rè-
gim no podien escampar el poder, i això
er duel ra ib Per uo calia decidir rà a-

carrilés la Revolució, i perquè, d'altra ma-
nera, hauria estat impossible impedir la
intromissió d'indesitjables i de frigis.

Però tornats a la normalitat corn estem,
aquesta acumulació té efeic'tes contrapro-
duents. En primer hoc és grotesca, de ma-
n-era que, en constes d'augmentar l'auto

-ritat d'aquell que se'n beneficia, la minva
terriblement amb l'arma del ridícul. Des-
thrés és sospitosa i atia la. maledicència. En
tercer hoc és immoral i tirànica i no pot
donar altre fruit que l'usual de les immo-
ralitats i les tiranies : empobriment de l'es-
perit civic de la nació sencera a canvi de
l'enriquiment d'alguns particulars.

Nosaltres opinem que els que am manen
són gent discreta i que poseeix el sentit de
la decència i, si mks no, el del ridícul. Fla-
queses ben humanes, set de glòria, afany
de poder, eufòria confortable, els poden
haver endormiscat en unes delícies de Ca-
pua. Però serà un instant i cessarà aviat
aquesta somnolència damunt d'uns llorers,
per altra banda ben legítims i que serien
malaguanyats si born no en f eia bon ús.

R. LL.

L'anarquisfa de Terrassa
A les ep núltimes eleccions (suposant que

les del diumenge passat seran les últimes)
esdevingué aquesta escena.Entra dins un collegi electoral un home
avestit d'anarquista» ; tronat, amb gorra,
hirsut, un caliquenyo penjant a un reel de
liavi, una expressió ferotge i un caminar
de «baranda».

L'interventor de la Lliga es posa a Pa-
guait : no cal dir que va exigir-li els do-
cuments.

—Cédula?
—Mai no n''he treta.
—Dones, cartilla militar.

Sóc pròfug.
--Corn acreditaren, doncs, la personáli-t

at?
L''home que sí que es treu urn •carnet

de l'Unic.
No hi havia dubte ; i, naturalment, l'in-

terventor de la Lliga va negar tot valor
al document.

—Doncs que es f... lEn Rahola — féu
l'anarquista, esqueixant una candidatura de
la Lliga que fins aleshores ningú no s'ha-
via adonat — o poder de la suggestió ! 

—que duia als dits.

Florefes de Don Inda
Eixint els ministres de la sessió a la qual

havia .pronunciat el senyor Fernando de
los Ríos el seu famós discurs, el senyor
Prieto, diuen, va acostar-se-li, i va adreçar

-li aquest epigrama
—El profesor, espléndido ; pero el poli-

tico, hecho una m...

HMarcellinus ens »
L'altre din, durant una de les sessions

més turmentoses, el diputat Marial, pels pas-
sadissos del' Congrés comentava amb un
grup d'amics la gravetat de la situació:

!En aquestes, un diputat que açla^bava
d'arribar del carrer, va acostar-se al grup i,
en seintir els comeintraris, feu

—No us capfiqueu, que no passarà res.
—D'on ho heu tret, si veniu del carrer?
--Per això mateix. He vist Marcellí Do-

mingo que entrava amb mi : quan ell s'a-
costa, sen yal que no hi ha perill.
El Greco, autor de featre

Dos diputats — ino direm de quin sector
polític — conversaven en un café de Ma-
drid. . .

Què faràs ara — digué Pun.
—Corn que em vaga, aniré a veure 1'En-

terrament del comte d'Orgaz.
—On el fan?

AFlusió directa
Sessió a l'Ajuntament de Vilanova. L'al-

calde (escala piquiponiana) parla de les
aigües i es disculpa pel fet de no haver
baixat al fons d'un pou per a realitzar de-
terminades investigacions de caràcter higiè-
nic :

—jo ja time massa anys per fer el gat...
I prosseguint
—d el gat ja el va fer el l'arquitecte se-

nyor Miró.

Punt final
Hem rebut aquesta carta
«Distingit senyor : El meu tendre amie

Miquel Utrillo jr., que té la sort d'estar
abonat a Mirador indiscret, m'invita a pen-

the-hi localitat i, corn que no sabria des-
airar-lo, el complac molt gustosament tot
fent constar:

«Primer. Que és absolutament inexacte
que D4iquel Utrillo jr. s'assabentés per boca
meya ni per cap altre mitjà ; del salt apare-
gut a La Publicitat innovant la mort del
pintor sitgeta Agustí Ferrer. L'únic fet a
qué es pot referir Utrillo jr. ocorregué així
Amant jo Rambla avall acompanyat d'un
amic, el qual recorria, perfectament l'escena,
vàrem trabar Miquel Utrillo jr, que pujava
Rambla amunt i, donat el caràcter sempre
jovial d'aquest, .propici . a «la rigoladen, vaig
saludar-lo, ho i estrafent la .manera feixista,
sense pronunciar ni un sol mot, i Miquel
Utrillo jr. va exclamar : «Sí, ja he vist la-
rectificació.» 0 això no volia dir res o sig-
nificay.a que pdl magí de Miquel Utrillo jr..
hi furgava el famós solt necrològic.

»Segon. Que 'la meya única intervenció
fou adreçar al director de La Publicitat una
lletra signada conjuntament amb altres
amics sitgetans, per la qual demanàvem que
es rectifiqués la falsa noticia de la mort
(l'Agustí Ferrer, posat que així crèiem fer
Un bé a l'artista i al susdit diari, sorprès
en la saya bona fe.

))Això és tot. No he d'afegir res més sinó
la meya satisïacció de constatar que Miquel
Utrillo jr. reconeix et aneu antic i excellent
amic Agustí Ferrer corn à artista conside-
rat.

»Sóc prest al vostre mànar.—S. Soler i
Forment.0

Per la nostra banda, donem la cosa per
acabada. Del contrari, contribuiríem massa
a fer célebre el nen Utrillo, i d',això ja se'n
cuida prou ell, si no d'altra manera, escri-
vint una prosa que només es pot comparar
amb la del Máriàs Aguilar, posem per exam-
pie d'incoherència.

Aquí es demostra tot
I perquè es vegi que no fem afirmacions

gratuites, aquí van unes quantes frases se-
lectes d'un article del junior dedicat a Xa-
vier Nogués (ves quina culpa hi té, pobre
Nogués !) :

«Xavier Nogués, el «andante maestoso»,
celebra una exposición.))

oLa fama de Nogués es tan falsa en lo
que -atañe.a sus .actividades, que creí ir a
cos años. 1.[e^ne, 't y -- ..., ,. K .... ..^_

él venció.»
Després parla de les mans d'En Nogués,

que tenen amás falanges, falangiticas y fa-
langéticas de aquellas a que tiene derecho
la infeliz mayoría de los mortales.»

Res, que hem de plegar, por qué ens vé-
nen ganes de copiar tot Partic9e.

Piquiponiana

L'ex-regidor Pere Figueres va preguntar

un din al senyor Pith i Pon quin era el
número de casa saya.

—Si vol que li digui la veritat—va fer
aquest—, no ho sé del cert. Des del carrer
veig sobre la porta el número q, però des-
prés, des del 'balcó d'E'l Día Gráfico, veig
el nómero 6.

Redacia4 model
Una distracció de redactat ha donat coon

a fruit aquesta filigrana que trobem en els
anuncis que l'empresa de Novetats publica
a la prempsa : «I l'estampa grotesca de Sa-
garra Les tres gràcies.»

Concomifàncies
A França, el país més podrcit de literatura

del món, no era de.. sorpendre que, aquests
darrers anys, alguns establimeints prengues-
sin el .nom d'obres literàries conegudes : La
porte étroite, Ouvert la nuit, Le Bceuf sur
le toit, etc.
E1 que ja és més sorprenent és que això

passi a Barcelona, i encara amb una altra
particularitat : que mentre s'està imprimint
el ¡libre, • es posi una botiga amb el seu títol.

Cal dir que, per ara, això només passa
a Caries Soldevila. En afecte, ]'hivern de
rgzq, mentre Fanny, encara inédita, esperava
la decisió 'del jurat del Premi Crexells, es
va abrir a la Rambla una botiga de nove-
tats amb aquell nom, i aquests dies, quasi
coincidint amb l'aparició d'Eva, s'ha obert al
carrer Nou un establiment, una mona d'ins-
titut de beauté, amb el nom de la darrera
novella del nostre amic Caries Soldevila.

Moralisfes eivissencs
A 'Eivissa han editat una fulla protestant

del projecte de reforma a la indumentària
femenina, suggerit pdl Diario de Ibiza. Heus
adí en els termes en -qué apareix redactada

«A no ser que hayan perdido complete-
mente la vergüenza, me parece que van a
verse con un compromiso cuando llegue el
tiempo de la siega o la recolección de fru-
tas.))

La fe i les obres... teafrals
Els coneguts empresaris de revistes lleu-

geres, Campúa i Vela, han sortit de viatge
cap a Lourdes.

Sí, senyors, tal corn sona.
Abans d'agafar el tren, Campúa deia en

Una terrassa d'un cafè de la plaça de Cata-
lunya :

—Pues hace tres años que vamos y se co-
,ioce en la taquilla, ¿verdad, Vela?—i aquest
assentia amb un moviment de cap.

S'assegura que, en saber-ho, ¡En Sugra-
nyes j prepara les maletes, confiant que,
després d'aquest viatge, podrà estrenar una
revista al Còmic que es representara «goo ve-

, ces, Soon.

dria omplir una biblioteca. Durant tres cents
anys aquesta .antipatia ha anat perdurant
i sembla que els procediments que la mo-
tivaren obeeixen a una tàctica que deu anar

-se transmetent de generació en generació.
Limitant-nos a Catalunya, aneu a saber per

tant al catalanisme. Aneu .a saber per qué
eren els consellers dels dictadors i de les
classes poderoses. Probablement, això són
secrets de família, però valdria la pena
que ells, que són tan savis i mestres en
psicologia, es preguntessin corn s'ho fan
per congriar-se tantes antipaties. Recent-
ment els hem vist barallats amb el bisbe
de Barcelona per mantenir drets ridículs
corn, per exemple, el de no anar a la pro-
cessó de Corpus. Aquesta mena de superio-
ritat intellectual i moral que ells s'adjudi-
quen és, potser, la causa principal d'aques-
tes antipaties, i ]'antipatia és tan gran, que
és un let cert que ni les altres ordres reli-
gioses ni e1 clergat secular els tenen gens
de benevolença.

Cal ésser optimista. I si des Çorts votes-
sin una fórmula radicalíssima, els interes-
sats en la qüestió no han d'oblidar que el
règim democratic, si e'ls exigeix obediència
a la llei, no impedeix modificar-la un din
pels mateixos procediments.

NOTA. — El precedent article està escrit
la matinada de dimecres, molt abans de
saber-se el resultat de la sessió de Corts que
llavors tenía hoc i que, certament, fa apa

-rèixer una mica excessiu l'optimisme de les
atlles precedents.



«En les barraques pengen cascades d'armes, timbals, cavalls de cartó...»

«A aquests )) cavallets» només hi puja la mamada» (Potos Casas)
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TRES COLUMNES SENTIMENTALS

Passejada per la fira

Un cas de 1ongeviEa4
Un dia d'aquests a la tarda, si ens queda

temps, ens llegirem de cap a cap 1'Enciclo-
pèdia Espasa. Estenc segurs de trobar-hi
una quantitat de coses curioses proporcio-
nada a l'extensió de l'obra, que està plena
de lluminoses ensenyances. Una d'aquestes
dèixa completament + tapat» el famós turc
que ostenta actualment el campionat de llar-
ga vida de tot el món.

Al volum XXXI, pàgina 993, horn llegeix
que el religiós escolapi Eduard Llamas nas-
qué a Binèfar el '3 d'octubr de l'any t343
i mort a Saragossa el t{ de juliol de 190-.
Segons l'Enciclopèdia, doncs, el bon esco-
lapi visqué 761 anys, uns 139 anys menys
que Matusalem que, segons la història bí-
blica, arribà als 900•

Vetaquí un nou motiu de glòria per Ca-
talunya, ja que Binèfar encara queda a la
part ençà de la frontera natural catalana.

Olé! la critica castissa
IEIs nostres companys de la pàgina 7 i,

en generad, tots els crítics d'art, poden apen-
dre molt de la famosa iEnciclopèdia.

En el volum España, pggines I277-78-79,
trobem les frases que reproduïm a conti

-nuació :
Crítica del quadro Las Hilanderas, de Ve-

lázquez: «único cuadro español CASTIZO».
O Sobre Viladomat : «un verdadero pintor
también y . bien CAsrizo>>.

Sobre Goya : ))el pintor más pintor del
mundo... El Goya del siglo XIX es más CAS-

TIZO pictóricamente... Las orientaciones de
Goya eran pictóricas y CASTIZAS»,

r)Y así recobra España el sentimiento CAS-

TIZO de su pintura o se pone en el camino
de los progresos técnicos en que los CASTI-

ZOS del siglo XVII...»
«Uno de los más potentes y easTtzos es

Francisco Domingo.»
aLa ilustración CASTIZA de los libros de

Urrabieta Vierge.»
Etc,, etc,
No hem tingut temps de mirar els arti-

cles Torero, Tauronaaqu+a, etc. No- sabem
quin lèxic degueren reservar per comentar
aquestes activitats.

A bon entenedor...
- En un reputat poble d'estiuei•g munta

-nyenc, morí aquest estiu una senyora, molt
coneguda a Barcelona, mare d'un fabricant
I esportman també molt conegut, la qual
fou enterrada a 1'alludit poble d'estiueig.
L'enterrament, és ciar, neoessità más cape-
llans dels que podia proveir el poble, i el
rector d'aquest hagué de cursar un telefo-
nema als companys clergues de la •ontrada
concebut en aquests termes

«Enterro gros. Hi haurà dinar. 'Entesos.»
Si l'important era fer-se entendre, creiem

que la comunicació del senyor rector era
ben entenedora per tothom. Al dia se-
güent no mancava ni un deis convocats. Un
d'ells, esplèndid de mona, es féu precedir
d'aquesta altra comunicació telefònica

«Gràcies, Joan, Duré Cigars.))

Els esfralls de l'oratòria
Els estiuejants de Camprodon tenien la

...u<......a,,,	 ,.,urce))-Zn+ai ta ue t alnpï000n
es congregaven tots per escoltar les prèdi-
ques evangèliques del notable homilista
Mn. Joain Tusell,

- S'estava recaptant una subscripció per a
fer un camp d'esports al mateix temps que
]'església pretenia reformar l'altar major.
El rector, veient que merotre la primera subs-
cripció augmentava la segona no pujava
gaire, cregué deure seu atacar la competèn-
cia escandalosa que li feien els esportius.

—Vosaltres que doneu diners ,pel camp
d'esports—digué des de la trona—no us heu
d'oblidar que l'església és el camp d'esports
espirituals. Es una vergonya que ino pu-
guem fer l'altar non, perquè, estimats ger-
mans, .això que tenim ara no és un altar.
Sabeu què és això? Un femer i res más
que un femer.

Contra tots
BAYER 

els dolorsR

CRFIRSPmIAw
No afecta el
cor ni els

ronyons

La ciutat té punts morts. Són llocs en
els quals l'arquitectura afluixa ; cruïlles en-
cara no urbanitzades, solars per construir,
On creixen uns quants pams d'herba i que
serveixen de camp d'esports a 1a mamada
del barn. En aquestes gotes de suburbi,
perdudes dins el torrent urbà, de tant en
tant floreixen uns ))cavallets)), unes gron-
xadores i un saló de tir. Per uns quants
dies, la música del manubri es baralla amb

la campana del tramvia i amb des botzines
deis automàbils que passen ràpids i indi

-ferents. El minúscul parc d'atraccions, però,
fa la joia de les criatures i el dia que aixe-
ca les àncores, els fanals p'.oren de tristes»
en la nit.

En les nostres passejades de trinxeraires
sentimentals, les cames ens portaven sem-
pre vers aquests esqueixos de fira. Cercà

-vem àvidament la música deis +cavallets».
Sota les palmeres, davant la Duana ; en el
Parallel, on avui hi ha la sala Nuevo Mun-
do ; en un solar del Poble Sec, darrera el
teatre Còmic ; en la cruïlla deis carrers
Vila i Vilà i Marquès del Duero ; en la
plaça d'Espanya, .abans de 1 "Exposició; al
capdamunt del carrer Vi'llarroel ; a costat
de la via de M. Z. A., a les altures de la
Casa del Poble ; a la Diagonal, a l'entrada
dcl Poblet; al Passeig de Pujades, davant
del Parc... Reconstruïm mentalment la cin-
tura de Barcelona, plantada de «carrou-
sels», tirs mecànics i barraques de bunyols!

Han passatalguns dies, i les nostres pre-
ferències pel món llampant i baladrer de
1a fi ra. mn harrt_x,inrat-	 ,di
ment a badar unes hores al pla de Palau,
lloc en el qual, sota l'advocació de Saint
Miquel, es reuneixen totes les «roulottes»
brutes de la pols de l'estiu de Catalunya.

Sirenes, clàxons, crits : aA 'deu cèntims
la tirada!)) «Pueden pasar, señores. La
función empieza en seguida:, «Siempre sale
premiado, siempre », «Vol provar la sort,
nena ?»... Mósica de manubri, el soroll greu
dun orgue, la campaneta de la barraca
del fenomen... Els xiscles de les noies als
))cavallets)), els crits deis ganàpies al tir
mecànic, les rialles de les senyores a la
casa encisada... Per fons, la remor de mul-
titud, i el soroll deis vehicles que circulen
a banda i banda de la fira.

Els «•carrousels» que a nosaltres més ens
plauen, són els clàssics «cavallets». Esti-
mem les panteres i els elefants de cartó,
que pujen i baixen enfilats per una barra
daurada. Som sensibles als cortinatges i
farbalans que pengen del sostre i que simu-
len un luxe i una pompa. A la nit, quan
cremen les bombetes, els acava'llets,) s'a's-
semblen molt a un envelat. La magnifi-
cència tronada viu els seus millors mo-
ments. A más a,més,,els )(carrousels)). aquests
estam proveïts d'unes orgues i uns manubris
amb unes peces de música evocadores. Els
tangos veil estil, els valsos vienesos i els
pasodobles toreros, s'han refugiat en les
trompetes dels «cavallets ». Es tot un món
oblidat que pren nova vida. Us vénen al
pensament velles imatges, escenes boiroses,
i dies deliciosos.

Naturalment, a aquests «cavallets» només
hi pugen la mainada, i alguns pares com-

plaents. Només pels menuts conserven el
prestigi les bèsties pintades i els cortinatges
de vellut. Els xicots grans i les noies intrè-
pides prenen per assalt el «carrouseb dels
trapezis. En aquesta andròmina, la illusió no
hi pinta res. Es el goig net i pelat de la
velocitat i del vertigen. Horn fins i tot ha
prescindit de la música i el rodar deis «ca-
allets» és acompanyat pe] plany sostingut

d'una sirena. Aquests són els ))cavallets» sen-

se cavalls, posats al dia i sincronitza ts amb
la febre esportiva de l'hora.

Les noies más madures prefereixen les
r barques». Les gronxadores tempten les mi-
^nyones de servei i els soldats. Dretes a la
barca, agafades a la corda, elles es tomen
vermelles i suen desesperadament. IEl galant
treu totes les reserves de força i d'agilitat
per tal de fer enlairar la barca. 'E1 v.aivk de

l'aparell ajunta els dos cossos, 'E1 contacte
els enardeix i quan la proa de la barca toca
la vela ratllada de blau, seuen els dos, ,aban-
donen la corda i riuen satisfets.

N'hi ha que són fantasistes i necessiten
pujar en un d'aquells avions de fusta, en-
ganxats a una gran roda, amb la magra
illusió de volar. En enlairar-se l'avió, els
menuts piquen de joia, i els pares simulen
un esverament. Quan l'aparell ha arribat a
la seva alçada màxima, la fira als seus peus
brilla corn un aparador de bisuteria. Les mú-
siques i les remors pugen confoses, i els vint
metres s'estiren a gust del consumidor.

De baixada podem acostar-nos als saloros
de tir mecànic. Darrera el taulell, carrega
les carrabines una mosseta, de cara maqui-
llada i braços nus. En oferir l'arma, la boca
s'obre en urn somriure amplissim, i el client
té Ía sensació que tamb¢ s'ofereix ella. L'a-
mo de la barraca va vestit amb una bata
de cinc colors i vigila atentament els movi-
ments de la noia.

A les barraques de tir s'hi acosta la jo-
ventut más fatxenda de la fira. Agafen les
carrabines amb displicència, tanquen un ull i
disparen. L'amo verifica el blanc,i lliura una
d'aquelles botelles de xampany d'etiqueta ro-
sada. De vegades el tirador, tm minyó alt,
cepat i de cara ferotge, a l'hora de triar pre-
mi s'enamora d'un delicat bibelot, una figu-
reta de guix pintada de rosa. La noia l'hi
posa a les mans, i el tirador riu amb una
riallada sorollosa i se'n duu ]'obsequi corn
qui porta una custòdia.

La noia ara s'acosta a un jove recolzat
al taulell. Desplega el seu somriure, i diu
))Vol tirar, vostè ?» El jove, però, s'ha atu-
rat a la barraca exclusivament pels braços
nus d'ella, i contesta amb una plasenteria.
La floja està a punt de seguir la broma, però
pressent al seu darrera una ganyota malhu-
morada de l'amo, i posa sobtadament una
cara de tres déus. IEl jove mira de reüll el
propietari del saló i dissimuladament s'es-
quitlla entre els badocs.

I la barraca de les ))xapes»? Amb cinc
llaunes rodones cal cobrir un cercle pintat
de blanc. Les llaunes rellisquen amb una
facilitat esveradora, i quan el tirador creu
haver reeixit, sempre hi queda un filet de
blanc a la vista. El más bonic de la barraca
aquesta és, indubtablement, la prestatgeria
deis premis. Arrenglerats de costat hi ha els
bustos de tots els nostres homes illustres
figures de guix pintades amb colors de cara-
mel. I entre un Guimerà que serveix per
a suportar escuradents i el seu heroi Mane-
lic, ,una multitud d'objectes complicats i inú-
tils : mirallets amb marc de guix, germs de
vidre pintat, floreros, sucreres, collarets, jocs
de cafè, pintes, flascons d'essència... Els pres

-tatges deis premis slm un tela de forts barra_
i inversemblant. Desperten la concupiscén-

cia de la gentada badoca, i totes les mes
-tresses de casa es deturen un moment da-

vant .la barraca de les ))xapes)), s'ullprenen
d'alguna peça d'aquell brie-à-brae i amb el
pensament la transporten damunt les pa-
rets emblanquinades dels menjadors fami-
liars. Es aleshores quan convencen el marit
de demanar les cinc llaunes i provar la sort.

Les barraques de la flea que proporcionen
una alegria. més gratuita, són aquelles en
les quals a cops de pilota es tracta de fer
caure el barret de l'home que es passeja
darrera la tela metàllica ; o bé tocar la cara
del negre que va d'un forat a l'altre. Nos-
altres no ens •hi hem encaparrat mai, però
creiem que algú amb aficions psicoanalistes,
posat davant d'aquestes barraques i d'aquella
altra de la Belle au boil dormant, en treuria
unes conclusions absolutament depriments
per a l'espècie humana.

En les nostres passejades per la fira,
hem notat una minva considerable en el
ram dels fenòmens. Aquest gremi honora

-ble es va extingint. Darrera els rètols sen-
sacionalistes i les pissarres amb des ins-
cripcions aquelles de «niños y militares
media entrada», darrera deis cortinatges i
de la taquilla; darrera el cridaner delsbi-
gotis i de la campaneta, darrera tot aquest
aparell no s'hi exhibeix res que valgui la
pena. A tot allargar, una senyora carregada
d'anys i de pit, la mujer camaleón, la qual
canvia de color gr9cies a la projecció d'una
llanterna. Truc innocentíssim, indigne dc
la bona època dels fenòmens.

A vegades passa un exemplar realment
curiós : algun homenet de seixanta centí-
metres, o bé una noia que es passa cinc
dies dormint dins d'una capsa. De totes
maneres, hem, pogut observar que els fenò-
mens també han perdut el seu públic. Avui
la gent ja no es meravella de res. A cavall
del cinema ha fet els viatges més extraor-
dinarie i ha vist les coses més inversem-
blables. Desconfia de tot allò que per vint

-i-cinc o trenta cèntims puguin servir-li en
ma barraca feta amb quatre estores perses.

De les altres coses que també ens plauen
de la fira, són les barraques de joguines.

En l'actualitat les joguines han perdut ca-
tegoria i gairebé ja no existeixen aquelles
botigues, paradisos dels infants, en les quals

s'amuntegaven nines, cavalls de cartó, pilo-
tes, cèrcols i tota la gamma de la illusió i
de l'engany. Avui les joguines es venen per
separat. Als establiments d'aparença más
greu, dedicats a la mecánica o bé al cautxú,
hi trobareu articles destinats al divertiment
de la quitxalla.

Per a retrobar aquellos carretades de jo-
guines, que somblaven illustracions de con-
tes de Reis, heu de fer cap a la fira. En
Is seves barraques pengen cascades d'ar-
nos, timbals, trompetes, cavallets de cartó,
ctcàtera. Hi trobareu també aquelles inolili-

-dables criatures anomenades «gepes» . Les
nines que es fabriquen avui fan cara de
gendre drogues, de maquillar-se, i vesteixen
amb un luxe pecaminós. En canvi les «pe-
pes» aquelles semblava que fossin criades al
camp ; vestien ulna camisa senzilla i a cada
galta duien pintada una rosa úermella de
salut i d'ingenuïtat.

Hi ha una hora del di» en la qual la
fira ensenya la trampa. Aquesta hora és
el matí deis dies feiners. Totes les atrac-
cions són enfundados. A la llum natural
les barraques mostren nua la seva misèria.
Sense músiques, sense resplendors i sense
públic. De les «roulottes» surten renecs,
plors de criatura i cordes amb roba estesa.
Al nas ens arriba olor de fusta mullada i
de pasta de netejar metalls.

Ara, sense más ni más, un marrec brut
s'ha posat a donar voltes a la maneta d'un
piano. I el so del manubri ens ha semblat
el grinyol de tots els «endemà de festa»
que portem amagatzemats dintre nostre.
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LÄI'E RITES'
Els balnearis i la crítica. — Quan som

a la tardor dio que les sangs fan una mena
de moviment especial ; jo no em preocupo
de conèixer aquest moviment, però me n'a.
dono que les persones que tenon malalties
más o menys cròniques aprofiten aquesta
època per fer el tractament. Les senyores
que tenon reuma o afeccions especials i de_
licades, i llurs marits que es troben en cir-
cumstàncies semblants, solon anar als bal-
nearis famosos i a fer tota mena de cura
d'aigües en aquest temps magnífic de fage-
des torrades i de rovellons que treuen el
nas entre una pinassa sensual i avinada. El
tractament fa una certa illusió barrejada de
malenconies i incomoditats, .però l'estat pa-
tològic de la persona agafaria unes propor_ .
cions infernals si no tingués l'enganyifa
terrible del balneari, amb els glopets d'ai_
gua dosificats i les dutxes desenfrenades en
l'hora más intempestiva. Els que no van als
establiments de moda i es poden guarir del
cafè estant, aprofiten el mes d'octubre per
pendre injeccions i pudores, per visitar els
metges més ortopèdics i més sorruts, que
es dediquen a rentar el cervell i a plantar
vio'etes en la part més tendra deis pulmons.

Hi ha homes desgraciats, corn ara jo
mateix, que no tenim temps de tenir aques-
tes malalties decorativos i plutocràtiques,
que exigeixen unes aigües molt bones, les
quals sempre tenen gust de lluç bullit i de
capsa de mistas. Tampoc em trobo en el
cas d'haver d'adquirir una collecció d'injec_
tables d'aquells tan preciosos, ni m'han de
resseguir la medulla amb un raspall de les
dents, ni (n'han de brodar les inicials als
pulmons, perquè aquelles que em brodaren
de naixença encara poden anar tirant.

Pecó encara que no em passin aquestes
coses, jo tamibé tine la meya malaltia crò-
nica, i també aprofito la tardor per fer la
cura. El meu mal consisteix a escriure.
comèdies ; és una tara que fa uns quants
anys que- em va atacar de valent ; es pot
dir que em rosega tot l'any, encara que
hi ha mesos que faig els possibles per obli-
dar-la del tot. A ]'estiu se m'acumulen els
mals humors dramàtics, fins a produir-me
desagradables trastorns, corn, per exemple,
estar -me deu hores en una cadira intentant
diluir en una cosa tan poc líquida corn són
els versos, la tendresa d'una senyoreta i la
mala fe d'un sen yor que duu casaca i perruca
i que no ha existit mai. Si algú em trobés
en aquesta situació tan absurda, creuria,
amb motius justificats, que m'he begut l'en

-teniment. Doncs be, la meya malaltia dra-
màtica necessita la seva cura tardoral, i
aquesta cura consisteix a estrenar les meves
obres i esperar la sentència dels crptics
amagat dintre una barraca, corn aquests
caçadors ganduls que cacen amb toles. 'Els
critics són els especialistes de la meya terri

-ble malaltia ; m'escorcollen de dalt a baix,
contemplen els símptomes catastròfics, re-
papats en una butaca, generalment inco-

moda ; descansen, fumen una cigarreta, es
consulten ells amb ells, després tornen . a
examinar el malalt, i comencen els diag:
nòstics.

La visita es fa, naturalment, el dia de
t^o^rra a, ; rni e,n ))osen en una mena de
tractamont especial. Una vegada us passa
que aneu a casa el metge, i per poder saber
ben bé el que teniu, us fa estar un dia
menjant coses sense gust, o us fa beure un
vaset de llàgrimes de senyora no corres-
posta. Els metges especialistes gasten molts
trucs així, i sense aquests trucs no poden
diagnosticar. A mi em tanquen en un es-
cenar!, m'exciten el sistema nerviós, totes
les glandules treballen estúpidament, i per
acabar-ho d'adobar, quan s'acaben els .ac-
tes m'obliguen a sortir a saludar al públic ;
quan surto a saludar sempre em troben ex-
cessivament pàllid, i diuen : «A aquest xi-
cot n'hi passa unan, i és que no se n'ado-
nen que les actrius i els actors van maqui-
llats i jo no, i, naturalment, la hum de la
bateria em fa tornar pàllid corn un mort.

Després d'aquesta terrible prova, els es-
pecialistes m'envien la sentència del meu
mal, i tenen la indelicadesa de publicar-la
als diaris, i això sí que nó els ho perdono,
perquè tothom se n'entera i em treuen els
drapets al sol d'una manera excessivament
descarada.

Cada any, quan ve la tardor, el meu
destí m'obliga a fer aquesta cura dramàtica
i a consultar aquests origimalíssirns especia-
listes que esbomben impúdicament les mi-
sèries de la meya malaltia. Entre els met-
ges n'hi ha d'optimistes, que em diuen
que el meu mal millora, que els símptomes
no són del tot alarmants, que fins es nota
un resultat satisfactori ; algun i tot, carre-
gat de .bones, intencions i de gentilesa, em
dóna un copet a l'espatlla i em diu que em
Iroba de primera, trempat corn un pèsol i
frese corn una rosa. N'hi ha, però, de pes

-simistes, corn per exemple, el doctor Ber-
nat i Duran, que em publica el diagnòstic
al Noticiero i afirma que el meu_ mal no té
cura i que no hi serà a temps ni el , corn-
bregar.

JOSEP MARIA nr SAGARRA
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El presfígi de la classe

Edouard Helsey, redactor de Le Journal,
enviat especial a Berlín darrerament, quan
el viatge de Briand i Laval a aquesta ciu-
tat, provà d'anar a l'andana de l'estació a
esperar els seus illustres compatriotes. La
policia berlinesa es trobava en gran nom-
bre dintre i fora de Pedifici. Helsey volgué
p 0550 ensenyant el seu carnet de perio-
dista,

—Periodista? — va din el sehupo—. Allà
baix, al capdavall!

Helsey no es descoratjà. S'acostà a un
cordó d'agents que hi havia més enllà i,
m os trant negligentment el sea carnet, va
dir :

—Polizei.
El van deixar passar i fins el van saludar.

El sexe dominant

Ara que el govern presidit per Mac Do-
nald ha convocat eleccions, no està pas des-
provetit d'interès conèixer la composició del
cos electoral, sobretot quart el nostre ha de
canviar íant de constitució gràcies a haver
estat concedit el vot a les dones.

El cos electoral anglès de 1931 és, corn el
de 1929, més femení que masculí. Voleu xi-
fres exactes? Heus-les ací: 15.614,947 do-
nes contra 13.9o8,745 homes. Hi her dones

.7o6,2o2 ciutadanes més que ciutadans.
El destí del colossal Imperi Britànic esté

en mans de les dones, o del bell sexe, per
dir-ho amb una hipèrbole galant.

Don consell

Les publicacions literàries alemanyes han
recordat que el dia z del flies que ve s'escau
el centenari de la naixença de l'escriptor
humorístic Julius Stettenheim, d'altra ban-
da hoc conegut fora d'Alemanya, i a propò-
sit expliquen aquesta anècdota.

Theodor Fontane explicava un dia que se
Ii havia presentat una tia de la seva dona
i se'ls havia quedat a casa; l'endemà s'es-
queia la festa de la tia i tenien por que si
Ii feien un present massa bo, es quedes en-
cara més dies.

—Això rai—digué Stettenheim-. Regaleu-
li un bitllet de tren.

La política fiscal an lesa

El contribuent anglès.—'Que també conei-
xeu Mr. Snowden, vós?

(Daily Herald, Londres)

El credo feixista

A Caronno, prop de Milà, han estat inau-
gurats no fa gaire alguns edificis elevats
gràcies a una subscripcïó local i a les pres

-taaions gratuites de treball de la població
la Casa de la Ciutat, la Casa del Lictori i
un estadi esportiu. A la fatxada de l'alcal-
dia, ha estat gravada aquesta fórmula:

«Tutto nello Stato. Nulla fuori Bello Stato.
Nulla contra lo Stato.n

Aquesta inscripció, que ens sembla que
no cal traduir, lu excitat l'entusiasme de
Mussolini, corn ho prova aquest telegrama
que dirigí al podestà de Caronno

«Caronno Cs el primer municipi d'Itàlia
que ha esculpit a la fatxada del nou•palau
municipal la fórmula que sintetitza la doc-
trina del feixisme. Això prova que compre-
neu i sentiu els principis de la revolució.»

Precipitació iníempestiva
La molt del célebre economista alemany

Lujo Brentano revs fa el record de moltes
anècdotes de les quals fou heroi aquest savi.
Entre altres aquesta

Era al temps que les primeres estudian-
tes s'havien rnatrticulat a les universitats ale-
manyes. Un dia, Brentano, explicant en la
seva lliçó l'organització social deis salvatges
i parlant de certes illes de les mars del Sud,
on, a l'inrevés d'Europa, els homes estan
en excedent sobre les dones, digué, tot gi-
rant-se a l'auditori femení:

—Vetaquí una cosa que us aniria molt bé.
Tothom somrigué, menys una estudianta

bastant lletja, que, ofesa per la broma, s'al-
fà i es dirigí cap a la porta. Brentano, rà-
pid, l'aturà amb aquesta frase:

—Però, senyoreta, de totes maneres no
val la pena de tenir tanta pressa!

Donar=se importància

Hitler no estalvia els llorers als «herois»
de les estossinades patriòtiques de la Reichs-
soehr Negra. Però, corn que la vida Cs dura,
aquests ccherois» proven de fer servir llurs
títols. Per això no Cs cap cosa rara l'anunci
segiient en el periòdic hitlerià Volkischer
Beohachter:

eEx-tinent, que ha pres part en l'acció
de la Santa Vehme, sense lema per culpa
del tribut Young, s'ofereix per xofer:»

Un general retirat s'interessà per aquest
anunci i llogà l'ex-tinent corn a xofer. Però
aviat descobrí que aquest havia ocupat sern-
pre en la Reichswehr Negra un càrrec buro-
cràtic i no havia estat mai encarregat de
castigar cap traidor. Indignat, el general
despatxà el xofer.

Ara aquest ha portat l'assumpte als tri-
bunals de Postdam, segurament demanant
que Ii sigui reconegut el títol d'assassí.

-- Edlloc del món corn aquí no ha estat
jutjat tam durament Garibaldi. Tenia un
gran nom a servar i el va empastifar amb
la saya traïdoria.

—Corn lligueu aquest moviment amb el

el cor a fer- os lliures de la monarquia d'Es-
panya. Però cregueu que hauríem, sempre,
restat catalans de França.

***

—Una darrera pregunta indiscreta, Eco
-nòmicament esteu contents del vostre Es-

tat?
--Els mestres joves guanyem 10,500 francs

a l'any. Actualment fins als 50 anys no
podem confiar d'arribar als i8,000. Però ara,
aviat, es discutirà una llei. Això ens perme-
trà abastar el guany de i8,000 francs abans
deis 40 anys. I aleshores.,,
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Ens en tornem comí de Puigcerdà. L'as
falt arriba fins a mig pont. Abans topem
amb l'aparador seductor d'una llibreria. Mt-.
RADOR està penjat entre els diaris france-.
sos, a1 costat de La Publicitat. _.

Una llibreria: Bourg-Madame, un poble
de cinc cents habitants.

J. F. VIDAL JOVE

MOBILIARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre ebcc.ísta l tapis-
aee. Objectes d'art f de fantasía per

a obsequis. Sales d'Ez-
po$icíons de Belles Arts.

pNrei is Gràda, 30. Telèfon 1O1U

1SARCELONA

Per apagar la set quan
el calor es sufocant
No begui mai aigua sola ; afegeixi-hi

Magnèsia Domènech Ment -Llimona o Anís,
al sea gust, i obtindrà una deliciosa soda
refrescant de propietats digestives, que apa

-ga la set i exerceix una acció molt bene-
ficiosa.

UTILITZI AQUEST CUPO

LABORATORI DOMENECH

Ronda Sant Pau, 7r.—Barcelona

Enviï'm franc una mostra de cada
gust de la Magnèsia Domènech. Acom-
panyo un segell de o'so per a despeses
de tramesa.

Nom.	 .	 .	 .	 .	 .

Adreça.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

LA RENOVACIÓ DE LA UNIVERSITAT

La Facultat de FiIosofia )
Hi hagué un temps a Catalunya en què i ga,	 severa	 i	 racional.	 Abans	 la	 Facultat

la Universitat era considerada l'organisme graduava en Filosofia, en Lletres i en His-
menys docent i menys científic, o sigui mays tària.	 D'ara endavant,	 es podran estudiar
universitari, que pogués donar-se. La fama les llicenciatures de Filosofia, - Filologia Clàs-
fou particularment adversa a la docta casa sica, Filologia moderna (tipus A a base de
en temps del panh rcat de Xànius. No de- castellà i tipus B a base de català), Histà-batrem ara la qüestió de si eren totalment nia Antiga, Histària Medieval, Història Mo-
fonamentades des raons deis qui predicaven derna.	 Uns	 altres estudis	 especials perme-
l'isolament i el descrèdit de la Universitat, Iran optar al títol d'Arxiver-Bibliotecari i alni les deis	 qui	 creuen	 negligible	 la	 labor de Conservador de Museus.
cultural	 extrauniversitària	 que	 s'ha	 dut a L'articu'.ació d'aquestes idees,	 molt sem-
terme durant uns quants anys, i que encara b'.ants a les que regú:en 1'ensenvament su-
continua. Es una qüestió que hauria de trae-
tar-se en un estudi detingut sobre el movi-
ment çultural a Catalunya durant el que va
de sègle.

Actualment, la Universitat ja no desvetlla
tants recels. Per una banda, s'ha operat in-
sensiblement,	 per la força	 material de des
coses, una saludable modificació de tàctica.
Ara s'ha vist que era preferible vàncer pos- -
sibles repugnàncies i establir una hegemonia
nostra en la Universitat, que no abandonar- —1
la a mans incertes.	 I per altra banda, hi
ha actualment una quantitat de confiança,
acreditada més,	 potser,	 per 1'èsperança 	 en
una Universitat futura, bona i nostra, que
no pas en la realitat actual. Hi subsisteixen
encara molts vicis i moltes deficiències que
caldrà anar liquidant. Per fer-ho, es çompta
amb uns quants homes de bona voluntat,
professors i, recentment, alumnes, que han
Fet esforços,	 de vegades	 heroics,	 per pro-
vocar aquesta época transitòria que ara via
la Universitat i que és prèvia a la realitza-
dó	 veritable d'aquelles aspiracions	 que	 ja
daten del Congrés Universitari Català, del

o

any 1922.
L'estructuració que farà viables aquestes

aspiracions, serà aquella que 1a Uiniversitat e
es dóna ella mateixa, o sigui la continguda
en l'Estatut Universitari. La gent, especia•1-
mont els qui de prop o de lluny toquen qües-
tions universitàries, coneixen l'abolició recent
pel Ministeri de Marcellí Domingo de fano-
menat Pla Callejo i :l'establiment d'un pla
d'estudis provisional que el substitueix..Ara,
no tothom s'h.a adonat de la importantissima
disposició que concedeix,	 a mena d'assaig
d'altres reformes analogues, una ampla au- I Marceilí Domingo , per Bagarra
tonomia docent ales Facultats de Filosofia
i Lletres de Barcelona i Madrid.

Això equival per a nosaltres a l'anticipa- perior anglès; ha estat perfecta.	 En	 maté-
cié, concedida a una sola Facultat, del que na d'ensenyament,	 l'organització	 i el	 bon
significarà per atotes la implantacïó de 1'Es- I règim	 són	 d'una	 importància - fonamental.
tatut :	 llibertat	 plena d'establir	 el pla d'es- La qualitat de l'estructura .acostuma a ésser
tudis, de nomenar professors i de regir la adequada a la del contingut, entenent per
vida docent. Les garanties que s'ha reservat tal professors i alumnes.	 No és aventurat
I''Estat,	 són les mateixes que horn hauria ' predir que, si tot va corn cal, aviat la nostra
concedit espontàniament. 	 i Universitat serà una cosa molt diferent del

La Facultat de Filosofia i Lletres no ha que era fa uns anys. La Facultat de Filo-
hagut de meditar gens ni discutir més que sofia pot servir de termòmetre d'aquests mo-
en el detall la nova ordenació deis seus es- viments de renovació ; el que indica ara és
tudis. Era feina feta de temps. IEn aquesta esperançador.	 Pel cantó deis estudiants,	 hi
ordenació	 s'han	 tingut	 primordialment	 en I ha una colla de menys de vint anys, dotats
compte tres punts centrals ; són els següents : d'un talent segur i	 que aviat faran	 parlar

i) Necessitat d'uns estudis, previs als ja d'e11s.	 Pei	 cantó deis	 professor,. als	 esco-
pròpiament universitaris, que siguin un re- hits amb qué ara es compta, caldrà afegir
pàs i un complement del batxillerat. IEl bat- . aviat noms prestigiosos : Fabea (el inomena-
xillerat és la peça més delicada del mera- meat excepcional del qual corn a professor
nisme docent. A Espanya ha Pcha.r sempr .1'u _	 nan +. ,.)'-.)traí

Soldev	 senyoretauna cosa intermèdia entre els dos tipos olàs- Riba,	 Ferran
sirs coneguts per humanístic i •científic o es- Trepat,	 Miilàs-Vahllicrosa,	 Bassols,	 Petit,
pecialitzat ; ha estat un producte híbrid, equi- Vergés,	 Castillo.
valent a aquella «solució moderada i venta- Una cosa serà indispensable a .aquesta re-
ble»	 deis	 manuals	 escolàstics	 de filosofia. novació. La Universitat no haurà de «po-
Aquests estudis, amb .la prova consegüent, pularitzar-se».	 Haurà	 d'ésser	 més	 oberta
subsistiran a la nostra Facultat de Filosofia que mai als necessitats i més tancada que
taut corn persisteixi el batxillerat actual, en mai als no aptes. La Universitat o és de les
el qual manquen, entre altres matèries fo- seleccions o ino és. No caldria confondre la
namentals;	 el	 català	 i	 el	 grec,	 i	l'art,	 la Uiniversitat, centre de cultura superior i d'in-
literatura i la històri,a'hi són estudiats d'una vestigació científica, amb altres organismes
manera exclusivament sumària, necessaris i que ens manquen, de divulgació

a)	 Obligació de tots els llicenciats a pos- elemental	 i d'acció extra-científica.	 Caldrà,
seir un bagatge de cultura superior, de ti- dones, que cada cosa , estigui al sea hoc i
pus	 universitari,	 independent	 a	 la	 pròpia que cadascú	 en	 el " seu	 hoc	 treballi digna-
especialització. meat i	 pacientment,	 sense escoltar, massa

3)	 Disgregació de les	 especialitats,	 amb -ini	 professors,	 ni	 alumnes—el	soroll	 del
les naturals	 supressions de l'estudi	 lijare,	 i carrer. L'exemple del Dr. Marañón és ad-
deis	 exàmens	 per	 assignatures,	 i	 l'estabii- I mirablement alliçonador.
meat d'una prova final de ]licenciatura, llar- 	 I E. NICOI.

Edmonde Guy es va fer famosa
perquè havia perdut un collar de
penes.

Courteline féu aquest comentan.
—"No hi ha cap collar de penes

que, per tal d'esdevenir famós, Ii
calgui perdre una Edmonde Guy..."

RAMBLA DEL CENTRE, 33 - PASSATGE BACARDI, 2

A TRES PASSES DE LA FRONTERA

L'alfra Cafalunýa
En entrar al pont internacional, amab'e-

mont un carrabiner se m'atansà.
—Va usted de paseo?
—Sí: abans del vespre tornaré.
—No llevará usted mucho dinero?
— Escassament unes noranta pessetes.
E1 carrabiner ens deixà seguir cap a Fran-

ça sense demanar-nos cap document. Des
de tan lluny dedicàrem un irònic somriure
al. ministre d'Hisenda i pensàrem en la real
eficàcia que poden tenir totes les seves me-
sures contra l'exportació de capitals.

I `	 " '	 '	 —'Quin comentani ens do-
neu per les coses de Macià?

	

Una postal que es ven a Puigcerdà amb el	 —Prats de Molió és a qua-
títol «Amistat franco-espanyola»	 tee passes, La Cerdanya no

el coneixia. Fou l'acció 'dePassàrem el pont. Ja érem a França. I Prats el que el va domar a conèixer. I crè-Constatàrem la gran mentida dels mapas gueu que aquí s'hauria produït un movi-del senyor Paluzie Lucena : el •color de la	 ment sentimental de simpatia. Tot el depar-terra francesa és igual que el d'Espanya.	 tament l'hauria ajudat si ho hagués sabut.Res ano ha canviat; únicament constatem Hauria trobat molt bons fusells entre nos-la sorpresa ingènua del portugués :	altres.
_Per) el final

Admiróse un portugués
de que los niños en Francia
desde su más tierna infancia

supiesen hablar francés...
*5*

Bourg-Madame. Vila d'un carrer de bo-
tigues: Al final, en una mena de plaça, unes
escoles. " Entrem : el senyor mestre (oinsti-
tuteur») ens rep amablement.

M. Molins té vint-i-nou anys, regeix una
escola on hi ha maranta alumnas amb dues
mestresses i ell.

—Bourg-Madame—ens diu—no té més de
dos cents anys. Abans se'n deia La Guin-
guette, mot equivalent al català hostal o
fonda. Té uns 500 habitants i ha perdut,
ara, la saya esplendor. Fou a l'any 1926
quan, gràcies als avantatges del canvi, co-
negué 1a seva época de vaques grasses. Jo
vise dedicat a la meya escala on es pot cur-
sar fins els dotze anys per obtenir el que
anomenem «certificat d'étudesn.

I ens explica tota l'organització docent
de la França mentre nosaltres prenem no-
tes asseguts en urn bane coix contemplant
una pissarra esbotzada i una ampolla de
tinta amb bee de canya decorativament
abandonada en un recé.

—.Políticament?
-Políticament, a França, gairebé tot el

magisteri és socialista. Sam iio,000 «insti
-tuteurs» i ((institutrices)). Més de 8o,000 per-

tanven al Syndicat National d'Instituteurs,
afiliat a la C. G. T.

—I la resta?
--Podríeu comptar més de 5,000 mestres

comunistes.
k5*

—Qué ens podeu dir de la nostra repú-
blica?

--A tot França ha produït un gran plaer.

Ara que ens fa l'efecte que a Espanya la

república «n'est pas installée». No serà as-
sentada. Els carlins...

—Corn? Què voleu dir els carlins?
—A tota la Cerdanya diem carlins als

reialistes, als nacionalistes, ads feixistes. Els
carlims provocaran el malestar i, aleshores,
l'extremisme es desesperarà. La fam duré
la sang. I després la República serà ferma.

Ens esvera una mica la seva visió del
futur espanyol.

—Això ho heu previst vosaltres. L'article
primer de la vostra Constitució ja és la
d'una República en pla de perfeccionament.
I això és el que complau més als republi-
cans de la França que, cregueu-ho, no són

pas tots els francesas.
—Dieu .això per la paraula afederable»?

SASTRERIA

fr VEHILS VIDAL
7, Plaça Universitat, 7

I Rebuda la més extensa col'lec-
ció de xeviot, estams í franel'les

per a vestits i abrics

Abrics confeccionats corn
a mida, a 90, 125, 150 i

175 pesseiies

—Sí. Però si sou massa federals no fareu
pas res.

—No us emociona pensar en una Catalu-
nya-Estat?

—Sí ; però .per la major unió de França
i Espanya. Els catalans d'aquí som cata-
lans de França i francesos del món. Penseu
que hi ha autonomistes a Alsàcia i que hi
ha autonomistas a Bretanya. Però no n'hi
ha pas al Rosselló.

—Voleu dir? I tot el moviment literari
des de Mistral ençà?

—Vós ho heu dit : un mo-
viment literari i res més que
un moviment literari.

—De totes maneres—comen-
tem—penseu que la nostra Re-

• aixença va començar així.

—Així una possible Ca$alu-
aya lliure no us dina res?

—Nosaltres ja ens hi isen-
tim de lliures . L'admini^tra-
ció francesa no ens ha endo-
galat corn a vosaltres. I si ho
ha fet no ens en hem sentit.
Aquí hi ha un sentit regional
i aquest mot és el més con-
traposat al federalisme.

A fora, al pati, canten uns
infants. Són corrandes infan-
tines i no hi ha un mot de
català.

—Els vostres alumnes no
canten mal en'català?

— Els infants, mai. Unica-
ment canten en català els
yells : Les Muntanyes regala-
des i El Pardal. Però els in-
fants no en resen un mot,

—Quines altres cançons es-
timen?

—E1 Malborought s'en va-
t-en guerre, el millar romanso
de gesta, segons La Fouchar-
diàre. Perquè l'heroi torna a
casa amb els «peus per da_
vant»,

*5*



Coliseum

Gran èxit diari de

el més fidel reflex de l'ànima
gauxa imperiosa i romàntica

per

Caries Gardel

Glòria Guzman
i

Sofia Bozan

Es un film Paramounf

Rango ha estat el primer esdeveniment
de la temporada. Un bell i interessant film
per les coses que s'hi veuen, registrades en
plena selva, i bell per la manera corn aques-
tes s'hi veuen, ja que Sehoedsack, més que
oferir-nos un document, ha volgut compon-
dre una obra d'una manera orgànica i de
factura essencialment dramàtica.

Certament ens trobem davant d'una obra
fruit d'un laboriós treball dc' composició.

El xerroteig de les aus a punta d'alba, els
crits deis simis. La primera aparició del ti-
gre és un cop de teatre produït amb molta
habilitat. Es el drama de la selva.

Schoedsack, tenint a la mà elements d'un
gran patètic, no n'ha abusat. Les notes ria-
lleres i pintoresques alternen amb els mo-
ments ombrívols i tràgics a dosis perfecta-
ment mesurades. Els simis són els herois
deis film. Estrafan tarn bé l'home, que això

Madame de Renal (Lil Dagover) i Julià Sorel (Mosjukin)

1	 !I^ 1
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EL. CINEMA
Estrenes de la setmana	 I.. l  ^ . 

A  AFsITAI

Rango, el jove simi protagonista de «Rango»

Les escenes han estat connectades d'acord I sol procura gags que semblen calcats dun
amb un guió dramàtic i Scihoedsack en aquest film còmic corrent.
treball s'aoredita de perfecte cineasta. Cal La selva que veiem és massa atapeïda per
imaginar aquesta cinta corn una selecció de poder resultar fotogénica. No hi ha doncs
fragments entre molts milers de metres de la bellesa del paisatge a la manera corn un
celluloide rodats a l'aventura. Aquests frag- Van Dyke sap filmar-la. De totes maneres,
ments han estat muntats amb la intenció I la bèstia .absorbeix prou la nostra atenció
de crear un ritme cinematogràfic i una emo- per reparar .aquí una llacuna. La música,

	

ció, oóm ja s'ha dit, d'mndole dramàtica.	 molt ajustada. Horn hi veu la preocupació
Per això no és un film verídic proposat a de fer un treball d'adaptació portat a cap

	l'atenció . del naturalista, sinó un film bell	 amb una escrupolositat digna deis millors

	

proposat a la nostra contemplació artística.	 elogis.

	

Un èxit pel cinema senor ; el micròfon	 .»
ens porta amb un realisme escruixidor el

crit de la lumia. ;Es el bram del tigre nor- I f.'estrena.lí'Fl_més_-fait.. firm.se.lji--
de novetat al nostre panorama cinemato-
gràfic. El cinema nòrdic, que jugà un pa-
per tala important en altre temps, avui sem-
bla .no excedir d'una discreta q	 Val

	

ESPECIALIT?fT	
a	

ualitat.
 dir que els seus millors homes han emi-

EN LA MIDA	 goat a Hollywood.
El més fort ens parla, naturalment, del

Jaume I, 11	 I país dels fiords, per tots nosaltres tan sa-

Telè1. 11655	
do	

ad'a
llat de remin

historia són
iscències literàri

marins :
es. dEls

edicats
homes

q 
la cacera de la foca i de l'ós blanc en les
altes latituds, a free de les regions polars.

--	 ----------	 —	Amb el que porto dit n 'hi ha prou per pre_
veure el pintoresc i el valor documental de

	

P R o x 1 M A M E N T	 les imatges d'aquest film senzill, que empra
a vegades fórmules del cinema germànic i

al

	

	 que tothom veurà, si ino amb gust, amb
curiositat.

FANTASIO

T1 V 0^1 • 	 a Setmana
d' èxit

• indiscutible

Peh'cafa Metr^olrlttjn•a,Ct	 producció
en castellà

Jufl6à ©reÐ
La traducció precisa i afinada que Just

Cabot dugué a terme, ha popularitzat a Ca-
talunya l'obra cabdal d'•Henri Beyle, El Roig
i el Negre, just quan complien cent anys de
la seva naixença. Diguem ara que aquests
cent anys han estat apassionants per a la
crítica i per als lectors. Llevat de les obres
clàssiques universals deis segles auris, cap
llibre no ha provocat una quantitat tan ex-

traordvnària de comentaris. Comentaris que, E.1 film és realitzat d'una manera intelli-
gairebé sempre, prenen un to polemic en gent. Alguna vegada he assenyalat en ell,
arribar a un punt determinat : la figura de I un exemple de subjectivació de la camera,
Julià Sorel. Julià Sorel, el personatge cen- quan en comptes de mostrar-nos el persa
tral d'El Roig i el Negre, constitueix avui natge,	 ens mostra únicament tot allò que
un dels problemes més interessants de la el personatge veu en el seu camí. Tot allò
psicologia literària. Els beylistes podrien din- que nosaltres veuríem transformat en per-
vos tota la quantitat de bibliografia eixida sonatge. Ens identifica amb ell. També pot
entorn del tema.	 Bibliografia que és polè- remarcar-se l'escena al curs de la qual, So-
mica, perquè Julià Sorel és un home con- rol rep la noticia de la denúncia de Teresa.
tradictori. ((En els trajectes de la novel-la— I,	 finalment,	 el moment de	 l'agressió,	 a
dio Benjamín Jarnés—Stendhal és sempre l'església de Verrières, molt sèbriament re-
un viatger sense bitllet. Desconeix a cada solt de camera i de multitud ; carregat d'un
pàgina—ell ho confessa—el que suoceïrà a dramatisme viu.a .. _..	 ^..	 -_-_	 -___, 1_	 o_:a,„.	 J a.a
Sorel és el doble de Stendhal, la contradic-

iEt final 6s falsejat per tal que tot és re-
solgui feliçment. Això desvirtua el sentit de

ció és encara més lògica. Ens trobem da- -l'obra i la inenció de fautor. No cal dir que
vant d'un cas d'home sense miralls exactes la deformació de l'argument, al servei de:
que es multiplica en miralls deformants. No romanticisme burgès, és d'una immoralitat
es gets difícil subratllar al marge de la no- absoluta.
vella una sèrie de textos on es declara taxa- Guaur.M DIAZ PLAJA
tivament la hipocresia corn a nervi central
de la .psicologia de Julià Sorel. Horn el si -
ttta aleshores corn a figura típica de ]
bi sme, i es fa de la seva figura una supe- !Illllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllt:'_
ració del Tartuf de Molière. A darrera hora, I-	 E
però, la crítica ha reaccionat contra aquesta I ANEU A RIUREconcepció. Henri Martineau va publicar un
violent article contra el simplisme d'aquesta =	 al
fórmula. Julià Sorel és un apassionat i un Ì E
impulsiu. Es, a més a més, inhàbil . Té una
sensibilitat i	 fins

I
Saló Catalunya =_un orgull molt més	 que el

Tartuf. Es un home del poble ambiciós i I 
_

revoltat. Perd poc diplomàtic. Si Julià Sorel - veient la preciosa pel'lícula
hagués estat un calculador hauria disparat

ières
sobre Madame de Rènal a d'esgdósia de Ver-
r?

—
^ ^ ^ O ^ O

Heus	 ad,	 sobre trets	 molt generics,	 l E__
qüestió polémica. Això dóna idea de la corn-
plexitat del personatge i de la dificultat d'in- a 

tu mu jer? Çterpretar-lo. Jo cree, però, qué la versió ci-
nematogràfica de l'obra no és gens inexacta, I =
psicològicament parlant. (Hi ha una inexac- I_	 amb CARMEN I,ARRABEITI	 E
titud, imposada estúpidament per la nostra I _	 Rafael Rivellescensura governativa, segons la qual iiMada-
me de Rè^nal no és pas la muller del batik -	 Ana María Custodio
de Verriéres, sinó simplement—i així no s'(s- E	 Miguel Ligero
panta ningú--1a seva neboda.) =	 Manuel ArboMadame de Renal és interpretada per. Lil
Dagover. Tinc Lii Dagover per una de les I E	 Director: David Howard
actrius més fiinament sensibles de la pan- _	 E
talla. La seva visió del personatge stendha TOTA EN ESPANYOL
lià és molt justa.	 Hi	 posa tota l'angoixa
divina de l'amor desplaçat i pie de tendresa I =	 NO APTA PERA GELOSOS
que Henri Beyle somià per a la seva prota- I =
gonista. __ 	 Producció FOX

Julià Sorel és interpretat per Ivan	 Mos- E	 =
I	 jukin, un deis primers actors que ha defu- ;¡ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;

Cine Producció

U rq u i n a o n a Metro	 Goldwyn

un grandiós èxit :.

CLARO
DE LUNA

` k

'y
é be

eia a en el cine sonor, can
tala	 pels	 dos	 millors	 cantants

del món

Lawrence Tibbett	 i Grace Moore
amb Adolphe Menjou

tots	 els dies	 en el

CINE URQUINAONA

POSTAL DE BRIGITTE HELM. —Arti-
ficial i pura, fémina d'alumini, Brigitte
Helm, deshumanitzada i exacta, multipli-
cada en plans geomètrics, siluetada de línies
precises, sense tenebra ni penombra ; Bri-
gitte Helm, maniquí sobrehumà i perfecte,
vincladissa i erèctil, metàllica.

Passa pel film la figura simple i defini-
tiva Brigitte Helm, i es veu corn neixen els
àngels de les males passions, les bèsties ne-
gres de les ànsies 'vncon'fessades. I passa la
teva faç inconscient, i pura, i perversa, i
criminal, que esquinça voluntats més fortes
que la mort.

Demanaríem als déus terribles le teva
total deshumanització. I tindríem la teva
imatge damunt del nostre capçal. Aquella
imatge de Manolesco, on, si el cabell era
penyora d'humanitat massa viva, s'artifi-
cialitzava amb un casc de cautxú ; davant
del pit, l'horitzontal exacta i neta de la ba-
nvera ; darrera el cap, aurèola perfecta,
aquella línia d'aixetes de níquel, regalimant
una aigua de cristall sonor•.

MITES A LA PANTALLA.—Hom parda
de mites a la pantalla. Compte 1 Hi ha mi-
tes i mites. Quan un personatge mític ateny
la sobrerealiat, l'art del cineasta consis-
teix que al personatge no se Ii noti tant
la divinitat en la força corn en 1'auriola.
Fa molts anys, vàrem veure una Ilíada ci-
nematogràfica, on Aquiles era un baró car-
regat de bíceps corn un saltimbanqui exhi-
bicionista. Després vàrem veure els Nibe-
lungs de la Ufa, on Sígfrid era un home
afinat i lleuger. La Ufa tenia raó. Precisa -
ment si Sígfrid guanya el dragó és per la
seva condició sobrenatural. Si la muscula-
tura explica l'heroi, on és l'arrel mítica
del personatge?

EIJS COM'I1CS DEL CINEMA.—Quin és
•'actor cinematogràfic que personalitza l'es-
perit del mostee temps? Chaplin ha estar
un candidat a tots els llavis. El seu art,
però, universal, humà corn és, depassa l'es-
perit cronològic del segle xx. Chaplin resta
desplaçat per la seva grandesa.

Per immunitzar-se d'aquesta qualitat hu-
mana i sentimental, que horn atacava per
semblar d'arrel romàntica—le cceur ignoble
de Chariot—tots els esforços han estat po-
sats en joc. Harold Lloyd s'ha evadit per
l'acrobàcia ; Keaton, per la impenetrabili-
tat ; Ben Turpin, pel deformisme ; la Pan-
dil la, per la mfantilitat esbojarrada; Stan
Laurel i Oliver Hardy, per un joc de con-
trastos menat al grotesc.

Potser, però, aquell qui ha restat més
lluny—o més a prop?--de .la humanitat ro-
Cái'gdon arriba a una superado angelica
de l'anècdota quotidiana. Harry Langdon
és l'idiota sublim, l'home absent corn una
flor. Harry Langdon personalitza la ultra-
vida inefable, que amb Freud i .ajut, ha
estat bastida pels nous poetes de l'Uni-
vers. Harry Langdon no toca de peus a
terra. Harry Langdon no veu a ningú. Fa
petons a la mà de la seva xicota t a la
cua de l'elefant. IEs insensible a la mà-
nega que l'arruixa i a la planto-fada seca.
Harry Langdon és el líric pur i inefable.
E1 còmic més deshumanitzat de la pan-
talla.

ALBERTO CONSR LIO inicia a ]'Italia
letteraria uns fulletons sobre estética del
cinema. Els vigilem la trajectòria. — P.

Sam Taylor ano s'ha lluït gaire en la seva
versió de Madame Dubarry. L'assumpte és
tan fantàstic i tam pee històric, que el mi-
llor hauria estat cercar-li un altre nom i
fer-lo passar fora del món, vull dir del món
geogràfic, en un país imaginan. Si el veuen
els francesos, són capaços d'exigir ulna sa

-tisfacció diplomàtica.
De totes maneres hi ha Norma Talmadge

i una sèrie de cosetes que distreuen. Ara
que .Sam Taylor no sembla haver-se amoï-
nat gaire amb aquest film. La interpreta

-ció, netament teatral, cosa que potser és
en part culpa de l'època i de l'ambient del
film, interpretació teatral, que no vol dir
precisament interpretació dolenta. Aclari-
ment pertinent, ja que la crítica cinemato-
gràfica, parlant'de la nova producció espa-
nyola que ve d'Amèrica, acostuma a despat-
xar-la dient : interpretació teatral, quan
s'hauria de dir interpretació desastrosa.

Norma Talmadge té força talent, i això
l'ajuda a sortir ami) certa decorositat del
trencacolls que per ella significa aquest film.

J. PALAU

git el galan, tipus Valentino, per a substi-
tuir-lo per l'home penetrant, interessant i
avassallador per 1a seva intelligència (tipus
Clive Brook). Recordem la seva persona_
líssima visió de Casanova, d'El President,
d'El difunt 9faties Pascal. Mosjukin ateny
el patètic amb una gran veracitat. Però man-
té sempre la fredor i el sentit de domini,
característics del personatge stendhalià.



.Sagarra llegint '(.L'Hostal de la Glòria» al salonet del Romea

CAPITOL í KllRSAAL

CRAWFO RD
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DANZA
Un film que fa sentir,

que fa pensar

Producció Metro Gol

EL TEATRE
Le 	 Xirgual Go a Memories d e Ia Karsavina

etr,LaY 	 _
No podem pas felicitar l'empresa del tea- la de Romea per haver-ho fet amb L'Hostal

tre Novetats per l'encert que ha tingut en	 de la Glòria, de Josep Maria de Sagarra.
triar l'obra amb què ha inaugurat aquesta	 Amb aquest nou poema dramàtic, Sa-
temporada : La Segona Joventut. La comè- garra reprèn aquel] seu teatre rur.alista que
dia de Pom u Crehuet és alguna cosa que comen á amb Fidelitat. La semblar a mésPe	g	 q	 ^	 ç	 ç
esté per dessota de la producció a què ens ¡ o menys llunyana que existeix entre un
tenia acostumats aquest autor que, sense	 tema i l'altre d'aquestes dues produccions,
llençar-se a cap arrencada genial, s'anava ens faria situar-les també dintre del mateix
mantenint dintre una discreció de força bon cicle. IEn L'Hostal de la Glòria, però, Sa-
to en tota la •comèdia. Hem d'esperar una garra ens ha donat, amés d'un poema corn

altra avinentesa per poder aplaudir Pompeu
Crehuet en la mida que es mereix.

Per distreure'ns de la mala impressió que
ens deixà La Segona Joventut, vingué ad-
miralblement la farsa grotesca de Les Tres
Gràcies, de Josep Maria de Sagarra. Ulna
peça lleugera i divertida, interpretada a la
manera de la commedia dell'arte, a la qual
Sagarra fa algunes felices escapades, en les
quals juga la seva fantasia.

Contribueixen a donar-nos aquella im-
pressió de farsa i d'irreal desitjada per l'au

-tor el vestuari dels persolnatges, la seva
caracterització, el decorat i la disposició de
les distintes •esoenes que vain succeint-se.
A11ò que no hi acompanya tant és e1 mo-
viment i e1 gest deis actors i la soya manera
de parlar.

Si ens hem vist privats de felicitar l'em-
presa de Novetats per la seva inauguradlo
de temporada amb l'obra de Crehuet, es-
tem ben contents de poder lloar l'encert de

Teatre Català Novetats
GRAN COMPANYIA CATALANA

Direcció: C. CAPDEVILA

Avui: ESPECTACLES PER A INFANTS.
El formidable èxit de Josep M. Folch i Torres,

LES ARRACADES DE LA REINA
Aymerich, Galceran, la Morera i Jiménez Sales
us faran riure de debò.

Nit: TERTULIA CATALANISTA,

VACANCES REIALS
i UN COP D'ESTAT

Dissabte, reestrena de la gran comèdia de Moi-
nar, versió de Caries Soldevila,

Modes per a senyor i senyora
No deixeu de veure l'estampa grotesca de Josep

M. de Sagarra,

LES TRES GRACIES
Es despatxa a Comptaduria.

FÈMINA
Marion DaviesI^	 en la seva creació

PAPÁ
SOLTERÓN

hicugÇoduyn-r1 ALL	 IN4

tots els seus, rosos d'envergadura lírica, la
peça teatral .ms complexai ms densa de
psicologia que ha sortit del seu talent.

Els personatges que ens passen pel da-
vant en aquest poema són bon tros amés
humans i més vius que els de la més gram
part deis de les produccions anteriors de
Sagarra. La psicologia de cada un dels ti-
pus que se'ns presentaven se'ns donaven a
conòixer massa sovint sense matisos i amb
un relleu excessiu els uns en els seus de-
fectes i els altres en les seves qualitats.
Ara Sagarra complica els seus caràcters i
ens ha donat matisacions tan excellents com
la d'aquest tipus exuberant de Glòria, ri-
quíssim .de contrastos i de gradacions, el
d'Andreu, més sobri i més conoentrat, però
igualment complex i profund.

Si alguna vegada el joc i el combat de
les passions i - èfs sentiments acts proca o-
Inistes sembla que es deixatin llangorosament
en un i altre diàleg, en el qual horn va
brodant variacions sobre coses ja repetides,
en episodis accidentals a allò que .és la
trama de ]'assumpte, Sagarra ho fa servir
per anar caracteritzant més i més cada per-
sonatge. Per aqutilis que fugen de matlsa-
eions anímiques i els interessa només allò
que és ocasió pura i crua, això és veritabir,_
ment tun gran defecte.

Per nosaltres ho seria que, situada Pac-
ció al primer terç del segie passat, els per-
sonatges facin ús de modismes que no nas

-queren fins molts anys després.
Igualment ho seria el fet que per boca

dun personatge--Santaló--.hom ens faci sa
-ber que «a Madrid han donat garrot a

Riego», única referència que, amb el ves-
tuari dels personatges, ens coldoca en un
temps determinat, car no hi ha després cap
més incident gros o petit que ens faci veure
que ens trobem en aquella época. La read-
ció que assassinà Riego (que no fou agar-
rotat, corn diu Santaló, sinó penjat) pot
justificar la vinguda del nou jutge, però
llavors la destitució d'aquest no en queda
prou amb el fet que atingués les ungles
massa .11argues ». Aquesta causa hauria po-
gut ésser molt bé la de Ja destitució de
l'anterior—i fins també la de la de tots
dos—; horn hauria deixat tranquil Riego,
i s'hauria evitat de fer referència a una
circumstància histórica que, a més d'ésser
innecessària en el teatre de Sagarra, al qual
convé més—en cert sentit--la imprecisió i
la vaguetat, en 'posar l'acció en un temps
donat, fa nosa i tot.

Però hem de pensar que ens trobem da-
vant d'un teatre completament sui generis
en el qual aquests details realistes no comp-
ten. IEl carácter poemàtic de l'obra ens
obliga a passar per alt aquestes coses que,
podem considerar ben siegligibles i petites
al costat de les grams qualitats de L'Hostal
de la Glòria, al costat de la fluida riquesa
deis versos que acompanyen l'acció, del llen-
guatge abundós, pintoresc i gràfic de Sa-
garra, del qual van desapareixent les ex-
pressions massa fisiològiques i, sense per-
dre turgància, guanya ,finor i suavitat.

L'obra és presentada de bellíssima ma-
nera amb decorat i figurins de Fontanals,
el qual ens ha donat ja bones proves del
que val.

JOAN CORTES

Hispano

Suiza
Camions
i Camionetes

Fábrica d'Articles de Viafge

Joan Casanovas i Companyia
Eapecialifef ee C•eises d'aufomdbils,

Baguls, Melefe., Melefa=. Armaría

Tallers, 26. = Telèfon 10623

La senyora Xirgu, actriu eminent de l'es-
cena castellana, l''única actriu tràgica es-
panyola d'ara, segons acord oficial de la
crítica no menys oficial del país, tots els
anys per aquest temps, després d'haver des-
cansat durant des calars a- la seva casa de
Badalona i pres el sol a la platja, recala
al Teatre Goya, on sol realitzar uma lluïda
temporada de tardor. Temporada que ve a
ésser el tanteig de forces, l'entrenament pre-
paratori de les campanyes d'hivern, per pro-
vfncies i per Madrid. Si això ho fan els
boxadors després d'una temporada de des-
cans per tal de retrobar llur forma, per què
no han de fer-ho, i amb més motiu, les
figures eminents de l'escena? La senyora
Xirgu fa santament aprofitant la tempora-
da del Goya corn un recurs preciós per a
exercitar la seva musculatura teatral i la de
la seva companyia, poc o molt reblanida

—la musculatura, no pas la companyia—per
les vacances d'estiu.

I els costums, al teatre també, formen
lleis. IE5 per això que •avui l'actuació de la
senyora Xirgu al Goya constitueix un esde-
veniment important de la vida teatral bar-
celanina, amés d'un pretext per a1 lluïment
de les classes distingides de la ciutat. IEn
certa manera vénen a substituir les que
duien a cap a Barcelona, tots els anys, quan
es trobava en l'apogeu de la glòria i del
prestigi, ]'aristocràtic matrimoni Guerrero-
Mendoza. Temporades brillants en tots sen-
tits, però en les quals la representació tea-
tral gairebé quedava relegada a la catego-
ria modesta de pretext.

Compareix 1a senyora Xirgu de bracet amb
les primeres fresques i les primerenques bar-
raques de castanyera. La seva temporada
podria ,ésser incorporada al calendar, car
assenyala els primers freds.

Aquesta vegada ha començat amb una re-
presa de Jacint Benavente, Más fuerte que
el amor; obra ja coneguda del públic i jut-
jada, per la crítica, car fou estrenada a
Madrid a començaments de segle, i d'aque-
Ha data fans avui, representada per tota me-
na de companyies a tots els eseenarisd''Es-
panya i d'Amèrica.

Es tracta d'una obra feta expressa per a
presentació d'una companyia, car és apta
per a1 lluïment personal de cada un deis
seus components i especialment de la pri-
mera actriu—en .aquest cas la senyora Xir-
gu, naturalment —, la qual obtingué un
triomf personalíssim.

Ja en sortir a esbena fou saludada amb
aplaudiments entusiastes per la distingida
concurrèn• ia que omplia el teatre ; en caure
la cortúna fou acomiadada amb una càlida
ovació del ,públic.

La senyora Xirgu, corn a actriu, és quel-
com d'important. Té una veu limitada, però

sió patètica. La seva pose, el seu gest, so-
lemne—potser una mica encarcarat—, dóna
urna gran dignitat a les seves interpreta-
cons.

a•**
L'obra — que pot ésser considerada corn

una estrena—té totes les característiques de
les obres de Benavente. Verbalisme portat
fins a les darreres conseqüències ; que ofe-
ga, corn una rivada, l'argument--el poc ar-
gument, l'ombra d'acció o conflicte que sol
utilitzar el senyor Benavente per a bastir
les seves comèdies exuberants d'lingenio, de
sutileza i de verbalisme--qu•e el desvia de la
trajectòria lògica que hauria de seguir i es
converteix en un pretext per a discursejar
des de l'escena, i donar lliçons de moral,
que resulten collocades, unes vegades per
força i altres de trascantó• El senyor Be-
navente rés un especialista expert en l'art
de la prestidigitació teatral. Tota la seva
obra, en conjunt, m'és una demostració pal-
pable i brillant. Us l'imagineu que surt a
les taules vestit de smoking i amb el barret
a la mà. De dins d'aquest n'extreu un ob-
jecte i el mostra .al públic. IEs l'argument
((HO veieu? I ús l'ensenya, somrient, per tots
cantons: Toqueu-lo, toqueu-lo ; no hi ha
trampa. Es de debò.» El torna a posar dins
del barret, fa unes qualntes manipulacions
àgils, i aquell argument es converteix en un
mostrari de flocs virolats, de cintes de co-
lors enlluernadors. L'argument ha desapa-.
regut i us hen d'acontentar amb a11ò altre.
Si no és 'el que volíeu, almenys és agrada-
ble i, fet i fet, heu passat l'estona, que és
el que es tractava de demostrar.

JAUME PASSAR'ELh

NOVETATS
EN CAMISES

'	 Jane I, 11
Telèf.11655

Retrat recent de la Karsavina

realitzar amb magnífica facilitat les més di-
fícils performances.

Ana, Thamar Karsavina, la primeríssima
dansarina deis Ballets Russos, ha publicat
les seves memòries en un libre que acaba
bt re>`iá "1'lán^ °éaiE."`i'^oi$éEc(t8 ^l`^gTdS'é'st°^Vullvjy-
Aquest llibre és un document valuosíssim
sobre aquells famosos Ballets Russos que
han mort amb Diaghidew. Un document di-
recte i de primera mà. S'ha vessat molta
tinta a l'entorin d'aquest tema. Tots els que
l'han tractat, però, han estat o crítics o
tèonics o compiladors. Aquesta és la primera
vegada que un deis collaboradors més an-
tics de Diaghilew emprèin la tasca de traçar
1a història de la magnífica creació d'aquest
gran organitzador i creador.

Les memòries de la Karsavina. IEs la
història, contada amb um estil espontani i
viu, d'un ofici més dur que el de pioape-
drer. Ofici evocat en un ambient estrany l
pintoresc per al lector oocidental. La Kar-
savina era fila del primer baharí del Ballet
Imperial. La primera vegada que va entrar
en contacte amb el teatre fou a Sant Peters-
burg, en la funció de comiat del seu pare.
Des d'aquell dia, la seva gran ambició fou
d'esdevenir dansarina, rou de formar part
del ((Carrer del Teatre». Així s'anomenava
l'edifici del Conserva-tori de la Dalnsa.

Després de sofrir uns exàmens severís-
sims, relatius al treball moral, físic i intel-
lectual, s'obrí davant la Karsavina la, pers

-pectiva de dotze anys d'una vida austera-
ment monacal en l'Escola Imperial de Dan-
sa. Destinades al teatre, les pensionistes eren
preservades corn de la pesta de tot contacte
amb el món. Només sortien al carrer dues
vegades l'any : per Pasqua i per Nadal. iEdu-
cació aparentment absurda, però plena de
seny al fons. Una disciplina absoluta era
necessària per a concentrar els tempera-
ments artístics vers un objecte únic. Du-
rant aquests anys de reclusió, va conèixer
la gran Anna Pavlova. Aquesta, mancada
de virtuosisme, no era gaire apreciada pels
seus professors en aquella época en 1•a qual
Legnani agabellava totes les atencions.

Acabats els anys d'aprenentatge, la Kar-
savina va iingressar al Teatre Mariinski. Va
entrar corn a corifeu amb qzo rubles per
any. I aviat li confiaren el seu primer gram
rol en um ballet en un acte : El despertar
de Flora. Va sortir a escena amb um trac

horrible. Però va triomfar, Els fanàtics,
els balletómans, l'aplaudiren fervorosament.
I Skalkovski, el principal crític deis Ballets,
va dedicar-li unes paraules benèvoles. I la
seva fama va creixent. Coneix Bakst que
havia debutat amb el decorat d'Edip per al
Teatre Alexandrinslei. I coneix també Ni-
jinski, aleshores completament ignorat. En
1906, Nijinski anava a sortir de l'Escola i
ningú no s'havia fixat encara en aquesta

avuitena meravella del món»,
corn el •titula la Karsavina.
IE1s professors no l'estimaven
gaire. ((Aquest moi no segueix
la música», deia un d'ells.

La dm-nora part d'aquest dli-
bre és dedicada als ballets rus-
sos de Diaghilew, Aquest, cer-
vell prodigiós, ric en una
capacitat creadora formidable,
havia ja fundat a Rússia la
famosa revista Mir Sshousst-
wa ('El món nou), a l'entorn
de 'la qual es reuniren els mi--
llors elements de l'art rus 
Benois, Dobujinski, Sudeikin,
Lanceray, Somov — i el títol
de la qual serveix encara per
a designar tota una época.
En 19o8, I)iaghilew havia por

-tat aquests artistes a París, i
havia organitzat algunes re-
presentacions de Boris Godu-
nov. I en ]gog, forma una
troupe de ballet per a llançar
una temporada russa a París.
I debuten al Ohátelet. Fou
un gran esdeveniment. Jean-
Luis Vaudoyer, que ha prolo-
gat les Memòries de la Kar-
savima, diu que el debut deis
Ballets Russos a París °fou,
per molts joves .artistes, al co-
memçament del segle vint, el
que la Roma antiga havia es-
tat per Pousin i per David,
el que les catedrals gòtiques
havien estat per als romàm-
ti•cs, el que els frescos del
quattrocento havien estat per
als pre-rafaelistes anglesos.
Això dóna una idea de II'aco-
llida entusiasta que París va
reservar a 1a gent de Diaghi-
lew. La Karsavina va triom-
far plenament. I per les pà-
gines del seus records van

passant tots els èxits deis Ballets Rus-
sos que avancen en •progressió creixent. El
llançament de Strawinski, descobert per Dia

-ghilew, amb L'ocelll de foc. L'espectre de la
rosa, la consagració de Nijinski. I els nou
vigguls a ?ate „ F?JP e, Poulenc, Auriç, etc.
ghilew en l'atmosfera molt ballet rus de
Venècia. Ara, la Karsavina, casada amb un
anglès, s'ha fixat a Londres, en el barni
de Regent's Park. Per al públic de Lon-
dres, que l'adora, l'estrella del Teatre Ma-
riinski compon i dansa espectacles sobre
músiques .antigues i moves, , espectacles d'un
gust fantàstic i d'una perfecció exquisida...

SBBASTIA GASCH

Thamar Karsavina ha sabut, corn només
ho saben els elegits, donar forma a l'impal-
pable. Ha sabut, no tam sois visualitzar la
música, sinó també donar forma, moviment
i color a les imatges moridores que aquesta li
música fa néixer en el cor i en el cervell.
Thamar Karsavina ha sabut agermanar me-
ravellosament emoció i técnica. Una técnica
durament apresa, fèrriament superada, i
completament oblidada després, per a poder

Teatre Català Romea
COMPANYIA VILA•DAVI

Avui dijous farda, a les 5: Inauguracíb dels "Es•
pectacles per a Infants". Estrena de

LES AVENTURES DEN TITELLETA
NIL, i totes les nífs, a uo quart d'onze.

L'Hostal de la Glòria
l'obra de£:niórva de Josep M.` de Sagarra.
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Literatura literària

Si els antropòlegs i els geòlegs no s'han
descomptat, I'home fa tres cents mil anys
que pobla la Terra ; la radioactivitat de les
roques delata que el nostre planeta té uns
dos mil milions d'anys ; la ciència deis as-
tres, decididament optimista, afirma, en fi,
que d'aquí un milió de milions d'anys ni
el Sol ni la Terra hauran sofert alteracions
profundes i, per tant, que la Humanitat
continuarà existint. L'astrònom Jeans, que
apila amb una voluptat notòria
aquestes xifres catastròfiques,
subratlla maliciosament la cò-
mica jovonesa de l'home. De
les deu mil generacions que ens
han precedit — diu—només les
deu darreres han començat a
mirar les coses a través de llurs
perspectives astronòmiques. Les
altres-9,990=van creure que la
Terra era el centre d'un Uni-
vers merament decoratiu, l'es-
cenari immòbil del drama bu-
mà, l'estoig de la perla. Re-
duïda a l'escala de l'individu,
la Humanitat podria ésser re-
presentada per un infant de tres
dies-3oo,000 anys—amb setan-
ta anys de vida possible al
davant — un milió de milions,
comptant curt — ; fa tot just
uns minuts que ha descobert les
coses situades anés enllà del seu
bressol, i ha començat, fa tins
segons, a fer-se una idea apro-
dmada del tamamy del" món
(càlculs de Hubble : els objec-

__s remots del camp del
telescopi de més abast disten	 lames

de nosaltres, en xifres rodones,
too milions d'anys-llum ; velo-
citat de la hum : i86,000 milles per segon).

Si amb tres dies de vida l'home ha am-
pliat d'una manera tan esbalaïdora la seca
visió del món, qué s'esdevindrà durant els
setanta anys que encara ha de viure? Sem-
bla que, gràcies a Einstein, podem estar
tranquils. Segons la teoria de la relativitat
generalitzada, l'Espai és, corn la superficie
de la Terra, illimitat però finit. Podein ja
calcular el seu volum, amb un procediment
semblant al que emprem per calcular l'àrea
de la Terra : cal investigar, préviament, una
quantitat, la curvatura de l'Espai, partint
de la densitat de la distribució de la mate-
nia. Aquest càlcul, d'una complicació not'ó-
ria, ha permès a Hubble d'establir que, pro-
bablement, l'espai no s'estón més enllà de
mil vegades la distància que ens separa de
la més remota de totes les nebuloses visi

-1r1PS .^4 fem ^t1y r ,IClés, 111InYJ íll^Ln? ^3I-
naríem, al cap d'urna quantitat impressio-
nant d'anys, al punt de partida.

Els setanta anys de vida que encara que
-den a l'home seran esmerçats, segons Jeans,

en la coneixença minuciosa d'aquest món
que ara, en el moment més patètic de la
seva infantesa, acaba de descobrir. Caldrà
que faci un esforç per adaptar-s'hi, per fer
confortables les grans xifres, domèstics els
enormes abismes. Sens dubte r• eixirà. I pot
ser algun dia arribarà— infant entrat en una
dinàmica jovenesa—a trobar-ho tot esquifit.
De totes maneres l'esforç d'adaptació haurà
d'ésser molt enèrgic. (Basta una dada per
entreveure el fantàstic volum de l'Univers
la hum dóna la volta a la Terra en una
sèptima de segon ; per a donar la volta a
]'Espai necessita cent mid milions d'anys.)

Però deixem de banda les xifres aterri-
d es i acarem-nos a problemes, ai las!,
més petits. Corn ha nascut la Terra? La-
place havia imaginat una teoria molt enrao-
nada segons 1a qual el Sol, en virtut de la
vertiginositat creixent: dels seus giravolts,
havia - projectat, :espai .,enllà, fragments de
materia acumulada a l'equador. Ara Jeans
ha demostrat que Laplace era un ingenu
atapeït de lògica i de pedanteria. Després
d'explorar minuciosament .l'Espai visible, ha
descobert que mai una estrella no ha engen-
drat, giravoltant, planetes ; les estrelles mas

-sa vertiginoses es segmenten, simplement,
en dues parts iguals que naveguen sempre
més aparellades. Així, la naixença de la
Terra no ha estat, corn la teoria de Laplace
sostenia, l'acompliment d'una enecessitate
astronòmica, sinó el producte d'un atzar.
Un dia una estrella s'apropà al Sol i deter-
minà la formació d'unes protuberàncies que
es convertiren, temps enllà, en filaments te-
nuíssims de matèria; més endavant, aquests
filaments, condeçtsats, es segmenta •em i es
desprengueren. 'Un d'aquests fragments de
cendra gratuita, nada d'un atzar que rarís-
simament es produeix, és el món que tenim
l'honor d'afeixugar. La mostra vida és la fi
de tota una sèrie de subproductes, possible,
només, sobre un bocí de matèria agònica.
L'Univers no ha nascut de cara a la vida
els seus elements normals són d'estrella, la
nebulosa i els diluvis d'irradiacions destruc-
tores de vida. El planeta i la vida són acci-
dents absolutament secundaris, errors. Jeans
afirma amb un gran aplom que el sistema
solar i nosaltres no som ms que un simple
caprici astronòmic. La prova irrefutable
d'una insòlita ruptura d'harmonia.

x^*
Vetaquí unes peques dades de L'Univers

de Jeans i la seva teoria sobre l'origen deis
planetes. Són coses desoladores, veritat?
Doncs bé, Jeans, que és un anglès corn una
casa, ens les comunica amb una sang freda
magistral i amb una ironia exasperant. 'Ens
aconsella que no deduïm deis seus castells
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de xifres i de mots conclusions rotundes i
unilaterals. Maliciós consell ! Es evident que
les interpretacions clàssiques deis fets pri-
mers podran persistir, després de Jeans,
d'Eddington, de Hubble i de tota la trepa,
amb llur coexistència de possibles. Però tam-
bé és evident que la coneixença cada dia
més precisa del món ha de tenir—no ja per
la metafísica que pugui derivar-ne, sinó per
la mera acció del seu pes—una enorme in-

]cans ha descobert una nova estrella
(del ((Daily Sketch»)

fluència creixent sobre l'home. Henri Poin-
caré deja que si habitéssim una Terra co-
berta—com Venus—de boira, des de la qual
no los possible la visió del Sol i del cel
estrellat, seríem uns éssers molt distints.
Les frondoses descobertes deis astrònoms
donaran cada dia més relleu a aquests mots.
I)e 'quina manera serà l'home, quan s'hagi
adaptat perfectament a les troballes esba-
laïdores de la Cosmogonia i a les desco-
mumais hipótesis de 1!a Física extrema? Ed-
dington, em sembla, ha escrit que si algun
dia la teoria del camp únic d'Einstein es
popularitza caldrà modificar àdhuc el Codi
Penal. De moment e] perill és una mica re-
mot, perquè només Íd ha unes dotzenes
d'homes que la coneguin d'una manera sa

-tisfactòria. Però, qui ens assegura que la
ciència més hermètica d'avui no pugui—per
N;4q,^^^?;5^'çls' ^^?ls, déus—e^m;ru^r,-áe del
mental? Si això no s'esdevé mingó no poi
drà, almenys, evitar que transcendeixi el
reflex de les seves troballes.

I aquesta mera projecció sobre l'home
simple, si algun dia és vulnerat el sea escep-
ticisme, pot provocar, a la llarga, trasbal-
sos pregons. El terror còsmic és, certament,
una emoció tan vella corn la humanitat.
Pascal ambparaules tenses deia als seus
contemporanis que l'home viu suspès entre
dos infinits. Però si l'emoció és vella cada
dia creix tot a11ò que pot estimular-la . Els
mots de Pascal mai no han fet un so tan
terrible corn el que fan ara, en l'època que
veu corn la ciència deis àtoms i la ciència
deis astres, situades no fa molt l'una als
antipodes de l'altra—ciències de l'iodnita-
ment gran i de ]'infinitament petit—, ten-
deixen a esdevenir una ,sola disciplina. La
ciència d'ara riega l'infinit, però rebutja els
limits, i el càstig més refinat que es podria
imposar als mesuradors de l'Esp,ai seria
obligar-los a escriure tots els zeros de llurs
xifres. Es cert que els astrònoms no han
donat mai un tant per cent remarcable de
suïcides—concretament : jo no sé que mai
se n'hagi suïcidat cap. En certa manera
és explicable, perquè l'orgull de descobrir
enormitats deu mitigar la desesperació que,
probablement, susciten en llur pit els hor-
rors que descobreixen. Però la immensa ma-
joria deis homes que hauran d'engolir, mal
sigui a contracor, Ilurs verins no té aquesta
defensa. Abans els joves es suïcidaven amb
el 1Verther a la mà. Potser aviat es suïci-
daran després de llegir llibres corn el de
Jeans. Bastaria una diada de depressió. So-
bretot si despres de sentir el calfred deis
abismes, descrits amb llurs eixams d'astres
vertiginosos entre tempestes d'irradiacions,
meditessin uns mots que l'astrònom anglès
amolla, talment, amb un somriure diabòlic.
Quina garantia tenim—ve a dir—per creure
que tot això que veiem, mesurem i calcu-
lem, existeix? Pregunta vella, evidentment.
Però els antics podien confiar que, un dia
o altre, algun conspicu llunyedà podria con-
testar-la. D'aleshores ençà, la Teoria del
Coneixement no ha donat cap resposta sa-
tisfactoria. I Jeans pot encara dir, corn un
grec qualsevol, que, ben mirat, potser l'Uni-
vers és un somni i nosaltres les cèllules ce-
rebrals d'un somiatruites acèrrim. Vetaqui
la galleda d'aigua freda que el terrible an-
glès aboca amb una energia tota esportiva
sobre 1'engruna d'entusiasme que, desvetllat
per l'espectacle del vol imperial de ]a intelli-
géncia percaçadora acerba i afortunada de
veritats, podria sobreviure a la desfeta de
totes les illusions de sobirania determinada
per les desastroses veritats copsades. Sem-
bla corn si des 're d'abeurar-los e metrallaP s d me al a
còsmica, acarés els seus telescopis a una
humanitat indefensa i feliç. Ja sé que els
ideals de Mr. Jeans—corn els deis seus con-
frares—són altíssims ; però, després de lle-
gir-lo, qualsevol dina que si acumula dades
i perfila hipótesis i les llença a la voracitat
dels simples és, mi més mi menys, perquè
aspira a provocar súbits fluxos d'estupefac--
ció en els lectors que després de desar el
llibre, eixits tot just de llur casa amb l'esma
baldera i amb el cap qui sap on, hagin de
constatar a través d'unes orelles i d'uns ulls
atànits qualsevol de les veritats de l'escala
humana. Per exemple, que els tramvies en-
cara corren.

ARMAND OBIOLS

Edmond Jaloux ens parla en Les Nou
-veltes Littéraires del Ig de setembre de la

primera versió francesa de l'obra de Ka-
therine Mansfield, una lírica espiritualista
de gran sensibilitat : els retails d'aquesta
traducció, un llibre de correspondència, que
Jaloux ens ofereix, són reveladors d'una
molt delicada pregonesa de sentiments. La
literatura femenina se'ns mostra sovint ama

-rada de sentiments—sentiments delicats, ma-
turalment. D'altra banda és tot el que espe-
rem o allò que principalment esperem de la
inspiració femenina, ja que no és cap secret
per ningú que des_ de l'edat de pedra la
ginecofília unànime del sexe fort ha decidit
atorgar a la dona els més delicats atributs
del sentiment. La dona literata respon ama

-tent a aquesta reputació, i així escriu i així
ens delecta... quan reïx.

Jo no cree, però, en aquest sentiment
femení, ni tan sois des del punt de vista
maternal, que és el més universalment ad-
mès. Jo cree que la dona és preponderant-
ment passional, però Poe dotada per al sen-
timent. Es dèbil i voraç. La major dosifi

-cació de debilitat o de voracitat fa el tem
-perament femení més passional o més sen-

timentalista ; rarament sentimental.
Quan la dona s'ha d'expressar literària

-ment ho fa gairebé sempre sentimentalísti-
cament. Si és una dava intelligent no deixa
de descobrir la falsedat i misèria d'aquesta
posició pseudo-espiritual, i aleshores tota la
seva cultura s'esmerça a disfressar de sen-
timental el sseu fatal sentimentalisme. Així
les més fines literates, les més colpidores,
ho són llibrescament. L'astúcia femenina sa-
brà més o menys disfressar també aquest
literaturisme. Sovint el camuflatge és in-
conscient i sobretot subconscient, corn gai

-rebé totes les manifestacions de la •psiqui
femenina. La dona no sembla pas, per regla
general, estar dotada per a la percepció di-
recta : l'empirisme que es tramet xruxiue-
j,ant de velles a donzelles supleix les falles
de subconsciència que una part primordial
de l'instint, l'instint de conservacro, provo

-quen en la seca adaptació a la vida socialit-
zada. La dona esdevé així una gran intuï-
tiva d'actituds indefinibles però escientment
pragmàtiques.

Sense les suggestions de la literatura mas
-culina no es produiria pas la literatura fe-

menina : són el déclanchement de l'activitat
literària femenina. Una gran pintora, una
gran escultora, una gran compositora musi-
cista no les hem conegut mai per la raó
que el mateix la música que la pintura i
l'escultura són arts que no admeten els sen-
timents camuflats : la manca de visió di-
recta hi és molt més ràpidament i molt
més escandalosament delatada que en el ca-
------' i: +,,....t

Els homes ens deixem seduir sovint per
les literates que excelleixen perquè la dona
és per nosaltres el més preciós complement
fisiològic, i sobretot perquè en el tons de
la nostra ànima tenim molt recòndita però
molt viva l'ànsia que alhora la femella si-
gui, per nosaltres mascles, un complement
espiritual. Gran part del sexe masculí es
donaria vergonya de confessar aquest pre-
gen feminisme, perú és evident que la ma-
jor part deis homes s'hi rabegen i àdhuc
en fan ostentació inconscient quasi son en
amor ; i s'hi embruteixen quan la dona ha
estat prou fina per a simular aquella pre-
gona identificació. Jo no em recataré pas
de dir que em compto entre .aquests anhe-
lamts. Es ciar que de vegades es dóna el
cas contrari: un canvi de papers. Però

aquests casos són excepcionals, sovint duna
anormalitat provocada per causes alienes a
l'amor espontani i irremissible, o simple-
ment d'anormalitat morbosa.

El camuflatge literari és més notori en
la literatura mística que en la profana. De
Teresa de Cepeda a Maria Lenéru, això és
patent : la teologia, l'i agiograftia, una her-
menéutica més aviat pueril, la més carrin-
clona poesia pietosa són els cabdals ele-
ments que pasten, mouen i desenrotllen la
literatura religiosa femenina; de tal mane-
ra que àdhuc en les excepcionalitats genials,

corn és el cas de Santa Teresa, aquests ele-
ments de suggestió i d'impuls entelen, fre

-nen i mistifiquen la impetuosa i person-ails-
sima visió de la mística abulenca. Horn sos

-pita, horn preveu que en um altre medi
menys coaccionador Teresa d'Avila hauria
escrit coses, si bé potser no més sublims,
tal vegada més cristal-lines o més diamanti-
nes, dintre una mateixa temperatura espi-
ritual. Aquest sembla ésser també, en un
ordre d'idees més temporal i més baix de
to, el drama de 1'eneisadora Maria Bash-
kirtseff, el d'Emília Bront i el d'aquesta
Katherine Mansfield. Els arbres de la lite-
ratura priven aquestes escriptores de veure

el Bose de la natura. No diré que siguin
aptes per veure'l corn cal, però sí més corn
cal. Els sentiments delicadíssims i sovint
commovedors que salten a la literatura lí-
rica i espiritualitzada d'aquestes i d'altres
literates del sentiment, ho fan no pas des
de la vida, sinó des de les idees, des de
l'altra literatura, la literatura del sexe con-
trari, el remotíssim i exòtic sentiment mas-
cull. Les grans sensitives espiritualistes corn
Teresa de Cepeda són tan rares corn les
sensitivos materialistes : potser només exis-
teix una Maria Chapdelaine, la qual proba-
blement no ha existit mai.

No és que les dones literates siguin inca-
paces de sentir la vida ni d'expressar-la
literàriament, sinó que la senten d una ma-
nera sui generis, d'una manera paleolítica,
i encara l'han d'expressar amb el llenguatge
sentimental de l'home : llenguatge d'un al-
tre clima, d'un altre paisatge, d'un altre pla_

neta sentimental. Dones tan subconscient-
ment amatents corn qu.alsevuila altres dones
a les exigències del servei de la vida, les
literates reïxen una tasca encara més cu-
riosa i difícil, reïxen la gesta de fer passar
corn a propis els sentiments que els homes,
enormement més humans, els presten. Els
propis sentiments les dones no gosarien mai
ostentar-los, o potser ni tan sois gosen ex-
plorar-los. Sense ésser monstruosos, els ho,-
roritzarien corn si ho fossin. I les dones
més clarividents els trobarien desplaçats em
un mod massa evo:ucionat. Potser mom's
en un matriarcat podria florir una veritable
poesia, una alta literatura femenina. Tal
vegada això sigui possible quan el femipis-
me hagi donat de si tot el que hagi de
donar. Tot és possible, àdhuc la hipòt-esi
contrària. Aleshores, si aquella literatura fe-
menina es produís, potser els homes no l'en-
tendríem.

Cal penclre aquesta tesi en les seves links
generals. No totes les dones són d'una in-
telligéncia passiva, ni tampoc són totes elles
mancades de sentiments. D'altra banda són
incomptables els exemplars mascles que es
troben mancats d'intel-ligència i de senli-
ments. Fins es pot dir que de tot temps
hi hagué una propender unia d'aquests ho-
mes desproveïts de tan excelses qualitats,
i entre l'élite es genera sovint, sobretot en
els seixanta anys darrers, urna activa pro-
pedéutica de la inintel•igència i de la inhu-
manitat. Aquest mateix Jaloux que esmen-
tàvem al començ de les presents ratlles en-
cara,respira amb brànquies d'idealisme vuit-
centista. Vegeu si no corn parla de la per-
sonalitat de Katherine Mansfield en el parà

-graï següent, e1 qual transcrivim en fran-
cés per raó de la impossibilitat que hi ha
d'endevinar ben bé el que algunos frases
que semblen inconnexes volen dir

«si son Journal nous renseigne mieux que
les Lettres sur la vie intime de Katherine
Mansfield, du moins celles-ci nous a¢pren-
n.ent ce qu'a été sa vie de relations et it
faut bien reconnai'tre que l'une est aussi né-
cessaire que l'auire, qu'elle n'est pas vaine
et qu'elle nous révèle sous un jour aussi sin-
cère que la première, puisque, si d'une part,
nous devons légèrement nous déformev dans
nos ra^ports avec le monde extérieur en su-
bissant son influence, par contre, l'excès
de solitude nous raidit dany une posture et
atrophic beaucoup de nos possibilités.»

Malgrat 1'enterboliment de les paraules
centrals d'aquesta oració, sabem per la fra-
se final, que m'és la •clau, quina idea porta
de cap el célebre crític parisenc : l'aposició
pejorativa del món exterior al món interior
I la deformació que el contacte amé el món
exterior imposa a la personalitat. Idea molt
enraonada tan enraonada que algun lector
es preguntara, urna mica ïrritat per la llar-
gada d''aquest passatemps, si ve gaire a
tomb la cita francesa.

Certament la llargada del present alleg•at
és excessiva, sobretot si el lector vol tenir
en compte que fins ara tota aquesta prosa
és oferta tan sois a guisa de preàmbul. I és
justament per raó d'alló que té d'enraonada,
de massa enraonada, la cita en qüestió, que
voldria cridar l'atenció de l'honorable públic.
Voldria dir que aquest enraonar és un en-
raonar ociós i perniciós, i que aquell qui
prengui .aquestes idees corn si fossin 1'IEvan-
geli malgasta un temps preciós. 'En efecte,
és un fals punt de partida l'establiment d'a-
questa irreductibilitat, per no dir antítesi,
del món interior i del món exterior. ;Es pre-
cisament el contrari que ens dóna la reaP-
tat, ço és, que el móra interior és correlatiu
del món exterior ; aquell és indispensable a
aquest ; sense el món exterior no hi ha món
interior. En conseqüència és un error greu
i cabdal de suposar que el contacte amb el
món exterior pugui ni poc ni molt deformar
la personalitat ; tot al revés, el mod exte-
rior forma la personalitat. Pot ésser que
també la transformi ; però mai no podrà
deformar-la, per la senzilla raó que no exis-
teix el prototipus, l'étaion, de l.a personali-
tat. Déu, que pot ésser posat corn a proto-
tipus universal, podria també servir per a
sortir del pas en .aquesta ocasió ; pero, a
part que la Divinitat és incognoscible, no se
1a pot entrellucar o 'intuir sinó font-se molt
humil ; i tant com ens fern humils així ma-
teix anem despullant-nos de la superstició
de la personalitat.

Car es tracta ben bé d'una supersticiO.
Les impureses de la realitat han ferit mon
cor, diu el desgraciat intellectual, tot tor-
çant el coll. I s'ho creu, i fins se'n sent
realment infortunat, perseguit per la gelo-
sia dels déus. I bé, a la realitat no hi ha
impureses per a l'artista : tot hi és pur, va-
luós i de primera mà. Ja ho deia un poeta
líric de gran envergadura i de màxima per-
sonalitat, Stéphane Mallarmé : Le quotidien,
Sri précieux d saisir... 'Es això : fins el més
roí del món exterior és preciós : tant corn
l'home sàpiga veure -ho secó destacada la
seva personalitat. Si eel .poeta ho és de debò,
no en tindrà prou de saber veure directa-
ment el món exterior porqué la seva perso-
nalitat eclogui. Li mancarà aleshores, en-
cara, no perseguir la personalitat. Cal llen-
çar-se al món exterior corn un simple com-
parsa o corn um banal epectador, sense ma-
ni-es ni prejudicis literaris ; mai amb la pro-
sopopeia del primer actor i protagonista.
I be, això no ho pot pas fer tothom. Per
regla general les literates i. els literats de
psicologia efeminada no en són capaços:
s hame limitar 	 experimentar 1 vidad	 t	 e pe	 a	 ,
àdhuc la vida eterna, segons la literatuta.-
Tots plegats són literats del sexe feble, més
encisers elles que ells.

JoaN SACS

Del carrer Mercaders
a Xangai Hangxeú

Pels barcelonins que sabeni com és difícil,
en determinados circumstàncies, travessar
el carrer de Mercaders, Is imposant un
volum de prop de 250 pàgines titulat A ti-a-
vers de fa révolution chinoise.

Vandervelde ha anat a Rússia, a la Xina,
al Japó.

Quant a la U. R. S. S., per Vandervelde
la darrera conseqüència és : «L'estada allí
és la millor de les lliçons de coses en favor
del socialisme democràtic i em contra del
bolxevisme.rr

Vandervelde

Quant a Xina, la cosa pinta diferent se-
gons el llibre de Vandervelde. El gran bel-
ga que ha travessat el gran país amurallat,
s'ha sentit afalagat pels xinesos. Hi ha
donat conferències sobre el socialisme, so-
bre els principis de Sun-Yat-aen, sobre les
relacions econòmiques internacionals. I això
en Universitats completament europeïtza

-des, en Cumbres de Comerç on ha estat
després (junt amb la seva campanya de
viatge, la seva muller Jeanne-Emile Van-
dervelde) obsequiat amb banquets exquisits
de cuina francesa.

En mig de la guerra civil, el Comitè na-
ciunal xinès de Recerques científiques in-
vitava el gran estudiós a parlar a Mukden,
a Pekín, a Xangai, a Nankín i s Canton.
Això ha fet que les observacions de Van-
dervelde es fonamentin sobretot en les dades
facilitades per intellectuals i gent ben si-
tuada de Xina. El poble l'ha vist des del
seu vagó o des del cotxe oficial. Això fa
que les seves observacions siguin, potser,
unilaterals i, per tant, optimistes.
Travessar la Xina anant ben acollit arreu,

saber-se afalagat, admirat i comprès, tra-
vessar Xina parlant únicament francès i
anglès i relacionant-se únicament am,b per-
sonalitats xiineses que poden compendre
aquests idiomes i les subtileses filosòfiques
que en aquestes llengües els són dites, -no
és, potser, pròpiament travessar la rrévo-
lution chinoise).

Goethe recollí de la Revolució francesa,
principalment, una notació fidelíssima deis
hostals on sabien el que era la xucruta i el
sabien servir delicadament i els noms de les
dames aristocràtiques que l'invitaven a be-
renar. S'acosta una mica a això la visió de
Xina de Vandervelde, encara que decan-
taint-se cap el costat intellectualista — per
dir-ho així —. Ha anat a experimentar
'Europa i, potser més pròpiament, els Es-
tats Units, a la Xina.

Per nosaltres, el que esvera és pensar
qué podria passar — salvades totes les dis-
tàneles — el din que un Vandervelde vingués
a experimentar. els medis intellectuals de les
nostres futures revolucions.

^El socialisme de Vandervelde aquí es des-
orientaria tant corn a Xina i cercana se-
gurament en va la màquina intelligent que
sempre i arreu del món ha mogut totes les
revolter. Aquests ministres d'afers estran-
gers que desfilen .pel sea llibre (M. C. T.
Wang), que ortografien el seu nom a l'a-
mericama i parlen 1'anglés corn un sonador
deis 'Estats Units; aquest M. Hu Han-
min, president del Yaun legislatiu i líder
de l'ala dreta del Kuomintang, dirigent del
veil partit de Wang-Chin-wei, tindrien en-
tre nosaltres unes equivalències desnutridos
de fons intellectual i filosòfic.

Per això, del llibre de Vandervelde que
comentem es dedueix un gran ensenyament
per als nostres revolucionaris : El fans intel-
lectual, o, miller si es vol, el fons intelli-
gent, és indispensable a tota revolució. —V.-J.

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111

EL LLIBRE D

EV
per

Caries Sol
Pr

De venda:

=) Llibreria Ca

17, Plaça de Catal

81111111111111E1111111111111Ei11EE11

Al marge de «L'Univers » , de J. Jeans

De Werther als Telescopis

FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Unió de Fotogravadors
Casanova, 160-162 : Telèfon 77406
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CASA O R BIS
F. FERRER AYMAR
Claris, 5 : Telèfon 19763

BARCELONA

—Ep! Qué feu aquí dalt?
--Campanya per l'abaratiment de les sub-

sisténcies. Prescvndeixo dels lintermediaris
en el consum del vi.

(Le Rire, París)

L'estiuejant que torna sense diners ni
billet. — Quin sobresalt ! Em pensava que
era el revisor!

(Punch, Londres)

-.Escolta, mamà; què en fan deis cot-
xes atrotinats?

—Els venen a ton pare.

(The Passing Show, Londres)

—Em doneu unes localitats que estan dar-
rera una columna !

—No val la pena d'amoinar-s'hi. Fan una
obra molt dolenta.

(Judge, Nova York)

El fires (molt oportú).—Frntreu, entreu.
Mireu el que han fet les rates aquesta nit.

(Ric et Rac, París)

LE/ ART/ - DI/CO/
Elmonumenfa PI l Mirgall

Amb tot i haver parlat diverses vegades ((monumental)) acordada. Vingué el 14 d'a- I	 Veiem, doncs, que a l'autor de l'únic dic- sar el greu problema del tràfec que motiva -

	

' d'aquesta qüestió, avui voldríem tornar a	 bril i aleshores es desfermà la demagògia	 tamen favorable a l'emplaçament citat, no Ii	 nia l'erecció del projecte. de Blai en el Iloc
insistir. Després d'haver recollit totes les ! més insospitada corn a suport d'una plata- acaben de satisfer les condicions arquitec- esmentat. Sois direm que el coeficient d'ocu-

	dades possibles referents als projecte de l'es- forma política. El raonament ja el sabeu :	tòniques del projecte de Blai. Creiem mne- pació que s'admet corn a promedi en vies de

	

_ cultor Blai, i estudiar degudament el pro- . com que als reaccionaris monàrquics els cessari remarcar la decisiva importància deis	 regular tràfec,, és o'25, i en el nostre cas
blema, sense apassionaments politics, man- rnolestava el monument a Pi i Margall, elements arquitectònics en una obra de tal (amb una planta de i8 metres de diàmetre)

	

tenim el nostre criteri de refusar aquest • s'havia d'erigir tot seguit, fos corn fos. Per	 empresa.resulta de o'76. I amb aquest coeficient, no
	projecte; però, en canvi, ens plau fer cons-	 fer enrabiar, doncs, les panteras negras de	 E1 principal raonament que exposa el se- és possible ordenar la circulació i ni tan

	

tar que rectifiquem la solució que abans ; 1 reacción, tots els altres pacífics ciuta- nor Vega i March en defensa de la colloca-	 sois practicar-la,
dans havíem de sacrificar-nos ció del monument a la referida cruïlla, és	 Perquè un monument situat en el centre
a la contemplació i presència perquè «ponga digno remate a la belleza del d'aquella cruïlla .no fos un destorb per a la
dun altre monument, resum Paseo de Gracia, enlazándolo con la Avenida circulació de vehicles en direcció rectilínia,
apoteòsic del mal gust moler- de Alfonso XIII (anotem que l'escrit porta l'àrea de la seva planta hauria d'ésser molt
rosta de finals de segle.	 data del 6 de desembre de 1930), no en for- reduïda ; màxim cinc metres de diàmetre.

Val a dir, però, que aques- ma de uno de tantos cruces, sino destacáis- Perà, aleshores segurament trobaríem que
ta demagògia, sortosamont, no dolo como solución de continuidad a favor el volum de l'obra seria insuficient per la
ha prosperat. Un diari, tan	 de ella»,	 fimalitat a què està destinada i ensems mi-
poc .suspecte de reaccionan i	 De manera que la justificació essencial grada corn element dècoratiu emplaçat en
corn L'Opinió, ha prescindit d'aquest emplaçament, és la de provocar — aquell ]loc.
des del primer moment de to- gràcies a .les enormes dimensions — una	 Adhuc cal fer avinent que un monument
ta plataforma política, per en-	 solució de continuïtat en la perspectiva del	 no es deu situar en el centre d'una cruïlla on
focar laúestio en els termes	 Passei de Gràcia.	 c nsq	 g	 o tambm'ent circula tota mena de tràfec.
estrictament estètics i urbanís-	 Hem de recordar que aquest objectiu ja	 Per la dignitat de l'obra és necessari un
tics. 'Ens plau reconèixer-ho, i	 fou .aconseguit en temps de la Dictadura,	 cert espai de repòs al seu voltant, en el qual
cal agrair-ho.	amb la font terminal dedicada a Minerva,	 horn pugui venerar-la i admirar-la, per tal

Deixant de banda la políti- Per experiència coneixem el deplorable resul- de retre homenatge a la personificació del
ca, anem concretament al anos- tat d'aquesta solució urbanística. Seria, per I monument.

t	 tre tema.	 tant, lamentable, seria denigrant haver d'en-	 Per tot això, rectifiquem el criteri que
°

	

	 Comencem per analitzar els derrocar, després, un monument dedicat a un temps enrera havíem exposat en defensa de
tres dictàmens enviats a la Co-
missicí

El dictamen de ]:Asso• iació
.	 ,, d'Arquitectes	 de	 Catalunya,

després d'un raonat estudi del
projecte de l'escultor Blai, per
aemplaçar-lo en la cruïlla delv'
Passeig de Gràcia i Avinguda
del rrq d'Abril, informa en son-

-.!	 tit rotundament desfavorable a*;
^r^	 v 	 l,# aquest emplaçament ; i roo sois

ir pol .projecte de Blai, sinó tam-

Q
'	 bé per tot altre possible mo-

{ti  nument de dimensions més re-Mü	 „
i	g dueles.

^^° '	 ^^ü! 	 '-

Tres llocs aconsella :l'un en
]'.Avinguda del rq d'Abti1 en-
front de ]a que fou residàn-

.	 S cia reial, l'altre en una futura
plaça en els terrenys del Turó

1laqueta del projecte de ¡'escultor Miquel	 Blai	 Parc, i el darrer en el cim de
Montjuïc, amb motiu d'algu-
na nova urbanitz •ció.

haviem proposat per una altra que,	 nato- i No negarem que aquests tres hoes siguin
ralment, considerem superior. més indicats pel projecte de Blai que e1 de

Abans	 d'analitzar	 el	 problema	 concret, la cruïlla èsmentada,	 però nosaltres no els
recordem breument que l'aspecte politic s'ha recomanaríem de cap de les maneres, per-
infiltrat, indegudament, en una qüestió es- què entonem que no son prou cèntrics, i,
senciahnent estètica: per tant restarien importància a 1'homenat-

En temps de la monarquia ens fèiem càr- ge projoctat.
rec	 de	 les	 poques	 probabilitats	 que	 tenia El dictamen tramès per l'admirat escultor

PROJECTOR
POSTAL DE MANOLO.—Manolo es posa

la boina una mica espellifada, donant -se
Un cop al clatell. Clatell de Manolo, poblat
i turbulent de cabells grisos. Portava una
papellona de vidre damunt del nas, Ai, Ma-
nolo! Corn devíeu entabanar les mosses.
Ara vénen ad, a sentir-lo, mentre modela
el cap de la senyoreta Equis, a Sant Feliu
de Codines, sota una Hum exacta de qua-
ranta cinc graus d'obliqüitat. -Manolo parla
de París i de Premià de Dalt. Ai, Manolo,
anem. Massa etiqueta ! Agafeu la bufanda,
la samarra, el bastó corb, i anem carretera
enllà, si les vostres paraules de pebre poden
repicar sobre els cimals. I ens en amem.
I se'n va ell, carretera avall, bambolejant,
saltant sobre el seu reuma, llençant crits,
amenaçant marxants, explicant facècies, xiu-
lant, tafanejant, cantant, rient, sobre la
terra roja vallesana, •modelable i precisa corn
cap altra.

NO INAUGURiEU, oh pintors!, les vos-
tres exposicions ciutadanes fins al moment
precís que els models de tardor, per a se-
nyores, siguin llençats a la popular admira-
ció. Tingueu en compte, oh artistes!, que
si la pintura està de moda en els salons
mundans, les vostres teles illusionades sóin
simplement pretextos perquè les altres teles
—les dels vestits—siguin exposades damunt
deis cossos fins, una mica iodats, de les im-
migrants de la ciutat rejovenida de hums.
Toots triomfs haureu vosaltres com elles.
La victòria d'un model sobre d'un altre mó-
tivarà segurament una alegria dilapidadora
que es transmetrà al marit, aquell qui còm-
prarà el vostre quadro per a penjar-lo, cui-
dadosament penjat a l'i^nrevés, a la sala de
rebre,

QUIN DIMONd munta la ploma de Xa-
4er Nogués, i hi desendola les figures hie-
àtiques i profundes? Perquè aquells ho-
múnculs escarransits semblen eixits de sota
fels mantells solemnes, amb nota de ber-
gant que sorpràn un àngel. Un dia sortien—
:om aquellos bèsties monstruosos de Brue-
ghe1, de Patinir, del Bosco—, se hi escapaven
materialment de la ploma. Xavier Nogués,
iignifioador de la tragedia, va desvirtuar la
força dramàtica deis fills que corn a les
llegendes, eren coneobuts per obra de dimo-
ni. Fou aleshores que els va posar aquells
bigotassos de raspall de sabates, deixant

-los eternament grotescos i inofensius. — P.

GUTEMBERG, S. A.
l'erecció d'un monument a Pi i Margall.
Però a tots els republicans d'abans del i^
d'abril que teníem tractes amb el ram de
les belles arts, no ens dolia aquest perllon-
gat ajornament de 1 "homenatge a l'autor de
Les Nacionalitats, perquè amb la realit-
zació del projecte de Blai hauríem fet un
greu tort i ridiculitzat la m•emória del nostre
eminent patrici. Preferíem que no tingués
monument, abans de dedicar-li l'atzagaiada

Josep Llimona i 1'arquitecte Pere Domè-
nouh, coincideix amb l'anterior quant al
criteri de no acceptar la cruïlla del Passeig
de Gràcia i Avinguda del iq d'Abril corn
a hoc adequat per situar-hi el monument
d'en Blai. L'indret recomanat per aquests
dos artistes és la Plaça de Tetuan. Al nos-
tre entendre, aquesta plaça és, evidentment,
un Iloc encertat per aixecar-hi un monu-
ment, però no el de Pi i Margall, per al
qual voldríem un emplaçament de major
categoria.

El dictamen de l'arquitecte Manuel Vega

L'aspecte que presentarw as cruilla a
amb l'enorme es

deis illustres presidents de la primera Repú-
blica. Espanyola.

Hem de ter constar, a ms, La nostra es-
tranyesa de veure que el dictamen del senyor
Vega i March no té cap paràgraf referent
al greu problema de l.a circulació.

Havent analitzat els dictamens, passem ana
a exposar el nostre punt de vista.

st rasserg ae'(racrra 1 'tü i)aagoiac
nbalum del monument

la solució ideada per Carles Soldevila a La
Publicitat i proposada per Lluís Massot en
una sessió municipal, d'erigir un obelisc en
el centre de la cruïlla esmontada.

Creiem, doncs, que s'ha de refusar el cen-
tre d'aquesta cruïlla corn a hoc d'emplaça-
ment, pchs inconvenients d'ordre urbanist e,
ensems que per motius d'ordre moral.

Mani r, iria Tiniic	 Filofafno do

bronze, Tintes i Utillatge per les

Arts Gràfïques
Agullers, 1 I Vía Laietana, 4

Tel. 15524 - BARCELONA

La màquina d'escriure de qualitat
i March (q. e. p, d.) és partidari de col-	

El proyecte de Blai. — Al nostre entendre,	 La solucao que proposem. — A poca ws-
locar l'obra projectada per Blai a la cruïlla	 aquest projecte és inacceptable, no sois col-	 tància d'aquest centre comença el parterre
esmentada. El judici d'En Vega i March, Tocat en la cruïlla del Passeig de Gràcia i comprès entre l'Avinguda del rr4 d'Abril i la
respecte el projecte de Blai, era : «En su Avinguda del 14 d Abril, sinó en cap altre font terminal del I asseig de Gràcia. En
parte escultórica, admiirable y verdaderamen- indret de la ciutat. Amb tot i reconèixer que aquest parterre central és on recoananem
te afortunado. En su parte arquitectónica, no , hi han alguns comptats fragments escultò- l'amplaçament del monumont.a Pi i Margall.

	

tan admirable y, desde luego, mucho menos rics d'apreciable estima, el seu conjunt és	 Sens dubte, éf hoc seria més escaient, gua-	 !
afortunado; lo que es sensible, pues todo i deplorable. Fern constar, tot seguit, que el nyaria de categoria i s'evitaria el problema
monumento, sean cualesquiera sus manifes- I seu autor sois es limità a plasmar la torma de la circulació.

	

taciones representativas, es esencialmente un de monument que Ii fou indicada. Ems plau	 Aquesta solució seria sémblant a 1'adop-

	

cenjunto de Arquitectura.»	 i remarcar aquest fet, en desgreuge del dis-	 I tala pdl célebre escultor Carpeaux en la
tmgit escultor senyor Blai. Malgrat tot, re- seva famosa fontana de 1 Avinguda de 1 Ob-

	

fusem aquest projecte per considerar-lo esté-	 servatoire •a París. Allí, com en el nostre
ticament insuficient a L'alta finalitat que per- cas, hi ha una cruïlla de diversos carrers
seguim. davant d'un passeig central superior. I, amb

L'emplaçament. — Un deis lloo menys a tot i que a París l'espai de la cruïlla és molt
propòsit per erigir el monument de Blai és més gran que el de Barcelona, el monument
la crdilla esmentada. En una urbanització de Carpeaux està situat en el començament
radial corn la d'aquest indret de la ciutat, I del passeig central superior.

	

no hi escauria la forma d'un monument que	 No cal considerar l'admirable troballa de
presenta : un front principal, dues façanes l'obra de Carpeaux. IEn el lloc que proposem

	

laterals i un punt de vista posterior de me- 	 podria obtenir-se un resultat semblant. I en-
nor importància. Aquest projecte — deixant cara que no hi ha •els castanyers de 1'Avin-

	

a part el seu valor intrínsene — seria més	 goda de l'Observatoire, els, plàtans del Pas-

	

indicat per al final d'una gran avinguda ;	 séig de Gràcia suplirien aquells per a em-
peró no en mig d'una cruïlla on la visua- marcar, així mateix, el futur monument, el

	

litat ha d'ésser igualment preferent en tots	 qual hauria d'ésser, al nostre entendre, en
els seus punts de mira.	 forma que no obstruís la perspectiva dol Pas-

	

A més, .les grans dimensions de l'obra	 sèig. de Gràcia. I per ]a prompta solució,
(més de vint-i-un metres d'alçada), són des- éncarregaríem un projecte de monument de
proporcionades al hoc d'emplaçament,	 les curaoterístiques anotades, als intelligents

Per aconseguir els punts de vista que re- arquitectes municipals senyors Florensa, Vi-

	

clama l'obra, necessitaríem distàncies tres o	 laseca i Falguera, que tant exce l.liren en la
quatre vegades majors de les que disposem reforma de les Cases Consistorials.

	

en aquell indret. Malgrat tot, hi hauria, tam-	 Aquesta és, dones, la solució que creiem
bé, una desproporció entre l'excessiu volum més adéquada per honorar dignament la

	

de la massa i l'escassa distància als edificis 	 memòria de 1'egrcgi patrici Francesc Pi i
que l'envolten.	 Margall.

	

La circulació. — Ens falta espai per expo-	 Màe[us GIFREDA



-- Deixeu-lo estar, deixeu-10 estar! Es
aquell que s'empassa sabres a la fira !

(Judge, Nova York)

LA CRISI ALEMANYA

Tanta feina, per trobar-hi només un
tros de salsitxa !

—Pobre home! Deixem -hi cine marcs,
Karl?

(Lustige Bldtter, Berlín?

EN \ANDA A LE/	 PENTODE MULTI—MU

CAD/-\RAL ARTICLE PER l 
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ANUNCIANTS...!
Una moderníssíma organització completa en publicitat

I'el' lícules de dibuixos animats
mudes i sonores - patent num. 121288 - aplicades al

servei de la tècnica publicitària, us l'ofereix:

"AGENCIA GENERAL DE ANUNCIOS"
Vostres productes poden ésser propagats ami, èxit segur per

tota la Regió Catalana i Iles Balears

200 cinenies en ciutats i poblacions de categoria

BARCELONA:ontaneIIa,10,1.", Z a - Tel. 16606

y

4iJ; Avin uda MeoGodel Pela o, 85,1, e 1 MADRID

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

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

,

AGUA
DE ROCALLAURA

LA DEU YES RICA DEL YON

Si vosEè pateix d'A1buminúria,
Lifiasi úrica (mal de pedra),
Bronqui4is parenquimafoses
Nefrifis crònica, es curarà ra-

dicalmenf amb

AIGUA DE ROCALLAURA
S'expèn en ampolles de litre i mig

i en garrafons de vuit liíres

Distribuidora generala

FORTUNY, S. A.

Correr Hospital, 32 I Salmeron, 133

Societat EspaDyola de Carburs MethI'lics

Correas, Apartat tuc	 BARCELONA	
Telèfon 73013

Teleg., "carburos"	 MallorCe, 434

CARBUR DE CALCI; Fàbriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °¡ e DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACETILEN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUS
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BÜ-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS, GRATIS

El jutge.-Ara, digueu el que fèieu el
22 de juny de 1929, a les vint-i-dues i trenta
quatre minuts.

L'acusat. —Era a casa, mirant el rellotge
i el calendari.

(Life, Nova York)

`*
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—Saps alguna cosa d'aquesta dona?
—A penes res... només quatre coses per

dir-ne una mica de mal...
(Punch, Londres)

xf,

f)jv	 1 .—. --^

-Vés a avisar el contractista que la bas-
tida s'ha ensorrat.

—Ja ho sap. 'Es a sota.
(Pages gaies, Yverdon)

-	 Hispano

Suiia
^,,,^	 Automòv i Is

20 CU - 46 N

Neurastenia Impotencia (en totes les seres manitestacions),
> mal de cap, cansament mental, perdua de

memòria, vertigen, fadiga corporal, tremolors, dispepsia nerviosa,
palpitacions, histerisme i trastorns 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'laitot elsistema nerviós, regenerant
el vigor sexual propi de l'edat, conservant la salut i prolongant la vida; Indicades especialment als
esgotats en la seva joventut per tota mena d'excessos, als que verifiquen treballs excessius, tant físics
corn morals o intellectuals, esportistes, homes de ciència, financiers, artistes, comerciants, Industrials,
pensadora, etc., aconseguint sempre, amb les Csragees potencials del Dr. Soivré, tots els estourços o
exeercícis fàcilment i disposant l'organisme per rependre'Is sovint i amb el màxim resultat, arribant a t'ex-
trema vellesa l sense violentar l'organisme. amb energies pròpies de la Joventut.

Basta pendre un flascó per convèncer-se'n

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

NOTA. -Dirigint -se t trametent o'26 Rtes. eh segells de correo per al franqueig a Oficines Laboratorio
Sòhatarg, career del Ter 16, Barcelona, rebreu gratis un llibre exp!tcatlu sobre l'origen, desea roillameni
i tractament d'aquestes malalties.

suscrtvlu -vos a MIRAD ®R

Pelai, 62. = BARCELONA

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

El Sr.

que viu a ._ ............._..._._...................................................................__........................................................

carrer__....__ ..........................._......___...... n.°............ es subscriu a MIRADOR

ve1 preu fiat de 2`50 pities. trimestre.

.... de ...................____......._....................de 193

$rg°°lon

IMPRESOS COSTA
Asalto. 45. - Barcelona
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