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MIRADOR INDISCRET
En mig de les lluites, tan aviat sordes com

esclatants, de Factual politica espanyola, es
molt natural que el public hagi perdut de
vista les intentions i les maniobres dels ho-
mes que van secundar la dictadura de ,Primo
de Rivera. Els ha vist caure, suicidar-se pels
seus propis desencerts, i creu que, ltgica-
ment, no podran altar-se de la mort politica ;
son urns morts : a que treu cap preocupar-
se'n? Es natural que es capfiqui molt poc
d'ells el public i que, en canvi, segueixi amb
tot interes l'evoluciO dels que ara es mouen
pel camp politic.

En canvi, no trobem tan natural ni dis-
culpable que els professionals de la politica.
els guies de l'opini6, hagin acceptat corn a
bona aquesta orientecit de la massa. Ells
estan obligats a saber que no es el mateix
Ia mort natural que la mort politica ; en
l'una mai no veureu resurreccions ; la re-
surrecciO, pert, es la regla general de l'altra.

Aquesta fella de sentit politic, o, mes ben
dit, de cure i diligencia en les actituds, ha
tingut una desagradable confirmacit amb
motiu de la darrera nota que l'ex-carterista
d'Hisenda de Ia passada dictadura ha tingut
l'audacia i l'astUcia de Ilencar a la premsa,
amb motiu del superavit que resulta de la
liquidaciO del pressupost de l'any 1e30, pre-
sentat pel senyor Wais, Factual responsable
del ministeri d'Hisenda.

Tots e's diaris l'han reproduida ; si el se-
nyor Calvo Sotelo fos, en realitat, encara
dictador o sub-dictador, no podria aspirar
mes : es veu que a'automatisme de doblegar
I'esquena (1 de parar-la) durant els set anys,
to una force enorme ; i que, per una deplo-
rable inhibiciO massa frequent a case nostra,
el pensament no pensa.

.Nomes El Sol ha fet el que calia. Una
gasetilla substitueix totes les elucubracions
incontrolables de l'ex-usurpador de la car-
tera d'Hisenda. Fa aixi :

«D'ence de la caiguda de la ,Dictadura,
coda cop que un ministre d'Hisen•a lliura
una note al public, en segueix una altra del
senyor Calvo Sotelo, convertit en una mena
de providencia i deu tutelar de la Hisenda
pUblica. El pas del senyor Calvo Sotelo pel
ministeri d'Hisenda no s'ha acabat quan va
cessar en la cartera, sin() que es prolonga in-
definidament en una mena de gestic honora-
ria «apostillant».

»No publiquem la ,mots oficiosa» del se-
nyor Calvo Sotelo. Pertanyent a una Dicta-
dura que impedia tot judici i fins la defense
de les coses mes sagrades, no to dret a pie-
nyer-se'n.

»Resulta que tots els pressupostos del se-
nyor Calvo Sotelo varen esser •iquidats amb
deficit quan ell els executava. L'e.nic amb
superavit fou el que no execute. L'en fell-
C tem.»

Hem transcrit Ia note d'El Sol, no corn a
preludi d'un estudi del fons de la qiiestiO,
que ja este fet, sine perque es tracta d'unes
linies exemplars que hauriem volgut veure
a tota la premsa ; tambe, per falcar 1'as-
serci6 feta a l'encapcalament de ]'article,
que conve tenir molt de compte amb les
maniobres e que es Iliuron els personatges
de la Dictadura.

lEste si es vol, que no se send odi
contra aquesta trepa, perque, ben mirat, pot-
ser no val la pena de sentir-ne. Al capda-
vall, si varen poder usurper el poder, i encara
mes, si el varen poder conservar, tots hi te-
nim la nostra part de culpa, i l'Unica corn-
pensaci6 d'aquesta mance general de ciuta-
dania es que el personal de la dictadura va
esser tot el mes tronat del pais. Tanmateix,
I'odi popular es digne d'un altre objecte mes
important que aquell vulgar rebrec. Pert
el que no este ni mig be es que s'honori
avui aquella gent amb un tracte ciutade al
qual volunteriament havien renunciat, corn
recorda El Sol, posant-se al merge de tot res-
pecte al dret dels altres. Tinguin o no tin-
guin rah en la justificaci6 que volen inten-
tar de la seva obra, no es ara que tenen
de defensar-la. Quan feien la feina, voler
judicar-la era un trim que es castigava amb
tote mena de penes i de penyores. No devia
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esser tan bona corn aixt quan tenien de
fer-la d'amagat i protegits per la force. Ara
que e's seus successors estari subjectes al
judici constant de l'opini6, el menys que es
pot es obligar els homes de la dictadura
a caller o tirar al cistell- dels papers bruts
tot el que tinguin la pensada de dir. Estan
fora de tote lief de ciutadania.

I el que passe en realitat, es tot al reves.
El judici de l'opini6 recau avui sobre els
que representen l'administraci6 actual del
pais, i d'una manera insensible ens anent
acostumant, per una natural propensit al
vituperi de. l'adversari, a poser corn a model
els ex-ciutadans de la dictadura. Ara ma-
teix, amb motiu duns debats d'interes lo-
cal a l'Ajuntament de Barcelona, els repre-
sentants dels diferents partits s'han tirat
els plats pel cap, i el seu respectiu portant-
veu a la premsa ha llencat contra els de he
case del davant tote mena d'acusacions, evi-
dentment desproporcionades amb la magni-
tud de la suposada falta, pert molt ajus-
tades a I'apassionament de la . fitilta. I corn
es natural, la bona gent que passat
prop de set anys sense presenciar aquesta
moire d'espectacles, ha cregut certes totes
!es acusacions i ha arribat a la conclusi6
que els homes' del temps de la dictadura,
tan respectats avui pel judici lliure del pu-
blic, corn varen esser-ho quan el judici del
public no era lliure, devien esser millors
administradors que els d'ara i els d'abans,
perque ningU no en to res a dir.

No volem pas demanar que les immora-
litats ,pUbliques s'amaguin. Seria tent corn
/urger l regim d'opiniO Iliure, dintre del
quad volem viure. Pert val la pony pensar
si fer tema de .diSputa entre colles i partits
el de la immoralitat de l'adversari, subjec-
tient a l'apassionament de la Iluita sense es-
crupols ni edraments el nom dels homes
italics, no es preparar .altre cop el cami a
an estat. de l'esperit collectiu que vulgui
treure's del damunt uns homes tinguts els
uns als altres per indignes substituir-los
per aquella' 'altres de la dietedura que, si
eren indignes, ningti no ho deia quan no
es podia, ni ho diu ningU ara •que es put.

Sembla que tot aixer sigui d'una im•por-
tencia molt secundieria, pert de fet es tot
el problema de la nostra cducacit
Algun dia en tindrem de parlar llargament.
No pas ara, quo la censure torna a travar
la nostra ploma. Pert l'espectacle actual
dels nostres costums publics i del desple-
gement de les nostres Unites ens fa creure
mes d'una vegada que el regim de llibertat
sere dificil• que el tornin a veure els homes
de la generaciO d'ara, perque es molt pos-
sible quo s'aprofiti la Ilibertat per a deme-
nor que, d'un canto o de Paltre, surti un
amo.

De Dijous
---- a Dijous

Fa ones quantes setmanes varem arum-
ciar cont a prOxima l'aparicio d'«El Cam-
busi», diari del migdia, Organ del grup
anomenat UniO Catalana. I corn si sembles
que esta decidit a fer-nos quedar ntalament,
«El Canzbusin no surt. Per satisfaccio dels
sees nombrosos lectors futurs, i perque Ito
sigui dit que no donem mai cap notioia, di-
rem que «El Cambtisi», coin a Organ d'un
grup dels sedients tecnics, sera molt ben
fet, a jutjar pets preparatius minuciosos que
es van fent. I tambe us direm que «El Cam-
busi» ja sort des de fa uns quatets dies.
Surt clandestinammt decorat amb uns titu-
lars Bodoni correctissints. Per ara, .tEl
Cambusi» va fent niinteros de prova amb
articles i.noticies de debt. I es curios que
per fer uns nitmeros de prova han estat
escrits articles i reportatges de rigorosa ac-
tualitca que no podran servir quan «El Cain-
busi» no sigui clandesti.

Pero neentre «El Canibusi» inedita i m-
ilitia, sense pensar-s'hi taut, ha sortit «La
Ciutat», eel diari de l'ainbicier catalana»,
segans frase apareguda en un anunci i en
el primer editorial de «La Ciutat». Es de
suposar que aixb d'«el diari de l'ambiciO
catalana» vol dir que es el aliari que ambi-
ciona Catalzinya, conceptes ben diferents.

«La Ciutat» -ha aparegut en dimarts i dia
13. Ja vol pit! Desgraciadament, la un-
premta no el serveix gaire be. Es un diari
catalanista i liberal i, per la nostra .part,
no li podem demanar mes. Per molts anys!

I ja tenant tine	 catalans a Barce-
lona. Ja no es Brea res que no sigui catala.

No obstant, l'apariciet de «La Ciutat», i la
prOxima arribada d'uEl Cambusi» ens sug-
gereixen multiples re flexions que podrien mo-
tivar on article extenst e-, No temeu, amics,
el perm de la inflacici?',Sis diaris catalans,
dos d'ells migdia! Passein balanc : tenim
tres diaris catalans republicans conservadors
d'una diversitat de matisos garirebe imper-
ceptible : «La Publicitat», «La Nati» i «La
Ciutat»; un diari per als catOlics professio-
nals, «El Math,, i dos per . als conservadors
monarquics, «La Veu de Catalunya» i «El
Cali? b usi».

Davant d'aquest	 i quel'ex-
ces no vingui a omplir buit, creiem que,
han d'esser tingudes en compte dues coses :
Printera.—Cada diari-- i adhuc cada setma-

"ctarr'----lta .de tenir
tat de crear un to. Segona.--.:Cal, que coda
publicaciO foci els pos-sibles per crear-se uie
equip de periodistes I articulistes. L'ideal se-
ria que cada publticaci6 tinguts l'exclusiva
d'unes firmer. Autontaticament s'haurien
treat diversos sectors de public.

Laterariament, el cas dels que produirn li-
teratitra i periodisme es una mica dramatic :
des del P. Miguel d'Esplugues a N'Andreu
Nin, tots mengem en una mateixa taula, tots
dortnint rota una mateixa tenda.

Hem eshossat nom& un tenda que merei-
xeria diversos articles. De moment, i sense
filar tan prim, felicitem-nos. Ja tenim cinc
diaris i aviat en tindrent sis. Tot fa suposar
'que aviat tindrein un gran diari catala inde-
pendent d'informaciO. I aviat aix6 sera una
necessitat, una necessitat politica. — M. B.

Els accessoriskle la fama
En Felip de Sole i de Canizares, quan en-

cara no havia acabat de fer la creixenca, ja
tenia americana ribetujada amb pantalon
de «corte», smoking, jaque, frac i potser

—Aquest not arribara Iluny—va dir sen-
tenciosament un amic de le familia.

Per arribar !luny, cal for sonar el none
Han passat uns anys, tota aquella inclu-

menteria ja li ve curta i estreta, to el titol
d'advocat i este a l'aguait d'un proces sen-
sacional que el fad coneixer. L'assassinat
de «Ricardito» li'n proporciOne °cask,.

Pert n'havia de venir una de millor.
Va caure .la dictadura de Primo de Ri-

vera i ja tenim .el de Sold i de Canizares
constituint, amb alguns senyors mes i un
timbre de goma, •un partit anomenat Dreta
Liberal Republicana.

Cal conspirer i firmer tulles.
A case seva prou Ii diuen que no s'em-

boliqui. Ell, res, tinge conspirer, pert, pre-
visor, al mateix temps que un manifest,
lirmava una pelisse de vide amb una corn-
panyia asseguradora.

AutodelaciO
Comencen les detentions. «Ara va ben,

pensava el jove de Sole. Pert passaven els
dies. «Que fan que no m'agaten, tan pe-
rillös que sire?», es preguntava anguniat.

Per posar-hi remei, cridava pels passadis-
SOS del Palau de Justicia, cada die :

—Espero d'un moment a l'altre que he
policia se'm presenti a casa...

1 per mes que ho deia, a case soya no
Iii .anava ningU. Fins que a La. Noche es
Va publicar una gasetilla pregada, pert amb
titol propi, fent saber que era molt cornen-
tada pel Palau de Justicia la presencia del
de Sole en les circurnstancies que flavors
even actuals, etc.

Oli en un llum. La gasetilla sortia un
dissabte i aquella mateixa matinada es pre-
sentava la policia a case del jove . lider. El
trobe a punt, ja ,tenia el paquetet fet i
estrenava un molt ben tallat vestit de pres.

Una missa perduda
Amb el temps que el jove advocat va pas-

sel- a Jefetura, •ehans d 'anar -la -Mactarl,..-ya
perdre la missa d'aquell diumenge. El se-
nyor Alcala Zamora havia pogut complir
aquest deure religies, abans d'esser pres,
ell no? El de Sole va escriure al bisbe.
Sembla que el prelat l'ha absolt i fins -11
ha enviat una benediccioneta.

HistOria de un "renard"
I. El conegut cacador i xiroi critic teatral

senyor Bernet i Duran, un die va cacar
una guineu. (Si, senyor, si : la va cacar !
El que compra son perdius.) Va conserver-
ne la poll una pile de temps, esperancat
de trobar l'ocasit de cedir-la a un runic per
un preu enraonat.

2. Un galan jove de la companyia del
Novetats to relations formals .amb una da-
me jove de la mateixa companyia.

3. Amb °cask> de la darrera festivitat
dels Reis d'Orient, escaiguda, corn es pu-
blic, el dia 6 del torrent, l'enamorat gaian
jove feu present a la dame rids seus sorn-
nis de la •ell de la guineu que un dia va
cacar el senyor Bernet i Duran. 	 •

4. En la critic-a de L'anettint Blau, pu-
blicada en El Noticiero amb la signature del
sanyor Bernet i Duran, es llegia .aixt :

«Interpretaron la okra decorosamente to-
dos los actores : Tal, Tal... y la senorita
Elvira Jofre, que lucia magnifico renard.»

Les obres d'En Roure
A Gelida s'estan eallestint les obres com-

pletes d'En Roure.
Es tracta de dotze xalets uniformes pro-

pis per a estiuejants, el propietari dels quals
es l'autor de La Reina. del Mercat.

En Roure, seguint el costum de tots els
autors, dirigeix personalment les obres.

L'Opisso i el yell Lopez
El dibuixant Opisso i En Lopez (pare)

es barallen i fan les paus cada tres mesos.
Pert la darrera vegada les renyines toren
mes sorolloses i en Lopez i l'Opisso esti-
gueren nou mesos sense dirigir-se la pa-
raula.

Aparegue el Ilibre d'En Passarell, Cent
trinots i una mica de literatura, i l'Opisso,
en veure quo el seu retrat no hi havia sor-
tit, cregut quo era degut a la influencia
d'En Lopez i rests retut i .aclaparat.

L'endeme se'n va anar a trobar En Lopez
i li digue :

—Ltpez! Heu vencut v6s ! Quan voleu
quo torni a fer dobles pegines per L'Es-
quella?

El yell Lopez va quedar tan orgullOs del
seu triomf, que si hagues gosat hauria sor-
tit a passejar per les Rambles amb cum
quedriga i un carro roma.

La pesca amb canya
I n amic nostre — el nom no fa al cas,

pert si volen details els direm que es ca-
ricaturists i periodista esportiu — tenia el
rid de portar la contraria en tot. Diem
«tenia el vici» perque l'altre dia en un camp
de futbol va quedar escarmentat per sem-
pre mes.

Es discutia apassionadament el valor del
film de King Vidor, Alleluia i el nostre amic
assegurava que n'havia vist de millors. Per
acabar la discussiO, que prenia proporcions

alarmants, el earicaturista amb una punta
dissimulada de sornegueria decreta :

--Be, vaja, es molt minor El desfile del
a.mor!

—Si, senyor ! Ara ho ha dit !—respongue-
ron diverses veus sonores d'engrescament.

El nostre amic, en vista de l'exit, va
desapareixer astorat del descobriment que
acabava de fer.

Compefencia comercial
Oilluns els venedors del Ciero, a conse-

qiiencia d'un incident administratiu, es ne-
garen a vendre el periodic i s'estacionaren
davant la redacci6 del primer roiatiu noc-
turn de Barcelona en actitud gens pacifica.

La Noche tingue una gran idea. EtnN'ia
un camiO davant del Ciero, feu una mena
de mobilitzaciO de venedors i se'ls endugue
cap al carter de Muntaner.

Gracies a aixt, La. Noche va vendre tren-
ta set exemplars Ines i es palese un cop
mes la confratennitat que existeix entre les
empreses periodistiques de Barcelona.

Al que tingue la idea de transporter en
carni6 els venedors disconformes estacionats
davant del Ciero, ja li han trobat nom.

Li diuen Gallieni II. Llastima que amb
aquest true no guanyes una altra batalla del
Marne. Ho diem per alit dels trenta set
exemplars.

Frase lapidaria
El nostre amic Josep Maria Planes, corn

tots sabeu, ha inaugurat fa poc les seves tas_
ques a la secci6 municipal de La Publicitat.
I volgue la casualitat que coincides la seva
estrena amb la famosa sessi6 en la qua! el ,
senyor Santamaria, republics de la Portafer-
rrissa, ex-lerrouxista i tots els ex que convin-
guin, va esbatussar-se .amb el senyor Mas-
sot, representant d'Acci6 Catalana. La res-
senya del nostre amic, naturament, despre-
nia molt d'enginy a costes•del tinent d'alcal-
de, republics de la Portaferrissa, i ex-ler-
rouxista curbs de la puresa del cans electoral.

El senyor Santamaria va llegir-se La Pu-
blicitat i no en resat gaire content; afegeix
el rumor, que nosaltres &mem tal corn corre,
que va preguntar a l'Aldaz

—e:Ouien es este Planar? Debe ser nuevo.
—Si, senor, es en chico joven—respon-

-V, i como estri de villa privada?—va con-
cloure el senyor tinent d'alcalde republics de
la Portaferrissa.

Es clar que el barb de Viver no hauria
necessitat inquirir la vide privada de les per-
sones a ell no grates. Hauria bastat un re-
cadet al censor.

Siguem exacfes
En el nostre nUmero passat, parlant de

la presentacit deiem quo, ]'ionic
smoking que en aquella nit hi havia al Fe-
mina era el de Josep Maria de Sagarra.
hones be : zureavern equivocats. El jove deco-
ratio,- Joan Roig assisti	 la «primera» del
film de King Vidor tambe de smoking.

El fet. motive alguna confusi6. Per exem-
pla, Roig va sentir corn un senyor amb care
de parvenu, el senyalava emir el dit, tot
client a les seves filles :

—Tenia antes que era calvo.
L'havien pres per En Sagarra ! I quan

aquest puja a la tarima, En Roig pogue dir :
—Veieu? Ja son dos!

Tranquilitzem =nos
Es sabut cl ue- el professor Blanco Albericsh

es propose donut la volta al men. En el pe-
riple, Facompanyare la seva villa Evelyne,
i una altra persona, e' nom de la qual per
ara es manta secret. La identitat del tercer
tripulant de l'Evald ha intrigat a alguns.

Horn deia que Domenec de Bellmunt sabia
el nom del navegant fantasma. Interrogat
pels amics, Bellmurnt contests.

—Us prometo que no ho se. Nomes puc
assegurar-vos un a cosy : no es el dictadoret
Bosch i Pinyol.

Una fulls sense competidor
Es tracta dune tulle que repartia la

«Confraria del Roser de Sabadell».
Acaba aixi :
«La Confraria del Roser es la mes an-

tiga, la Reina de les Confraries, la Ines
rica en indulgencies.»

Les contraries que vulguin competir-hi,
no tindran Ines remei que donar cupons.

Piquiponiana
Una vegada el senyor Pich i Pon va

assistir a un acte i el van fer parlar. Don
Joan s'aixece i digue :

—Senores y amigos...
I per acabar de refermar les seves pa-

raules, segurament convencut que es gua-
nyaria el cor dels quo l'escoltaven, afegi :

—...nos amigos que senores.
Era la primera vegada que els veia.

"La Calle'' i "El Carrer"
En Pich es prepare a llencar un nou ro-

tatiu. Sere setmanal, en rotogravat, el diri-
gire En Guixe i es dire La Calle.

Ja veiem venir el xisto.
—, Vol La Calle?

—No. Ja l'he vista. Adhuc Phan feta en
catala, al Romea.

Aix& fare riure molt a En Perez de Ro-
zas petit, empresari del Romea, i no tent
a rEn Perez do Rotas gran, que es gerent
de La Calle.
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L'altra era :
—Me trobo en un conflicte i tu que estas

Brat en coses de mUsica podries respondre'm.
Digues : no em sabries un baritone, curio-
set, espiritual i per deu pessetes?

Naturalment que aixe no es res en corn-
paracid amb la pregunta que (do Chil» va
fer a En Guimera. Quan aquest patriarca
del teatre catala va estrenar L'eminta es
nieva a Novetats (any 1920), collabora corn
empresari amb el fames valencia dels car-
tells. L'exit fou sorolles. En Gil, i sempre
en combina .ci6 amb En Guimera, va orga-
nitzar una .excursie pals pobles de Catalunya.
I «lo ,Chil» va tenir una de les seves pen-
sades, a fi de fer una bona propaganda de
«don Anchel, eixe prestigi i eixe venerable
menstruo de la trachedie», corn ell deia en
aquell idioma cocktail, els ingredients que
formaven el qual hem provat de definir

' ique el Tiago Rossinyol anomenava «neutr.a1».
En Pepe Gil volia escriure un fuller cor

tant coses intimes d'En .Guimera.
Aixo sempre ho agredix lo public, don

Ancl•el—deia l'empresari—• De manera que
si voste, que es una eminencia, vol some-
tre's a algunes preguntes senzilles i inno-
cents, podrem fer l'interviu.

—Voste, Gil, vagi preguntant—digue En
Guimera.

—Doves escomencem. Vaig a fer-li una
pregunta sense malicia i que el public sem-
pre n'estara content.

—Digui, digui.
—Voste, don Anchel, ha tingut algun 1111

natural?
.Que de que que En Guimera no es mor de

Pespant • «Lo Chil» entenia aixi la senzillesa
de l'interviu.

Una vegada, aixe era en 1907, «lo Chil»
feia d'empresari del teatre Arnau del Pa-
rallel , on organitzava «Con .cursos de Pulgas»
amb la Monterde, la Ch .elito i altres respec-
tables artistes, i a fi de donar un to dis-
tingit al local, va posar el seguent cartellet :

del yell Tivoli

La primera fou la seguent :
—Escolta, Moragues tu em sabries dir qui

era Terpsicore?
No em negareu que nomes essent atoneis-

ta, cosa que dona facilitats per a consultar
l'Espasa, es pot respondre corn cal a una
pregunta d'aquesta mena.

El men dels diaris barcelonins esta regirat.
En sullen, i n'han de sortir, de nous.

D'altres fan reformes. Les reformes perio-
distiques son sempre terra de comentaris
entre la gent—la mala gent—del gremi.

—Diu que tal diari fa reformes?—deia
l'altre dia un conegut escriptor humorista
i futboler.

—Si.
—I—interroga el que havia .parlat, anti)

certa curiositat—a qui treuen?

Joffre, catala
Amb motiu de la polemica entre els ro-

tatius d'En Pich i La Publicitat sobre els
comentaris a la mort del glories soldat tran-
ces, un grup parlava I'altra tarda a l'Ate-
neu.

—Si, si! Joffre catala, Joffre catalit—di-
gue un—. I a la Ilista de subscripci6 de
l'Ateneu, que hi ha penjada a la Major-
domia, des de fa temps, tres donatius per al
monument a Joffre, que suthen un total do
cinc pessetes !

El rites trist es que aixe es veritat. Cinc
pessetes! Menys del que es va recaptar a
la mateixa casa, per a regalar no recordem
quines insignias al senyor Dariu Romeu
Freixa•

•
Esporf i pafriofisme

La vinguda dels equipiers del Logrono
Barcelona va esser un succes de cordialitat.
Tothom es va desfer per obsequiar-los de la
millor manera possible. I per correspondre
a les anrabilitats amb les quals ja es comp-
tava, Ia senyora vidua de Solano, gran pro-
ductora de pastilles de cafe amb Ilet (el re-
clam es gratuit), va trametre per als onze
jugadors del Barcelona que havien de Ilui-
tar. contra el club foraster altres taints pa-
quets de pastilles, el paper de les gnats por-
tava una litografia amb . el retrat de don
Francesc d'A. 'Cambe. Horn, diu si, nomes
es tractava d'un tiratge a part especial per
aquella circumstancia ; horn diu si eren ja
els efectes de la campanya que ha iniciat
la Lliga a La Rioja. Pere el cert es que,
davant de la vera efigie del lider, el direc-
liu senyor Gaspar Rosés, plorava d'emocie.

Les presenfacions d'En Sucre
En Josep Maria de Sucre, convertit, per

obra i gracia del «sobrerealisme», en pro-
tector , de tots els pintors joves d'avantguar-
da, es dedica a fer la presentaciti de l'ar-
tista en els catalegs, modesta expansie que
cap dels seus protegits no s'atreveix a ne-
gar-li.

. Les presentacions d'En Sucre, pert, corn
que sempre son un elogi de l'artista, aca-
13en d'excitar la bilis del visitant, que •amb

- la contemplacie de les obres ja en tenia -per
anar fent.

Sortint de visitar una exposici6 sobre-
. avantguardista, un artista aragones fames
pels seas bodegcms d'arengades rove:Hades,
en llegir la presentacie del cataleg, va ex-

, clamar :
—Con azticar estci peon.

Si que s'erra
«Un poeta frances de la Pleiade, el propi

Ronsard,. si no 'm'erro, to un vers admira-
ble que diu : Je lneurs de soif aupres de
la fontaine», escriu Alfons Maseras en una
de les seves Natules a La Veu de Catalu-
'Ilya. Fa be, pere, de sagnar-se en saint
amb la seva salvetat : «Si no m'erro». Li
hem de dir que si que s'erra. I nomes de
cosa d'uns cent anys. Aquest vers es d'un
cert Francois Villon, que no era de la pleia-
de, precisament.

A "I tie lart ta
run Celid•L • WILY f•iiit

4100010, ohriel, oil .0 40.0.111111.111)..01111140,01;11■,0404.0.3,10, lb%

= AB RIC S
a millor col•ecciO

(.13 millors preus
Les millors classes

F. VEHILS VIDAL

Abric rzclam . .	 . 75 ptes.
Abric novetat. .	 . 90 ptes.
Abric fantasia. . 	 . 125 ptes..,

--a	 Abric Australia . . . 150 ptes.
Z.	 Abric folro camussa . 175 ptes.
6	 Trinxeres des de. . . 35 ptes.
-0	 e
O PLOMES ANGLESES 20 PTES. 96	 e
rip ,o0r, 0 ,,iiiii, iiI,Jilm, 00,,i0i 0 .0 ,100. 0 0, .0 .0, rii;.• 0. 0.1111.00 coo .ti9

BRANS NOVETATS EN

CORBATES INARRUGABLES

Una -crenica d'En Passarell, publicada en
aquestes mateixes pagines, evocant els bons
temps del genero chico, em retorna a la me-
meria aquells dies admirables quo vaig viu-
re al costal del mai prou plorat Pepe Gil,
]'empresari popularissim a qui tots conei-
xient per «lo ,Chil», i em feu fer el propesit de

El public distingit

parlar-ne aprofitant Pocasie quo aquest mes
s'escaigui l'aniversari de la seva mort.

Qui era «lo Chil»? Doncs ?home mes ben
dotat d'imaginacie fecunda i absurda, que a
la villa pintoresca de la sarsuela, genero chi-
co i melodrama, va afegir el pintoresc de la
seva propaganda teatral. En mans de «lo
Chil», un cartel! del Tivoli era realment corn
un crit en una parer. Si En Pepe Gil anun-
ciava una obra o una tiple Ines o menys si-
caliptioa o un bariton de sarsuela, equivalia
a invitar el public al tumulte al deliri

•Els cartells, corn els acudits de «lo Chile,
tenien un valor de !tetra a la vista. A fi que
el lector de MIRADOR pugui enriquir els ar-
xius de la vida ciutadana, n'hi recordarem
alguns, veritables peces del Museu de la
Barrila, que tanta manca fa a Barcelona.

Un dels seus carrells deia aixi :

I
. TEATRO TIVOLI

Gran funcien para hoy, dia 22 del
hermoso mayo.

1; Teatro sin humedad ni relente ! !

Aixe es dollar o no garanties a un teatre
obert de bat a bat corn en l'estiu ho era el
yell Tivoli del earner de Casp, aquella barra-
ca que molts barcelonins encara recorden?

En el mateix teatre aparegue un dia el
seguent carrell, que copio textualment :

'Esta noche, a las diet.
; Programa zoolOgico !

EL RATON
LA GATITA BLANCA
i AL AGUA, PATOS!

Em recordo, i el bon .amic Joan Eugen•
Morant en pot donar fe corn si fos notari,
que al comencament de la temporada de
1 9 17 es varen • .casar una popular tiple cemi-
ca i un tenor Gamic de sarsuela. Tots dos
treballaven en el Tivoli i en la companyia de
Pepe Gil. Doncs be, tiple i tenor comic es
casaren el coati, i el mateix dia «lo Chit» feia
apareixer el segtient .cartell :

Esta tarde
Gran Vermouth nupcial

en honor
de los simpaticos esposos

AMADA ALEGRE y

MIGUEL PEDROLA

El indisoluble lazo tuvo cfecto esta
manana con gran complacencia del

select() pUblico del TIVOLI.

Perque el nostre Gil era aixi, l'home se-
guia l'actualitat corn la pugui perseguir un
periodista.

Una vegada «lo Chil» es va presentar a
l'Ateneu a fer-me dues importants preguntes,
en el seu dialecte propi, barreja de catala,
castella i valencia.

AVISO

Se	 suplica	 al	 distinguido	 pUblico
no se ponga en mangas de camisa.

La Empresa

Una nit, En Pepe Gil em va trobar a la
Placa de Catalunya. Jo anava amb l'Ale-
xandre Soler i Rovirosa. •

—Escolteu—ens digue «10 Chil»—tindrieu
que arreglar-me, vosaltres, una obreta que
m'han portat dos minyons que son dos se-
rebros. Se titula aixina : Cuathros de historia.
Aparcix en primer terme una motllura d'un
quadro que omple Pescena • Darrera, hi ha
unes cortines. Fixes, quan arriba el moment,
s'obren i llavores se veuen reproduits i de
bulto, quadros del Ticiano, de Rubens i al-
tres pornografies...

La veritat es quo jo no he vist un home
de teatre que corn «lo Chil» tingues tants
admiradors. Corn havien rigut sentint-lo
Guimera, Esglesies, Rossinyol, Perez Gal-
as, Benavente, els Quintero, el mestre Vi-
ves, Moles, Mice, Trinitat Alemany,
Ricard Rocafort, Salvador Basseda, Antoni
Torrella, Pere Aldavert, Josep Maria Pas-
cua', Morano, Gasol i fins el propi At-niches!

«Lo .Chil», que ja us he dit que era ines-
gotable, una nit explicava a En Rossinyol
corn havia introduit les cupleteres en els
escenaris. I Ii deia, tal corn pinta :

—Jo, amb el .meu serebro, he buidat tots
els fogons d'Espanya i a les ethics esgarra-
paes les he rechenerat amamantant-les en
els meus pits...

Quan es va trobar en la seva apoteosi, o
sigui en ]'any 1917, una tarda va veure que
no tenia espectacle per a dedicar als infants
que anaven els dijous a la tarda al Tivoli.
Penseu que es va apurar? Apurar-se no feia
per «lo Chil». Llegiu el que segueix i us en
convencereu :

GRAN MATINEE

para hoy jueves dedicada a los sim-
paticos ninos y ninas asiduos con-
currentes de este favorecido teatro.

La magnifica zarzuela

GIGANTES Y CABEZUDOS

Aviso sensacional

A todos los nifios y nifias; ; tiernos
infantes de mi corazdn !, que acudan
esta tarde al teatro, se les entregara,
junto con la localidad, una vela,
para que luego la enciendan y pue-
'clan desfilar por el escenario, en
la procesidn del Santisimo Rosario
de la Virgen del Pilar • ;Ella les
proteja, asi como a sus distinguidas

familias!

L'exit ja el podeu suposar • Ales de dues
oentes criatures del public amb la candela
encesa varen desfilar per l'escenari entre les
coristes, segones tiples i balladors de jotes.

Una vegada ens el varem trobar al vestf-
bul de Novetats. Feia cosa d'un any que
En Gil es trobava allunyat dels escenaris.
Tot d'una li concedeixen el teatre per dos
mesas. «Lo ,Chil» es sent boig d'alegria :

—Estic en el paroxisme! Se m'ha apode-
rat el vertig!... Ja torno a fer d'empresa-
ri !... Ja no em trobo en l'ostracisme!... Ja
no estic corn Napolee en Santa Tecla ! !...

RAFAEL MO RAG S

(Dibuixos d'Opisso en Vextraordinari
de ,L'Esque'lla dedicat al Tivoli.)

L'APERITIU
L'Hostal del Sol.—Cap dia corn

avui no haure justificat la paraula aperi-
tiu, en aquest reconet de la segona plana
que els meus amics em deixen perque m'en-
tretingui una mica i no faci mat a ningO.
L'aperiat es per fer venir gana ; clones par-
tom una mica de menjar, a veure si aques-
tes senyores que fan un «ai!» esmaltat de
Ilamenqueries es posers una mica a to i
inengen quatre culleradetes de sopa.

I per parlar de menjar, parlem de l'Hos-
tal del Sol, i no ho fern d'una manera di-
recta i cornercial mes o menys judaica, sine
amb l'aire que caracteritza les coses que jo
escric, que es un aire d'anar fent i d'anar
passant l'estona.

Hi ha qui va a Paris per fugir de la dona,
per veure les revistes del Casino amb unes
senyoretes que ensenyen el ventre emblan-
quinat, els ulls injectats de rimmel i els
pits guarnits amb dues cireretes de vidre .
volador. Hi ha qui va a Paris atret per la
pintura, pels darrers models de l'automebil,
per comprar la perfumeria a mes bon preu,
0 per: pendre part activa en una prostitucie
trucada i•anacrôniett, feta segons model de
l'Ultima exposicie de les arts decoratives.

Jo, molt de tard en tard, que es quan
em sobren tres pessetes i mitja, me'n vaig
a Paris per dues coses. La primera es per
menjar una bona cuixa de be o un bon tall
d'esquena de bou fets a la manera que a
mi m'agrada, o sigui amb la manca do
preocupacie i de man humor que s'acostu-
mava a guisar en l'epoca en que l'adulteri
era una cosa assequible i digestiva, i les
senyores es Ifigaven les mitges amb tines
lligacames simples, no corn les d'avui dia.

Per la segona cosa que vaig a Paris, es
per beure unes quantes copes de conyac que
hi ha en mitja dotzena de cases honestes.
Aquestes cases tenen el conyac en botes de
roure, i el poson en unes ampolles sense
etiqueta, brutes, desmarxades i d'un color
de seu de carro. Quan oloreu aquestes am-
polles. sembla que us passin pel nas la nuca
de la Dama de les Camelies.

'Doncs, de vegades, .anant per Paris i al-
tres poblacions de Franca, m'he quedat pa-
rat en aquests honradissims auberges amb
true o sense, en els quals es serveixen els
plats tipics i elementals del pais, plans de
salses i de camandules sublims.

I tambe, anant per Catalunya, sobre-
tot per l'Emporda i la plana de Vic, he
tingut °cask') de menjar coses episcopals i
substancioses, en algunes cases de pagesos
i de senyors que han tingut la bondat de
convidar-me. I aquests plats que encara
Os poden cacar de tant en rant entre les
flautes dels rossinyols, es una mica dificil de
cacar-los en la cuina, i jo, que s6c d'una
tradicid una mica diferent, em fa pena veu-
re corn les senyores del pais obliden una
de les coses mes importants, que es saber
monjar.

I he pensat quo fel-a un gran negoci
posar un restaurant, .amb una mica de li-
teratura i de pacotilla pairal, i amb una
cuinera que sabes on to la, ma dreta, i es
mires el cabrit que va rostint amb l'amor
que es miraria a un «gigolo» autentie.

Aquest negoci del restaurant tipic i de la
cuina honrada, va esser el que unes excel-
lents amigues moves i distingides dames
d'aquesta ciutat es van empendre a l'EX-
posiciO, creant dintre el clos del «Pue-
blo Espanol,, el fames Hostal del Sol, que
va tenir tant exit. Pere all° vivia dintrc la
faramalla i el dinamisme del moment, era
un true sense gaire imaginacie que digues-
shit, i es va tancar corn tantes altres coses.

I ara ve la meravella : aquell Hostal del
Sol ha ressuscitat, no a Montjuic, sine al
carrer de Mallorca, i ha ressuscitat amb Ines
gracia i mes solidesa quo abans, amb nun
punteta de murrieria i d'experiencia delica-
dissimes. El local es perfecte, to tota la gran-
desa i la intimitat del cas • A cada parer hi ha
farbalans d'alcova, rajoles, gerrets i piques
d'aigua beneita, to un aire de rectoria con-
fitada i exceptional, pet-6 pulcra, amb unes
taules que s enganxen a la voluntat i LUI S
vasos de vidre amb angelets i anguiles de
color que fan festes als llavis.

El menjar que hi donen es extens i intens ;
els rovellons de les nostres muntanyes mai-
xeran amb mes alegria perque sabran que
han d'anar a parar a l'Hostal del Sol, i els
pores del pals, quan els clavin aquell ganxo
a la boca, procuraran dissimular i moriran
amb un somriure efeminat i untues, perque
sabran que el seu cementiri perfumat sera
una taula voltada de perles i de pells de se-
nyora, que sabran apreciar la bona qualitat
del pore guisat corn Deu mana.

Jo he anat dues o tres vegades a l'Hostal
del Sol ; em fa gracia la liar de l'entrada
i aquell «chasseur» comprat a la Fira de
Santa LlUcia • Pens° clemanar als amos quo
un dia deixin fer una escena de Terra
baixa, i sobretot m'agradaria que m'hi dei-
xessin portar, quatre gossos de pages ben
peluts i ben rondinaires, que duguessin mitja
dotzena de puces al collar, i que miressin les
senyores de Paristocracia corn s'alimenten,
amb aquells ulls medievals i desesperats de
Fra Gari, despres d'haver assassinat Riquil-
da, que deuria ,esser una princesa aigualida
pert olorosa de mentes espirituals, amb unes
galtes envernissades i violents, corn les ra-
joles que es poden admirar en les parets de
l'Hostal del Sol.

JOSEP MARIA DE SAGARRA

'aurae I, 11
Telef. 11655

El galliner del yell Tivoli
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UNA CANTONADA HISTORICA Un viatge al pats del Feix
L'any 1930 no pot negar-se que, arreu del

mOn, ha coincidit amb l'acabament d'alguna
de les petites ones histeriques, les quals, for-
mant-ne entre elles unes de mes grosses i
aquestes unes altres mes encara, i aixi suc-
cessivament, creen el ritme total de Ia his-
teria. I l'onada closa amb l'any 1930 sera
particularment recordada a traves dels temps,
perque es precisament la de la guerra gran
de 1914. De manera que podria dir-se, pro-
bablement sense equivocar-se, que, a partir
de •'any en qUestiO, la gran guerra es aca-
bada ; deixa d'esser un esdeveniment ac-
tual per. convertir-se en un fet historic.

Hi ha d'aixe una prova psicolOgica in-
fallible. Tots els grans editors han observat
que els Ilibres de guerra, durant les hosti-
litats van tenir exit, naturalment, a causa
de llur actualitat ; pert) recent acabada la
Iluita van caure bruscament de venda ; es
que el public tenia el sistema nervies massa
mortificat pel record d'aquelles calamitats i
girava Ia cara cap una altra banda ; i pas-
sen mes anys i arribem al 1930. De cop,
surten obres 'loves i, adhuc les velles en
«stock», es despatxen amb una requesta
formidable. Es que ha passat l'oblit, els
homes estan curats de la neurastenia de la
guerra. Ara comenca el perill veritable d'u-
na altra. Ara sem mes necessaris que mai
els esforcos de tots els homes de bona vo-
luntat i to mes rat) que mai d'existir la
Societat de les Nacions.

I si no fos prou aquesta prova, tenim
tambe l'exemple d'Alemanya en les seves
darreres eleccions. L'exit insospitat que ha
obtingut Hitler i els «razi», demostra prou
corn la humanitat va perdent el record dels
fets passats i torna a construir una altra
onada histerica. L'Alemanya de Stresemann,
durant Pany 1930, ha canviat de fesomia.

L'any 1930 tampoc ha passat endebades
damunt Anglaterra l'Imperi Angles—PU-
nica construeci6 politica europea que, de
les que fins ara hem vistes, podra esser po-
sada al costat de l'imperi roma—ha vist
esvair-se Ia seva pretensiO de dominar inde-
finidament les colonies. Evidentment que els
grans politics anglesos sabien quina direc-
ci6 pendrien els fets des de feia molts d'a-
flys ; per() aquesta idea ha passat del pen-
sament dels homes a la realitat dels fets :
aixe no vol pas dir que la generaciO actual
vegi Pensorrament de la potencia anglesa ;
pere es indubtable que l'imperi presenta els

...I en canvi, la protesta va esser
mes sonora.

Precedit d'una propaganda verament eine-
matografica, Josep Mejica va cantar per una
tarda conseculiva, la part de comte d'Alma-
viva, al Barber de Sevilla, que va donar-se
diumenge passat al Liceu.

Amb aquest motiu, els rétols quo hi havia
a la facana del nostre primer teatre, eren
redactat amb Ia frase llampant i format
estrafolari de la rectame mes americana.
((Jose Mojica, deia, el idolo de la pantalla
sonora.n Seguint per aquest cami, vindra din
que els anuncis de Ia porta reproduiran epi-
sodis de les eperes, corn es fa amb els de
les pe•licules.

El public, tambe, era nou i completa-
ment inedit a la casa. Pere quadava una
bona part d'aquells filharmenics liceistes dels
pisos alts, que es saben de memeria tots
els pinyols famosos que s'han engegat d'en-
gs el main es mOn, i que son un papa
de fama universal per a tots e's tenors,
tiples, etc., etc., internacionals.

Tant un public corn l'altre esperava pro-
digis.

Pere, sense ampliador sonor, Mejica no
es Majica ; veu, petita i gris, no passa
del fossat de I torquestra, i la poca que ho

primers simptomes del mal del qual ha de
morir. I, encara, un cop mort, viura a
Craves d'una eivilitzaciO i d'una ciutadania
quo ha creat dins del men, com encara
viu l'imperi roma en les llengiies, cultures,
drets i costums dels pobles Ilatins i en Ia
forca del Pontificat roma, Unica institucief
de la Roma antiga que encara perdura en
el mOn i en la resider/Ida. Qui sap quan
s'acabara Roma, en aquest sentit? Ara per
ara no es veu venir. Anglaterra tambe du-
rará millenis, en aquest sentit ; perô els
futurs historiadors hauran de tenir present
l'any 193o, corn aquell dins el qual, per
primera vegada, en presencia de simptomes
reals, va poder-se diagnosticar la malaltia
de l'Imperi.

L'any 1930 tambe ha destruit una Musk)
que s'havia estes profundament per Euro-
pa : la de considerar els Estats Units corn
una mena de Paradis damunt de la terra ;
adhuc s'havia construit una moral ameri-
cana, i horn volia estendarditzar coses tan
complexes corn es ara els sentiments indi-
viduals. ExaltaciO de l'energia, del mecanis-
me, l'auclacia ; modes de vestir, cultura ci-
nematografica, etc. Pere !'any que acabem
de passar ha tingut un somriure pessimis-
ta : ha alcat una punta del vet constellat
que cobria tot aquell men, avui, Nord-
america es el pats de les crisis econemiques,
del desgavell financier i de les construe-
cions en Fake. Aquella auclacia irreflexiva
ha portat els financiers a la inflaciO ; els
industrials a la superproduccie ; adhuc, aixi
corn quan els alemanys van perdre la guer-
ra, tothom va adonar-se del mal gust dels
bigotis kaiser, els intelligents comencen de
sospitar que l'esperit del film america es
nul i que la mentalitat i Peducaci6 d'aquells
paisos son coses ridicules i superficia's que
no responen a cap de les necessitats pro-
fundament humanes. lEnrera els primaris!

I, a fi de comptes, resulta que els bandits,
entremig d'aquesta mentalitat d'un roman-
ticisme plebeu, barrejat amb un aferisme
candores, poden arribar a fer grans for-
tunes i a robar-vos amb artilleria o gasos
asfixiants a l'ombra de l'edifici mes alt del
men i a quatres passes de la Llibertat mo-
numental, posada de cara al mar, girada
d'esquena al pass dels prohibieionismes.

I tot aixe ho hem apres de !'any 1929 al
1930.

ROSENU LLATES

aconsegueix, no es res de Paltre mOn. El
seu talent d'actor tampoc es gaire eminent,
tot i esser la part mes rellevant de la seva
personalitat, llevat del fisic, que a la con-
currencia femenina, repartida per butaques,
llotges, banyeres i va produir una
impressi6 excellent. Resultat, que al caure
els telons del primer i del tercer acte, les
tendres palmes femenines que volien regra-
ciar llur adorat idol, vain desefncadenar una
protesta masculino-filharmenica de les que
fan tradici6 a la casa.

A la sortida, uns entusiastes esperaven el
tenor per obsequiar-lo amb una xiulada.

Heus aqui l'odissea de l'eminencia sono-
ra, del bandoler romantic d'El Precio de un
beso i similars.

La protesta del public, per a qui ho pugui
entendre, anava dirigida, no per a Josep
Mejica, el qual, al cap i a Ia fi, es ni rites
ho ni mes dolent que d'altres quo hem es-
coltat al Liceu, sinO a la forma de propa-
ganda grotesca i falta de to que l'empresa
ha dut a trine amb motiu de la presenta-
ciO del dissortat jove.

Un teatre corn el Liceu, que es una ins-
tituciO de la ciutat, ha de tenir sempre, en
totes les seves coses, el segell de la digni-
tat i la contenci6.—X. Y.

Mirani a
fora • 
Mala berba...

El general Balbo, cap de l'esquadreta d'a-
vions que ha fet la travessia Europa-Ameri-
ca, ha estat sempre an dels puntals del fei-
xisme. Fou tin dels caps de la Marxa sobre
Roma i el seu nom surt tot sovint en els
llibres antifeixistes, sobretot quan es parla
de sostenir el regim a cops d'estaca i tra-
guets d'oli de rici.

Es fanza que Balbo ha arribat de vegades
a fer por al mateix Mussolini„ corn quan
va preguntar, mirant-lo fit a fit, en una
reurziO dels notables del partit:

—Es tracta de saber si hem treballat
beuefici d'un de sot o en el de tots.

Aquesta i altres cosetes han donat peu a
creure que Mussolini confia a Balbo, amb
molt de gust, les missions on es corre algun

El neguit del iangui

Un redactor de la «Deutsche Allgenzeine
Zeitung» ha intervivat el novellista america
Sinclair Lewis, el darrer guanyador del Pre-
mi Nobel de Literatura, de pas per Berlin.
Amb Lewis hi havia /a seva dona i atres
persones.

L'escriptor explica, entre altres coses, que
es an error torrent dels europeus creure que
Passzerica es cobdicies ; ell creu, mes aviat,
que l'america to un natural malgastador i ii
agrada uses despendre o arriscar diners que
apilotar-ne. En canvi, la senyora Lewis din
que, almenys a la Riviera, els nordamericasss
son 'Ines mirats en la despesa que els sud-
americans o els alemanys. Hi ha tom petita
discussies.

Tothom, pert,  es poses d'acord en un punt .
que quan l'anzerica to molts diners, se li ne-
guiteja la consciencia i no Para de pregun-
tar-se ((cons dimoni ha anat aixb?»

Folklore rus

"l'othons sap que les histories jueves les fan
carrer els mateixos jueus, que les historie-
tes sobre els autos Ford sOn llanfades pel
departament de propaganda de la Ford Mo-
tor Co., i que les historietes fusses surten
de Moscou mateix.

Per exemple :
(In ciruigia, un enginyer i un comunista

discuteixen sobre la professio del primer ho-
me. El cirstrgia diu :

—Adam era cirurgia. Corn s'ho hauria fet,
si no n'hagues estat, per ressecat-se una
costella i treure'n Eva?

—Fugiu, home—fa !'enginyer—. Per treu-
re el mon del caos, ha catgut un enginyer.

Aleshores, el comunista :
—El primer home era comunista. Cons

hauria existit el caos, sense el comunisme?
* * *

—On heu nascut?
--,1 Petersburg?
--On heu viscut?
—A Petrograd.
—On viviu ara?
—A Leningrad.
—On voldrieu viure?
—A Petersburg.

L'Ordre de l'Ou

Mr. Thomas, secretari d'Estat dels Domi-
nions, ha rebut la condecoraci6 mes original,
seguranzent, del man : l'Ordre de l'Ou, que
es dona als que treballen en el desenrotlla-
ment del comer{ entre l'Africa del Suet i la
metropolis.

—Es ms antic costum sud-africa—digue
el cap de la delegaciO—. Ilabitualment, horn
es serveix d'ous d'estruc, per& per desgra-
cia, en el viatge del Cap a Lowlifes, els ous
s'han convertit en pollets i hem hagut d'ofe-
lir vos un collaret d'ous de gallina.

Mr. Thomas, amb el collaret posat, va

fer el discurs de gracies amb molt de comp-
te, de por d'esguerrar la cerimbnia feast una
truita.

La collaboradora de Lievinoj

Artys enrera, tuna autora de novelles po-
pi'lars comenca a freqiientar el
club comunista de Charlotte Street, Londres,
fundat pet nzateix Karl Marx. Aquesta xi-
cota, que hi anava cons a curiosa per bus-
car-hi un terra de novella, en sorts con-
vencuda i es casa amb Litvinof. Ara ja
parla	 rus i tot, encara que amb un mar-
cat accent angles.

Quan Txitxenin, que havia representat
oficialment els Soviets a la Gran Bretanya,
Fou expulsat, Litvinof, ales/sores juncionari
de la missiO tnilitar russa de proveintents
a Londres, succel a Txitxerin.

—Fins ara he fet literatura—va dir la
senyora Litvinof—. D'ara endavant em de-
dicare a la diplomacia.

El fet es que la seta diplonscicia no im-
pede que el seu marit tambe fos expulsat,
i ella el segui.

En canvi, ara d,arrerament, quail el cap
de la delegacies sovietica sort{ de Ginebra
per anar a conferenciar amb Grandi, la
gent de la S. de N. es quedaren una mica
parats que no se'n dugues la dona. «A rtn-
tim podra obeir les seves prbpies inicia-
fives», deien, perque es fama que la senyora
Litvinof, secretaria del seu marit, to ten-
dencia a fer-li massa suggestions.

:Ventre Litvinof anava a Italia, la seva
dona anava a Londres, on feia dotze anys
que no hi havia estat.

—Aquesta vegada no m'expulsaran corn
Patsy 18—declares als periodistes de Ginebra,
ensenyant-los el passaport diplomatic.

Alguns indiscrets es pregurzten per que la
senyora Litvinof, aprofitant la seva situaciO,
no es fa traduir les seves novelles al rus.

—Potser no son prou ortodoxes des del
punt de vista proletari—deia un tory angles,
i afegia :—Cada u to en el seu passat coses
que tiles val no remenar.

Maurice Bedel, autor del Jerome, 6o° la-
titude Nord, premi Goncourt, ha publicat el
seu quart Ilibre, L'autor del dis-
cutit Fascisme An VII ha volgut que fessim
amb ell un viatge al pats del Feix, i si alga
tenia dubtes sobre les idees antifeixistes de
Bedel, haura estat servit amb escreix.

Fins ara sembla que hi hagi una cons-
piraci6 al voltant d'aquest Ilibre. Aquest si-
lenci es una mica sospitels, perque, certa-
ment, I'autor de Jerome no es un descone-
gut. Pere si de la banda d'Italia sentissiu

un «Carabinieri, arrestate l'autore», pen-
sea que es tracta de Maurice Bedel. Afor-
tunadament, Bedel no via a Italia, ni deu
fer pensament de tornar-hi mai mes men-
tre hi hagi feixisme.

Parlo d'aquest !fibre perque, sembla un fet
que existeix contra ell una conspiraci6 del
silenci. Fins ara no m'ha estat possible de
veure'n una sofa recensiO feta per un critic
de primer equip. I fins a pert punt es com-
prensible aquest silenci. No tindria res d'es-
trany que .M. Briand s'hagues vist obligat
a maniobrar amb aquella habilitat que tot-
horn li reconeix, perque no es parli d'a-
quest Ilibre. Aix() explicaria que la premsa
liberal, afecta a M. Briand, no hagi fet
soroll. Realment, el Ilibre es tan fort! No
se salva res, ni el feixisme, ni Mussolini,
ni les institucions mes respectables 1, el
que es pitjor—potser inevitable en aquesta
mena de literatura—, ni Italia ni els ita-
lians.

No explicarë !'argument del Ilibre perque
m'apuntaria un exit massa facil i perque
val la pena que la gent que, sense negligir
Paspecte dramatic del feixisme, sap veu-
re'n tota la inesgotable part cOmica, lle-
geixi aquest Ilibre. En donare nomes la
idea. Tothom sap qui es M. Francois Coty,
un senyor enamoradissim de la causa de
l'ordre, un filofeixista trances, que de fa-
bricant de perfums ha passat a propietari
del Figaro i de L'Ami du Peuple i a subse-
cretari d'Estat, i que des dels seus diaris
pregona diariament que el feixisme mereix
d'esser considerat corn un article d'expor-
taci6. Doncs be : el senyor Coty en Phi-
lippine es diu Grenadier, propietari d'uns
grans magatzems. La seva filla es Philip-
pine--Philippinetta quan es en bravos d'un
Italia que enema corn una brasa. M. Gre-
nadier ha comprat una revista mig morta,
la Revue Contemporaine, a la qual deny
una forta injecci6 de diners, i des d'aquesta
revista i des d'un salt) literari que ha creat
per esplai de la seva muller, es proposa
orientar la Franca vers la causa de l'ordre.
I arriba un moment, quan el senyor Gre-
nadier ja es una mitja personalitat, legiO
d'honor i membre de la 4( Societe des Gens
de Lettres», en que es fa necessari•visitar
Italia. El viatge el fa amb Filipina, Ia seva
filla. Les aventures de papa Grenadier i
de la soya filla formen l'argument del Ilibre.
I al moment que , els Grenadier arriben
Roma sem objecte d'una visita de la policia
i es veuen expulsats de l'hotel. I continua-
ment Ia policia practica «descentes», «raf-
fles» i «perquisitions» a la residencia dels
Grenadier. Pere ni aquests ni altres inci-
dents desagradables sOn suficients per des-•
coratjar aquest gran admirador del regim
dictatorial. Quan acaba d'esser victima de
la pitjor de les vexations, Grenadier troba

coratgc suficient per dictar, tot passejant-se
amunt i avail de l'habitaciO, un parell de
paragrats d'un article en el qual incitara
els francesos a admirar les excellencies del
regim feixista i per insultar els homes del
regim republics i democratic que li perme-
ten de vegetar tranquilament a Paris.

Philippine, mes que una obra literaria,
Os un pamflet, pert) es un pamflet molt ben
fet, escrit per un •iter-at que to un bon gust
natural i un gran sentit de les propositions.
Quan el feixisme sigui ja un episodi passat

a la histeria, Philippine sera un document
tan eloquent corn el Ilibre de Salvemini.
Si no existis Candide, de Voltaire i Tartarin
de Tarascem d'Alphonse Daudet, Philippine
potser seria immortal.

La darrera obra de Bedel es una suma
dels resultats del Candide i del Tartarin.
L'optimisme filosefic del Candide es el fo-
nament del Ilibre. Grenadier es passeja pel
pats del Feix i contemplant l'obra de Mus-
solini arriba a la mateixa conclusiO que
Seneca en contemplar aquest men, obra de
Deu : oFecit itaque quam optimum potuit.»
L'ha fet de la millor manera possible. La
teoria de Leibnitz que sostenia la fe de
Pincomparable Candid aguanta el senyor
Grenadier i no solament el fortifica, sine,
que, si goses, besaria el peu que acaba
de Ilancar un directe contra la imposant
facana posterior del filofeixista trances.

El ritme de Philippine pot tambe esser
comparat amb el de les aventures de Can-
did. Els fets, les inconveniencies, les vexa-
tions, les sospites absurdes del «flies» de
Roma es succeeixen rapidament.

En fi : llegiu Philippine i no us en pene-
direu. No el Ilegiu corn una obra
Penseu que llegiu un document escrit per
un home de iletres, un document molt com-
plet, molt ben ordenat, un Ilibre unit en la
immensa bibliografia amb que compta el
feixisme. Llegiu-lo, pen), sobretot, no feu
soroll : hi ha compromis diplomatic : no es
salva res.

MANUEL BRUNET

L'ANY 193

Cinema en relleu al Liceu

Edmonde Guy es va fer famosa
perque havia perdut un collar de
perles.

Courteline feu aquest comentari:
—"No hi ha cap collar de perles

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

RAMBLA DEL CENTRE, 33 - PASSATGE BACARDI, 2

An i despres e sis anys e pro- NAN EL TERRIBLE
to un exit yangdu ardista

PEL*LICULA SOVIETICA DE "CINEMATOGRAFICA AL MIRA"

Als cinemes: AVENIDA i ROSELLO CINEMA
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Llibres de versos
T. Catasits :
"Robins de magrana"

Tots la produecie poetica de Trinitat Ca-
tasas to an to ben definit. Aixi corn altres
poetes fluctuen entre les visions del men i
les imaginations subjectives, T. CatasUs
pren sempre .corn. a pretext poetic la natura,
pert eufocada sempre en un biaix especia-
lissim: 'Qui tingui present la significaci6 de
la pat,-1.11a ,«francisca», tal corn es donava
fa deli quinze anys a Catalunya, veura
clarament el que vull dir. Era una contem-
placie.amorosa que duia envers els .especta-
des nies , humils de la natura . ; glossava amb
major preferencia les herbes que els arbres,
i els -arbres que el paisatge; aleshores,
an cop aconseguida una visie ben poverella,
seguia ulna operaci< ben a la inversa. Mag-
nificavael tem.a associant els vegetals ger-
mans, metafericament, amb les pedres mes
pr,ecioses i amb els materials rides rars.
El resultat era obtenir una nota redaida,
neta, .selecta i transparent, depurada i asse-
renada, per la senzillesa.

Es •'clar que, al fans d'aquest procedi-
ment, trobem un barroquiSme . secret ; la dis-
tancizt enorme entre la cosa i la soya meta-
fora produeixen, si no una . contorsie dins
l'objeete, una discordancia refinaela dintre
el cervell del lector ; podriein dir que les
poesies de Trinitat ■CatasUs-es liegeixen amb
una •«atencie salornenica».

Pere sempre ens 'plan de .poder acariciar
amb Patencie els versos polits, correctes i
results del precies panegirista de la menys-
preada rabanissa i d'altres herbes.

Ramon Tor : "La ruta"
Tota l'obra due l'empremta d'un dolor_

moral que vol galvanitzar-se i canta un en-
tusiasme que no sent : la deu poetica de
La ruta resideix dintre Ia voluntat de Pau-
tor ; mes que un gran lirisme, hi veiem una
voltmtat de lirisme, extraordinariament
rica.

Les imatges del baste de caminant i de
la ,partenca de la nau ens duen als temps
de Pijoan ; tota l'obra de Ramon Tor to
una mica de Pangdnia disfressada d'entu-
siasme que caracteritzava l'estil poetic del
nostre illustre emigrat voluntari.

Pere, de vegades, en mig d'aquesta ma-
nera Erica una mica voluntaria, ressona
una nota greu, un accent hums, un xiquet
de tendresa, que linen corn a fosforescen-
cies entre la massa inegrrosa del conjunt.

El vers, aspre i muscilles, a estones can-
tellut, mes que acariciar les orelles, sembla
que vol colpir el cervell ; un vers martelle-
jat amb mes de for-ea que de gentilesa•

Joan M. Guasch :
'Cam! de la font"

Joan M. Guasch es un mestre en gai sa-
ber. Mai aquest nom no havia estat apli-
cat d'una manera mes justa ; aquest poeta
to una ma segura ; domina el perfil i posa
el color, sense clarobscurs, • pert amb uns
matisos molt .te•dres. Illumina. De tant
en tant, a petites dosis, maneja els senti-
ments i 'n'espolsa els poemes corn d'una
aigua d'olor ; sentiments menuts i delicats.
No 'Le Panima gens popular ; pert sap do-
nar als versos un adient folk-leric ;• no to
cap comunie amb la Natura, que ell observ.a
amb ulls de senyor estiuejant ; pere soy
veieu passar pastorets i pastoretes d'alle
mes bucolic, escatats 'previament, amb un
gai saber, de tota bruticia i lletjor ruda i
saborosa, a estones : d.irieu En Diotnis Bai-
xeres.

Pere mai no sonen malament els seas
versos, d'una musicalitat d'aguts de viols
amb sordina ; abunden les i, la lletra mes
fina, mes gentil i mes aguda. La mnsic.a
dels versos de Joan M. Guasch es •Usica
a la segura, freda i subtil. Joan M. Guasch
es tot an mestre en gai saber. I consti que
ho diem en to d'elogi. Pere sempre cal
proporcionar el merit al designi.

R. LL.
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Sot:" aquest tItol (Nouvel age litteraire,
Librairie Valois»), Henry Poulaille, conegut
princip.alment pa seu llibre sobre Chaplin,
ha agrupat i completat, en forma de cos de
doctrina, les seves creniques de Monde so-
bre literatura proletaria. Excellent corn a
obra de consulta, antologia bastant comple-
ta d'aquesta literatura que avui esta tan en
voga i china tant a parlar — sobretot pa que
es refereix a escriptors francesos, puix que
literatures tan importants en aquest aspec-
te corn la nordamerican.a i la sovietica no-
mes hi son ressenyades surnariament—, no

arriba a precisar prou clarament la seva po-
side i bona part de les conclusions que treu
del seu estudi poden eSser refutades, o al-
menys discutides, amb una certa facilitat.

Examinat d'un punt do mira una mica
elevat, el desti de la Hurnanitat fa pensar
en una misteriosa migracie de formigues en
mig d'un desert. La veiem corn .avanca en
masses competes, apressada, ignorant del
punt de 'partida i del punt d'arribada, igno-
rant aquesta ignorancia i camin.ant, cami-
nant sense repes vers un desti inconegut.
En epoques de profanda transformacie eco-
nemica, la seva pressa i la seva desorienta-
cie arriben a un grau d'exacerbacie ind•s-
criptible. De tant en tant, per cansanci de
la llarga cursa .acceleracla, venen periodcs de
treva. Es generalment en aquestes epoques
de calma i d'ordre — contra una opinie molt
torrent que neixen i progressen les socie-
tats • civilitzades. Reduit al minimum Pes-
forc de conquesta material, la vida deixa
d'esser considerada corn una .razzia, corn
una Iluita aferrissada per la riquesa o pel
poder, l'esperit pot distreure hores al cos.
Es alesh'ores que la comunitat no tan sols
consent, sine que aprova, que alguns dels
seas membres dediquin tot llor temps a pro-
blemes •.desinteressats.

La nostra epoca no es de treva sine de
Iluita. La limitacie inexorable del temps i

'urgencia de la •batalla per la vida, no ,dei_
xen lleure per a gaires preocupacions d'ordre
espiritual. Alguns esforcos isolats per a per-
petuar a l'estat pur la tradici6 civilitzada te-
nen molt poca eficacia. Hi ha coses mate-
rialment .mes apremiaints. No es el moment
de planyer-nos-en; sine el de constatar-ho.
L'epoca, .amb tot, es bastant curiosa i me-
reix d'esser seguida amb Ines interes que
les vanes elucubracions d'alguns intellec-
tuals.

Corn a conseqfiencia legica d'aquesta si-
tuacie, la literatura sofreix, a tot el men,
una crisi aguda. Crisi que si no acaba amb
la seva desaparicie total — el vici ,esta mas-
sa arrelat, la intoxicacie es massa profun-
da — provocara la seva transformacie. Avui
la literatura ha quedat rerassagada, no se-
gueix el ritme de la vida. No respo-i prou
rapidament als desigs d'evasid que ens solli-
citen a cada moment. Per contra, un simple
disc en el grambfon ens transporta a les
illes Hawai, a California, a la Xina. Passen
damunt la tela blanca de la pantalla. la In-

I dia, les illes Fidji, Siam. Vivim en un mo-

per ara., es resisteix desesperadament. Ex-
haurira tots els recursos abans de doclarar-se
vencuda. Una convulsie enfebrada travessa
el men, d'Orient a Occident. Una set de
reivindicacie ofega i revolta els pobles. 1E1
moment actual es de la massa, del prole-
tariat. La literatura ho compren, i esdeve
proletaria. Es potser el seu cant del cigna.

Aquesta .denominacie, no obstant, es con-
fusioinaria. I el llibre de Poulaille no desfa
Pequivoc. Per contra, contribueix a aug-
mentar-lo. La literatura pot .esser proleta-
ria per la condicie de l'escriptor o be per
la tendencia i el terra de l'obra. Hem de
distingir, per tant, obres de proletaris sobre
temes no proletaris, obres de no proletaris
sobre temes proletaris i obres de proletaris
sobre temes proletaris. I .aixi podem veure
corn conviuen en Nouvel age littëraire ho-
mes i obres tarn diferents corn Peguy i Char-
les-Louis Philippe, Jules Romains i Jean
Gruehenno, Charles Vildrac i Jules Valles,
Romain Rolland i Jean Giono, Sinclair Le-
wis i... Diaz Fernandez.

Per nosaltres hi ha una soda literatura
mereixedora del titol de proletaria. La lite-
ratura de proletaris sobre temes proletaris,
que tendeix al rnillorament social i espiri-
tual de la classe obrera. La literatura pro-
letaria es una literatura de partit, de clas-
se. Es la produida per aquest medi social
al troves d'un cervell. La quo neix de l'at-
mosfer,a formada pels treballs, els desigs,
les esperances, els dolors i les joies de tota
una collectivitat. Aquesta literatura ha do-
nat ja obres que perduraran, quo basten
dies soles per a justificar la seva existencia.

La literatura proletaria lluita acarnissa-
dament ,amb la que fins avui havia domi-
nat i que, per a qualificar d'alguna ma-
nera, horn anomena burgesa. En el fons
la lluita de l'autodidacte contra Puniversi-
tari, del paria contra el privilegiat, de Po-
primit contra el pretes opressor. (Aixe no
vol dir que no hi hagi aprofitadors, prole-
taris-nous.) Aquesta literatura guanya cada
dia popularitat. Pere no ha d'oblitlar quo
la seva area es limitada i que des del mo-
ment en que preten de suggerir en Hoc d'ex-
pressar, a partir del moment en que l'estil
esdeve una fi en si i per si, en lloc d'esser
simplement una forma de transcripcie, la li-
teratura es separa del poble. I el poble mes
aviat perdona els enemies que els trans-
fugues.

Una aclaracie necessaria abans d'acabar.
En tot el que hem dit ens referim sempre
als literats i Eno als artistes. Als escriptors
i no als poetes. Adjectivar Part, per nosal-
tres, equival a disminuir-lo. Creiem que
Part, per acomplir la seva finalitat, que no
es altra que produir una emocie poetica
—d'ordre mes aviat sensible que intellec-
tual — necessita la maxima llibertat i cap
consideracie moral, politica o sociolegica no
ha de moure'l ni deturar-lo. Conseqtients
amb aquesta manera de pensar, som plena-
ment esceptics quant a l'esdevenidor d'una
poesia proletaria. Com ho ferem per a tot
art prosselitista. El cas do Maiakowskv es
prou significatiu. I el de PUixkin, per no
citar-ne d'altres. Posar limitacions a l'art
es desvirtuar la seva naturalesa. Per aixe no
creiem en la Iluita entre l'art per l'art i l'art
utilitari• I es que aquest darrer, per nosal-
tres, deixa d'esser art.

...Sense un viu sentiment de fraternitat
humana, la democrAcia — estat liric collec-
tiu — es impossible. Creacie de Pesperit, la
Ines audac, la mes aventurada de les grans
creacions de l'esperit, la democracia no po-
dria mantenir-se sense l'acci6 permanent de
l'esperit. Forma politica de l'humanisme, to
un caracter plen•ament espiritual. No respon
a cap fet material, positiu. Aquest caracter
espiritual de la democracia fa necessaria la
presencia en ella descriptors aptes per a
mantenir en el cos ciutada l'esperit de fra-
ternitat. L'element intellectual es tan neces-
sari a la democracia corn les glAndules en-
docrines a I'equilibri del cos hUmh. Aquesta
hauria d'esser la missid de la literatura ano-
menada proletaria. I la seva justificatiO.

Lrxis MONTANVA

VAR !ETATS
Willy

Dilluns moria Henri Gauthier-Villars, que
feu celebre el pseudenim de Willy. Aneu
a saber si adopts el pseudenim per consi-
deracie a les obres de rnatematiques que
editavei a casa seva, les quals no tenien
res a veure amb els Eibres i comedies, d'una
verdor una mica pujada de vegades, quo
ell escrivia. 0 potser adopts el pSeudenim
per firmar ,aquelles quatre Claudines quo
escrivi amb la que un temps fou la seva
dona, Colette.

Des de la ruptura del matrimoni, i' per
tant, de la collaboracie, el talent literari de
Colette guanya ; el de. Willy, 'en canvi, • es
decants decididament a la grivoiserie.

Quart, no fa gaires anys, Simon Kra,
editor, llibreter i marxant d'autOgrafs, va
fer una gran venda de manuscrits, entre
aquests figuraven els de les Claudines. S'as-
segura—quan s'escriviren, la mecanografia
era gairebe inexistent—que les Claudines
eren escrites de lletra de Colette ; de lletra
de Willy nomes hi havia algun tot de verd.

Aquest home, que fou un dels primers
wagnerians, dels que feien la pelegrinacie
a Bayronth cada any, tenia una .certa fama
d'home d'esprit. Heus-en acs una mostra.

Estant encarregat del fullete teatral d'un
diari, es limitava a firm.ar : qui els escrivia
era un negre. Willy va haver de fer un
viatge, i el negre pogue firmar amb el seu
nom, afegint-hi la mencie : linterinament.

En tornar Willy del seu viatge, va dir
al seu negre :

—Ara, corn que firmo jo, ens hi hem de
mirar Ines.

ResurrecciO de Papini
Giovanni Papini, l'eseriptor mes conegut

d'Italia—a part l'insuportable D'Annunzio-
feia temps que estava quiet. Es fama que
Mussolini preguntava a tothom que mes o
inenys podia saber-ho: «Que sabeu res de
Papini? Que fa Papini?

Papini ha estat de tot i ho ha estat .amb
talent. Anarquista, nietz'schea, jamesia,
bergs.onia... Finalment, es converts amb es-
trepit al .catolicisme. Pose a la defensa del
catolicisme mes ortodox, la seva ploma de po-
lemista sense parie en tota la Ita • ia (Para.
La seva Vida de Jesus fou un exit editorial
corn no se'n compta cap altre en Ia literatura
italiana contemporAnia. El Diccionari d'un
home selvatic fou un pamflet d'una intran-
sigencia catelica formidable.

Despres d'un silenci d'anys, apareix un
llibre seu que porta el nom d'un dels mals
esperits de l'Apocalipsi Gog. Commocie.
Escandol. Papini torn.a a esser l'anarquista
d'abans? S'ha desconvertit? Quasi parla Gog,
es o no es Papini qui parla?

La "Revue de Geneve"
Amb l'any top ha deixat de publicar-se la

Revue de Geneve. El seu ralmero de desem-
bre passat dona l'avis : «Tenim el viu senti-
ment d'avisar als nostres lectors que amb
aquest nUmero cessem la publicacie de la
revista», que es declarava, des de la seva
fundacie «internacional, pert no intern•cio-
nalista». Hama sortit deu anys.

Era Ia revista mes «europea» que es pu-
blicava, inspirada en aquell esperit que pas-
sara a la histOria amb el nom d'esperit de
Ginebra.

Amb la Revue de Geneve desapareix la pu-
blicacie literäria .de mes autoritat i serietat.
Per be que mes limitat quant a caracter in-
tennacional, nomes se li podia comparar el
suplement literari del Times.

Sense la Revue de Geneve, ens semblara
que a l'atmosfera espiritual d'Europa man-
ca un dels components que mes ajudaven a
respirar-la.

Entre pot i massa
Parlaint del pot cas que els critics france-

sos fan de les traduccions, diu Soupault a
L'Intransigeant : miCrec que una de les raons
del silenci dels critics ye, no em fa por es-
criure-ho, de llur ignoran.cia de la literatura
estrangera. Es molt mes fãcil escriure sobre
el llibre de X..., a qui trobarem tot seguit al.
cafe, que no pas de persones que viuen i
moren tan Iluny de Paris, que son celebres
a casa soya, pert desconegudes a Franca.»

Potser si. Pero tambe facilita molt pot
la critica trob,ar els autors al cafe, sobretot
a Barcelona, on tots ens coneixem. Mentre
que es tan cOmode parlar d'un senyor que
no arribarem mai a coneixer, que ono sabre
mai que hem dit o que, senzillament,
ja es mart...

Llibres i articles
Una mica a tot arreu, tot escriptor es ano

mica periodista. Efectivament, la via mes di-
recta entre l'escriptor i el public es el' diari.
Sovint, les meditations severes i els temes
de gran volada empren aquesta via de grain
trafec que es la Premsa, per pendre con-
tacte amb el gran public. Pere el diari es
corn Saturn : devora alle que crea. Corn els
insectes efimers, on article de diari to vint-i-
quatre bores de vida . El 'fibre ports .esser
seu refugi quo li permetra — qui sap — una
supervivencia mes Ilarga. Ben be un vint per
cent dels llibres que es publiquen, son for-
mats amb recall de diaris i potser aquesta
proporcie encara es mes gran a ]'estranger
quo a casa nostra.

Pere aquesta solacie, que assegura una
major vitalitat als articles, 'te un inconve-
nient, i es que no son gaires els articles que
resisteixin la prova del Ilibre. I per aixe
corre cada llibre de rescalfats que no valia
la pena de reeditar, o almenys, s'editen re
culls d'articles que no resisteixen les pagi-
nes del llibre.
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ment totes les inquietude i les vibrations de
la Terra. Tota la simfonia del men s'ofe-
reix als nostres ulls, a les nostres orelles,
a ('instant en que Western freturosos, d'una
manera directa, brutal, sense preparacie . En
augmentar el progres de la ciencia, .potser
arribara un dia en el qual la radiodifusie, la
televisie, el cinema i el disc reemplacaran el
llibre. Aleshores el llibre desapareixera i se-
ra per a les generacions futures una cosa
tan rara corn ho es per a nosaltres on frag-
ment de papirus.

Pere la literatura to la poll mo't dura

Es paradoxal aquest programa de teatre
que l'empenta i el seny de Margarida Xir-
gu ha fet tombar la trentena representacie al
Teatre Espanol. S'encapcala amb una obra
de Federico Garcia Lorca. Fineix amb un
auto sacramental de Calderon de la. Barca.
Quin contrast entre la gracia liric.a del poe-
ta granadi d'avui i la majestat .humana del
dramaturg de sempre ! Aquest programa ens
seria dtil per a plantejar una histeria de
Pevolucie del teatre, situada corn una linia
clue ones de la farsa litUrgica d'ahir a la
farsa violenta i desenfadada d'avui• D'avui?
Potser no es ben be d'avui aquest teatre de
Garcia Lorca. Coneixiem ct'ell Mariana Pi-

..neda ; ara coneixem La Zapatera prodigio-
sa. ,Quart va estrenar-se la primera obra, ja
recalcava *jti la matiSacie romantica d'una
gran part de la nova floraciet poetica ; ara,
la nova farsa em porta a la mateixa consta-
tacio. Hi ha un empelt del segle un
segle xtx, pert, estilitzat amb una finor
que fa impossibe qualsevol repercussie de la
banalitat escenografica del vuitcents. Hi ha
]'empelt popular. Una de les caracteristi-
ques mes dares de les troves promocions
castellanesandaluses, sobretot—que es si-
tuaven pels voltants de 1925 a la literatura
hispanica, es justament aquest empelt. Als
millors moments de Mariana Pineda ; a Ia
millor escena—poetica—cle La Zapatera pro-
digiosa., la canoe popular hi dringa• Es clar
que Lorca to ja un precedent magistral a
la seva obra mateix. Parlo de l'inoblidable
Romancer° gitano, del qual es senten pro-
jeccions lfriques al seu teatre. La presencia
de ]'element popular, pert, s/alia sempre a
ulna habilitat erudita, fins a produir 1-111A

obra plena de consciencia Erica.
La farsa de Garcia Lorca to una preme-

ditada despreocupacie externa. Es una es-`
tarnpa de romanco popular. Amb tot, pen!),
hi ha un proces de desdoblament psicolep-
gic que es ben interessant i ben d'avui. Veu-:
reu : Una vegada, a un pobiet d'Andalusia,
hi havia ulna noia de divuit anys que es va
casar amb un veil sabater que en tenia
cinquanta tres. Es barallaven sempre; no
tenien fills ; la gent feia tabola i cantava
cantons malsonants. bonica i avalota-
da corn era, somiava, somiava i no ,atetnia
'massa Ia soya llar. El marit, desesperat, va
fugir de casa seva. I heus acs que amb Fab-
sencia la imatge del sabater va ,auriolar-se,
al front de la sabatereta. Li semblava que
el seu marit era el mes complit cavalier
del men. Tots els pretendents foren rebut-
jats ,amb violencia• El marit torna—corn
les rondalles antigues—disfressat. Aeshores
coneix la fermesa i Pamor de la seva mu-
ller. Pere quan, nu de la disfressa, es pre-
senta altra vegada davant de la dona esti-
mada, ella rep la decepcie mes gran de la
soya vida i el seu marit es esbatussat per
la sabatereta. Heus acs la histeria ;

despullada de ]'ambient popular, to
tota l'empremta .del nostre temps, amant
d'accions i reactions psicoldgiques.

GUILLFM DIAZ PLAJA
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Teatre Catala Novetats
Companyia catalana, direcci6:
CARLES CAPDEVILA

Avui, a dos quarts de 4: L'espectacle del dia

Els Pastorets
amb l'arribada dels Sants Reis, que obse-
quiaran els nens i nenes que assistiran

a l'espectacle

A la nit, el grandios exit d'Aveli Artis

La senyoreta porta el volant
No us quedeu sense veure l'acte 200 per too

de Marius Gifreda:

L'anOnim blau

TEATRE NOU
Companyia JOSEP LLIMONA

Avui, dijous, dia 15, a les to de la nit:

INAUGURACIO DE LA TEMPORADA iort

Presentaci5 de la Companyia

ESTR.ENES:

L'apropOsit en un acre-

La tornado de l'Orfe6
i l'obra lirica de costums, en 2 acres original de
FRANCESC OLIVA I ra tisica del Mestre
JOAN BTA. LAMBERT.

Hors de Mar-Bella

KURSAAL
Avui i otts els dies

La voluntad
del muerto

Primers producciO de la serie de grans
pellicules enterament parlades en espanyol,
de la UNIVERSAL, interpretada per
ANTONI MORENO i LUPE TOVAR.

Es despatxen localitats amb tres dies
d'anticipaciO, sense augment.

PrOximament: JUAN TORENA
Producci6

FOX
en espanyol

EN

EL VALIENTE

Deforest de Gifreda per a la seva obra «L'anbnim blau»

Teatre soviefic
Els soviets intenten agreujar la ja prou

greu economia del men, augmentant els pa-
rats forcosos de tots els naisos, amb el
dumping que han posat en practica fa al-
guns meson. Aquest dumping es el resultat
d'una campanya interior de maquinitzacier
de la indUstria i de l'agricultura. La cam-
panya ha estat presentada, principalment,
segons sembla, a travel dels escenaris.

Hi han collaborat els homes de teatre
exercint llurs especialitats. L'estiu darrer,
les escenes d'Opera de Moscou no obriren
les porter perque els cantaires es necessi-
taren en el camp per encoratjar els pagesos

treballar activament en les feines agrico-
les. Els dirigents russos, que s'han servit
tothora del teatre per a llurs diverses pro-
pagandes, no podien prescindir-ne quan es
tractava d'interessar el poble en una acci6
nacional. La manera corn ha estat portada
escenicament la campanya no es cosa nova
dintre de l'habitual orientaciO escenica so-
vietica. Ja fa temps que son preferits els
temes industrials en tota llei de teatres rus-
sos, i la industrialitzaci6 i la maquinitzaci6
dels elements integrants de l'escena han en-
vait, des del grup de teatres d'esquerra (so-
bretot els de Meierhold i els de la Proletcult),
el conjunt de teatres que formaven el cen-
tre i el centre esquerra, deixant nomes (i
encara arat certes evasions mecanistiques)
]'opera i el ballet rus, als quals ha restat
reduit el grup de dreta.

Un exemple interessant d'aquesta propa-
ganda es Petroli, obra industrialista, escrita
1:4er diversos autors (Gerev, Stein i Tomz), la
sepresentacie de la qual dura mes de quatre
hores. Intervenen en aquesta producci6 tots
els estres imaginables, evocadors de Inhqui-
nes i organitzacions industrials, per tal d'in-
Sormar els espectadors de la importancia que

Simplement nna exclosiva Nur i Blay
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GRAN TEATRE
* DEL LICEU *

Avui, dijous, a dos quarts de to en punt, 29.° de
propietat i abonament corresponent a dijous.
Primers sortida del celebre tenor:

JOSEP RIAVEZ
Tercera sortida de Ia famosa sopran hongaresa:

MARIA NEMETH
Primera representaciO de ]'opera en tres actes

del mestre Giacomo Puccini,

TOSCA
pals celebres artistes: Maria Nemeth, Josep Ria-
vez, Cartes Morelli.

Mestre director: Antonino Votto.
Dissabte, nit, primers representa66 &Andrea

Chenier.
Es despatxa a Comptaduria.
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Teatre Catalâ ROMEA
Companyia catalana VILArDAVI

Divendres, a les deu i 15 de la nit, estrena
del sainet barceloni en tres actes. original

d'Alfons Roure

El rei de la liana, o els tres
fills d'en Formaguera

Decorat nou i esplendid de Morales Asensi.
DirecciO. PIUS DAVI

to per al futur economic de Russia Pexplo-
tack) intensa dels pous petrolifers, ja que
amb aquest element pot fabricar-se cautxd,
del qual tenen necessitat els mercats interna-
cionals. Amb l'exportaci6 d'aquest génere,
Russia pot fer-se amb el diner que necessita
per a pagar Ia suma fabulosa que costen les
maquines comprades per a la modernitzacie
de l'organitzaci6 agrico a-industrial.

El contingut de Petroli es un garbuix d'i-
dees en d qual no tres, sine quaranta autors
semblen haver intervingut : tots quaranta
amb ]furs idees, les unes bones, les altres
dolentes, algunes fins contradictories i tot.
Durant les quatre hores que dura la repre-
sentacie, no es fa altra cosa que parlar de
la qiiesti6 del petroli. Es suposa que els es-
pectadors estan perfectament informats de la
situaci6 en els seus diversos aspectes indus-
trials, financiers, etc. I es procura evidenciar
davant d'ells, posar-los grAficament davant
dels tills, la necessitat de la campanya petro-
lifera. S'hi exhibeixen cartells de propaganda,
amb pous de petroli desbordants ; grhfics his-
tories de la seva producci6 i del seu valor,
fotografies dels productes que s'aconseguei-
xen amb el petroli, retalls de diaris de totes
les nacions demostrant la Iluita pel cautxU
en tots els mercats del men. Una orquestra,
tan aviat excitant com planera, suggereix el
naixement d'una ciutat manipuladora del pe-
troli, l'estesa de barrils des de Batum a
Baku i els brolladors gegantins dels geisers.
Una pantalla cinematografica china una pel-
licula educativa, caleidoscepica, sobre la
producci6 del cautxd. El decorat es expres-
sionista i veuen pous de petroli, per-
foradors, i horn to la impressio de trobar-se
en el laboratori d'un savi que esta assajtant
de fer cautxd amb petroli. En l'aparell es-
cenic es veuen, encara, algunes deixalles rea-
listes. Tambe hi ha elements del veil drama
personalista : l'actitud del savi que odia el
rei del cautxU, que tracta d'agabellar la
mercaderia dels mercats de Berlin, Paris,
Valparaiso i Nova York.

L'escena d'amor interve tambe en aques-
ta obra en la mateixa proporci6 que en tots
els altres drames moderns sovietics. Es a
dir, Basta una escena en la qual el jove
savi passeja amb una noia al clar de lluna.
Cada vegada que ella li posa els bravos al
coil iii diu, enternida : «T'estimo», ell,
assenyadament, observa : «Tot es den-
cia!».

El nus de l'interes del drama esta en si
les proves del laboratori tindran exit o no.
El moment culminant es aquell en el qual
s'aconsegueix de fer nines de cautxU. Lla-
vors, quan un es pensa que per fi el cautxd
rus es ja un fet, un dels actors avanca i
crida des de l'escena : «Atenci6!». I quart
4 .1s espectadors estan en el punt mes alt de
Pinteres, els increpa aixi : «Aixe no es sine
una obra teatral, com prades : una cosa ima-
ginada. Peri, hem de fer que sigui una rea-
litat, encara que hagim d'anar sense sa-
bates i ens hagim do menjar el pa sense
mantega, i beure el to sense llimona, per
tal que puguem exportar articles i tenir
diners per fer aquests experiments. No ho
creieu aixi?» I la massa, diuen, assent to-
multuosament.

Hens aqui la manera corn el teatre col-
labora en les campanyes a ]'interior del
pais. Aim() ha permes als Soviets d'inten-
sificar l'exportaci6 i explica que els pro-
ductes a Russia tinguin preus tan elevats
que son, efectivament, prohibitius, mentre
s'exporten a ]'estranger a preus raonables.
Petroli es un incident de la importantissima
campanya de dumping que esta realitzanL
Ia politica sovietica, tant per fer-se amb
els cabals necessaris per pagar la maqui-
naria adquirida, corn per agreujar el pro-
blema dels sense feina forcosos, trastorn
economic que es presenta paor6s a la resta
del men capitalista.

Aixi es, tambe, corn, malauradament, el
teatre perd la seva valor artistica i va es-
devenint un element secundari, un pur mitja
de propaganda.

MILLAS-RAURELL
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Aix) d'escriure pel teatre es N, eu que es
cosa que s'encomana. I, evidentment, el
principal vehicle d'aquesta mena de passa
a casa nostra, es En Josep Maria de Sa-
garra, que en porta dintre seu un cultiu
d'una virulencia terrible, vistos els efectes
que produeix entre les seves amistats. No
hi deu haver a hores d'ara cap amic d'En
Segarra que no rumii ja, sense dir-ho a
ningd, alguna cosa o altra, en vers o en
prosa, per presentar-la en algun escenari.

Ara li ha tocat el torn de barallar-se amb

maquinistes i traspunts, al nostre company
Marius Gifreda.

Sigui corn sigui, la qiiestie es que En
Gifreda se'ns ha descobert amb una obra
originalissima damunt d'un terra que, corn
el de l'adulteri, es pot dir que havia esgotat
ja totes les combinacions imaginables, amb
un dialog excellentment ,portat, amb situa-
tions molt ben trobades i amb una expe-
riencia escenica que mai no ens hauriem
imaginat d'un autor a la seva primera pre-
sentaci6.

La novetat de les clues escenes que se'ns
representa en L'anemine blau, en els primers
moments ens semblaria una cosa bon tros
gratuita, i mes en veure corn les paraules
i les accions dels dos escenaris es eorres-
ponen d'una manera excessiva, corn els co-
inentaris del de baix coincideixen amb una
exactitud massa recercada amb el que passa
en el de dalt.

El moviment de l'obra resulta en certa.
manera un xic violentat i engavanyat per
la idea d'aquesta corresponcleacia i aquesta
exactitud. Aneu a saber, pere, si aixe no
es precisament la intencie de l'autor per
tal de posar-nos a to ,amb la novetat que
ens ,presenta, per tal que ens fern ben be
carrec sense, massa explicacions de l'as-
sumpte que ens posa al davant. El fet es
que de seguida Paccie comenca a jugar amb
desimboltura, cada personatge va prenent la
seva vida, e1 seu caracter i el seu to i ens
trobem completament identificats amb el
conflicte que presenciem i seguini perfecta-
ment tota la soya ,evoluci6.

La psicologia dels personatges, els seus
sentiments, les seves reaccions, arriben fins
a Pespectador amb tota claredat i amb una
lagica afectiva—perd61—, absoluta ; tot i
tractar-se d'una obra que aspira mes a 1a
lleugeresa que al transcendentalisme, son
d'un dibuix segur i penetrant que ens deixa
convencuts. Horn ha comentat diverses ye-
gades la ganduleria de Gifreda—que ha ser-
vit a Passarell per fer-ne una admirable
caricatura literaria en el seu llibre Cent
ninots i una mica de literatura—. Doncs
be, aquesta ganduleria potser haurem d'a-
cabar reconeixent que es mil vegades su-
perior a tantes i tantes activitats freneti-
ques que podem contemplar. Aquesta quie-
tud de Gifreda potser es el que li ha •permés
d'amagatzemar—tot tranquil i sense fer gees
de soroll—les experiencies que li han servit
per donar la vida que tenen als personatges
de L'a'nCnim Altres vegades ho hem
dit, i no estara de mes repetir-ho : aixO
que comunament horn en diu «perdre el
temps» potser resultara la minor manera de
guanyar-lo.

La caiguda de Lluisa--que no es pas una
seducci6—en els bravos de Caries, mig per
despit, mig per enervament ; la seva con-
versaciO amb Montserrat, plena de details
aguts i expressius. Les paraules de Mont-
serrat al telefon parlant amb En Joan, en
la qual veiem tota la cdlinerie i tota la in-
gcnuitat d'aquella noia enamorada «del seu
artista», despres de les que ha tingut amb
Josep, en les quals hem vist—sense quo
]'una cosa desdigui per res de Paltra—la
capriciosa tirania—no pas desinteresada, ni
molt menys amb que tracta el seu patre.
la rebuda de l'anenim per aquest, la seva
indiferencia tan mal fingida, estan carre-
gades de realitat i d'observaci6.

El llenguatge, molt net i correcte. La
vidriositat de l'assumpte es tractada amb un
tacte fi i sense cap mena de llordor, sense
cap detail que us ernbafi i us el faci desagra_
dable.

El decorat—no faltaria mes!, ja sabeu
que es obra tambe de Gifreda--4simplicissim
t a to amb les idees mes dares que s'han
exposat sobre aquesta qiiestie.

Quant a la interpretaci6, tant Pun corn
l'altre Ia porten amb comprensiO i Ilui-
ment. La senyora Fornes fa una Lluisa ben

viva, i la senyoreta Jofre, una Montserrat
encisadora.

* * *

Tres maneres de parlor, que son les
segilents : una sota la influencia d'un error
d'expressie que provoca tot de conflictes i
daltabaixos que Deu sap corn es podran ar-
ranjar ; una altra sota l'impuls d'un ex-
cessiu sentiment de la veritat, que encara
en provoca rues, i una tercera regida per
la mentida i la hipocresia que exerceix

d'una manera esplendida el seu paper de
lubricant i de restauradora, redrecant ad-
mirablement tots els torts ocasionats per
les dues maneres anteriors i solucionant tots
els conflictes que aquests havien creat.

No hem d'esser pas massa exigents re-
eercant les teories mediques que poden jus-
tificar l'epifenomen (de quin fenomen?) que
exerceix la seva •accie damunt d'Helena-
segons ens diu el Doctor en el prôleg i
veurem en el primer acte—, consistent en
una aberraci6 dels centres del llenguatge,
que la porta a manifestar idees totalment
oposades a les que vol expresser. Tampoc
hem de y oler esbrinar el mecanisme que,
despres, regeix la reacci6 de la malalta i
la condueix a comportar-se amb aquella
excessiva—i tan excessiva 1.—franquesa que
encarrila rapidament la seva vida familiar
cap a un cataclisme. I encara menys hem
de voler esbrinar com aquesta nova forma
de la malaltia d'Helena es pot guarir ironies
amb aquelles curtes reflexions del Doctor
que determinen d'una manera eficacissima
—segons es veu—el canvi tan radical que
observem en la conducta de la pacient.

Pensem que es tracta d'una obra mes
convencional encara dins el convenciona-
lisme teatral, una obra que l'autor ens pre-
senta corn a farsa i que no to cap Ines

opOsit que poder demostrar-nos, al cap-
davall de tota la peripecia, amb els consells
del Doctor a Helena i amb l'epileg de la
sortida del pseudo-traspunt, que tots plegats
ivirn sota l'imperi de la mentida—menti-

ders nosaltres mateixos—, esclaus de la fal-
setat i que, ma] per mal, aquesta es la cosa
minor quo podem desitjar per la nostra
felicitat i el nostre bon viure. Tot plegat
ve a explicar-nos que la veritat es dura i
dolorosa ; que la falsetat es suau i agra-
dable ; que anar pel men amb la veritat i
la franquesa per normes no ens pot portar
Ines quo dolors i desgracies ; que acompa-
nyar-nos amb la mentida ens fare feeds i
agradables tots els camins ; etc., etc.

En Tres maneres de parlar, Charmel
se'ns fa coneixer corn un de tants esperits
desencisats quo en una o altra forma se'ns
donen en el nostre segle—i s'han donat
sempre—. Un ressentit contra tot alit) que
representen els convencionalismes i els mi-
rameints a que ens obliga el tracte social
i que se'n venja—un xic puerilment.amb
el sarcasme i el cinisme.

L'adaptaci6 esta feta molt encertadament.
Les paraules i els conceptes de Charmel
que, tant a Paris corn a Barcelona, resulten
bon tros massa violents per esser emesos
sense por des de dalt d'un escenari, Madrid
els ha sabut transportar a expressions mes
assuaujades que no han desvirtuat pas les
expressions originals. Referent al lexic, pot-
ser trobariem, entremig d'un llenguatge fa-
miliar forca correcte que es usat en tota
l'obra, algunes frases dites amb paraules
massa cultes que hi ressalten un xic viblen-
tament.

Maria Vila destaca admirablement els
diversos estats psicolOgics- pets quals passa
1;1 protagonista, especialment en el primer

JOAN C 0 RTF,ti

"Candida" al Teatre Goya

Entremig de les innombrables figures feme-
nines banals i adotz,enades que integren el
repertori habitual de les companyies caste-
Hanes, ha fet una breu aparici6 en l'esce-
nari del Goya una dona amb cor i cervell :
Candida.

La satira que tan predigarnent escampa
Bernard Shaw en les seves obres, nomes es
detura davant de les heroines. Mes ben dit :
es potser perque elles puguin mostrar Slur
nimbe resplendent, que l'autor turmenta els
altres personatges. Aixi han nascut les do-
nes de la serie que culmina amb Santa
Joana. Envoitades per la confusi6, Phistrio-
nisme i la poca-solta illustrada, passer •pel
men serenament, atentes nomes a seguir Ia
lima recta que els mares Ilur cor.

Sembla esser aquest un dels tomes prefe-
rits pel gran irlandes. Es en el fons l'etern
conflicte entre la vida i la forma. La vida,
en un devenir perpetu, topa fatalment amb
tota mena de cristallitzacions, siguin d'or-
dre moral o material. En aquesta topada hi
ha la Iluita i el drama.

Aquesta 1Candida, perO, no es serveix de
la seva candidesa per a polvoritzar lleis de
teelegs i juristes com fa la donzella d'Or-
leans. Mes dificil encara, Candida combat
les actituds purament morals . Hi ha un
moment en el qual, dirigint-se al seu es-
pes, exclama : «I que en son de convencio-
nals els homes sense prejudicis !» Aixi es :
hi ha homes que s'han elaborat unes nor-
mes de conducta perfectes i s'esforcen a
servirles en totes les ocasions. No veuen,
pero, que han fet res mes que altar un
bell edifici i acabar bojament enamorats de
llur obra. La perfeccie espiritual elevada a
culte absolut perd bona part de la so ya efi-
4:Ada per a esdevenir convencie o rutina.

D'aquest tromp es el reverend Jaume Mo-
rell, marit de Candida. I de la mateixa
carnadura es el seu rival, el poeta lEugeni
Marchbanks, malgrat sembli situat en l'ex-
trem oposat. Nomes es paga de paraules,
tot i les seves protestes de sinceritat i anti-
retoricisme. ,Porta ja construit el seu men
interior, i si sospira per l'amor es perque
aquest ingredient li manca ; i si demana una
dona es per a fer-la servir de comparsa en
les seves fantasies.

I per una d'aquelles paradoxes cares a
Shaw, es el poeta el qui a la fi resulta el
Ines materialista dels dos homes. Quan Can-
dida li parla de fer-li de mare i de ger-
mana, renuncia horroritzat. Ell volia la do-
na. Corn que no s'han inventat per a ell les
transaccions i els termes mitjos, prefereix
obrir la porta i ,perdre's en la nit. Quedi
Candida per al clergue, que, corn es el qui
veramernt estima, sap compendre, renunciar
i fins i tot potser esmenar-se...

Aquesta es la missi6 de Candida. Es ella
la iila serena de l'esperit i del cor, en mig
del mar intellectualista dels altres, tempes-
tejat pets preceptes i per les convencions.
I per tal de posar una mica d'ordre en l'oceh
paradoxal en el qual naufraguen els seus
partenaires, en to prou comportant-se amb
naturalitat. No acut a les disquisicions trans-
cendentals per a justificar els seus actes, i
quan argumenta, recorre a les raons
ques.

Aixi es Candida, mestressa de bon sen-
tit i de seny. No d'aquest seny que eircula
entre nosaltres, en el forts mesquinesa i
manca d'ambici6 ; sine mestressa del bon
seny, arriscat i temerari. Per la seva nova
aparicie entre nosaltres, regraciem a Candi-
da en la persona d'Irene Lopez Heredia,
l'actriu admirable que ens l'ha duta per se-
gona vegada.

A. A.
11211...e.

PrOximament

El film que no necessita
adjectius

Exclusiva "Renaci-
miento - Films"

Una obra mestra
Exotisme
La dona, ('home, la

naturalesa
Simbolisme
Realisme



"STUDIO	 .
CINAES"

CLOD° CONED

Presentara demo, divendres,
a les 22 en

SESSIO UNICA
Una producck5 L. U. C. E.

Un assaig de "cinema Pur"

Vals de Mefisto
Un film d'"avant guerre'

Un film de Jean Vigo i Boris Kaufman

A gopos (1g Nice
Un film de T. Kinugasa

YEDO 
Es despatxen localitats sense recarrec
per aquesta sessiO en el LIDO CINE

de 5 a 7 •

Norma Shearer

-&46MAA
BUSTER
KEATON

DE FRENTE... MARCHEN!
PARLANT EN ESPANYOL

amb CONXITA MONTENEGRO
i ROMUALD TIRADO

Guanya la
guerra del

riure en

Film d'alta comicitat "METRO GOLDWYN MAYER"

La decoraci6 de «Sous les toits de Parise

granar-se i tot : ning6 no podia dir, des-
pres de veure aquest film,que el cinema
parlat obliga a una immobilitat, sobretot
en els primers plans. Una paraula davant
d'un mirall, un gemec i una cama, una
nota d'un piano, tenen l'aptitucl rites gran
per fer-se expressius i resumir llargues es-
cenes. Una porta . de vidre que ens priva
la paraula de les boques que es mouen,
ens dona, d'una manera punyent, tota
nyoranca pel cinema mut, que es ja quel-
corn impossible.

El protagonista Albert Prejean, interpre-
tant el paper d'Andre, ho fa prou be.. El
tipus de trinxeraire «parigot» potser Pin-
terpreta millor Maurice Chevalier. Prejean
no te, ni de molt, les , condicions de Che-
valier, ni corn a artista, ni corn a can-
taire, pere li manquen totes aquelles que
voldriem que rnanquessin a .Chevaier. Paul
Illery i Edmond Greville son allb que
gent bateja de discrets, i Gaston Modos ex-
plata ignominiosament el tipus de «dolent».

El public germanic ha fruit primer que
els altres aquest film frances. Des de Zurich
a Berlin totes les orquestrines es preparen
a interpretar la seva mUsica. Dues cancons
enganxoses que obligaran al public de Bar-
celona, si una empresa es decideix aviat a
portar-les, a desafinar-les a casa seva, corn'
jo les desafino cada dia a la meva habi-
taci6 d'estudiant alemany.

CARLES M. CLAVERIA
Munic, desembre.

VEGEU AL

COLISEUM
EL GRAN FILM DOCUMENTAL

ESPECTACULAR I HUMA

de l'extrem sud de la terra per un
grapat de valents.

L'emoci6 del sublim.

Inaccessibles muntanyes de
glag.

Balenes que s'alcen sobre les
aigues per mirar neguitoses
l'arribada dels nous essers.

Simpatics pinguins.
Magnific vol sobre el planell

polar, de divuit bores, que
china als expedicionaris la
palma de la victoria.

ES UN FILM
PARAMOUNT
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"Sous les toils de Paris"
Em diuen que La darrera aventura de

Mrs. Cheney es una pellicula parlada. Ca'
que m'ho diguin perque in'ho cregui. Sid-
ney Franklin, que es l'autor del film, haura
demostrat que amb aixe dels films parlats
no hi enten res, ja que is seva obra, en la
versiO muda que ens Iran servit Femina,
queda tan be que no hi trobem per res
faltar el dialeg, Tot al Ines, aquest hauria
servit per estalviar-nos alguns retols, pere
a hares d'ara facilment em posaria a fer
una apologia dels retols contra aquells pu-
ritans que clamen per llur ab-
soluta eliminaciO, exageracie
evident.

Els bons vicis que he con-
tret degut a una assistencia
assidua als cinemes, no em
permeten freqiientar els nos-
tres espectacles teatrals, pere
confesso que em sap greu de
no haver anat a veure la co-
media, quan la donaren al tea-
tre Barcelona. Sempre es ins-
tructiu, per compendre el ge-
ni, peculiar del cinema, veure
quines modifications un home
habil corn Sidney Franklin ha
d'introduir en una obra tea-
tral per adaptar-la a la forma
cinematografica, majorment
quart aquesta resu'ta d'una
qualitat certament Pura corn
es el cas de La darrera aven-
tura de 'Mrs. Cheney.

Es un home habil, entre al-
tres coses, per la manera corn
sap a cada moment escamote-
jar-nos el desenllac i l'ajorna
indefinidament, creant
to manera un interes del qual
difIcilment l'obra — insignifi-
cant en el fons—es faria tri-
butaria.

A mes, hi ha Norma Shea-
rer. Jeroni Moragues, no fa
pas gaire temps, feia aqui ma-
teix una bona apologia de la
bella star compatriota d'.aque-
lla Maria Chapdelaine que
Tomas Garces ha fet parlat en catala.
Bonica d'una manera personal, donant al-
hora una impressie de salut fisica i moral,
em fa pensar, en fitar el seu rostre tan 11u-
mines i sere, en aquella santa calma de
la dona de que parlava amb obsessiO Goethe.

Norma Shearer no es una gran artista.
No dire que deu el seu rang dintre el men
estellar al seu parentiu amb Irving Talberg,
no. La seva bellesa la fa mereixedora d'a-
quella falaguera posiciO, i si el seu talent
no es remarcable, la seva presencia es una
forta delectanca per l'espectador, i queda
sempre prou be perque despres de tot sigui
una d'aquelles dones que ens fan anar al
cinema.

La darrera aventura de Mrs. Cheney, en
aquests dies de miseria cinematografica, es
un film que es veu amb gust i que nornes
to l'inconvenient de recordar massa altres
obres resents.

En .el mateix programa, M. G. M. pre-
senth una comedia de Hal Roach amb Char-
les Chase, que fa riure de debe. El dia de
Pestrena be prou hi havia persones respec-
tables que es resistien ; finalment tothom
claudica i cleixant a red) aquell estrany pu-
dor de les rialles, grans i petits es deixen
conquistar_per tanta facecia i extravagancia.

Follies d'amor aferma el bon coincepte en
que tots tenim Hal Roach, l'home que ha

ESPECIALITAT
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sabut, a forca de trues originalissims, im-
posar a Patencie de tothom aquella parella
avid ben famosa que es diu Stan Laurel
i Oliver .Hardy.

Si Hal Roach es preocupa de Charles
Chase, podem augurar al simpatic actor de
la Metro una extrema popularitat•

* * *

No podria passar en silenci el bell film de
John Ford, Una tragedia submarina, que
sembla, corn tantes altres cintes valuoses,

haver passat desaperccbuda del public i de la
critica.

Els que no Poden perdonar a John Ford
que es dediqui d'una manera quasi profes-
sional a l'exaltaciO dels bons sentiments, hau-
ran de re..coneixer, qua -'home que ha
filmat els primers metres d'IJna tragedia sub-
marina es un bon mestre del cinema. Ague-
lles primeres escenes a Xang-Hai son immi-
llorables i atesten de nou les belles qualitats
que ja haviem admirat en cintes anteriors
d'aquest rautor, ,entre les quals cal esmentar
Ouatre fills.	 •

Despres, no es que la cinta perdi en quali-
tat, pere corn que la resta ho es de gran no-
vetat—record.a masses coses ja vistes—Pin-
teres minva, per be que sempre el film es
mante en una discreciO de la mes bona lien.

El film Coqueta significa el crepuscie de
Mary Pickford. D'ench de la seva pellicula
anterior, Le petita veriedora, Mary Pickford
ha envellit extraordinariament. Cert que el
talent no envelleix, pere sembla que Mary
Pickford., desplacada dels seus rols .predilec-
tes, ja no es l'artista .exceptional que tots
hem aplaudit tantes vegades.

Coqueta es un film presentat .aqui amb
-retard. Cronolegicament, es anterior a La
Ferestega domada ; en cap cinta ,haviem re-.
marcat una subjecciO tan acusada a un es-
quema teatral. .Adhuc no coneixent l'obra
original, es facilissim resoldre el film en
quatre actes nets i precisos•

Despres d'una prolongada absencia, se-
gurament fruit d'una vacillaci6 enfrornt els
talkies, ha tornat a visitar-nos Harold
Llo yd. Els intellectuals el melnyspreen, ei
troben primari. Sens dubte que no to mai
.aquell Blast d'humanitat que trobem en les
obres de Keaton i pere justament
alleugerit d'aquest llast, la seva obra, feta
amb aire de despreocupaciO, realitza un ti-
pus de film comic ben remare.able, d'un co-
mic pur i ben cinematic. Ara que la seva
obra es desigual, i mentre un fi l m corn L'ho-
tne nzosca es una obra mestra, Ouin feno- _

inQn, e1 seu darner film suara presentat, dei-
xa molt a desitjar. Lent i explotant abusi-
vament .trues que semblen ,esser ja in .efica-
cos: Amb tot, ningii no s'avorreix veient un
film corn aquest. Es simpatic i, a estones,
inspirit.

J. P.

PANORAMA
Les nostres sessions

Divendres passat, al cinema Paris, tingue
Iloc la nostra segona sessile' destinada a la
revisiO del cinema mut i dedicada a valorar
l'abisme entre dues fites remarcables del ci-
nema ;• des dels bons temps de D. W. Grif-
fits a la gran obra de King Vidor.

Haver pogut passar I el mOn niarxa da-
vant d'un public tan nombres corn selecte,
divendres passat, ens fou una intensa satis-
faccie, perque no hi ha dubte que aquesta
classe d'espectacles semblen guanyar en
qualitat quan horn pot fruir-ne acompanyat
d'un public atent i que en sap copsar el
valor.

* * *

La data de la prOxima sessie queda fixada
pel dilluns dia 26, per be que fins a Ultima
hora no podrem concretar el programa. Les
sessions tindran floc, en principi, sempre el
divendres, pare corn que era. estan treba-
Ilant una sessiO especial, ens hem vist obli-
gats, excepcionalment, a variar aquesta
regla.

* *

Els nostres lectors voldran excusar-nos
d'haver dedicat tota la pagina del nUmero
anterior a activitats nostres. Hem dit mol-
tes vegades que donem 'a les nostres acti-
vitats una gran importancia, i davant la fa-
laguera acollida que tenen per part del pu-
blic, no desitgem sine intensificar-les i mi-
Ilorar-les ; pere tambe estem d'acord que a
Barcelona tot no s'acaba, ni molt menys,
en les nostres sessions, i que de cap de les
maneres podem negligir els altres aspectes
de la vida cinematografica barcelonina.

La coincidencia de donar-se dues sessions
en l'espai de vuit dies explica aquella ano-
malia de la qual ens excusem.

Guillem Diaz Plaja
El nostre amic i collaborador Guillem Diaz

Plaja esta a punt de publicar et seu primer
llibre en catala. Titol : Una cultura del ci-
nema; preleg de Sebastia Gasch. Sortira a
les prestigioses editions de La Revista.

Corn recordaran els nostres lectors, el titol
del llibre ha estat l'epigraf que ha encapca-
lat sovint els seus assaigS sobre cinema pu-
blicats a MIRADOR. El llibre, en efecte, conte
alguns capitols publicats ja. Una gran part,
per-6, es inedita • Es inedita, sobretot, 1'orga-
nitzaci6 conjunta del llibre. Es tracta, segons
diu el subtitol, d'una introducci6 a una este-
tica del film.

Una gran majoria dels llibres que es pu-
bliquen sobre cinema constitueixen una mis-
cellania de treballs fragmentaris ; d'altres es
refereixen a la tecnica dels films. Aquesta es
la qualitat a remarcar en el nou llibre del
nostre collaborador : el seu sentit totalitzant
que cerca de situar el cinema en les seves
relacions amb la cultura del nostre temps.

Un altre fet a remarcar : aquest llibre de
Guillem Diaz Plaja es el primer llibre sobre
cinema que es publica en catala.

Per trobar arguments
Els realitzadors americans asseguren que

Ilegir diaris es el millor per trobar argu-
.ments de pellicules. Cecil B. de Mille, per
exemple, V a trobar la idea de Dinamita
Ilegint en un diari que un condemnat a
mort es casava a la pres6 a fi que la seva
dona heretes en morir.

ja ho sabeu...
—que el darner film de Lillian Gish es

Nits romantiques? Sembla confirmar-se que
Lillian Gish ,abandona el cinema.

—que Einstein ha refusat de sortir en un
documental sonor i parlat? Li oferien 2 00, 000

delars per fer-ho, mes que la vedette millor
pagoda.

—que la censura alemanva ha alcat el veto
contra el film de guerra Mil nou cents ca-
torze? Cal dir que es una pellicula feta amb
mires de justificar la declaraci6 de guerra.

—que Ernst Lubitsch acaba de realitzar
una altra opereta cinematografica? El seu
titol es Monte-Carlo, i els principals inter-
prets, Jeanette Mac Donald, Jack Buchanan
i Zasu Pitts.

—que King Vidor sera el director del him
de Greta Garbo : AscensiO i decadencia de
Susanna Lenot?

--que un altre pi-itim film de Greta Garbo
es dire Inspiracui? Per rodar-lo, a Culver
City es reconstrueix el Barri Llati de Paris.

—que els Artistes Associats han contractat
una actriu alemanya, Talia Birell, que diuen
que, si no la sobrepassa, almenys igualara
Greta Garbo?

Sembla mentida que un public que re-
sisteix tot un curs de circulacie urbana, i
es capac d'embadalir-se amb les ganyotes
tragiques i cemiques d'Emil Jannings, pu-
gui arribar a sortir divertit despres de
veure Sous les toits de Paris, film que ha
aconseguit a Munic unes setmanes de pro-
jecciO amb un exit creixent. Els alemanys
deuen perdonar-se aquesta petita faeecia de
lleugeresa.

Tot alle que s'hagi batejat amb el nom

tan divertit d'esprit francais, es en aquest
film. El nom de Rene Clair, el produceur
d'Entr'acte i de Le chapeau de paille d'I-
talie, no ho podia fer dubtar ni un sol mo-
ment. Rene Clair •Adhuc—no podia trair la
seva tradicie—ha deixat vessar el seu hu-
morisme d'una manera discreta i joiosa, en
una serie de details que sera una•delicia.

El cineasta frances ha aprofitat tota una
tecnica del film .america per situar la seva
escenificaciO en els Barris baixos de Paris.
La tecnica i l'escenificacie de les pellicules
de baixos foes de Nova York, que tingue-
ren llur cristallitzacie suprema en aquella
meravellosa Lied de la xurma, ha empeltat
el genere dels primers films d'apatxes de
Paris, i ha sortit aquesta cosa tan Mitjana,
tan gris i tan admirable corn es Sous les
toits de Paris.

Rene Clair potser posa en practica un
sistema plastic que ja esta una mica de-
mode. El seu amor al detail, el movirnent
premier i insistent de la maquina, la repe-
tick') d'un terra, elements utilitzats en aquest
film, adquireixen cinematograticament, en
mans de Rene Clair i en Sous les toits de
Paris, una importan.cia i una novetat ex-
traordinaries. Contemplant la banda que se-
gueix les teulad.es parisenques, us figureu
veure un quadro de Picasso. Es el film que
mes us fa pensar que esteu a prop del
cubisme. L'argurnent, del mateix Rene
Clair, no es ni bo ni dolent. Les aventures
d'un cantaire popular, de canner, totes a
Pentorn de l'amor que sent per una dona.
Els gelos, les baralles, l'amor Iluitant amb
l'amistat, li han fet el joc al director,
el director els ha posat en Joe per produir
el film. Cal recordar que aquest film es un
film sonor i parlat, i cal recordar tambe
corn fins ara els arguments dels films so-
nors i parlats han estat sacrificats molts
cops o sempre .al so, o a la paraula. Horn

ha de reconeixer que Rene Clair sap el
que es , fa,- i ha cxplotat la paraula i el so
amb un encert - tan gran corn no es podia
pensar. Veient aquesta pellicula, horn es pot
pensar que estem molt a prop de salvar-nos.
d'aquest diluvi de revistes i bestieses. Les
cancons (una d'elles la que dona nom a la
cinta), m6sica d'instruments i instantanies
converses, han servit perque Rene Clair
conjumines admirablement fotografia i so.
El seu domini de l'ofici li ha perms

Al marge d'alguns films
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!Els prova Ia casa nova?
—Si, pere tenim de veins un matrimoni

que sempre es barallen.
—Si que deu ser desagradable...
—I encara es mes desagradable que son

francesos i no entenern el que es diuen.
(The Passing Show, Londres)

—Quatre penics cada ou ! Si als diaris
anunciAveu que tornAveu a vendre'Is al preu
d'abans de la guerra!

—A aquest preu, els ous tambe son d'a-
bans de la guerra.

(The Passing Show, Londres)

Josep Mompou.—Ouai des Orf evres (Paris)
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Feu fer els vostres gravats en la

UNIO DE FOTOGRAVADORS
'TORTS, 481 t Telefon 33421

CASA , FUNDADA L'ANY 11850
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Tornant de Nova YorkJOSEP • MOMPOU

Dissabte passat va inaugurar-se l'exposiciO
de les pintures de Josep Mompou. L'acte
fou prccedit anal) unes paraules molt atina-
des de Joaquin Folch i Torres sobre l'obra
de Partista, les quals foren justament apre-
ciades per la distingida concurrencia que
.emplenava la Sala Pares.

Conjuntament amb el cataleg foren re-
partides Imes fulles signades amb les ma-

teixes helves que aquestes ratlles ; i corn que
els nostres lectors son molt comprensius, el
cronista se'n valdra, intercalant una d'aques
tes fulles impreses en. el sea iniciat . comen-
tari.

-X. IC. -X.

«Si aquella • idea• teosefica de la reencam.a-
ci6 fos certa, podriem suposar que Josep
Alompou havia estat—en una vida anterior-
un d'aquells peixos -de Paquari del Princep
de Monaco. I no pas per la seva semblanca
fisica amb algun exemplar de la class:: corn,
posem per cas, el Chrysophys aurata, sin()
per la claredat mirifica i la lluminositat ma-
tisada de les seves actuals produccions pic-
tOriques.

Davant de les teles de Josep Niompou ens
dol que els colors siguin tan inodors.' Perque
el dia que els quimics descobrissin un per-
fum especific en cada color, el raport croma-
tic dels quadros de Mompou irradiaria un
bouquet inconfusible que addicionaria una
nova valor al seu art exquisit.

L'obra picteric.a de Mompou aconsegucix
una major emotivital a cada nova exhibiciO.
Aquestt superaciO .podriern justificar-la--7-si
paraula no fos tan malmesa—amb l'anome-
nada : Inquietud. No es tracta, per6, d'una
inquietud mistific.ada pels formulismes em-
morllats.

Per fer una pintura de qualitat .contempo-

raspalls per a tots els usos
articles de neteja — objectes per a presents

rambla de catalunya, 40

Ahbfklai Wig
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ránia, Mompou no ha de recOrrer, corn al-
tres, al deformisme cezannia, ni al primi-
tivisme decoratiu de Gauguin, ni a I'expres-
sionisme de Van Gogh.

La seva visi6 pictOrica l'acondueix cap a
una subtil sintetitzaciO del model, per la
qual expressa les essencies mes imprevistes
de la seva afinada sensibilitat.»

I moltes grades, benevolent lector, per
haver-me deixat arribar, d'una manera tan
cemoda, a la quarta quartilla. -

* • *

L'art de Josep Mompou, a part del sea
valor intrinsec, es una mena de pedra de
toe per a coneixer el grau d'educaciO esteti-
ea de l'es.pe.ctador. Es clar que aquesta ca-
jracteristica es pot, tambe, atribuir a les pro-
ductions d'altres bons artistes, que, corn
Mompou, asso.leixen un dels moments essen-
cials de la sensibilitat d'ara, perO el cas del
nostre artista sembla fet a mida per a pro-
vocar en Pespe-ctador la reacci6 esmentada,
per la qual horn pot constatar el grau del
seu• receptivisme de Panomenada sensibilitat
inodenna.

Aixi, almenys, em Va passar a mi, mentre
contemplava les teles del Josep Mompou. Al
costat meu, per exemple, hi havia dos se-
nyors, de certa edat i que segurament—pel
lexic emprat—eren dos professors de dibuix
i pintura a Pantiga usarica, completament
enfurismats amb els quadros de Mompou.

—Aixe no va ni amb rodes ! Aquests pin-
tors d'avui no tenen -cap noci6 de la compo-
siciO ni del colorit...—i altres •fantasmagories
vuitcentistes, que sentim ono recordar, deixa-
ven anar els dos veins meus de certa edat,
davant de les pintures de Mompou.

I, ben mirat, la cosa no te res de particu-
lar ; gairebe diriem, es d'una logics trans-
parent. Perque aquests dos honorables ,cip-
tadans i tots els que «nomes» tinguin la
retina educada en la pintura vuitcentista, no
podran sincerament compendre ni tan sols
adonar-se dels exquisits naports cromatics
dels quadros de Mompou.

No pretenc pas presentar les teles
-exhibides a la Sala Pares corn un men-

jar inassequible, pert) si que s'ha de tenir un
paladar bastant educat per trobar-hi el sea
gust. La preparaciO necessaria per arribar
veure aquesta pintura no pertany a cap for-
mulisme ni a cap intellectualisme. Es, mes
aviat, una qUestiO d'.assimilaci6, pere assi-
milaciO sense cap mena de preocupacions
cerebrals. Diriem, doncs, que l'obra de Mom-
pou s'ha de sentir abans d'entendre-la. I v.al

dir, de passada, que es molt Ines fãcil
d'entendre que de sentir-la.

-El que jo no he arribat a compendre en-
cara es un comentari despectiu que va fer
una senyora que parlava en castella Esas
pinturas son el resultado de la cocaina. Pot-
ser sigui perque jo no estic ini .ciat en agues-
to mena d'estupefacient, pert) em sembla que
la distingida dam-a tampoc deu saber de
que va. Perque si hi ha una pintura mes
airejada i menys enterbolida es la del nostre
Mompou ; fins, potser, massa airejada i
massa poc enterbolida, pere... qui sap!

MARtus GIFREDA

Nova York es una de les tres o quatre
grans ciutats del mon qua van obrint cami
als problemes de l'Urbanisme. Alguns d'a-
quests problemes, que a Nova York es van
resoldre fa anys, a Barcelona encara no
s'han plantejat ; i quan es presentin, nosal-
tres tindrem l'exemple de la soluci6 de No-
va York, mentre que Nova York no va
tenir ningU que el precedis, per imitar. Sem-
bla, doncs, que, per una ciutat corn Bar-
celona, es utilissim (una ganga !) observar
de prop el que passa a un laborator: de
recerca urbanista tan important corn Nova
York, per estalviar-se aixi d'haver d'inven-
tar o de preveure el que ja esta inventat i
previst. No obstant, els anys passaven
Barcelona, interessada sens dubte en altres
coses, no dedicava gaire atenciO a les ques-
tions d'urbanisme que, amb empenta no
mai vista i amb novetat desconcertant, es
presenten -a la gran metrOpoli americana.
Em vaig decidir, doncs, a examinar, de
prop i pel meu compte, aquestes questions
i a veure Nova York amb ails d'urbanista
barceloni.

Veure no es el mateix que estudiar da-
munt plans, 'fibres i revistes. ,Els que pu-
bliquen sobre urbanisme, han vist .previa-
Tnent i han interpretat segons llur punt de
vista, mai segons el vostre. Seguir regular-
ment, per exemple, la interessant revista
d'urbanisme practic america The American
City, ens demostra que els americans ob-
serven liars propis casos d'urbanisme corn
si Barcelona no fos al mon. No se si aixe
sublevara la gent del Born, pere jo no he
imaginat mai que pogues esser d'altra ma-
nera. Cal que an barceloni vegi Nova York,
per interpretar les solucions d'urbanisme que
veu, d'una manera interessant per Barce-
lona. Nomes .nosaltres sabem on ens cou,
i nornes un de nosaltres, posat al mig de
Nova York, pot reaccionar intellectualment
d'acord amb les preocupacions de Barce-
lona.

Per exemple, l'hora de la gran congestiO
del trafec a la Cinquena Avinguda, entre
dues i tres de la tarda, te aspectes que han
d'esser vistos per an barceloni. Un japo-
nes hi veure certes particularitats, an mar-
selles d'altres. Pere, personalment, davant
de l'embull formidable que alli s'arma, jo
vaig veure coses que toquen de prop a Bar-
celona. Les explicare.

Tots sabeu que Nova York, corn el nos-
tre Eixample, es construct sobre una qua-
dricula. Cerda, home modern al sea temps,
va seguir a Barcelona, el 1858, les idees
americanes d'estendarditzacie• (o sigui d'exe-
cuci6 per repeticiO d'un mateix tipus de
mansana), abans que aquesta paraula, que
suara hem descobert corn a molt moderna,
es poses de moda. Tambe Cercla va fer im-
perar el carrer recte, segons la teoria, que
ja formulava aleshores, de la major facili-
tat per IA-Mee mecanic. Resum d'aquesta
similitud entre la urbanitzaci6 de Nova York
i la de Barcelona, es una gran semblanca

.en el regim del trafec vial. Aixi, veiem que
aci corn alla, no hi ha, a l'Eixample, grans
vies collectores en el sentit estricte del mot,
o sigui vies que recullen diversos corrents
de circulaciO corn la de l'exemple A, sine
que, per virtut del parallelisme dels car-
rers (exemple B), el trafec no te cap ra6
d'acumular-se a un d'ells. De fet, tots els
earners de l'Eixample, de Dreta a Esquerra,
constitueixen corn un sol carrer, cornposat
de moltes pistes. Si una d'elles s'obstruent,
podem, cent metres Ines amunt o flies avail,
trobar-ne una altra que ens dugui al mateix
hoc on anavem. Aixe explica que, havent-hi
a Nova York, moltes vegades, Ines d'auto-
mails que a Paris, les congestions de Pa-
ris siguin Ines frequents i mes fortes que a

A -MONTPARNASS-E.
Un pintor mexica ofereix un ,quadro.

(Ric et Rac, Paris)

—Quant, aquest gos?
—Cinquanta mares.
—Feu-me'n tres pams.

(Der Lustige Sachse, Leipsic)

Nova York, ja que la capital de Franca es
urbanitzada amb collectores no paralleles.
La congestiO de la Cinquena Avinguda, a
la qual he comencat per referir-me, es oca-
sionada per la interposiciO de Central Park,
que tapa tres carrers parallels i prOxims a
aquella via. Pere, en general, malgrat el
trafec enorme de Nova York, fora dels mo-
ments de super-trafec, es pot dir que no hi
ha congestions notables.

Heus aci que aixe es reconfortant i espe-
rancador per Barcelona. Grades a la pre-
visiO de ,Cercla, l'Eixample, que, durant
molts d'anys constituira el centre de Bar-
celona, podrit admetre una densitat de tra-

y 	  	
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lirbanitzaciO a base d'una via collectora.

El trafec, per anar de dreta a esquerra,
s'acumula en el carrer principal.

fec formidable, sense perill de congestiO
greu. Notem que, corn a Nova York, les
nostres congestions de trafec son als Hoes
en els quals el sistema de la Zona l'Eixam-
ple es pertorbat—per exemple a les vores
de la Zona, on ella engrana defectuosament
amb les altres urbanitzacions de la :Barce-
lona vella o moderna. A Nova York, el
Broadway produeix semblants pertorbacions,
corn al Times Square.

El visitant de Nova York nota, es clar,
una diferencia en el gran d'evoluci6 de la
policia del trafec d'alli i d'aci. Per exem-
ple, nosaltres tenim «Hums» a algunes vies ;
a Nova York, tots els canners de la quadri-
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Urbanitzacid quadriculada. El trafec, per

anar de dreta a esquerra, es distribueix
f erentment per les vies paralleles.

cula estan regulats pels Hums verds, ver-
meils i grocs. Es evident que nomes quail
la regulaciO automatica es general, tots els
canners tenon la igualtat d'eficacia que el
projectista volgue donar-los. A Barcelona—
em deia jo a una cantonada qualsevo: tic Ire

quadricula de Manhattan—l'aplicaci6 parcial
dels Bums de trafec a PEixample, ha pro-
duct el fet curios del desplacament parallel
dels corrents de circulacie. Els «Bums» del
Passeig de Gracia 'han esquivat molts d'auto-
mails cap a la Rambla de Catalunya i cap
al carrer de .L16ria. El carrer de la Dipu-
tack') suporta un trafec redoblat, degut, en-
tre altres causes, a la nosa dels Bums del
earner de les Corts Catalanes. El dia que
Barcelona tingues Hums a tot l'Eixample,
no es donaria el cas, quasi paradoxal, de
veure, corn are, els corners an:p:es de'serlat.
pel trafec, en perjudici dels mes estrets,
parallels i prOxims a ells.

NICOLAU M. RUBIO t TUDURI
Arquitecte

MUSICA TEATRAL
Els discos de musica teatral eren abans els

6nics amb els quals era possible cridar 1'aten-
ci6 del client i aixO 'mes pels noms dels
interprets que en l'escena ja tenien certa
anomenada. Es natural que a mida que el
gust del discal s'ha Gnat depurant, s'hagi
deixat una mica de banda aquesta musica,
per a dedicar-se mes a uns altres generes,
que s'avenen mes amb les especials came-
teristiques de la musica que ha de servir
el disc. La musica simfónica, per exemple,
en no haver d'emprar el record de l'escena,
pot esser trasplantada de PaudiciO pUblica
al disc, pere encara mes uns altres gene-
res guanyen gairebe en sentir-se amb un bon
aparell ; tai es la musica de «camera», que
es situa en an ambient de mes intimitat que
el que suposa un concert en una sala pU-
blica. Pero el gramOfon, contrarestant els
inconvenients ja avui prou afinats de la re-
producci6 mecimica, te en la majoria de les
ocasions el gran avantatge de la qualitat dels
interprets, i aixO decideix en moltes oca-
sions, mes que les mateixes obres, a l'adqui-
siciO d'un disc. La mateixa Barcaróla de

cOmica d'Offenbach, els contes
d'Hoffmann, ja tant sentida, no tindria cap
interes si no fos cantada per dos artistes de
la categoria de Lucrecia Bori i Lawrence
Tibbet.•Heus aqui an artista al qual el ci-
nema sonor va fer un nom universal, que
despres amb els discos podra conservar. Evi-
dentment en aquest disc la bondat de les
veus supleix un acompanyament orquestral
prou descurat.

No es musica teatral, evidentment, per:5
semblen fragments de sarsuela dos transcrip-
cions, una de Granada, d'Albeniz, i l'altra
d'una Danza de Granados, que canta Con-
xita Supervia. No es pot saber quin hcudit
hauran tingut per a transformar aquests
fragments completament pianistics, que no
aguanten gairebe ni les transcripcions que
sovint ens ofereixen les petites agrupa-
cions, per-6 si amb un conjunt instrumen-
tal pot conservar-se molt del color d'aques-
ta musica, no transformar-la en una can-
co que poc conservara la seva primera
forma.
-El mentre Serrano, an. dels mes populars

autors espanyolss, va estrenar, ja fa
temps, La. Dolorosa, i an dels fragments
mes escaients es el duo que canten la tiple
Cora Raga i el tenor Vendrell, fragment en
el cjual es troben totes les caracteristiques
de la musica de Serrano, tnelodia facil, que
aviat resta a Poida, servida amb una or-
questraciO que- no fa rules que seguir ben
al pea de la lletra aquesta mateixa melodia.

El Tambor de Granaderos, l'obra escrita
per Chapi amb mes .pretensiO que encert,
puix va, voler fer d'ella una obra exemple
en l'escena lirica espanyola, te avui ja ,poc
interes ; unicament se salva la seva simfo-
nia, que interprets amb prou encert l'or-
questra Odeon.

!Els fragments de Maruxaa gairebe no hi
poden mancar mai. Aquest mes anotarem
l'enregistrament del duo del primer acte,
que canten A. Ottein i Anibal Vela, aquest
amb mes veu i mes fermesa que la seva
companya.

J. G.
Contes d'Hoffnzann. — Offenbach. — L.

Tibbet.—L. Bori.—Cia. del Grambfon.
Calma a la nit. — Goetze. — Idem Gra-

mafon : DA 912.

Granada. — Albëniz. C. Supervia.—Odeon
121146.

Danza. — Granados. — Idem id.
La Dolorosa. — Serrano. — C. Raga.—

E. Vendrell. — Odeon 121145.
El Tambov de Granaderos. — Chapi. —

Orquestra Odeon, 173212.
Enserianza fibre. — Idem id.
Maruxa. — Vives. — A. Ottein i A. Vela.

Odeon : 129031.	 -

—Quina edat te la teva germaneta?
—No ho se, perque ens la van dur- aban,s

d'ohir.
(Marius, Marsella)

—Fins als trenta anys sereu desgraciat en
el matrimoni.

—I despres?
—Despres ja us hi acostumareu.

(Ric et Rae. Paris

I



PASTILLES ASPAIME

Catarros, ronqueres, angines,
laringitis, bronquitis, tubercu-
losi pulmonar, asma i totes
les afeccions en general de
la gola, bronquis i pulmons

COMPOSIC1O:
Sucre, Ilet, b., 5 ctgs.; ex-
tracte regalessia, 5 ctgs.; ex-
tracte diacodi, 2 milg„
tracte medulla vaca, 3 milg.;
Gomenol, 5 milg.; sucre men-
toanissat, quantitat suficient

per a Ana pastille.

GUAREIXEN RADICALMENT LA

TOS
PERQUE'COMBATEN LES SEVES

CAUSES:

0.0:Et,DEL

COMBAT,"
LAS CAUSA9
DE LA TOO

'I LA CUBAN
RADICALMENTE
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Societat Espanyola de Carburs Metàlilics
Correuss Apartat 190
Teleg.: "Carburos"

BARCELONA
Mallorca, 02 Telefon 73013

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Cor-
cubion (Corunya) : : OXIGEN 99 °/,, DE PURESA, Fabriques
a Barcelona i Valencia : : ACETILEN DISOLT, Fabriques a
Barcelona, Madrid i Valencia : : FERRO MAGNESI i FERRO
SILICE : : SOCARRIMAT i SECAT de fils i peces seda, cote
i altres teixits : : CALEFACCIO INDUSTRIAL de laboratoris
i domestica : : GENERADORS, BUFADORS, MANOME-
TRES, materials d'aportaciO per la SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS, GRATIS

Suscriviu=vos a MIR AD OR
Pelai, 62. = BARCELONA

MULLET' DE SUBSCRIPCIO

El Sr.

que viu a

carrer	 es subscriu a MIRADOR

pel preu fixat de 2'50 pies. frimestre.

de	 	  de 193
5ignatura

PONCHE

ENTONA EL COS

PER A LES NITS FREDES

NUTRITIU
AROMATIC

DELICAT
Despr6s del teatre,

prengui

•BEMAININfil

1■■1411■11.11"
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PONCHE

1C111000

MUSIUA MODERNA

—Quina orquestra! Sempre toca el ma-
teix !

—T'equivoques, dona, el que cents es •el
ventilador.

(Der Wahse Jacob, Berlin)

A L'EDAT DE PEDRA

El director d'un diari torna el manuscril
d'un espontani.

(Mucha, Varsiwia)

AFISA
Laietana, 18, pral., B

Director

Caries Osaorio

Autoritzacions per
a noves industries

Noyes instarlacions
canvis i trasllats

Certificats de
productor national

Contribuci6 industrial
territorial, utilitats

Expedients de protecci6
de I'Estat

Representant especial
a MADRID

AIGUA
DE ROCALLAURA

LA DEU MES RICA DEL MON

Si vosfe pafeix d'Albuminitria,
Lifiasi Arica (mai de pears),
Bronquifis parenquimafoses
Nefrifis crOnica, es curara ra-

dicalment amb

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

i en garrafons de vuit litres

DIstribuldors generals

FORTU NY, S. A.

Carrer Hospital, 32 I Salmeroa, 133
11■11=111111=1■1•111■

IM PRE SOS COSTA

Couscryi la poll ma, nolo, jou, Crum i gob

deprossa l amb higiollo, simplofficlll

Aix() lio acollscllllh

amb la

Anundar
a

MIRADOR
11.11M111111.1111MMI

es donar a coneixer
un producte

per tot
Catalunya
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INERVIOSOS!
Prou de patio	 gracies a les acreditades

GRAGEES POTENGIALS DEL DR. SOIVRE
que combaten d'una manera cOmoda, rapida i eficac la

Neurastenia, Impotencia (en totes les sever manifestacionsl,
mal de cap, cansament mental, perdua de

menthria, vertigens, fadiga corporal, tremolors, dispepsia nerviosa,
palpitations, histerisme i trastorns nerviosos en general de les dones i
tots els trastorns organics que ttnguin per causa o origen esgotament
nerviOs.

Les Gragees potencials del Dr. Soivré,
mes que un medicament son un element essential del cervell, medul'la i tot elsistema nerviOs, 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, taut (Isles
corn morals o intellectuals, esportistes, homes de ciencia, financiers, artistes, comerciants, industrials.
pensadors, etc., aconseguint sempre, amb les Gragees potencials del Dr. Sotvre, tots els esfourcos o
exeercicis facilment i disposant l'organisme per rependre'ls sovint i amb el maxim resultat, arribant a l'ex-
trema vellesa i sense violentar l'organisme. amb energies ;mimics de la joventut.

Basta pendre un fiasco per convencer-se'n

Venda a 5'50 pies, flank en totes les principals farmäcies d'Espanya, Portugal I America
NOTA. — Dirigint -se i trameterzt 0'25 ptes. en' segells de correu per al frangueig a Oflcines.Laboratorio

Sakatarg, carrer del Ter 16, Barcelona, rebreu gratis un llibre exp!icatiu sobre l'origen, desenrotllament
i tractament d'aguestes malalties.

Representant general
per a Espanya

A. CAR

BARCELONA
Passeig de Grâcia, ntim. 99
RossellO, 234 - Telêf. 73992

MIRABDR

EPIFANIA 1931

El pastor.—Pert), no havieu de &set- tres?
Els Reis.—Si, pert) un de nosaltres portava l'or i For se l'han quedat tot Franca

i els Estats Units.
(El Travasso delle Idee, Roma)

	 Anneritmemmomp
"ORTOPEDIA MODERNA

Fill de B. CARCASONA
Tails, I despatx: ESCUDILLERS BLANCS, E. - Ulan 1011

Casa fundada en 1875

Braguers Reguladors
per a retenciO absoluta de la trencadura.—Faixes de totes mews

Faixa-cotilla abdominal.—Models moderns
Cotilles Ortopêdiques

per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena
Mes de cinquanta anys de prictica son la millor garantia

A les deu nofabilissimes caracferisfiques
que deferminen l'exfra qualifaf del neumatic

INDIA
Superior al millor

cal afegir avui la nova patent

"Sawtrooh Tedlock"
(Pany de dents de serra)

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

Les pafenfades caracferisfiques

INDIA
fan possible la fabricaciO en exclusiva de l'arficle
de la mes aka qualifaf que la indUsfria coneix

I

Asalto, 45 -- Barcelona
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