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contra la sentencia de Jaca
lo cal demanar piefaf.

Val més protestar.
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Ün aníversarí -ii un
Consell de guerra

MIRADOR INDISCRET
Molts barcelonins recordaran tota la vida

que el dia t6 de març de l'any 1930, en
ocasió d'assistir a la presa de possessió del
Palau Nacional de Montjuïc, solemnitzada
aanb un concert de l'Orfeó Català,, vàrem
tenir notícia de la mort del general Primo
de Rivera. Els ciutadans que tenen ràdio
comunicaven que havia estat llegit un des-
patx de París anunciant la mort rgpentina
de I'ex-dictador a la ciutat escollida com a
refugi de l'exiliat. L'home
que havia obligat dotzenes
d'espanyols a exil iar-se, ha-
via resistit la dura prova no-
més un mes i mig. En la
història dels dictadors con-
temporanis no .hi ha una
història política més còmica
ni un final més dramàtic.

No pensem commerorar
anualment aquesta efemèri-
des. Bé se'n cuidaran prou
els que varen viure de la
disbauxa dictatorial, els que
varen enriquir-se durant el
període vergonyós de sis
anys llargs de dictadura.
Durant molts anys, en ar
ribar el 1 3 de setembre,
serà recordat un altre 13 de
setembre d'infausta i catas=
tròfica memòria, inici d'un
període d'abjecció política
que ens ha costat tants di-
ners com si haguéssim fet
una gran guerra i que se, .
gurament ;només haumà tin-
gut l'avantatge de preci ipi-
tar la caiguda de les institu-
cions que un general tipus
segle xtx es proposava d'en- .
robustir. Ningú, però, no-
més els estómacs ags-aïts,
recordarà la data del ro de
març, .perquè, encara que
l'obra del dictador hagi fet
trontollar tota la política
espanyola, no serà pas pos-
sible considerar com un gran
home un militar, pel qual,
encara que es pugui reco

-nèixer que era una bona per-
sona rodejada de tota la
gent sospitosa de cada po-
blació, no podrà oblidar-se
que, segons frase pròpia, tot	 Primo
el que sabia ho havia après
-al Casino de Jerez i ens governava amb els
principis del Casino de Jerez i unes quan-
tes idees de «cuarto de b.anderaso.

Però els fets són tan recents, és tan a -prop
el desenllaç del drama, i ens en sentim tant
encara de l es conseqüències d'un mal go-
vern que va durar sis anys i quatre mesos,
que no és possible de substreure's a la
preocupació de passar balanç d'aquestes ca-
lamitats públiques. Tampoc no és possible
d'esquivar la dèria de comptar el dies
de sofriment — talment com els dies sense
sol o de malaltia. 'Es impossible noportar
el registre d'anys, mesos i dies d'un ul-
tratge fet al país i a cada un dels ciuta-
dans durant la primera i la segona dicta-
dures, d'establir dates i coordinar fets.

Els pupins han commemorat la data de
la mort del dictador. Els pupins de Barce-
loaa, els espoliadors del nostre tresor pú-
blic, han imprès amb aquest motiu un recor-
datori en el qual hi ha estampat, a títol de
frase famosa, el següent pensament del dic-
tador :

ayo no tengo la experiencia de gobernar.
Nuestros medios son tan sencillos como in-
genuos. Son los medios que el bien de la
Patria nos dicta, y nuestras resoluciones
están tomadas mientras hincamos nuestras
rodi9las en el santuario del alma nacional.

Es tat un programa de govern, el peogra-
ma que ha reduït quasi a la meitat el valor
de la pesseta, el ,programa del Casino de
Jerez t del «cuarto de banderas». No cal
parlar-ne més.

Ha passat un any. Entretant hem vist
Caure el govern Berenguer. Les causes de
la caiguda del ministeri Berenguer són co-
negudes, i la principal d'elles fou l'obsti-
nació de salvar les responsabilitats de la
Dictadura. !Es realment molt significatiu que
en certs alts llocs, on va tolerar-se durant
més de sis anys que fossin destruïts els par-
tits als quals la corona deu ]'existència de
la Restauració, hagi existit la preocupació
de salvar els dictadorets i de considerar-los
Como a instrument de govern. Aquesta ne-
cessitat d'aguantar-se sobre una base tan
falsa va fer inevitable la caiguda del Govern
Berenguer. I quasi podria assegurar -se que
l'actua] govern morirà del . mateix mal. La
tàctica és, per ara, quasi idèntica: Romano-
nes, que dos dies abans d'ésser ministre
Concretava el seu programa en els quatre
punts següents : restabliment de les garan-
ties constitucionals, eleccions, responsabili-
tats i amnistia, ara ja no es recorda del seu
programa. Certament, el Govern fa elec-
cions, però mantindrà la censura fins a dar-
rera hora i no vol sentir parlar d'amnistia
ni de responsabilitats. Tot va encaminat a
salvar les responsabilitats dels dictadors,
dels responsables i dels irresponsables. La
liquidació de l'obra de la Dictadura és in-
evitable. Si el Govern Berenguer hagués po-
gut empendre aquesta tasca sense contempla-
cions als pupins, si hagués pogut fer elec-
cions ràpidament, s'hauria estalviat l'episodi
de Jaca i el de .Cuatro Vientos.

Poc més d'un any després de caiguda la
Dictadura, i coincidint amb ]'aniversari de
la mort del dictador, ha vingut el Consell de
guerra de Jaca. En escriure aquestes línies,

sembla que la sentència demanarà una pena
de mort. Però tothom sap que el Govern no
voldrà fer executar amb tot el seu rigor la
sentència, per la senzilla raó que l'opinió
del país s'hi oposa,o sigui, per la raó que
aquest govern de prohoms no és prou fort
per fer-la complir. Doncs si el Govern no
té autoritat suficient per arribar al final
¿por què havia de tolerar aquesta exhibi-
ció de mal gust? Es inútil dir que el país

de Rivera en una visita a Barcelona

no es commourà davant d'un gest de Di-
vendres Sant o de qualsevol dia no tant
sant. Una vegada més es confirma que el
senyor Romanones tenia raó el dia abans
d'arribar al Poder. Davant d'un Govern que
obra amb tanta insinceritat no cal demanar
pietat, perquè la pietat haurà dbrat de si
mateixa. Valdrà més protestar.

La responsabilitat pels fets de Jaca és en
gran part del Govern Berenguer, que va
donar al país la impressió que no hi ha
altre sistema de defensa que fer un pensa-
ment definitiu sobre un règim del qual és
impossible esperar cap tasca constructiva
perquè ja té prou feina intrigant per con-
servar-se.

Els Dijous 
e— Blancs

Pefíf consol
Només el que ha rodat per redaccions pot

tenir una idea de la quantitat de paper que
s'hi rep.

Aquesta quantitat de paper es divideix en
imprès i l'altre. El primer comprèn una vasta
gama que va dels diaris niés coneguts a les
,ublicacions més estrafolàries, com la ima-
ginació del lector mitjà és incapaç de figu-
rar-se. L'altre, a la seva vegada, es divi-
deix en paper que — pobret1 — aspira a
ésser imprès i z n residu heterogeni de rial
classificar.

Entre aquest residu heterogeni, cal comp-
tar les cartes. Ara n'acabem de rebre una.
i molt bona sota diferents conceptes, per
tots els quals felicitem el seu autor : redac-
tat, sintaxi, ortografia i esperit. Transcri-
vint-ne un tros : En el vostre reportage
Les Acadèmies de Ball a la fotografia Un
llargufssim rengle de noies hi ha, entre elles,
no menys que la neva xicota, i jo, pobret
de mil, creient-la pura com un àngel, etc.,
etc., etc. Cal fer un aclariment, i és que no
us ha de doldre aquest descobriment pen-
sant que desfeu la nieva felicitat (?). No! !
Sóc un humorista i em sé gendre la vida
tal com és ; l'única cosa que em dol, però,
és que al davant dels amics passava per un
viu, i fiel que veig en tinc molt poqueta
cosa ; sortosament era de floc temps la con-
quista (?) i els comfanys no la coneixen, i
per tant no podran felicitar-me pel meu bon
cop d'ull.»

El nostre lector humorista, que, firma
arno un pseudònim d'un cert cinisme (o
d'una certa resignació), acaba demanant -nos
que li diguem on és treta, la fotografia es-
mentada. Sentim molt no poder complau-
re'l ; un compromís antb l'amo del local
ens veda donar al nosre amic aquest detall
d'altra manera que particularment, assegu-
rant-li, això si, la discreció més absoluta.
Altrament, no li costarà gaire esforç saber
a quina acadèmia de ,ball correspon la foto
reveladora.

I, parlant de tot, caríssim comunicant, el
vostre pseudòsxim- 1- kr eresre eue teniu
una idea excessivament pejorativa del «per-
sonaln femení que concorre á les acadèmies
de ball, alhora que ens faria tésner una re-
solució calderoniana per part vostra, si el
to de la vostra carta i la paraula «desempa-
llegar-me'n» no ens induïssin a creure, al
contrari, que així com heu mostrat esprit
en la vostra carta, en mostrareu també en
la costra conducta.

No sabem les intencions anab què havíeu
fet aquesta vostra conquista. Es clar que
les suposem bones, immillorables, i per
això ens felicitem d'haver contriboit 4 evi-

- tac-vos de fer, potser, el paper de protçtgo-
nista d'una novella per «entregues» del ti-
pus Madre en el día de su boda que ara està
penjada a tots els quioscos de la Rambla.

J. s.

L'arisfocràcía municipal
L'altre dia uu repòrter municipal pregun-

tà al comte de Güell
—Es a dir que es presenta regidor?
—Sí, senyor.
—I li agrada fer de regidor?
—Es que En Cambó m'ha promès que

em faran alcalde de R. O.
—Però si sembla que els batlles han de

ser elegits pels Ajuntaments...
—Això era abans, però ara, després del

que jo he fet a l'Ajuntament, han comprès
que és millor que a l'Alcaldia hi hagi sem-
pre un títol nobiliari que no pas un qual

-sevol. Ara li explicaré com ho aconse-
guirem. Si tenim majoria, em faran alcalde
per elecció. Si no la tenim, em nomenaran
des de Madrid.

El descobriment del municipi
Coincidint amb l'obertura de la canypa-

nya electoral, la sang del prohom ierrou-
xista senyor Vinaixa ha començat a bullir.

Sobretot, en havent -se convençut l'illustrc
valencià, després de la negativa del Pontí-
fex Alexandre a escoltar-lo, que tampoc
aquesta vegada no és dels escollits—mi tron
sols dels cridats.

Tornen, doncs, a florir, les seves frases
agudes contra la plana major del partit.

La darrera que se li atribueix és aquesta
En ésser preguntat pels candidats que el

lerrouxisme presentarà a les vinents elec-
cions municipals, respongué

—Qui vol que siguin ! Les caravelles de
Colon. La Pinta, la Niva i la Santamaria.

Sembla que la Pinta és l'IEmiliano i la
Niña En Jesús Ulled, veritable nineta dels
u11s ara, segons, es diu, del ca^bdiil.

Hi ha joves i joves`
Deu ésser per això que l'altra tarda, a

l'Ateneu, el senyor Vinaixa estava tan ex-
citat, discutint en un grup •cm hi havia el
senyor Amadeu Aragay, que des de la bi-
blioteca es sentia el que deia

—Acabo de llegir un article a Las Noticias
dient que es necessiten homes nous. Con-
formes, jo sóc el primer de cedir el pas als
joves, però als joves de veritat; als guàr-
dies urbans, no!...

Els ben informats diuen gue l'autor de
1'articYè quC provocà fa Indignació del se-
nyor Vinaixa, alhora que periodista, és fun-
cionari de l'Ajuntament, agregat a la guàr-
dia urbana.

La vida és breu
EI mateix ex- regidor valencià, que- es

veu que sent de deba la pruïja de tornar-ne
a ésser, fou vist l'altra nit a la Rambla,
prop del quiosc de l'Agustí, voltat de cor

-religionaris, als .quals deia
—Eixe Ajuntament serà revolucionad i

han d'arnar-hi homes bregats en les lluites
polítiques. Pas al jovent, molt bé ; però res-
pecte als vells. Al cap i a la fi, ells es po-
den esperar i nosaltres no. Potser aquesta
serà l'última volta que podré ser regidor, i
no vull que m'arrebaten el meu puesto de
combate.

Tecnicisme radical
El cert és que la imminència de les elec-

cions municipals ha desensopit els casinos
radicals on, fins ara, el més animat eren
les partides de manidla i les orquestrines que
feien ballar el jovent, 1 també és cert que
hi ha una certa pugna entre els vells i els
joves, comptant entre els primers els que
ja tenen història, com Vinaixa, Domènech,
Rafael U11ed, Olivella, Roure, 1'IEmiliano,
eteetra, i entre els segons els que volen fer

-se una història, com Jesús Ulled, Angel
Marsà, Eduardo Carballo...

En totes les reunions radicals, això pro-
voca discussions. En una d'aquestes, un
dels que volen veure-hi clar va dir
—Desenganyeu-vos, que no hi aniran ni

cls uns ni els altres. IEl partit radical s'ha
modernitzat, i seran els tècnics els que ani-
ran a l'Ajuntament: tècnics dels ,proveï-
ments, com En Matutano ; tècnics de les
parrgpes fúnebres, com 'En Gatell ; tècnics
de tot el que es presenti, com 1'Herèdia...

La inquietud dels Tècnics
La Lliga no ha fet conèixer encara el

nom dels nous candidats, però és dóna ja
per segur que un d'ells serà el distingidis-
sim economista senyor Andreu Bausili, un
dels capitostos de la Chade.

El senyor Bausili portarà a l'Ajuntament
la missió de regenerar les finances comu-
nals. Oh ! és un home del Wall Street, o
poc se n'hi falta.

Durant la Dictadura, en aquells dies en
què semblava que els artillers ho havien
d'engegar tot a rodar, un ,polític conegut
nostre visità, per un assumpte de la Chade,
el senyor Bausili.

—Què hi ha? Què és diu? Quins rumors
corren? — preguntà aquest amatent.

—Sembla que això dels artillers...
—No, home! Em refereixo a si hi ha al-

gun afer en vista!
Aquesta interrupció pinta de cos enter el

senyor Baus^i.

Què us crèieu?

Els qui transitaven per la Rambla els
migdies de la setmana passada, foren intri-
gats per sis individus, els quals passeja -
ven en fila índia i vestits amb una escafan-

dra de bus. Cap rètol... Ningú no atinava
qué podrien anunciar.

Però quan en Ei Sol de dissabte i en l'ar-
ticle d'Ortega y Gasset, hom llegí que Cam-
bó viatja amb escafandra, la incògnita restà
sobtadament aclarida : Els bussos a la Ram

-bla eren un reclam del Centro Constitu-
cional».

L'Aldaz no bada
Junta general de socis a l'Associació de

la Premsa, el .passat diumenge, Es vota la
renovació de la meitat de la Junta directiva.

Hi ha dues candidatures. A l'oficial figu-
ra, com a vocal, el nom del periodista ra-
dical senyor Rodríguez Soriano. També hi
va el nom d'un altre periodista de filiació
radical: En Paco Aldaz.

A l'hora d'anar a votar En Vinaixa, el
seu correligionari Rodríguez Soriano li dóna
dissimuladament una papereta d'on ha es-
tat eliminat 1'Aldaz.

—'Ep! — crida aquest—. I En Soriano ha
de formar candidatura amb mi per a dipu-
tats provincials? No em f.... pas!
Heus ací per què el jove Rodríguez So-

riano no anirà en candidatura pel districte
primer ,provincial.

L'Aldaz, redactor d'El Diluvio, hauria ;po-
gut, amb aquesta anècdota, redactar un d'a-
quells solts titulats Armonías radicales que
esdevingueren famosos al .popular diari, Però
no ho ha fet per delicadesa. Nosaltres ho
fem per ell.

Saviesa i bona fe

Es parlava d'aquesta gran Setmana del
Seny o de la Saviesa que al voltant del
comte de Keyserling — que, entre nosaltres
sigui dit, posseeix una saviesa desferma

-da — diversos intel1ectuals catalans i casto-
Ilans celebraran aquests dies al gran hotél
de Formentor. A la Setmana hi assistiran
intellectuals de diverses ;procedències : el se-
nyor Joaquim Xirau, per exemple, univer-
sitari i diplomat fins a la inflamació, i els
senyors Sagarra i Pla, bohemis fredíssims
deliberats i lleugerament cínics,

—Sí, sonyors—deia Josep Pla en una ter-
túlia barcelonina en la qual hi havia el se-
nyor Xirau—, irem a la Setmana de la Sa-
viesa. Discutirem els més grans temes de
la humanitat' i mirarem de resoldre les
grans qüestions de l'èpòca. Farem, al ma-
teix temps, tota la propaganda que podrem
del gran hottd de Fúrmentor, perquè el pro-
pietari, que és el que ens invita, es mereix
els nostres millors respectes...

L'universitari Xirau, que ha escoltat la.
primera part del .programa exposat per En:
Pla amb un enterniment notori, es redreça.
indignat davant de la segona part.

—Compendreu, Pla—diu—, que si jo veiés.
en el que acabeu de dir una ombra de mala
fe, jo no em .prestaria...

--Mala fe? No sé pas què phi veu! Ho-
tindrem • tot ,pagat... Em fa l'efecte que 1a
bona fe és perfectament visible.

La fornada del full pròdig

Es tracta de Màrius Mateo ; aquell que,,
amb acusacions de separatisme i afalacs a
la vanitat ridícula del senyor Milà i Camps,
va donar-nos uns concerts Ibero-Americans , .
on va mostrar-se tan incapac de dirigir com
capaç de cobrar grans sumes. De passada es..
dedicava al bescantament patriòtic.
Ara, però, penedit, torna entre nosaltres,

i és Màrius Mateo, compositor català, a
seques.
I dirigeix als crítics la següent lletra,

brillant de redactat, que copiem textual-
ment

Hi ha un membret que diu
«Audicions Marius Mateu,n
«Al Sr. Crític musical de... — Present.
>,Molt senvor meu. — En nostre acaparat

seti musical, donaré a coneixer, per primera
vegada, la meva obra de cCámera. Es trac

-te d'un exponent únic -en desacort amb el
medi certament en retras.

«Per el nacionalisme de la meva obra
dono aquesta primicie en la meva Ciutat,
després, pasaré al 'Estranger per constatar
i auilatar la veritat de la valor que se li
atribueixi aquí; invitant especialment a
vosté per congratularme amb la seva des-
interesada opinió i elevat criteri,

»Agrait, desde ara, el saluda molt afec-
tuosament, S. S. S. — Marins Mateo.»

Aquest senyor, que parla del nacionalisme
de la seva obra, és aquell que perquè no
ens prenguérem seriosament ets famosos
concerts ibero-americans, ens va escriure
una carta encapçalada amb un escut nobi-
li ari i plena de grolleries, amb ordre del
llavors governador Milans del Bosch de pu-

blicar-la sota la pena de suspensió del set-
manari, en la qual carta deia, entre altres
insanitats

«En beneficio del criterio público debería...
señalar la intensidad política con que se
viene practicando nuestro arte, en perjuicio
de la obra artística, que es lo que debería
importar flor encima de toda idea partidista
y mezquina.))

Un composi4or "caso único"
Mario Mateo, compositor «caso único»,

segons confessió pròpia, i també segons
criteri del públic, encara que no concordin
les dues accepcions en què uns i altres pre-
nen ]'expressió acaso único», ja que ell vol
dir cas únic de sublimitat, i el públic, de
barra ; Mario Mateo, doncs, posa unes ia^di-
cacions també úniques, per a orientació dels
executants — ai las ! ben rars —de les se-
ves obres.

Hom llegeix:
mEstalactític, estalacmític, dantesc, etc.»
No es pot negar que al costat d'això, dir:

allegro, adàgio, etc., resulta gris.



UN FULLETÓ PER ARA ILVACABAT

L'herència del Vírreí Bonet
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Pare desnafura1ifzaE

Un diumenge al migdia estàvem pro- Londres redactà el famós testament, origen
ment el vermut en una societat de barriada. de tantes i tantes preocupacions.
De tant en tant, vingudes de l'escala, tra- En arribar a aquest punt, molts dels
vessaven el cafè diverses persones, .les quals nostres lectors exclamaran : «Gràcies a Déu
s'introduïen en una sala del fons. En el que hem arribat al testament!» Què caram
ràpid obrir i tancar de la porta ens arri- diu, aquest testament? El nostre gust se-
bavcn a les orelles frases com les següents : ria complaure'ls, però ens trobem amb la
)El triomf dels nostres ideals...», «Arribarà	 petita dificultat que aquest testament no
l'hora de fer-nos justícia...», «Defensarem	 l'ha vist mai ningú. (Encara més : hi ha
la nostra causa fins a la mort!», etcètera.	 qui sustenta que no ha existit mai; que

multitud de Presumptes hereus del Qatrimoni del dit virrei Bonet?

IEIs pintors valencians Genar Lahuerta i
Pere Sànchez no se n'han anat gaire con-
tents de Barcelona.

La presentació de Carles Riba en el ca-
tàleg de llur exposició no els ha compensat,
pel sentir d'ells, de les reserves de les crí-
tiques. Prou que ho han manifestat en car-
tes adreçades particularment a tots els crí-
tics, menys al d'un setmanari d'avançada
política. D'aquest, qui robé la carta fou e1
director, denunciat-li la inépcia — segons
els alludits piintors — del titular de la secció
artística i recomanant-li que el despatxés
statim.

Per tal de fer-los agradable l'estada a
Barcelona, 1'Estelrioh els va introduir en el
gram món. Però sembla que no s'hi van di-
vertir gaire. Un d'ells deia

—Mos han dut d'una casa a l'altra com
si mos haguessen posat de llarg. Ja estem
cansats de besar mans d'agüeles ; lo manco
n'hem besat cinquanta...

Oporfunisme
En el Bernat Xinxola, la darrera diguem

-ne producció escénica de l'Alfons Roure, un
personatge de cop i volta s'engega amb
uins grans crits de «Mateuame,.. ! tIateu-
me! ...»

L'altra nit, després de la frase, baixà de
les altures del teatre una veu rancuniosa
que deia :

—Fossis l'autor!,..

Exhumacions

El Patufet reprodueix en les seves pàgi-
nes diversos treballs obra de collaboradors
d'altres temps. A una xarada, fruit de l'en-
giny de l'actual regidor senyor Martí Es-
teve, va seguir una inefable poesia signada
Agustí Esclasans.

J. V. Foix sóbreeixí de satisfacció, i cre-
ient haver descobert una mina de docu-
ments, publicà els versos infantils de 1'Es-
elasans, en els Meridians de La Publicitat.
Però, vet ací que el Patufet exhumà un
conte del propi Foix... Fòcius optà per re-
produir en la secció de documents els dis-
cursos deis primers Jocs Florals.

Ara bé : ¿està segur En Foix que entre
aquests discursos no en trobarà algun de
seu? Això del sobrerealisme té unes bro-
mes...

Un crific que es fa vell

Tenim a Barcelona Joaquín de Vedia,
illustre crític argentí de gran talent, la plo-
ma del qual, :per l'agudesa, només podria
resistir la comparació de la seva llengua.

Al camerí d'una actriu, explicava el se-
nyor Vedia

—He trobat avui ''En D'fontero. No ha
canviat gens. M'ha parlat malament de to-
tes les persones que rn'han estat presenta-
des a Barcelona. Jo, en canvi, m'he adonat
que em faig vell. No 1i he sabut parlar ma-
lament de ningú

ESPECIALITAT
EN LA MIDA
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Qui era aquest virrei Bonet, que a tants
conciutadans nostres ha resultat el famós
«oncle d'Amèrica»? Intentarem traçar-ne 1a
silueta, per bé que una mica borrosa de-
gut a la carència de detalls.

Per allà a mitjans del 1700, en el poble
de La Cènia hi havia 'un xicot que s'avor-
ria com una ostra. Empès per l'avorriment
i la set d'aventures, un bon dia s'embarcà
en un vaixell corsari i féu carp •a Mada-
gascar.

En els temps aquells, segons sembla,
el país era una vinya i ninguú no sabia
mai prou bé qui era l'amo de l'illa. Un dia
manaven els holandesos, l'endemà els fran-
cesos, l'endemà passat els ainglesos i 1'en-
demà passat l'altre, altra vegada els fran-
cesos, que són els qui definitivament se
l'han quedada. Algú preguntarà : 1 els na-
turals del país? Aquests, com és de llei, a
Madagascar no han mamat mai.

Fou e,n aquest país. on desembarcà IEn
Francesc Bonet Vidal, veí de La Cènia.
S'hi deixà caure precisament en els mo-
ments en què l'illa vivia un d'aquells 11am-
pants i patètics actes d'òpera italiana : un
imperi indígena, amb una cort farcida d'iin-
trigues ; reines que emmetzinaven llurs es-
posos, i, fins i tot, amb 'emperadors que
responien al nom d'Andrianampoinimerima 1
En Francesc Bonet Vidal, com a bon ca-
talà del Camp de Tarragona, no badava,
i en un tres i no-res s'assignà el paper de
tenor. Reeixí en un pinyol tant considera-
ble com suposa casar-se amb la filla d'un
d'aquells reis,ésser venerat pels indígenes
i arrambar amb tot el que va poder.

D'aquí endavant es perd e1 rastre del
virrei Bonet. Hi ha qui diu que mori a
Calcuta, i hi ha qui afirma que acabà els
seus dies a Itàlia en un duel. Tots els he-
reus coincideixen, perd, que trobant-se a

l'únic testament que hi ha .no és el del vir-
rei Bonet, sinó l'atorgat pels seus oncles .

Ens plauria deixar un xic aclarits — si
és que ,podem — aquests punts. Són molts
els qui afirmen que el virrei morí sense
testar. Com fos que no tenia hereus direc-
tes, ni gairebé indirectes (se li havien mort
no menys que catorze germans), la fortu-
na féu cap als seus oncles. Els oncles eren
vuit, i són els hereus d'ells els qui sembla
que poden allegar certs drets a l'herència.
Un dels oncles es casó amb una senyora
de cognom Fibla ; un altre germà amb una
Sancho, i un altre amb una Garcia. Ens
doldria que algú deduís del que deixem dit
que tots els Samohos i 'Garcies tenen dret
a cobrar!

Hem explicat 'una versió. N'hi ha una
altra que vol que un d'aquests oncles ha-
gués anat a Madagascar pel seu compte,
abans que el virrei. Fins i tot s'assegura
que l'home era paleta d'ofici i que es gua-
nyà l'estima dels naturals del país cons

-truint-los un pont ,damunt d'un riu que
fins llavors havien travessat medant. Des-
prés el paleta català es lliurà a la fabrica-
ció de ciment, indústria que li reportà con-
siderables beneficis, que anys a venir s'ajuln-
taren amb el capital del virrei. Com que
ens hem imposat l'obligació d'ésser exactes,
farem constar que la versió de l'oncle té
una variant ; aquesta diu que l'oncle, en
lloc de paleta, era fumista, especialitat del
tot desconeguda a Madagascar.

Ara bé : del virrei, o dels seus oncles,
quinos són les disposicions del testament?
Del famós document només n'és pública una
clàusula. Però n'hi ha ben bé .prou, car es
tracta de la més important. Es la que dis-
posa que als cent quaranta anys de la mort
del testador, sigui la seva fortuna—diners,
joies i terrenys—repartida entre tots els que
acreditin ésser els seus hereus.

E1 termini dels cent quaranta anys fineix
aquest 193r ; l'herència que inicialment era
de cinc milions de lliures, avui dia pujo a
setanta cinc!, i, com que aquest capital és
en lliures, als Bonets els preocupa ben poc
La baixa de la ,pesseta.

*5*
Sortirem al pas de possibles reclamacions,

advertint que el virrei Bonet explicat per
nosaltres és el virrei oficial de l'eAsociación
oficial de Presuntos Herederos al patrimo
nio del titulado Virrey Bonet ». Diem que
és el Bonet oficial, perquè sembla que de
cirreis en circulen molts d'apòcrifs. Els pre-
sumptes hereus francesos se n'han iinventat

un, fill de Marsella.
La persona que ha treballat més per la

identificació del virrei català, ,és el senyor
Joan Bonet, actual president de l'associa-
ció d'hereus, fill també de La Cènia i hereu
directíssim. Es el senyor Joan Bonet qui
en la qüestió de l'herència ((porta el tin-
glado», com vulgarment es diu. Res més
natural, doncs, que adreçar-se a e11 per tal
d'obtenir uns quants detalls de la cosa.

=En quina ocasió es ,parlà per primera
vegada de l'herència del virrei?

—Impossïble de precisar. Però puc asse-
gurar-li que Ea molt de temps que la qües-
tió es remena, Fa prop de cent anys, el
38 del segle passat, ja es va formar una
mena de comissió per a ocupar-se de l'as

-sumpte. Intervingué en els treballs el se-

n yor Francisco Bonet, llavors governador
del castell de Montjuïc,

—I la finalitat d'aquests treballs?
—Vet aquí que vostè toca el punt més

delicat de l'afer. L'assumpte herència Bo-
net en cada generació ha fruït un període
de la més gran publicitat. 1 de cop i volta,
sense saber com va ni com ve, la qüestió
resta sobtadament apagada.

—A què atribueix aquests eclipsi?
—Hi ha qui afluixa, comprèn? L'afer

que ens ocupa és un bon tros més complicat
del que la gent es pensa. Si només hi ha-

guessin diners pel mig, rai. El mal és que
a molts els ha costat la vida.

—.No serà tant.,.
—Que no? Ha de saber que assegut en

acuesta mateixa cadira he rebut misteriosos

dres alguna comissió, a ]'objecte de realit-
zar investigacions damunt del terreny . Doncs
bé : pensi que generalment tornaven els co-
missionats tlient que tot era una llegenda::
Però, heus 'ací que transcorregut un cert

com els sean orstems es odia observar oP	 P	 Y
aquests havien experimentat un sobtat can-
vi de posició social.

—Vèrament... Són, doncs, els banes di-
positaris del llegat els qui entrebanquen l'a-
clariment?

—'Els bancs i diversos senyors -que han
especulat amb gels drets de molts Bonets
ingenus. Molts d'ells han signat uin docu-
ment en què •es comprometen a cedit el
cinquanta per cent de la seva part, cas de
cobrar l'herèn• ia. D'aquí arrenca l'origen
de la nostra associació. Jo vaig ésser dels
requerits. No cal dir que em semblà exces-
siu el tant per cent assignat a l'interme-
diari. Aleshores vaig pensar com seria be-
neficiós que ens tramitéssim directament
l'assumpte els interessats.

—Vostè fou, doncs, l'iniciador de l'eAso-
n ación Oficial de Presuntos Herederos a1
Patrimonio del titulado virrey Bonet))?

—Un servidor. Iniciador, redactor dels
primers manifestos als Bonet i president de
la societat. Dec .advertir-li, però, que el
aneu interès per l'afer no em ve pas d'ara.
Ja de menut, a La Cènia, regirant calaixos
i armaris, em venien a les mans papers,
objectes, etc. Els de casa em deien : ((Són
d'aquell avi d'Amèrica, que n'hem d'here-
tar.»

—Quina és l'actuació de la societat?
—La nostra •actuació va encam i,nada a la

recerca de documents. Si no del mateix tes-
tament, almenys de cápies dignes de crèdit.
—I cap a on orienten les seves recerques?

—d ara ! A vostè ai ho direm ! No li hem
dit que la qüestió era delicadíssima? Por-
tem els treballs en secret, perquè la més
petita indiscreció podria comprometre defi-
nitivament la nostra causa. Estem voltats
d'enemics, que si no reculen davant de l'as-

sassinat, menys vacillarien davant del roba-
tóri. Quantes vegades, en e1 precís moment
en què l'assumpte semblava definitivament
aclarit, desapareixia el document damunt del

! qual recolzava l'explicació de tot plegat!
Insistim perquè se'ns expliqui alguna

cosa. Però el Bonet president és inconmo-
viible,

tingui una mica de paciència. Li asse-
gurem que en el transcurs d'aquest any tot

restarà aclarit. Veritat o mentida, l'assump-
te herència Bonet toca a la seva fi.

Devíem fer 'nosaltres una cara d'incredu-
litat total, quan el senyor Bonet es creié
precisat a insistir.

—Sí, senyors, sí. N'he fet una qüestió
d'amor propi i no penso en res més.

Mentre arriba l'hora, el somni del setanta
cinc milions endolceix les nits dels tres cents
vint-i-cinc Bonets barcelonins, membres de
l'aAsociación Oficial de presuntos Herede-
ros al Patrimonio del titulado virrey Bo

-fleto. Ells són els únics ciutadans que ham
descobert el truc de fer durar tot l'any les

illusions i els castells en l'aire que prece-
deixen la rifa de Nadal. ANDREU A. ARTIS

L'APERITIU
La moral de la pluja. — Nosaltres, que

encara que no ens movem del cafè pensem
senypre en l'agricultor, tenim els ulls en-
telats d'emoció en veure que va caient
aquesta pluja menuda i apretadeta, sense
trons i sense retòrica, però amb una insis-
tència i una constància i•mpràpies del nostre
país. Perquè aquesta ,pluja ve a ésser com
una fàbrica de pèsols tous i ben intencio-
nats, d'escarxofes ben dosificades de ní-
quel i anís, de primerenques patates que
valen un grapat de milions, d'espàrrecs que
d'aquí uns quants dies ja en parlarem, i
sobretot aquesta pluja representa com un
oli de fetge de bacallà pel blat de la nostra
terra. EI blat agafarà una gana salvatge
i les arrels trobaran un terra plena de profit
i de condescendència. A més a més, e1 pagès
que sempre rondina estarà content com un

gos amb un os, i a nosaltres, que som la
gent més trista dcl món, ens agrada veure
que de tant en tant hi hagialgú que estigui
positivament alegre.

El pagès és l'element més sòlid del país
ara, que al pagès no li aneu amb històries,
el seu sentimentalistne és de pa sucat amb
vi, i la seva asèpsia consisteix - a lligar el
cordó umbilical del nou nat amb un gra
d'all i amb una veta d'espardenya. Gràcies
a aquestes brutalitats druídiques, nosaltres,
tous de sentimentalisme, de iode, de ,per-
manganat i d'aspirina, ens podem menjar
de tant en tant una escarola ben tendra,
podem escoltar els rossinyols i contemplar
les cuques de llum, un capvespre pessimista,
amb els llavis d'una noia enganxats a les
dents.

1 s'ha de confesar que, a més a més de
la gran importància rural, la ,pluja té una
positiva importància pels interessos morals
de la ciutat. Es clar que la pluja va en
contra des éertes ferocitats esportives, com
P' exemp^ la d'aquells minyons que es
lleven a les̀ tres de la matinada, es car

-reguen ]'esquena de paelles, cassoles, barò-
metres,"esquís, mininiax, i alguns hi duen
encara una gàbia amb un lloro i les obres

:del dramaturg Ignasi Iglésies, i tot plegat
serveix perquè aquèsts minyons es fiquin
en un vagó de tercera, i, després de patir
molt, es mengin un arròs, que gairebé sem-
pre $ngafat, entre quatre .atzavares, que
maleïda la gràcia que els fa la companyia
dels minyons. La pluja va en contra del
golf, i de les mi inyones que el diumenge
es passegen pels carrers rosegant cacauets
i arrdssegant la sexualitat desenfrenada dels
soldats i dels camàlics.

Perú, malgrat aquests ,petits inconve-
nients, la pluja serveix per humanitzar una
mica els nervis, sobretot ara que som a
la vora de les eleocions i tots, qui més qui
menys, ;portem el gra de pebre de la po-
lítica dintre d'un queixal corcat. La prima-
vera ens acaba d'untar depólvora la punta
del nas, i tots plegats som una mona de
cainíbals de la discussió. A les penyes cri-
dem, ens fem malbé les conviccions a cops

de puny i, després, sortim a respirar l'aire
sorneguer i les galtes de les noies. Però la
pluja fa que les penyes s'allarguin indefi-
,nidament, que en el ring de les discussions
tinguem de tirar l'esponja perquè se'ns aca-
ba l'alè, i aleshores l'artritisme amb tots
els seus dolorets ens dóna aquella punta
de gran tristesa i d'humanitat, i ens en-
tronca directament amb el pessimisme dels
antics. La pluja ve a ésser el paper de
vidre que fa lluent i presentable l'artritisme
de tots plegats.

En un respir de la discussió mirem el.
cel, i en lloc de trobar-hi aquell blau cafre
de targeta postal, o de veure-hi una ore-
neta plena d'impertinència i de fums que es
pensa tocar amb el bec el ccl, hi veiem no-
més que unes grans glasses líquides, impla-
cables, que ens van embolicant les ferides,
de l'ànima. Tots nosaltres, ficats dintre de
la grisalla de la pluja, som una mena de
panteres corrosives tancades en una clínica
moral, i de mica en mica ens cau el pèl de
la pantera, per convertirenos en uns conills
meditatius, enraonats i bons nois, que en el
fans és el que realment som.

La llàstima és que en els temps que cor-
rem no posseïm un art i una literatura que

responguin perfectament a •les intencions
morals i físiques de la pluja.

En el segle passat, els pintors impressio-
nistes i els poetes lírics van afinar perfecta-
ment la líquida tristesa dels aires. Avui dia
som poc rousseaunians, poc musicals, es-
tem més per la mecànica, per les coses abs-
tractes i pel sexualisme directe, o intervin-
gut per les fàbriques de perfumeria. Els nu-
distes, amb aquesta gran ensarronada del
sol, ens ho acaben d'esguerrar. Avui dia
som poquíssims els que encara ens agrada

el pernod i els violins purs sense barreja de
metall. Aquests poquíssrms som els posi-
tius enamorats de la pluja, barrejada amb
cafè i amb idees adequades. Aquests po-
quíssims som els que encara sabem de me-

mòria uns quants versos de Verlaine i no
ens en donem vergonya de confessar-ho.

JOSEP MARIA DE SAGARR.a

E1 dibuixant Ernest Guasp, que per encàr-
rec d'El Noticiero assisteix a les estrenes
teatrals amb l'inefable Bernat i Duran, ha
anunciat als contertulis del cafè la publi-
cació, per a més endavant, d'un llibre d'im-
pressions que es titularà versemblantment
Fent costat a un crític.

En aquest llibre detallarà En Guasp les
moltes i divertides observacions que, espe-
cialment pel que es refereix a l'originalitat,
suggereixen les obres noves al senyor
Bernat.

Per si 'En Guasp es repensa i deixa de
recó el seu projecte, valem transcriure ací
les opinions del senyor Bernat respecte
d'una de les darrerés obres estrenades per
la Carme Díaz,

Final del primer acte
---Però... si això és meu!
Final del segon
—Igual, igual que una obra meya.
Final del tercer
—iSí, sí ; és meva, ben meva !
I .ara ve el bo
L'endemà la va rebentar .

El més jus4 4ambé peca
La dèria bermatduranesca del plagi ha

arribat de vegades a límits insospitats, però
^thai com el dia de l'assaig general, a Ro-
mea, de la seva obra Quan el cor parla.

—Alto ! — cridà, esverat—• Aquest final
s'ha de canviar. Es copiat.

--Res ; és de l'Iglésias. No me n'havia
adonat. A cadascú el seu...

Desagraïfs

Ens adreçàrem a l'ho-
m e del taulell, per a dir

-li, tot signant la porta
del fons

—Una reunió política,
potser?

—Ca ! Són els Bonets.
Davant la inostra in-

comprensió, el cafeter
amplia

--Els Bonets; aquells
que han de cobrar l'^he-
rència. Celebren junta
general.

Ben bé dues centes per-
sones omplien la sala.
Homes i dones de les
edats i condicions més
variades . Predominava,
però, l'element humil. 'En
el moment en el qual
nosaltres fèiem acte de
presència en la reunió,
hom passava als assump-
tes generals. Un grapat
de socis tenia la paraula
demanada, i això fou
causa que en pronunciar
el president els mots :
((El senyor Bonet té la	 Unaparaula», s'armés un xi-
varri de deu mil diables,
car tots es donaren per entesos i s'aixecaren
a parlar alhora. El president es veié forçat
a fer ungran consum de timbre i a citar
noms de pila i segons cognoms. Finalment,
parla un senyor Bonet que fa cara de venir
de fora:

—Em els estatuts de la societat consta
que els Bonets socis que no resultin hereus
cobraran el deu per cent de l'herència. A un
servidor li sembla que això •és molt .poca
cosa. No ens diem tots Bonet? No parlem
contínuament de germanor? Doncs jo pro-
^posaria senyalar un vint -i-cinc .per cent...

Qué ha dit, sant cristià ! Es veu que l'ho-
me no està gaire convençut 'del seu paren-
tiu amb el virrei. IEls altres, en veure llur
capital disminuït, se li tiren al damunt

—Això és una cosa ja establerta. IEIs
qui no resultin hereus, ben satisfets poden
estar amb •un deu per oent, no és veritat?

—pregunta el president a l'assemblea.
Pera, ai, que entre els assistents n'hi ha

molts amb un arbre genealògic no gaire
clar ! S'inicia una polèmica entre els del
deu per cent i els del vint-i-cinc. Sempre
hi ha qui es sent conciliador i proposa dei-
xar-ho a un quinze. S'inicia un regateig,
que si e1 president no és amatent a ta-
lar, arriba fins el dia de l'efectivitat de

l'herència,
El qui ara s'aixeca a .parlar és un altre

Bonet, el qual troba que l'associació espaia
massa les assemblees.

—:Hauríem de veure'ns més sovúnt, a fi
de canviar impressions. Quan un ha de
pagar el lloguer, cada mes di sembla un
dia. En canvi, al qui !ha de cobrar, les
setmanes li semblen segles.

La presidència, amb molt bon encert, de-
cideix canviar el tema. Parlen tot de Bo-
nets de pobles catalans. Per acabar-ho d'a-
dobar, es llegeix una carta vinguda de la
República Dominicana, i en la qual mossèn
Bonet, en nom d'una infinitat de Bonets
de l'altra banda del mar, diu que també
part hi volen.

El president declara una vegada més que
la unió fa la força, i la sessió es aixecada

EI fufbolisfa conferenciant	 en mig d'aquella tranquillitat i general sa
-tisfacció, que en les gasetilles dels diaris de

-R__ _, _-. ...	 r r	 ', ,, „	 ]'endemà se'n diu entusiasmo unánime.

ambaixadors de no sé• qui, que han inten-
tat primerament subornar-me, i després,
quan han vist que no ho aconseguien, han
pronunciat encobertes amenaces.

—Així, vostès creuen que existeixen in-
teressats que no es faci efectiva l'herèn-
cia ?

—Vaja, vaja. I que per segons qui ja ha
arribat l'hora d'aquesta efectivitat. En an-
teriors ocasions, s'havia desplaçat a Len-
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Els quatre homes del C. N. R. BARCELONA VISTA
PELS SEUS_ARTISTES

El reingrés de Jaume Carner a la política
—fet el més important d'aquests darrers
dies—ha posat d'actualitat les personalitats
sobresortints d'aquella primera (Esquerra
Catalana, nada sota els més falaguers ave-
ranvs i morta sense pena ni glòria, una
mica cada dia, fins a l'assassinat, que en
el seu temps es conegué amb el nom de
ypacte de Sant Gervasi», que acabà defi-
nitivament amb ella.

En política, les coses passen molt de pres-
sa. No fa encara vint-i-cinc anys que aquell
moviment s'inicià i poc més de vint que
veiérem el seu apogeu. Qui en té una idea
exacta i justa avui? Sobre ell i sobre els
homes que el dirigiren, quantes llegendes,
quantes interpretacions arbitràries i inte-
ressades no s'han fet? 1 com aquestes ile-
gendes i aquestes interpretacions han cor

-regut com a bones, no ja entre els ad-
versaris d'aquell noble intent, sinó també
entre molts dels que iper llur ideari n'hau-
rien d'ésser els seus amics i partidaris?

El primer home, on l'ordre cronològic,
del Centre Nacionalista Republicà, fou Jau-
me Carner. En fou el primer president.

Jaume Carner, procedent de la Lliga, es
separà d'aquesta amb motiu de l'acosta

-ment que els regionalistes realitzaren vers
la monarquia. L'home visible d'aquest
canvi de front de la Lliga fou Cambó, i
l'home invisible en degué ésser Prat de la
Riba. Aquesta política de coqueteig dels re-
gionalistes amb les institucions dura encara,
avui més accentuada que mai. No pot dir-se,
doncs, que no sigui una cosa ben madurada
i sospesada.

Jaume Carner era aleshores i és ara un
home ple de simpatia, de franquesa, d'a-
parent rudesa catalana. Malauradamelnt,
sota d'aquella gram parenceria, darrera d'a-
quellagran veu de comanamtent, no hi ha-
via el cabdill. Li mancava ambició o vo-
caci6 o gust .per a la política. Amb el pa-
triotisme sol, no s'obté un polític. Ni que
hi ajunteu, com era el cas de Carner, una
intelligèn'cia, una bona fe i una veritable
capacitat d'influència damunt dels públics.

EI segon president del C. N. R: fou Joa-
quim Lluhí i Rissech. Amb pocs homes ha
comès tanta d'injustícia l'opinió con-ent de
la gent que es creu assalbemtada, com amb
Lluhí i Rissech. Ningú na el sobrepassà
en abnegació, en generositat i en desin-
terès, virtuts morals. I ,pocs tingueren com
ell, en els moments mes crítics del Nacio-
nalisme Republicà, la visió de la ruta a se-
guir, la clarividència i el seny polític, vir-
tuts intellectuals. 'Li mancà, potser, do de
simpatia damunt les masses, com li mancó
salut i ambició veritable.

El primitiu Nacionalisme Repu'blicá, vo-
lem dir l'anterior al conglomerat que es
conegué amb el nom d'Unió Federal Na-
cionalista Republicana, vingué al món sota
el signe anés venturós. La seva missió era
estructurar una nova Democracia Catala=
na, a base de catalanitat i de sinceritat
política, destruint les organitzacions esqüerL
ristes que Em Lerroux no s'havia endut,
plenes de tares de la vella política, sense
soldats i sense l'esperit renovador i l'am-
bient de confiança que acompanyaren la
naixença del C. N. R.

Aquesta missió, si algú 'la comprengué,
fou Lluhí, i si algú tractà de realitzar-la,
fou ell, amb l'íntima collaboracib de Gu-
bern, un dels .altres homes també niés in-
justament tractats, a desgrat de les grans
condicions polítiques que en aquella època
demostrà.

El Nacionalisme Repu'blicd no aconseguí
estructurar .aquesta força amb el pristí es-
perit que motivà la seva naixença. IEn lloc
d'això va pactar amb aquelles agrupacions,
i no sols va pactardi, sinó que en va pem-
dre l'organització pseudo-democràtica, certes
directives tàctiques, algunes habilitats elec-

Yo

torals i no pas un petit nombre de regidors
i polítics de casino, coses totes que eren
la desvirtuació més completa d'aquell mo-
viment.

Tot això, ajudant l'acció d'algunes per-
sonalitats del vell republicanisme passat a
la Solidaritat i sota la total influència de la
Lliga, creava al nou partit una situació de
fet que era la perfecta negació de la missió
del C. N. R. de 1a primera hora. I el
fracàs íntim de tots els homes que l'havien
engendrat i dirigit en els seus primers pas-

El darrer retrat de Lluhi i Rlisséch

sos. D'aquests homes, uns acceptaren aanb
una certa satisfacció la fusió amb els altres
republicans, qui sap si per a alleugerir-se
d'una càrcega massa feixuga per a ells, no
dotats de veritable vocació política; , d'a'I-
tres, com Lluhí i Gubenn, l'acceptaren . amb
interina protesta.

De fet, la història del Nacionalisme Re-
publicà, amb el que tenia de renovació, de
puresa política, d'aura popular, moria en
aquell moment. També moria l'acció polí-
tica veritable dels quatre capdavanters del
C. N. R.: Carner, Sunyol, Lluhí, Gubern.
El que vingué després sota el cabdilllatge
de Corominas i tota la història de la
U. F. N. R., ben poc els interessà ja.

L'Ildefons Sunyol fou un altre dels qua-
tre homes de la primera hora del Nacio-
nalisme Republicà. 'E1 més illustre, sens
dubte ; però no e1 més eficaç.

Sunyol, com Carner, procedia de la
Lliga ; Lluhí havia estat federal en la seva
joventut, i Guberm era format a la Unió
Catalanista. Sunyol era un gran orador,
un apassionat pels estudis històrics contem

-poranis, un temperament afinat i un se-
lecte. 1 amb tot això, un home malaltís,
casolà, sense ambició i sense dots per a
]'acció. La seva projecció damunt el Na-
cionalisme Republicó fou efímera i poc un-
tensa. Bunyol no era un cabdill ni tan sols
un líder, tot essent un pensament polític
formidable.

D'aquests quatre homes n'haurien pogut
sortir almelnys dos grans caps polítics. Hi
havia fusta sobrera per a aixà. L'Esquerra
fou un moviment aoèfal, sobretot en les
hores crítiques.

En l'hora present, en què un moviment
singularment parell comença, aquestes notes
lleugeres sobre els homes del Centre Na-
cionalista Republicà poden tenir el seu in-
terès . Si hi ha en elles algun ensenyament,
que s'aprofiti.

C. A.
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i
,-

Lo

	 r

miraní ajora • —Dosis fraccionades
Per aquest mateix temps de l'any, ara en

fa dos, Pius XI dirigia una certa carta al
cardenal Gasparri. El Papa, amb llenguatge
diplomàtic, hi barlava de les relacions de
l'Església i de l'Estat, de l'educació i de
la família, i sobre això no estava gens d'a-
cord amb la doctrina ni la pràctica feixista.
La carta aparegué en L'Osservatore Ro-
mano. El Govern feixista no podia suprimir
o perjudicar aquest rhiari com ha fet amb
tants d'altres ; aixa, doncs, en comprà tots
els números i la carta no arribd a coneixe-
ment sinó de poques persones.

Però aquest any, en moltes cases italia-
nes, trobareu, penjat a la paret, un calen-
danti de la mena d'aquells que cada dia por-
ten una frase cèlebre. Però totes les frases
d'aquest calendari són d'una sola procedèn-
cia : la carta del Sant Pare, Així, amb Qa-
ciència, en 365 treses, els italians podran
llegir-la tota.

APf bitlerià

Herr Frick, ministre de l'Interior i d'Ins-
trucció pública de Turíngia i hitlerià de cap
a l5eus, s'ha fet remarcar per les seves ini-
ciatives. Ha disposat que del musen de 1Fei-
mar sigwin despenjats uns quants quadros,
amb el pretext que els personatges que hi
figuren no són de raça alemanya nòrdica,
sinó de raça alpina i d'altres inferiors en-
cara.

Segons Günther, racista que Prick ha fet
nomenar professor a la Universitat de feria,
el poble alemany es compon d'una tercera
part de nòrdics, que constitueix l'element
superior ; les altres dues terceres parts, in-
1eriors, pertanyen a les races alpina, dinà

-rica, bàltica, etc., sense comptar els jueus.
Però, evidentment, és més fàcil eliminar

dels museus els retrats d'aquesta gent, que no
pas suprimir la mate''ixa gent del cens de
població.

Humor alemany

L'Oncle Sam.—La immigració dels pros-
crits russos fereix els sentiments humanita-
ris dels americans. Stalin faria millor d'en-
carregar-nos una bona comanda de cadires
elèctriques per als seus adversaris polítics.

(Simplicissimus, Munic)

Folklore aníifeixísfa

Aquesta passada tardor, la venda de vins
italians no era gens animada. Mussolini vi-
sita personalmente la Puglia, la principal re-
gió vinícola. Parla amb colliters amoïnats.
Pregunta a un d'ells, que no esperava res
rnés sinó buidar el pap

—En opinió vostra, què caldria fer?
—Ah, senyor president, no es iot thas dir.
—Per què?
—Perquè em sortiria car.
—Us prometo que no us passarà res.
—Doncs bé, senyor president, no heu de

fer més que retirar-vos. Aquell dia, tot italià
agafarà una tal mona, que no ens quedarà
ni una garrafa per vendre.

Els progressos econòmics anunciats ofi-
cialment no han tingut gairebé mai una rea-
lització proporcionada a les esperances. Per
això corre (d'amagat, naturalment)' aquesta
història

Primera escena, ara fa un any : Dos co-
merciants es troben pel carrer . Un pregunta

—Carn van els negoois?
—Psè, anem tirant.
Segona escena : avui. Les mateixes per-

sones. La mateixa pregunta. Però la res-
posta cairvia

—Millor, molt millor — respon el pregun-
tat perquè el sentin, i, fent acostar l'altre, li
dia a cau d'orella— : Millor que d'aquí un
anv, vull dir.
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Víctimes dels nervis
Moltes persones no saben dominar-se i

són víctimes dels seus nervis.
La sang viciada i el cos debilitat per

falta de descans i excés de treball, són
causa de la irritabilitat nerviosa que tants
mals engendra.

Totes les persones tedioses i lasses po-
den recobrar el seu vigor prenent l'enèr-
gic reconstituient Fosfo - Glieo - Kola
Domènech.

Aquest producte, que recomanen els
metges per la se' a científica fórmula,
dóna a l'organisme els elements neces-
saris per a Lina ràpida tonificació.

Pere Coromines és l'únic patriarca entre
tots els ciutadans de Barcelona : patriarca
pel seu venerable aspecte i la seva alta fi-
gura ;. .patriarca per la nombrosa família
que l'envolta. I el sentit patriarcal l'em-
plena d'una tal manera, que en tots els
seus actes i les seves paraules sembla el
pare d'allò que fa i d'allò que tracta.

Per això, quan nosaltres t'escoltàvem ]'al-
tre dia, parlant a Ca la Ciutat, al casal
d'aquesta ciutat que ell té tan coneguda i

Pere Coromines

tan estimada ; que l'ha esguardada .pels
quatre cantons ; des del bellesguard de Coll

-cerola, fins les pedres rònegues i hostils
del Montjuïc; escoltant-lo, doncs, ens sem-
blava que penetrava a les nostres orelles
quelcom que fos la veu de la ciutat ma-
teixa : una divina casolanitat s'havia ins-
taurat entre nosaltres : Barcelona, compa-
rada per l'orador a una noia que la posen
de llarg, ens feia tot l'efecte d'una filla o
d'una germana nostra. Sembla impossible
poder reduir tota aquesta milionada d'ho-
mes i aquests milers i milers de màquines
plenes de sorolls i de moviments diversos
tota la plenitud de les coses i el traüt dels
carrers, a una imatge tan dolça i tan ínti-
ma, i, alhora, tan veritable.

I és que l'amor fa veure-hi clar i trans-
forma els aspectes sorruts i enigmàtics en
amistoses meravelles.

Dues menes de grandesa poden tenir les
ciutats, i entre aquestes dues pot triar Bar-
celona : tota la conferència ve a convergir
en aquesta disjuntiva

L'una, una mera grandària (material ; una
pompa sense esperit. La Barcelona que so-
miaven el barb de Viver i el senyor Mill
i Camps.

Es la ciutat de l'Exposició de 1929-3 0,
llampant i endiumenjada, gastant follament
les seves riqueses en bonicoieg i disbauxes
pintada i composta de cap a peus ; plena
de pretensions per avui i d'ultracuidança
per domà. Es la ciutat oomcebuda per uns
homes que, instintivament, saben que no
podran viure .gaire temps i que tant se'ls em
dóna de l'esdevenidor d'aquella que ells no
s'estimen. Fan com el protector amb la
seva barragana : que vagi ben mudada avui,
qúe faci goig avui : demà l'engegarem.—
Es a dir, ens engegaran.

En aquesta Barcelona s'amaga la més
petita mostra de catalanitat. Uns grotescos
panorames hi rememoren Calatañazor i el
Cid Campeador, glòries alienes, sense tenir
res a veure amb nosaltres. Són empaitats
àdhuc els més petits rètols que delatessin
I'existéncia d'una ànima pròpia ; d'una au-
tèntica Barcelona.

Es també el projectat barri gòtic, fanta-
sia escenogrófica al voltant de venerables

edificis ; la Catedral, la Generalitat, les sa-
cres columnes d'Hèrcules, envoltades per
comparses de revue gòtica. I, en mig, un
Marquès de recent data, vestit amb una co-
rona, un mantell amb ròssec, un vestit ta-
lar exornat amb l'espasa del mateix as d'es-
pases : un automòbil — gòtic — el segueix.

Els ciutadans d'una semblant població,
serien mesells, curts de gambals i «provin

-ciansa en desmesura ; uns ciutadans així,
seria impossible que fossin els que han aixe-
cat Barcelona ; no serien Barcelona : una
carnestoltada com aquesta, a Barcelona, és
una cosa moralment impossible. Va ésser
entrellucada un instant, durant el qual els
traïdors i les cadenes estraferen un efímer
espectacle, o cavaicata.

Altrament és la Barcelona gran que veu
Pere Coromines ; gran per l'esperit i .per
la cultura; gran pc] seu sentit de cap i ca-
sal, on tots els catalans s'hi troben com a
casa seva, i els no catalans esdevenen cata-
lans d'una manera irremisible. Gran ,per la
seva riquesa i granddria materials, que són
fills d'aquella grandesa d'esperit ; perquè
Barcelona és gran d'apariència, perquè tam-
bé és gran de realitat : de l'única realitat,
de la interior, que és com la llavor colgada
de totes les collites que després s'ufanen a
la llum del sol.

Aquesta és la ciutat que arrossega tota
la massa dels camps i els orienta en el sen-
tit autèntic de Catalunya. I aquest ròssec
que tira no és pas d'una opressió material.
Barcelona regna sense repressions. Lliga
Catalunya amb el lligam indissoluble de
l'amor i 1a reconeixença.

Direm, per finir, que, fa uns quants anys,
parlant amb un periodista estranger, espe-
cialitzat en qüestions mediterrànies, vam
sentir -li manifestar la seva admiració per
Barcelona, comparada amb les altres grams
ciutats de la Mediterrània.

«Marsella, Gènova, Constantinoble—deia,
—són ciutats ipuixants i grans; però en cap
d'elles s'observa aquest daler de Barcelona
aquesta producció d'obres culturals i lite-
ràries i d'escultura i pintura ,pròpies.n

El periodista treia grans conseqüències
d'aquest fet. I tenia raó ; Barcelona, ultra
les dimensions materials, tenia aquesta quar-
ta dimensió, la cultura, que assegurava el
seu esdevenidor dintre del temps, i que la
constituïa en una cosa superior a una lloca
de cases, d'indústries i de vaixells. Barra-
lona és urja capital.

Heus aquí la Barcelona que veu Pere
Coromines ; la mística Barcelona de l'espe-
rit, d'on surt, com la flor de l'arbre, la Me-
tròpolis de l'Occident, pròspera i material.

I tots els nostres aplaudiments s'adrecen
tant a la Barcelona que e'1] va cantar com
contra La dels vanitosos i urbicides.

RosEND LLATES
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Lo primero que Vd. exige de su chauffeur
es precaución, pues Vd. no olvida, cuando
está cómodamente recostado sobre el mullido
asiento de su coche, que su vida depende de
él. Gracias a la precaución me gano yo el
sustento cotidiano. ¿Y, porqué no tengo que
andar también precavido cuando se trata de
mi salud? Por eso tomo exclusivamente

CR FIRSP1 RIMR
contra mis dolores, pues no sólo elimina en
corto tiempo los dolores de cabeza y muelas,
jaqueca, neuralgia, etc., sino que reanima y
despeja el cerebro, lo cual es para	 B
ml de suma importancia, sin afectar	 A
al corazón ni a los riñones.	 BAYER
Tome Vd. también CAFIASPIRINA.

No afecta al corazón ni a los riñones.



Diuen que la jove generació anglesa no «Està bé ; digueu-nos què hem de fen., i els
s'interessa	 tant	 com	 la	 precedent	 .per	 tot ho dic : «Exerciu el vostre dret de vot d'una
el que surt de la ploma o de la boca del manera intelligent votant por ami.e I ho fan,
paradoxal irlandés. Però tot i .això una obra Això rés	 la	 democracia,	 cosa	 excel•lent	 per
seva és sempre un esdeveniment suscepti- posar a cada illoc l'home que cal.»
ble de comentaris, i més si porta el subtítol El llarg prefaci que,	 segons té per cos -
explicatiu d'Una extravagància política i s'hi tum, Bernard Shaw ha posat en l'edició en
debat	 un	 conflicte	 polític	 i	 constitucional, libreria de la seva darrera comèdia, no ha
com en El carretó de les pomes, cornbdia aconseguit de dissipar aquella primera ¡m -
en dos actes i un intermedi. (Abans de dir pressió. Com el seu Proteus, Bernard Shaw
res més, cal explicar que «bolcar el carretó ha estat massa subtil. 	 Sembla com si vol-
de les pomes» és una expressió anglesa que gués desviar l'atenció del lector envers un
vol dir tirar per Cerra una combinació.) episodi, secundari en El carretó de les ¢o-

L'acció de la comèdia es descal*lella en
un futur una mica llunyà (encara que no
se'n	 precisa	 l'època,	 un personatge	 ,parla
del 1960 com del temps ,passat) i té lloc en
un sol dia : el primer acto al matí i el se-
gon a les cinc de la tarda, t"t

Heus ací el resum de l'obra : "
Magnus,	 rei	 d'Anglaterra,	 es	 troba	 en r,

conflicte	 amb	 el	 seu	 gabinet,	 al	 cap del
qual hi ha Proteus, un home que justifica
el seu nom per la seva tàctica astuta. No v	 ;.^
és	 que	 el rei vulneri	 la	 Constitució,	 però 7	 ^t^
fa discursos en què ;parla del	 seu dret dr
veto, influeix sobre la premsa,	 etc., tot de ls
coses	 que	 :no	 fan	 gràcia	 als	 ministres. J
Aquests li presenten un ultimàtum tendint
a minvar-li les prerrogatives.	 En la discus-
sió el rei dóna proves de moderació, de bon d ,
sentit,	 de finesa,	 mentre els	 ministres,	 lle- 4 n	 a
vat de Proteus, es porten com uns tocaoaum- y•	 9	 -	 "

panes,	 iEl rei demana,	 després de la	 dis-
cussió, unes quanteshores per pensar en
l'ultimàtum.

L'intermedi té 'lloc en el boudoir d'Orim-
thia, amant del rei. En el diàleg d'aquests
dos,	 Shaw és el virtuós de l'enginy sense
acure	 en Ics pallassades,	 el brillant	 Shaw
de sempre. Tot parlant i fent esprit, Mag- w
nus diu que no lluita mai,	 però guanya L 
algunos vegades	 i	 que fóra divertit	 mos-
traí-se més murri que Proteus en la crisi t	 ,	 z,„ 	 ,r

u	 r	 '
que es prepara. ,^^"°^^	 x	 rr

EI segon acte comença amb la proposició
de l'ambaixador americà d'abolit- la Decla-
ració d'Independència i anexionar-se 1'Im-
peri Britànic, prenent Magnus el tí tol d'em-
perador en comptes del de rei. Però .aquesta nies, però que podria servir de tema a una
oferta, votada pel Parlament americà, no és altra comèdia.	 Segons Shaw,	 «El conflicte
més que un pretext de paradoxes, un opi- no es planteja entre la reialesa i la demo-
sodi que no torna a sortir per res : el rei Gràcia,	 sinó	 entre totes dues i 1a plutocrà-
i els ministres no es recorden de discutir-lo. cia.	 Aquesta darrera,	 després d'haver des-
Quant a la crisi anunciada, té un desenllaç truït el poder reial -per la força, amb l'ix-
inesperat :	 en lloc d'acceptar o de rebutjar cusa de la democràcia, ha comprat i absar-
l'ultimàtum dels seus ministres, Magnus fa bit la democràcia». La plutocracia hi és re-
conèixer la seva 'intenció d'abdicar en favor presentada per la Breakages Limie-d, grup
del seu	 fill, dissoldre el	 Parlament	 i pre- f,nancier	 que surt	 soviint	 en	 les	 converses
sentar la seva candidatura a les pròximes entre el rei i els ,ministres, molts dels quals
eleccions.	 Abreujant: Proteus esquinça 1'ul- hi	 tenen	 tractes.
timàtum, el rei ha estat més murri que ell, Però,	 digui	 el	 que	 vulgui	 l'autor en	 el
li ha .bolcat el carretó de les pomes,,.- seu	 prefaci,	 el	 veritable	 conflicte	 no	 és

Tant el públic com la crítica han rebut aquest, sinó -el del rei Magnus i el seu ga.bi-
l'obra de Shaw com una glorificació del po- net. Shaw no deixa d'adonar-se'm i,	 expo-
d^er autoritari i una befa de la democràcia. sant les modificacions que al seu entendre
El fet mateix que El carretó de les pomes cal	 introduir	 en	 l'actual	 sistema democrà-
s "hagi estrenat a Varsòvia, en ,país sotmès tic,	 es defensa	 de	 la	 impressió d'haver-10
a la dictadura velada del mariscal Pilsudski, volgut capgirar : «El carretó de les pomes
i que a Dresde, en canvi, se m'hagi prohibit diu — exposa la irrealitat de la democràcia,
la representació com ofensiva a la democrà- així com la de la reialesa, tal com són con-
cia, han refermat la impressió general. Hom cebudes pels nostres idealistes,»
ha cregut que Bill Boanerges, líder dels re- Sigui	 com	 sigui,	 des del	 punt de vista
publieans — que per exoepeió no ,porta, com únicament teatral,	 la	 nova obra de Shaw
els altres personatges, un nom antic —, de és mancada d'unitat, però, com no es pot
tendències	 bolxevistes,	 barreja	 complicada deixar d'esperar en una comèdia seva, està
de serietat	 i	 de caricatura,	 expressava les plena de situacions brillants i diàlegs engi-
idees de l'autor en dir: «Parlo de d mocrà- nyosos, i els seus personatges, els secunda-
cia a aquests homes i a aquestes dones. Els ris i	 tot,	 són figures vivents,	 inoblidables,
dic que tenen el sufragi i que d'ells són el que, fins quan són grotescos,	 no són mai
poder	 i la glòria.	 IEIs	 dic :	«Sou	 sobirans, poca-soltes.

1	 exerciu	 el	 vostre poden»,	 i	 em roesponen : W

HA SORTIT
la novella oís=
fíngída amb el Premí Crexe11s 1930

Laura a laciutal dels	 sants
per MIQUEL LLOR

r,

LUXOSAMENT PRESENTADA: 7 PTES,

lid1C10ns L'roa

—Aquest bistec és una sola
—Ja es farà càrrec que pel ,preu no li

podem servir un •parell de sabates.

(Dimanche illustr¢, París)

_ PONCHE

—I ja podeu estar content de no haver
trobat un centpotes!

- T 	(Le Matin, París)
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** LES LLETRES
°°`° R°°°" = q`T°"`= ' La darrera obra de, ShawEl concepte de poesia)

VARIETATS
L'arf de 1'escripfor

Si la v.acillació d'avui ens fes cercar
una orientació d'ahir, davant la corba poè-
tica difusa i complexa del nostre temps, la
precisió del concepte de poesia ens seria
extraordinàriament difícil.

Jean Cassou ha fet una vegada una fra
-se plena d'audàcia : La poesia ha estat

inventada per Baudelaire • » Tanmateix — i
tot i essent incompleta l'afirmació del gran
hispanista (caldria 'haver afegit,almenys,
el nom d'^Edgar Poe)—, no és pas massa
arriscada aquesta apreciació. Més exacta-
ment hauria pogut dir que «el
concopte actual de poesia arren-
ca de Baudelairen. I fins i tot,
potser caldria afegir que aquest
concepte, diguem-ne baudelerià,
del lirisme, lluita aferrissada-
ment amb el concepte tradicio-
nal — més o menys transfor-
mat — que ve del Renaixement,
copsador exacte i fervent de les
veus que li venien de Grècia i
de Roma.

Aquestes veus fan un so mate-
rialista. Parlen de mimesi, d'i-
mitació. La poesia manté lli

-gams estrets amb el dring de la
música ; amb el ritme de la dan-
sa. Horaci vol una poesia útil i
bella. A tots els ,períodes de vi-
gències clàssiques, el Renaixe-
ment, el segle xvm (Boileau,
Luhn, Muratori), la preocupa-
ció formal s'imposa duna ma-
nera indesviable.

Hi ha, però, rutes heterodo-
xes. A l'Edat Mitjana la poesia
és qualificada com una «fermosa
cobertura» ; com un mitjà per a
defugir la visió quotidiana de
la realitat. (Es curiós que ara,
en ple segle xx, Ortega i Cas-
set insisteix en el concepte de
poesia com a camí per a defu-
gir e1 nom quotidià de les co-
ses.) Aquesta superació de la
realitat imposa també el con-
epte de .poesia com a contacte

amb la Divinitat, que posein en
joc els místics •castellans, per
exemple. La paraula, però, com a font de
lirisme, juga un primer paper transcendent
fins a ,mitjans del segle xtx, Es Baude-
laire qui prepara la evasió. Verlaine dis-
para gel seu vers subversiu al davant de
Fétes galantes :

Votre ame est un paysage choisi...
Després, el Verb, vençut, es va retirant.

La paraula no .és pas font única de liris-
me. Més aviat, una mena de camí enco-
bridor, de transport fluvial del pensament.
La paraula ha tingut fins aleshores una va-
lor substantiva — sonoritat, ritme, color—
amb l'aportació sobrerealista — o d'orien-
tació suprareal—, 'la paraula asta anulla-
da. IEl Verb es desprèn de la seva pròpia
presència ; no suporta la poesia, simple-
ment la condueix. IEs com un túnel que
situa el camí del lirisme i li atorga una
consistència necessària, per tal de no arri-
bar al suïcidi .angèlic de què parla Mari-
taim.

iAquest pas de la matèria a la immata-
rialitat 'ha estat la més laboriosa tasca poè-
tica, acomplida en aquests cinquanta anys
darrers. Paul Valéry, en el seu assaig so-
bre "M^allarmé, ha explicat com ha actuat
aquest canvi damunt la seva consciència
lírica. Vers 1889; explica Valóry, una esti-
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oració poètica èra preponderant al seu es-
perit: la idea de perfecció. Mallarmé, però,
£rapà violentament i torbadorament el poe-
ta. La seva obra va dividir el món dels
humans que saben llegir. Mallarmé, en una
paraula, introdueix a França la moció d'au -
toe difícil. I Valéry no dubta. La seva obra
haurà de tenir urna vigorositat, una conten-
ció i una profunditat exemplars. Les seves
paraules inoblidables : «Le travail sévère,
en littérature, se manifieste et s'opère 5ar
des refus. On peut dice qu'il est mesuré i5ar

Charles Baudelaire

le nombre des refus. Que si l'étude de la
fréquence et de l'espèce des refus était pos-
sible, elle serait une ressource capitale pou»
la connaissance intime d'un écrivain...» No
ens podem estar de continuar .aquestes pa-
raules exactes i clares : «La vigueur des
refus, la quantité de solutions que i'on re-
jette, des possibilités que l'on s'interdit, ma-
nifestent la nature des scrupules, les dégrés
de conscience, la qualité de l'orgueil et mé-
me les pudeurs et divers craintes, que
l'on peut ressentir a l'égard des jugements
futurs du jublic. C'est en ce coin que la
littérature rejoint le domaine de l'éthique.n
Repetim aquestes paraules ; illenoem-les al
vent. l Es en aquest punt que la literatura
té contacte amb l'ètica.»Conservem el to
d'aquesta exigència i projectem-la damunt
lee obres d'avui. (Poètiques i no poètiques,
l'actitud ha d'ésser •captenida amb idén-
tica rigor.) Tota obra que no posseeixi un
mínim de refusaments, o una absència de
concessions, haurà d'ésser considerada com
immoral.

El concepte de poesia té ara un sentit
esportiu, de gaudi personalíssim, de gim-
nàsia mental. eUn poème — deixem parlar
encara a Valéry — doit étre une f éte de
l'Intellect. Il ne peut Ptre autre chose.0 IEs
a l'extrem .màxim del subjectivisme; un
lliure joc de mecànica espiritual.

De Baudelaire -ençà, 1a línia d'evasió s'ha
remuntat en l'aire, i ateny els límits de
l'irrespirable. IEl panorama és immens
hom no pot pas, perd, precisar el contorn
de les coses emboirades. 'La nau lírica-
sembla--.ja no pot pas pujar més amunt.
Caldrà .preparar el descens, precisar els re-
torns, manipular les vàlvules exactes per-
qué el .gas ino fugi massa de pressa? Ens
hem sentit embriacs de llunyanies i ara ens
cal un sever contacte de les coses. En el
límit del buit o arran de terra, la posicid
té perills considerables. Ara, com sempre,
però, la responsabilitat — i La glòria — de
les aventures líriques pertany , íntegrament
al pilot dels somnis : al poeta.

GUILLEM DIAZ PLAJA

NOVETATS

EN CAMISES

Jaume I, 11
Te1èf.11655

Jacob Wassermann — autor del qual al-
gun dia o altre veurem una traducció cata-
lana —fia publicat un Art de lo Narració
que no és pas un tractat teòric, sinó un

llibre tan ric d'idees com d'imatges. Was-
sermann posa en presència dos personatges,
e1 Vell i el Jove. IEl jove, que cerca el seu
camí i el seu estil, discuteix l'existència de
les ;lleis de 'la literatura : «Si una forma
d'art no m'és suficient pel que vull dir, que
eixamplin aquesta forma.n Però el Vell, al
qual una llarga experiència literària ha per-
mès de conèixer els secrets de l'art, sosté
que aquelles lleis són reals i .posa llur ori

-gen en e1 sentiment•humà.
El Veli també creu : «El paisatge sorgirà

per ell mateix en la fantasia del lector';
com menys en parlaràs, amb més força se'l
representarà la fantasia del que llegeixi.»
Tampoc, segons el Vell, cal triar un tema.
«No és pas el narrador qui tria el tema,
sinó aquest el qui tria el narrador, l'agafa
i li cau damunt com un llamp.»

Cinc anys més tard, els dos interlocutors
es tornen a trobar. El Jove és un escriptor
cèlebre, però el Vell l'acusa de satisfer els
seus lectors, i no .pas satisfer-se a si ma-
teix. El Jove declara que ha cercat ende-
bades les lleis de què li havia parlat el
Vedi. «Cada vegada que en volia aplicar
una, se'm desfeia com fum. N'he conclòs
que no hi ha altra llei sinó la que interpre-
tem amb la puixainça de la nostra obra...
La inspiració que porta al trebail no ós el
desig de fer alguna cosa, sinó una inquie-
tud profunda i més i més creixent : com si
un ésser amagat en ami aspirés a conèixer-se
ell mateix, per al qual la meva obra no és
més que el mirall en què pot mirar-se i hi
troiba una satisfacció i una alegria tant més
gran com millor 'hi veu la imatge de la
seva desesperació antiga.»

«Això—replica el Vell—és un .art d'estats
d'ánima, impossible d'arribar a 1'ohjectivi-
tat.o Precisament això és e1 que admet el
Jove : «No provo pas de donar un seguit
de fets exteriors, sinó la confusió dels fenò-
mens -interiors ; la meva ambició no és pas
la de nuar i desnuar fils. No vull pintar
tempestes, sinó com es congria la tempesta,
l'atmosfera d'un dia ple de pressentiments,
tot el que la precedeix, tot el que em té la
responsabilitat. Renuncio als incidents va-
nitosos, busco el petit dolor que arrossega
l'ànima cap a la ruïna, sota mil aspectes,
i amb tot això vull fer una gran harmonia,
relligar les melodies escampades en una
melodia infinita.,

Obres d'Arquitectura, Escultura,
Pintura, etc. Antic í modern

JlL l i bres d'r^ BANYS NOUS, 5
C.	 f1	 Telèfon 20542
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LES MÉS BONES
LES MÉS BARATES

E. Vehíls Vidal
32=Avinguda Poríal de ]'Angel=34

' 7, Plaça Uníversítat, 7
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El joier reconeixent el bandit cèlebre. 

No em podríeu robar la botiga? Tot el
barri es pensa que només tinc joies falses.

.	 ..	 _ .	 (Punch,.-. I atrdres)

Taula per a màquina
Núm. 173

Amb arxiu de cinc cubetes, o bé arxiu -pape-
rera i un caixó, mida 100 x 50 .. ptes. 75

Núm. 11
Amb caixó i post 80 x 50 ..... ptes. 32
POPULAR, caixó i post 75 x 45.. ptes, 25

MOBLES ALTABA
Tallers, 29, 31 i 71

Magatzem; Corts, 522 - Telèfon 17.745
BARCELONA



LA M ÚSICA

Arfliur Rubinsfein
Com cada vegada que aquest eminent

pianista fa la seva aparició a Barcelona,
la sala del Palau de la Miúsim Catalana
vplegava dissabte passat un públic nom

-brosissim, com només sol veure's congregat
molt ,poques vegades a la temporada, donat
el tomb que van prenent les circumstàncies
de la vida musical barcelonina en l'ac-
tualitat.

No cal dir que tractant-se d'Arthur Ru-

,-

binstein, les actuacions del qual tenen sem-
pre un interès excepcional, la gran afluèn-
cia de públic és molt natural i perfecta-
ment justificada.

Davant d'aquestes sales brillants i plenes

timbre, la disposició i e1 lligam harmoniós
dels diversos plans sonors, l'aplom en la
manera de bastir la composició, tot està
resolt amb un art consumat i un concepte
justíssim de l'obra.

Al costat d'aquestes obres que ocupaven
la part central del programa, figuraven en
la primera la Tocatta en do de Bach-Bu-
soni, tres Estudis i el Scherzo en si bemol
de Chopin La part final, closa amb les

magnífi ques pà^i,nes del Petrux-
ka de Stra v' isky, comprenia
com a novetats Sis peces balcà-
niques de Tajcevic i tres Mazar-
kas de Gradstein. Les peces de
Tajcevic, agradables de color i
interessants pel sabor ètnic molt
pronunciat de l'element melòdic,
continuen amb criteri personal
la direcció marcada per la pro-

• ducció pianística de Bartók en-
tre l'AAegro barbaro i les dan-
ses romaneses, aproximadament.
Hi ha la mateixa tendència a
tractar el piano a guisa d'instru-
ment de .percussió, amb ritmes i
contrastos cantelluts, i l'escrip-
tura també hi és consemblant,
encara que més primitiva, sdbre-
tot a la mà esquerra, on les quin-
tes de «cornamusa» arriben a en-
gendrar certa monotonia. Les
Mazurkas de Gradstein, més den-
ses musicalment i molt nobles de
tenue, són una bona mostra de
l'expressionisme cromàtic carac-
terístic d'una part important de
la producció dels joves composi-
tors russos actuals.

Rubinstein	 interpretà	 totes
aquestes composicions d'una ma-

-.--- 
O_

	 , rera magistral. Constantment
ovacionat per un auditori fascinat

pel seu art incomparable, es veié dbligat a
donar encara fora de programa Navarra,
d'Albèniz; la Danza de la Molinera, del
Tricorni, de Falla, i el vals en do diesi
menor, de Chopin.

Camila Quiroga és, com tants altres ar-
tistes argentins, d'ascendència italiana. 'El
seu veritable cognom és Passera i el d'ara
és el del seu marit. Les imatges de la vida
de Camila Quiroga es succeeixen com en
un film d'avantguarda : precipitadament.
Inicia la seva vida artística al costat de
l'actor espariyol José Tailaví, que la tingué
com una meritòria aprofitada. Es marida i
comença amb Hèctor Quiroga, que llavors
encara era actor, una tournée per l'inte-

ar `

de gom a gom, però, no ens podem estar ROBERT GERHARI) r
de constatar .amb •certa inquietud com aquest
espectacle	 contrasta	 amb el	 fet d'haver-se Comitè d'infereanvi musical
extingit diverses associacions de concerts de París=Barcelona«càmaran	 durant	 aquests	 darrers	 anys,	 o
amb les di-ficultats econòmiques amb què es Com a resultat de les gestions que dins
debat l'organització dels conoerts simfònics el nostre medi musical ha vingut realitzant
de l'Orquestra Pau Casals, per exemple. recentment	 M.	 Carol	 Bérard,	 el conegut

No és ara, certament, el moment oportú musicògraf	 franoès,	 director de	 la	 Revue
d'esbrinar les causes que ens han portat a

]nternationale de Musique et Danse i secre-
aquest estat de coses alarmant. Però val la tari	 general de	 l'Urdon	 des	 com25ositeurs
pena d'anotar un fet que les circumstàncies frarts,	 podem	 saludar avui	 la naixença
ens tornen a posar davant dels ulls amb d'un organisme que destina les seves acti-
una llum més crua que de •costum. \fitats	 a	 fomentar	 un	 intercanvi	 musical

ehem de dir res que no hagi estat dit
j

No entre París i Barcelona.
a sobre la porsonalitat illustre de Rubins- Llençada	 la	 interessant	 i	 oportuníssima
tejo, un dels pianistes més coneguts i més idea d'aquesta recíproca aproximació de les
estimats	 a Barcelona,	 on	 gairebé podríem activitats	 musicals	 d'ambdues	 ciutats,	 es
parlar d'un públic pròpiament rubinsteinià. reuniren amb el senyor Carol Bérard a l'Or-

Em 'el seu recital únic de dissabte passat, feó	 Català	 er	 tal de	 donar forma con-pRubinstein i presentava un programa d'altura creta	 al	 projecte,	 els	 compositors	 senyors
sàviament combinat	 er tal de donar lloc alp Lamote de Grignon (pare t fill), Joaquim
més impressionant desplegament de les se- Zas acois, Joan Llongueres, Jaume Pahissa,
ves	 facultats	 pianístiques	 veritablement es- Joan Manén, Francesc Pujol, Frank Mar-
tgpendes. shaill,	 Robert	 Gerhard,	 Baltasar	 Samper,

La part de mecanisme de la sev.a exe- P.	 Antoni Massana,	 Cassià Casademont,
coció és una cosa de la qual només es pot Catasús, Antoni Català, els senyors Joaquim
parlar amb superlatius. Però el mateix do- pena, secretari de l'Orquestra Pau Casals
mini esbalaïdor que ell té del teclat sembla Enric Ainaud i algu!ns crítics musicals. En-
embriagar-lo	 per moments.	 Són,	 natural- iaren la seva adhesió els mestres Pau Ca-
ment,	 els moments menys purs. IEs ales- sals, Lluís Millet	 Agustí Grau, V. M. 	 de
hores	 quan	 sobtadament	 s'embala a fons Gibert, (Enric Casas, J. Salvat i el senyor
de tren, amb unes acceleracions que us fan M.	 Clausells	 secretari	 de l'Associació	 de
aguantar l'alè i us converteixen el paisatge Música oda Camera».
musical en	 una	 taca	 grisa,	 allargassada	 i Els reunits designaren els senyors Carol
esborradissa. Bérard,	 i en representació dels músics ca-

E1 que és realment prodigiós en Rubins- + talans, els	 senyors	 Joaquim Pena	 i Enric
teia és	 el seu	 sentit del color pianístic, la Ainaud per a redactar	 les bases del nou
seva riquesa	 de	 gradacions de timbre,	 la organisme i procedir a la constitució d'un
plasticitat	 i	 transparència	 d'una	 veritable comitè que tindrà cura d'endegar les seves
+uinstrumentació» manual, que d'un instru- ,activitats.
ment monocrom com és el piano, en tareu No cal dir que la tasca d'aquest orga-
un joc de registres que diríeu inexhaurible, nisme	 (pot	 tenir	 una	 transcendència	 sin-
El	 seu	 toucher	 té	 una capacitat de dife- guiar, i que la doble finalitat que persegueix
renciació	 fabulosa.	 Les	 mateixes	 octaves _donar una	 representació més nodrida i
agudes	 de	 l'instrument,	 que	 són les	 que més idònia	 á la producció francesa en la
tonen el so més rígid i menys modulable, vida musical de la nostra ciutat, i treballar
agafen	 sota	 les	 seves	 mans	 una	 riquesa per la difusió sistemàtica de la música ca-
inoïda de matisos. talana a França—ha de despertar el més

Fer això	 Rubinstein	 excel• eix	 particular- gran interès i la més viva simpatia entre
ment en	 obres com les peces de la suite nosaltres.	 Felicitem cordialment 	 els	 inicia-
Ibèria,	 d'Albèniz;	 les	 danses	 d'El	 amor dors de tan oportuna empresa i fem vots
brujo,	 de	 Falla,	 o els	 fragments	 de	 Pe- perqué	 l'èxit	 més	 complet	 acompanyi	 les
truxka, de Strawinsky, en les quals el color seves	 activitats.
i la instrumentació temen una importància
de primer ordre.	 La versió que dóna de
les dues danses de Falla, sobretot, és d'un Aquesf número ha passat
refinament i	 d'una	 qualitat	 pianística	 im-

laponderable.	 El	 caràcter	 i	 l'estilització	 del per	 Censura

AVUI : Tarda, sesió única, a dos

T	 quarts de cinc • Nit a les deu4	 ^
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EI film que té tota la grandiositat de la Naturalesa

LES ESTRENES

A. Roure; "Bernaf Xinxola"
(Teatre Espanyol)

:El teatre d'Alfons Roure, si més no, és
abundant. Abasta, gairebé, tots els gène-
res : sentimental, drama, comedia de cos-
tums retrospectives i sainet. Aquest darrer.
és el més conegut.

Del sainet en té un concepte estrafolari.
Creu — i ham diria que ingènuament 

—que és una barreja d'elements melodramà-
tics i de pintoresc, agafada per la punta
dels cabélls.

Del melodrama n'utilitza un sol aspecte
el de l'honradesa de les dones. Del pinto-
resc, un altre : les festes de carrer. Amb
aquests dos únics elements ha bastit tat un
teatre. Per això les seves obres resulten una
repetició, les unes de les altres, de tema i de
tècnica.

A aquesta visió limitada correspon una
manca accentuada de finor, en el llenguat-
ge, en la manera de tractar l'element pin-
toresc, i una marcada afició als xistos de
gust dubtós.

Un sainet d'En Roure us fa l'efecte d'un
de 1'Arniches, però girat del revés, desdi-
buixat i borrós.

En general, hi manca sentit humà. Tant
en els moments dramàtics com en els cò-
mics.

En les seves mans, l'amor de mare, que
és un sentiment molt respectable, queda ri-
diculitzat. (Exemple, La lleona. 1 l'honra-
desa, en canvi, estrafolària. Les seves do-
nes, honradíssimes, acaben amistançant-se.
Això, tanmateix, resulta uin •concepte força
especial de l'honradesa.

Ara ens ha donat Bernat Xinxola. 'Com
altres obres seves, tamibé vol ésser l'exalta

-ció d'una figura i d'una época. I com aque-
lles igualmènt, en resulta una ridiculització
grossera i matussera.

Si fos a través únicament d'aquesta obra
que ens haguéssim de formar una idea dels
revolucionaris r de les barricades del 70 i
dels líders republicans, com hi ha Déu que
ens faríem—i això rho diem amb la mà da-
munt del •cor—del partit centrista demà ma-
teix, sense ipensaranos.hi gens ni mica. Allò
és una 'barreja de galifardeus afamats i de
taram,banes. Nosaltres en tenim un .concep-
te molt diferent i no ens hauríem atrevit
pas a tractar-los de la manera que l'autor
ho ha fet. Hauríem anat amb bon xic més
de compte.

Això quant als tipus, tant els principals
com els secundaris. Pel que fa referència a
l'ambient, al reflex de l'època que conté
l'obra, cal dir que tot es redueix al següent
a la decoració del segon acte, que vol repre-
sentar ]'antiga Plaça del Pedró ; a dos com

-parses que van disfressats de milionaris i
fan sentinella al peu d'una barricada feta
de taules i cadires i un somier—deu ésser
de l'època—, i que, de tant en tant, hom
sent -ori^dar «Mori Espartero !» A res amés.

Tot el que fan i el que diuen els perso-
natges ho podrien dir avui mateix. No té
res a veure amb 'el que passa a l'obra.

El primer acte passa a l'interior d'una
fusteria, l'ama de la qual és Bernat Xin-
xola, republicà i dipositari dels cabals d'una
Junta Revolucionària. Hi ha 'barricades pels
carrers, però, tot i això, entren a la casa
els repartidors del pa, de la carn i del carbó.
No és .gens estrany ; en aquella època aquests
industrials eren valents.

IEl segon passa a la Plaça del Pedró, amb
barricades a les cantonades i milicians que
fan sentinella. .Em aquestes circumstàncies
fan ball a la .plaça, sense témer .per res a
les bales dels soldats d'Espartero. 1 és que
la valentia era un costum de l'època. De
passar ara, ens estranyaria molt que la gent
no es tanqués a casa.

I el tercer passa pels volts del Tibidabo.
No sabem si la revolució encara dura o no.
Però ens assabentem que Bernat és a la
presó i veiem tots els personatges dels ac-
tes anteriors, que es troben, disposats a ce-
lebrar una fointada. L'autor ho aprofita per
a fer xistos equívocs. Arriba Bernat, allibe-
rat, i tothom crida visques. 1 cau el teló.

1 ara, què ?, dirà el lector. Doncs bé : que
davant d'aquesta obra ens quedem perple-
xos. No sabem encara qui és En Bernat.
Xinxola. Si el personatge que el represen-
tava c l'autor de la comèdia.

JAUME PASSARELL

Teatre Català Novetats
Companyia catalana, direcció:
CARLES CAPDEVILA

Avui, diada de Sant Josep. A dos quarts de quatre

LA VENTAFOCS
de FOLCH i TORRES.—A tres quarts de sis:

La perla negra í
El tríomf de la carn
Nit, a les 10, repetició del benefici GALCERAN

4 actes de rialla continua:

EI casament de conveniència

i	 El pintor de miracles
Demà, reestrena de Pobra mundial:

L'ADMIRABIE CRICHTON
Es despatxa a comptaduria

Teatre Català ROMEA
Companyia catalana VILAeDAVI

Avui, dijous, tarda, a les 3,30: el soro-
llós conte per a infants:

ELS TRES TAM BORS
A les 5,45 tarda i 10,15 nit: La comèdia

en 4 actes de Ch. Meré, versió catalana de
s. Vilaregut:

LA TE2%APTACIO

Camila_Quiroga
Aquella companyia compacta i mestrívola
—amb la Mazini, amb Olarra, amb Escar-
cela, etc. — no ha estat pas encara oblida-
da. Tothom reconegué la mà mestra de Ca-
mila Quiroga en la tria d'un repertori i a
arrodonir la presentació d'un teatre nacio-
nal ; tant és així que tat i no ésser Barran-
ca abajo obra que en podríem dir de pri-
mera actriu, la va representar perquè con-
siderava que el nom de l'urugaià Florencio
Sánchez, mestre de l'escena argentina, no

podia mancar en la presen-
tació d'un teatre nacional.

Retornà a la seva pàtria.
El públic esperà d'ella una
obra feta i dreta. !Europa la
retornà, si més no, amb un
aire cosmopolita. Porta vent
de París, vent de Londres,
vent de Berlin, però ella, res-
pectuosa amb la seva pàtria,
inicià la tasca amb La divisa
Punzó, l'acció de la qual es
descabdella en l'època del
dictador Rosas. El seu autor
és Paul Gussac, un francès
argentinitzat. L'estrena d'a-
questa obra tingué lloc a
l'Odeon, teatre que és el
punt de reunió de l'alta so-
cietat de Buenos Aires i .per
on passen totes les compa-
nyies estrangeres de prestigi.
Però, gràcies a Camila Qui-
roga, l'Odeon és dedicat al
teatre argentí. Hi fa unes
quantes temporades que te-
ten el doble resultat d'aug-
mentar el prestigi del teatre
i de guanyar ella la categoria
de gran actriu. Al costat de
-les obres de González del
Castillo, García Velloso, re-
presenta	 traduccions	 fetes
amb tota cura i art mestrí-
vol ,per Joaquín de Vedia,
l'home de més prestigi de la
crítica teatral argentina i que
fou quatre o cinc temporades
el director artístic de les eam-

rior de l'Argentina, treballant per pobles,
als quals potser duia, de vegades, la prime-
ra paraula teatral.

De retorn a Buenos Aires, en l'any de la
declaració de la guerra europea, Pablo Po-
destà, el fundador veritable del teatre ar-
gentí, la contractà perquè fes en una obra
del poeta Enrique García Velloso — Los
amores de la Virreina — el paper de Vir-
reúna. La seva interpretació motivà que la
crítica descobrís • en Camila Quiroga una
actriu d'aquelles que podien influir en els
destins del teatre. Completà la seva perso-
nalitat la interpretació de la figura poemà-
tioa de Lucía Miranda en Siripo, obra del
poeta Bayona Herrera, que dibuixà l'am-
bient de l'època colonial.

Es després Roberto Cassaux — aquell
malaurat cómic argentí mort sobtadament
quan •preparava .amb una illusió considera-
ble el seu primer viatge a la península 
qui li dóna categoria de primera actriu en
formar companyia amb ella. Però Camila
Quiroga es cansà aviat d'aquell treball ar-
tístic que endevinava inferior a les seves pos-
sibilitats artístiques i deixà Cassaux per a
estrenar, altra volta en companyia de Pa-
blo Podestà, Con las alas rotas — l'obra
que ha posat darrerament en el Poliora-
ma—. Com que l'èxit assolit fou gran, i el
pWblic i la crítica veieren en ella una actriu
feta i pastada, es decidí a formar pel seu
compte particular i debuté al Teatro Liceo.
Féu brillants temporades, esdevingué l'ac-
triu dilecta del món aristocràtic ; inicià les
seves correries pel món, que ja no es detura-
ren gairebé. Féu la seva primera tournée
per Amèrica i trobà aplaudiments i fortu-
nes a Mèxic,, Colòmbia, Equador, Perú,
Venezuela. Davant d'aquell èxit tornà a
Buenos Aires, ja amb el ,projecte de venir a
Europa i tothom recorda carn fa onze anys
actuà a París, a Barcelona, a Madrid.

Banc de Catalunya
El Consell d'Administració del BANC DE CATALUNYA, en la seva

reunió del día 6 del corrent, fet ús de les facultats concedides per la Junta
General de senyors accionistes, ha acorclat posar en circulació la resta de
les accions que té el Banc en Cartera, o siguin 20.000 títols.

Ensems el Consell ha acordat concedir als senyors accionistes el dret
preferent de subscripció de les accions, a ta6 d'una per cada quatre accions
que pos. eeixin, el qual dret de subscripció podrá utilitzar -se contra pre-
sentació del cupó numero 23 durant els dies compresos entre el 20 t el
25 del corrent.

El preu de cessió de les accions per als senyors accionistes serà el
de i i, %, o sigui 5 70 pessetes per títol, amb cupó núm. 24, o sigui amb
dret a participar en els beneficis corresponents a la totalitat de l'exercici
corrent.

Passat l'esmentat dia 25, el Consell cedirà les accions no subscrites
pels senyors accionistes, atenent les peticions que té rebudes.

La qual cosa s'anuncia per a coneixement dels senyors accionistes i
als efectes consegiients.

Pel Consell d'Administració: El Presiden, RAMON ALBO 1 MARTI;

el Secretari, PERE COROMINES Y MUNTANYA.

FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Unió de Fotogravadors
Casanova, 160-162 : Telèfon 77406

F. M.



DEL NOSTRE PROGRAMA , DE DEMA

Josef v nSternbergo
L'exemple d'un Sternberg, imposant la que aquesta independència li és absoluta-

seva obra tan ràpidament a l'atenció i ad- ment imprescindible per a crear.
miració de tothom, és un cas a considerar,	 La llei de la xurma, La redada, Els dots
dintre la història del cinema. Abans de La de Nova Yorh, L'àngel blau i El món con-
llei de la xurma, i d'això fa només tres tra ella : cinc títols q ue són altres tantes
anys, el seu nom era absolutament descose- obres a senyalar entre les obres mestres més
gut. Fins aquella data no havia pogut ecu- destacades del cinema fins al moment.
tar sinó un sol film, el qual, per altra 'banda,	 Les ànimes banals, anònimes, no l'inte-
fou condemnat a una circulació restringida.	 ressen. La pendent del seu esperit porta la
Fins aquella data, la seva vida no havia seva atenció vers les persones fortament

Josef von Sternberg a casa seva

SONOR

El musîc-hall sota
M

els "suolights"
Era fatal que els primers fruits de l'a-

liança del so amb el cinema fossin els films
d'ambient de music-hall. Eren els escenaris
de revista i de varietats els que de moment
oferien a les cases productores l'estoc més
atractiu de músiques, de cançons i de pa-
raules. A la vegada, s'havia trobat el pro-
oediment de posar a l'abast de totes les
fortunes el treball de les estrelles del gè-
nere : Chevalier, AI Jolson. A les ganyotes
crescudes en els terrenys del Broadway,
abonats amb dòlars, ara, gràcies al cinema,

que en els instants confosos de l'eclosió del
mou cinema podia esdevenir una exce•lent
matèria d'estudi per als experimentadors.

Posseeix el music-hall ressorts d'efecte
segur. El moviment endimoniat de les girls e
ritmat amb el soroll del jazz, és quelcom
que sempre produeix en l'espectador—vul-
gui o no vulgui—una reacció instintiva o
si es vol, orgànica . Quins no seran, doncs
els efectes dei ritme del gest i de la mó.
sica acoblat al ritme arrossegador del ci-
nema? Voleu una troballa més important

en la naixença del film so-
noC?

Era aquest el viarany 4ue
havia de cercar el cinema
desorientat en els imextrin-
cables terrenys que li han
esat oferts .per la ciència
creadora. En lloc de pian-
tar-se en l'escenari de re.
vista i filmar sense solta el
primer que se li posava al
davant, havia de dur a ter•
me una labor depuradora;
del music-hall, assimilar-ne
només els elements essen-
cialment fotogènics i fono-
génics, deixant a retó tot el
cartó i tota la llustrina, i
amb elles totes les repu-
tacions fetes, les quals, en
contacte amb l'argent de la
pantalla, s'han volatilitzat
rápidamen.

Una vegada més ha estat
el gran públic qui ha senya-
lat al cinema' el boa camí.
La gent ha badallat, i de
vegades fins i tol ha arribat
a indignar-se davant dels fa- -
mosos barítons i els no
menys famosos tenors, en-
gegant llurs àries i roman

-ces en mig de d'elicadíssims
paisatges teonicolor, iEls di-
vos han caigut víctimes del
primer pla, el qual ha traït
tota la ridícula afectació de
llur cara i de llur gest. Les
cruels làsnpares dels estudis
cinematogràfics han posat al
descobert el pòsit de grotesc
existent al fons del fàcil sen-

timentalisme, que manegen els histrions
amb la complicitat de les bateries elèctri-
ques dels escenaris.

En canvi, e1 mateix públic ha estat sem-
pre sensible a les evolucions de les giris,
en blanc i negre, i ha celebrat sobremanera
els ràpids desplaçaments de la càmara cine-
matogràfica, oferint als espectadors snespe- .,
rats i sorprenents punts de vista—prerro-
gativa exclusiva del cinema—, inaccessibles
als ulls del públic assegut en les butaques
del Moulin Rouge parisenc í altres cate-
drals del gènere.

Es de preveure que una vegada el cinema
sonor hagi .passat aquesta mena de xaram-
pió que l'ha pres en la seva infància, sabrà
administrar discretament el musi•c-hall. Lla-
vors, les fràgils noies, les fin(ssimes balla

-rines i els graciosos excèntrics tornaran a
gaudir de les simpaties dels esperits sensi-
b1es, que l'excessiva dosi actual ha estat a
punt d'alienar-los.

—el music-hall—d'una aguda fotogènia, i 	 A. A.

Paramount giris

els era donat de florir en els humils tes-
tos de les sales d'espectacles provincianes.
Triomf de la fabricació seriada! Demés,
entremig de les giris, les estrelles i 11urs
manàgers, era facilíssim brodar un argu-
ment sentimental, d'aquells que arriben in-
defectiblement a1 cor del públic, i dels quals
hom pot dir que mai no fa!Ilen.

La pluja de chansonniers, excèntrics i
ballarines ha estat una cosa seriosa. Da-
vant del xàfec hi ha hagut qui ha excla-
mat «prou! )) , fent vot d'allunyar-se com de
la pesta dels locals on fossin presentats films
d'entre bastidors. IEl crit, però, no ha arri-
at pas a les orelles dels magnats del cine-

ma americà, i sembla que els temes de mu-
sic-hall, alternant amb des operetes filma-
des, continuem ara per ara agavellant la
preferència de les càmares i dels micrò-
fons.

I ésllàstima, car per la continua i inhà-
bil repetició s'exposen a espatllar un tema

Avía!
tornareu a veure í sentir a

Jeannetie
Mac Don aid

junt amb John Garrícn
í Robert Chísholm, a

LA NOVIA 66

superproducció de
Arthur Hammersteín, pels

Reportatges i Documentals

(Studio Cinaes)

LIDO CINE
presentarà en sessions úniques de tarda i nit

dilluns z3 de març

La pE opeya
del "Everest"
Voyae au Congo
(Viatge d'André Gide i Marc Allegret)

Butaques a 2 pessetes

MOGADOG°3
presenta demà, dia 20, a les deu de la nit, al ¡'

©liTa lec r v

DDb lüx© d© dat	 0Dlld^rrû
Un film de STAN LAUREL i OLIVER HARDY:

d^D ©gO©
Un document:

I c rï d°e pa ^a V F irIy/^
Un film de STERNBERG:

CO Món ©Olt p ^ c^0D^a
amb Esther Ralston i James Hall

Butaques: 2 pessetes. Especial: 1 pesseta
l: .

estat sinó un constant rodar ,pels studios
americans seinse defallir mai en la seva
obstinació coratjosa per arribar on volia i
on a la fi arribà, .per fortuna nostra.

Ningú no tenia la més mínima prevenció
favorable envers aquell film que consagrava
George Bancroft i Evelyn Brent ensems que
commovia violentment el gènere policíac, 1

Esther Ralston en «El món contra ella

per això l'èxit franc, unànime, l'entusias-
me provocat por La llei de la xurma, diuen
millor que cap comentari el valor d'aquell
fi}m que ens revelava de cqp i volta una de
les més remarcables figures del cinema, el
nom de Josep von Stern'berg.

Stenberg ha triomfat plenament . Digueu
-me, si no, quin altre exemple trobaríem

¡d'un director que, cosa ell, pogués presen-
tar una carta de servei tan honrada com la
Seva. Excepció, naturalment, de Chaplin,
a qui cal considerar sempre fora de con-
curs.

Examinant, àdhuc superficialment, la seva
obra, es descobreix que l'autor és un home
gelós per damunt de tot de la llibertat, i

marcades pel sofriment i també vers aque-
lles que es manifesten amb una gran pui-
xança instintiva. L'es ipectaele de la vida —
sia en blanc, sia en negre — l'apassiona,
però l'espectacle de la vida vehement, in-
tensa. E1 seu esguard conserva en la seva
aparent fredor, urna lucidesa penetrant que
llustreja tota cosa de poesia .dolorosa en la
seva humanitat .

Segurament, en el fons, és un malenco-
niós, un artista racial, que s'interessa, sen-
se afany de mesclar-hi pee res protestes ni
planys, .per l'espectacle absurd de les exis-
tències que roden a la deriva, de l'herois-
me més estèril a l'abisme més negre i ab-
jecte.

*sv

En El món contra ella ,brillen sense tares
les qualitats de Sterinberg. Mestratge ab-
solut en l'aspecte tècnic. Ciència de les
llums, que tothom ha admirat en Els Bocs
de Nova York, Ordenació rítmica i simfò-
nica de les escenes, les quals es resolen en
imatges, totes elles plenes de sentit, rigo-
rosament connectades amb .aquell talent sin-
tètic que construeix amb urna sèriè de visions
parcials una situació dramàtica iprecisa.

Psicologia profunda i minuciosa. Només
un artliterari ben avançat podria tractar de
suggerir aquestes coses. Realitat dels ca-
ràcters, dels actes i dels mòbils que en
l'invisible de les ànimes precipiten els esde-
veniments. I cada personatge, .una creació
típica, de cap a peus .present, amb la més
punyent sensació de realitat.

Coem que l'acció es situa en la Viena d'a-
bans de la guerra, l'autor s'ha lliurat a un
treball de reconstrucció histèrrica, ,per evo-
car l'ambient avui desaparegut, i no és pre-
cisament això .un dels aspectes menys inte-
ressants del flrn.

El món contra ella, fet, com deia al prin-
cipi, amb un perfecte esprit lliure, no pot
encarar-se amb un póblic distret. Es d'a-
quells films cspecialment dedicats als espc-
rits atents i sensibles a aquesta classe d'o-
bres que tenen com el caràcter íntim de la
confidència i que ens porten un missatge
ple de veritat sobre 1a nostra vida. Un film
que ens rescabala de tantes misèries com
ara malmeten la fesomia del cinema.

J. PALAU

PANORAMA
Sfudio Cinaes

En gla seva darrera sessió, Studio Cinaes
presentà dos films importants. Un d'anglès
La confidència, d'Arthur Robison, i un de
francès : Els dos tímids, de René Clair,

La confidència .és el millor film que hem
vist sortit d"Elstree. Més interessant que tot
el que un Eiohberg i un Dupont han realit-
zat a11í mateix.

Els gourmets de la fotografia han pogut
veure el film amb una admiració mai inter-
rompuda. No fóra just, perd, reduir l'as

-sumpte a una més o monys enginyosa in-
triga, per bé que tots hi hauríem guanyat
si el film no es prolongués tant i no acumu-
lés tantes intrigues en l'espai de la seva du-
rada . Per què no acaba després de la bella
escena que té lloc en el vestíbul de l'esta-
ció? La continuació ino repeteix sinó el que
ja havíem vist, encara que potser no sigui
correcte escriure vist, tractant-se d'escenes
absolutament diferents, la qual cosa fa que
visualment 1'espectacle es mantingui sem-
pre interessant.

Hem retrobat Lars Hanson i Lya de
Putti amb la mateixa ibona impressió que
ens deixaren en famoses interpretacions que
no cal recordar, tan presents estan encara
en la memòria de tots.

Si aquest film s'estrena públicament tro
-barem ocasió de parlar-ne amb més extensió.

Amb Els dos tímids, René Clair, no fa sinó
guanyar-nos encara anés la simpatia i l'ad-
miració que la seva tasca ens inspira.

No sabem fins a quin punt la gent remar-
ca el que 'hi d'original, de personal, en una
comèdia com aquesta, que ens hauria vingut
a recordar El capell de palla d'Itàlia, si és
que l'haguéssim oblidat.

Tota la iprimera meitat val .per una ex-
cellent monografia ps icològica sobre la timi-
desa, tan exacta i minuciosa és la notació
de les manifestacions d'aquesta tara. Des-
prés, abandonem el terreny de l'observació
per entrar en els dominis d'una franca exa-
geració, que no fa sinó posar la més aguda
comicitat en aquesta comèdia provincial ex-
traordinàriament arrelada en el país del qual
expressa les essències primordials.

Films francesos, eminentment francesos,
els de René Clair. Abandonant el to de farsa
graciosa amb l'estil voluntàriament arcaic,
i deixant-se temptar per l'ambició i la recer

-ca del verisme entorn del qual gravita l'èxit
del cinema americà, René Clair no pot sinó

.despullar-se del que el valora més. Sous les
Coits de Paris està ibé, qui en dubta, paró
trobem els seus dos films anteriors anés in-
dependents, i .per això més interessants, per
tal como ino deuen resa ningú.

Estem segurs que Ritmes lluminosos, tot

Lya de Putt

i anar signat per dues firmes, Francis Bru
-guière i Oswell Blakeston (i si comptem el

músic, Jack IEilit, tres), deixà a tothom ab-
solutament escèptic.

En canvi, Joc de capell, de Hains Richter,
divertí de debò. Amb uns quants trucs pri-
maris de camera, l'autor aconsegueix alterar
la lògica material que ens govenna i crea
moviments força graciosos.

COLISEUM.
Ramon Pereda í Rosita Moreno

ARTISTES ASSOCIATS

AVUI
"El Dios del Mar"

Es un fi lm AARAMOUNT

GRANS NOVETATS EN

CORBATES INARROOABIES

1
Jaume 1, 11

Telèf.11655

SEVILLA DE
MIS AMORES

1

ti

Juan deuioservunmocifo despreocu podo ...,^
harto eldioque conoció u fi/ariaConsuelo

Delíciosa música del compositor
europeu RUDOLF FRIML

AVUI ESTRENA!
PROGRAMA SELECTE
a les 10 de la nit

L^ ^J ^ 111C L^ L^ L^l^l `^J
G°3lVALC̀  ^S
Per HELEN TWELVETREES

i FRED SCOTT

¿Qa6c^B^ dó^p^n'?
Per MARGARET LIVINGSTON

Dues magnífiques pro-
duccions sonores

P. D. C.

Exclusivas . CINNAMONO FILM - Balmes, 51 pral.



PASTILLES ASPAIME
GUAREIXEN RADICALMENT LA

TOS
PERQUE COMBATEN LES SEVES

CAUSES;

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

COMPOSICIO:
Sucre, Ilet, b., 5 ctgs.; ex-
treetr fegdèssie, 5 ctgs.; ex-
tracte dlecodi, 2 milg„ ex
tracte medul'le vaca, 3 mili.;
Gumenol, á milg.; sucre men-
toanisset, quantitat suficient

per a una pastilla.

1 LES ARTS ^* DISCOS]
S. Sanpere_i Miquel DIBCOS

ARQUITECTURA BARCELONINA

La cara í la creu intentaven reconstruir la seva història.	 En
LES DARRERES NOVETATS

opinió d'En Sanpere no hi havia cap activi- Mendelssohn,	 Fautor	 d'obertures	 que
tat	 anés	 malagraïda	 que	 la	 d'historiador. ben aviat han estat populars arreu per la
Sempre	 més	 recordaré	 aquesta	 entrevista forma brillant en què són escrites, mo sovin-
de dues hores. Després de dir-me això, En teja en els programes de discos, i és estrany,Sanpere, com avergonyit d'haver-se confes- puix aquestes obertures es fan indispensa-sat a un adolescent, passava a tractar-me bles en els concerts. La que avui es publica.coma una criatura.

Afortunadament no va trigar a sortir el
Ruy Blas, no tan coneguda .potser com La

veritable	 Sarnpere,	 i	 tot	 mirant	 retaules	 i
bleer

grata de Fmgal, te, però, totes les caracte-
fent	 broma	 dels	 sants	 als	 quals	 ell	 deia 4 ristiques que aviat fan arribar les obres al
cciutadans»,	 va	 sortir	 a	 parlar-me	 de	 la públic :	uns acords amples del metall que
defensa que durant la Setmana Tràgica ha- alternen amb temes de fàcil comprensió. En

aquest autor ,potser no	 s'hi trobi	 originali-
tat ;	l'elegància,	 però,	 d'aquestes	 obres

r	 ^^	 i^	 a^wn .t	 r ,•supleix aquesta manca d inventiva. Al disc,
i dirigida pel mestre Sargent, sona aquesta
obra en forma clara.

Ti1t1t	 II Una de les obres que més fama han do-
" nat a En Pau Casals és la Sonata en la ma-

. jor, per a yioloncel i piano, de Beethoven,
amb la qual aquell artista omple tres excel-

-t . lents discos. Es de les obres en la qual l'in-
tèrpret ,pot esmerçar més les seves facultats
més emotives que de tècnica, sense dir que

k i sigui una obra fàcil. 'El que sí és un seguit
- d'expressió d'expressió i delicadesa aquesta sonata,	 en

.^s	 r^' la qual el diàleg entre cls instruments està
desenrotllat amb una forma serena i apas-

i sionada alhora qualitats que es troben en
.. tots	 els	 passatges	 de	 l'obra.	 Poder	 fruirr 

en la intimitat d'aquestes obres cabdals de

t
la música de cambra és un favor més que

.	 hem d'agrair al disc, que ens acosta així a
i	

y
elles i les divulga en una forma que rara-
ment és possible d'obtenir en les audicions
públiques. Un minuet, del mateix autor, ple

í de finor,	 completa el darrer disc dels tres
b,	 ^• que ample aquesta sonata,

"	 : Per a completar el catàleg del mes de ge-
'	 `^ ner i poder ocupar-se amb més	 actualitat

dels	 altres	 discos	 publi its	 en	 ei	 que	 va
I )u,	 , d'any, ràpidament detallarem la música en-

^	 v r l registrada en diversos gèneres.
r^ 	 .	 r	 u De cinema sonor, i com a més interes-
.. sant, hi ha els discos de La cançó del Ritz,
vtr 	 ss"	 t que interpreten les orquestres de Leo Reis-

,,̂ 	 °; nan i Nat Shilkret, en els quals es troba
esmerçada la nota humorística que tant es-

- 	 ',aii cau en el jazz.	 Unes altres pellícules,	 Me-
lodia del corazón i d'altres, els fragments de

y	 '• les que interpreta l'orquestra Marck Weber,
a^ u	 ,.	 J	 n ! es recolzen més en l'ambient sentimental i

per a les quals els bons instrumentistes d'a -

Pere	 Vchdel Museu de	 i	 convertit questa orquestra, que recorda les de tzigans, 

en Saupere i Miquel són m bon element.
També l'orquestra Jack Hyltom interpre-

via	 organitzat	 al	 monestir	 de	 Pedralbes. ta dos fragments de la «Movietone Follies
Sentir parlar de	 Pedralbes	 a	 En	 Sanpere r93o,, d'un ritme força animat que aviat
era transportar-se a una mena de paradís porta l'optimisme a l'oient.
de l'art gòtic català.	 Sentir parlar 'En San- D'altre género	 són	 les	 publicacions del
pere de 1a seva defensa del monestir de Pe- ((Demon's jazz, a base de ballables de rit-
dralbes era escoltar una gesta èpica digna me espanyol, i de la banda«Los Gansosé,
d'ésser cantada en una epopeia. agrupació aquesta que, com altres similars,

Sempre més recordaré aquesta conversa. semibla obtenir el predicament del gran pú-
Ens estàvem a l'últim balcó de la Primera blic,

Som a Barcelona i parlem de l'arquitec-
tura de Barcelona. I encara cal dir que no

ppalaus ^e fàbriues
'arquitectura

 inó 
nnoble, cases 

s die s "llo -
guer. Es curiós que les preocupacions ar-
quitectòniqu es actuals s'acumulin damunt
d'aquest au de semi-arquitectura que és la
casa de pisos. Però, què podem fer-hi? Més
ens agradaria de parlar de catedrals, però
la conversa de moda reoau sobre l'esten-

dardització de les portes, sobre les obertu-
res apaisades, sobre les vidrieres de ferro,
etc., etc. Per fortuna, fins amb aquest tema
na es forçós l'ensopiment, sinó que ens és
lícit d'entretenir-nos una miqueta.

Crec que el mateix Le Corbusier, visitant
Barcelona, va declarar, en un moment d'ex-
pansió, que l'arquitectura del nostre 'Eixam

-ple li agradava molt, vista pel darrera. En
efecte; si observeu una illa de l'Eixample
per dins, què veureu? Meravella sobre me-
ravella : una construcció feta de peus drets,
o suports verticals, amb grans obertures, o
galeries de ferro i vidre — considerable-
ment apaisades. Veureu l'economia més es-
tricta de decoració i d'ornaments, i la sim-
plicitat de forma, aliada a la simplicitat de
materials. Tantes altres coses i raons per
plaure al gran amic d'aquestes raons i coses
que es diu Le Corbusier.

Però, si llevant •els ulls del pati, i sortint
del pis, abaixeu l'escala i us situeu al •ar

-rer, l'espectacle canvia formidablement.
Només el costum d'observar cada dia aquest
canvi, ens ha fet insensibles a la seva im-
mensitat. Aquelles façanes interiors deixen
lloc a unes façanes exteriors completament
antagòniques de les primeres. Res de cons-
trucció a base de peus drets — no, cons-
trucció feta de mur amb forats — res de
simplicitat, sinó ornaments clàssics o no
clàssics, decoració així o aixà, però sempre
recercada amb l'afany de complaure. iEn un
mot, un aspecte del tot diferent del que
veiem a dins del pati.

Sembla que la concepció—o explicació
—que fa alguns anys s'atribuïa a aquesta do-

ble manera de fer dels arquitectes eixam
-plistes, era que ua umançanann, en conjunt,

devia ésser considerada a la manera sartò-
ria, o sigui, segons les idees de l'art de la
Sastreria : és a dir, que la umançalnan té
un exterior bell i un aforren de simple uti-
litat. Aquesta explicació correspon a edats
monys illustrades i menys subtils que la
nostra. Ara no la sabríem admetre sense
pell de gallina.

El jac de la Providència ens ha permès
de veure, per aclariment dels nostres judi -

cis, un «nombre suficient de «mançanesn a
mig fer, on -les quals ens és dat de obser-
var, al mateix temps, la cara i la oreu, d'a-
questa arquitectura. Així la revelació del
seu sentit profund salta a la vista, iEs evi-
dent que es tracta d'una arquitectura re-
versible. Els paletes i .altra gent d'ofici,
diuen que certs objectes (una rajola, per
exemple) tenen una cara bona i una cara
dolenta. 'En l:Arquitectura de 1 "Eixamplo,

Capa dins de les umançanes» falta gent i
no quedem menys servits ni encantats.
Heus ací, senyors, la veritable arquitec-
tura de 1'oportan sme.

Crec que un parell de fotografies, que
el lector haurà vist abans de llegir aquest
article, li hauran mostrat quins bells exem-
plars de cases, ensems antigues i moder-
nes, posseeix l'arquitectura barcelonina. Co-
moditat gran és, a fe, poder mostrar a un
crftic dues fotografies del mateix immoble,
una pel davant — i, si veiem que no li
agrada, per massa clàssica—, una per dar-
rera. 0 al contrari

—Miri, senyor X, quina sublim simpli-
citat! —. diríem—. També a Barcelona
sabem de fer arquitectura moderna.

—Deploro haver-li de «dic- que aquesta
arquitectura de fàbrica no 'm'agrada—res-
pon X.

—Ah, no? —oms apressem a excla-
mar—; doncs, tingui... hi ha •hagut una
confusió. 'La casa en qüestió no es aque-
lla ; és aquesta : què li sembla?

--Maca 1a casa i de gust encertat! — diu
amablement el nostre interlocutor.

Aquesta concòrdia civil, si puc expressar
-me així, entre les dues tendències, antiga

i moderna de l'arquitectura, en una ma-
teixa casa (concòrdia, però no confusió,
.perquè una resta al davant i l'altre al dar-
rera, collaborant, però no abandonant llurs
principis dins un aiguabarreig tèrbol),
aquesta concòrdia ens fa molta d'honor.
Es flor de civilització. Les ferèategues es-
comeses d'arquitectes amb arquitectes, de
crítics amb crítics, d'arquitectes amb crí-
tics i de crítics amb arquitectes — deixant
de banda els propietaris—, no poden sub-
sistir en un ambient com el nostre. El més
gran extremisme que entre els nostres cons

-tructors es pot donar és que n'hi hagi un
que vulgui aplicar al davant allò que un al-
tre aplica al darrera. Convindrem que no
és per fer arribar la sang al riu.

Es possible que algunes persones creguin
que aquest article és simplement humoris-
ta, i que les fotografies que el fotògraf ha
pres (triades per ell, al seu gust, i no al
meu) són presentades amb un intont irònic.
He de declarar que mai a la vida no he
escrit amb més serietat ° que ara, i que
el cas de les dues cares de l'Arquitectura
que he tingut l'honor de examinar, em
sembla pràcticament interessant i, la seva
concepció, absolutament legítima.

NICOLAU M. a RUBIO
Arquitecte

Des del zo de gener al 25 de març, el
Centre d'Art Català (Fundació Cambó) de
la Universitat de París, havia donat nou
conferències a la Sorbona sobre el nostre
art antic. D'aquestes nou conferències n'hi
ha vuit dedicades a la pintura gòtica cata-
lana. Sobre aquest tema hauran dissertat els
senyor Manuel Trens, Alexandre Soler i
March, Francesc Martorell, Agutí Duran •i
Sanpere, Joaquim Folch i Torres, Hulin de
Loo, Schneider i Focillon. EI senyor Lluís
Nicolau d'Olwer ha parlat de «d'art en la
vida social catalana segons les novelles del
segle xvn, tema importantís-
sim en els estudis sobre la
nostra pintura gòtica. Els ti-
tols de les vuit conferències
sobre pintura, encara que
deixen importans llacunes,
són un excellent resum que
va des de Ferrer Bassa a
la influència flamenca.

Es una llàstima que aques-
tes conferències no puguin
ésser repetides a Barcelona.
Seria, sobretot, molt interes-
sant de conèixer les que han
relacionat la nostra pintura
gòtica amb les escoles vie-
nesa, avinyonenca i flamen-
ca, o sigui les fidels senyors
Focillon, Schneider i Hulin
de Loo, particularment les
dues primeres.

Seria convenient repetir
aquestes conferències a Bar-
celona perquè l'experiència
m'ha demostrat que, mal-
grat trdbar nos en una època
en qué tothom compra ob-
jectes antics, el desconeixe-
ment sobre arqueologia ca-
alana, i particularment so-
bre una manifestació tan
gloriosa com la mostra pin-
tura, és 'més general que
vint anys enrera. Probable-
ment, àdhuc comptant-hi tots
els antiquaris, no hi ha en
tat Catalunya una dotzena
de .persones que coneguin
aquesta branca del nostre
art ,antic. Es probable que.
Mossèn Gudiol, per raons de
salut, no hagi pogut figurar
entre els conferenciants, 	 Un Sant

Mossèn Gudiol ha viscut
una apoca en la qual aquesta
qüestió de la nostra .pintura gòtica era
un terna que, sense exagerar, constituïa
el problema més apassionant de les nostres
publicacionsartístiques. Fa vint o vint-i-
cinc anys aquest afer suscitava polèmi-
ques més violentes que qualsevol qüestió
política. Hi havia llavors tres homes que de
la pintura gòtica n'havien fet una especia-
litat. Aquests tres homes eren Salvador
Sanpere i Miquel, Raimond Caselles i Mos

-sèn Gudiol, tres homes que coneixen els
retaules amb l'olor. Actualment, l'únic es-
pecialista en el sentit estricte del mot, deu
ésser Mossèn Gudiol.

D'aquests tres homes, segurament era
En Caselles e1 que tenia més sentit artístic,
però sense cap dubte era el més mal docu-
mentat. En Sanpere, i no cal dir Mossèn
Gudiol, el superaven de molt en coneixe-
ments sobre qüestions religioses, iconogra-
fia, hagiografia, indumentària, llegendaris
medievals i pels evangelis apòcrifs i so-
bretot en l'art d'escorcollar arxiu.

Una moble emulació que, pel que jo sen-
tia a dir, consistia en una cursa, el terme
de la qual era saber qui escriuria la histò-
ria de 1a pintura gòtica, va crear una terri-
ble rivalitat entre En Caselles i !En San-
pere. Absorbit per les tasques periodístiques,
En Caselles, redactor en cap de La Veu de
Catalunya, va haver de contemplar com IEn
Sanpere publicava Los Cuatrocentistas Ca-
talanes i no va atorgar-se ja més marge
d'activitat en la qüestió de la pintura gò-
tica que fer una crítica molt dura de l'obra
d'En Sanpere, obra que va qualificar de no-
vella sabre els nostres pintorsantics. Amb
tots els seus errors, l'obra 'd'En Sanpere,
completada més tard per Mossèn Gudiol,
és la única aportació realment considerable
a la història de la nostra pintura.

La crítica d'En Caselles va perjudicar
molt l'obra d'En Sanpere i Miquel. Val a
dir que 'En Caselles era home de fòbies ter-
ribles i que, des dels punts de vista cientí-
tiic i periodístic, les seves arts no sempre
eren lleials. Fos com fos, d'aquella crítica
se'n va ressentir molt tot el prestigi cientí-
fic d'En Sanpere, i àdhuc els seus amics,
començant per Mossèn Gudiol, per al qual
En Caselles havia tingut frases que ara no
ens atreviríem a escriure ni en una polè-
mica política, desconfiava sistemàticament
de les deduccions d'Fm Sanpere.

Estic segur que En Caselles va ésser el
fel de la vellesa d'En Sanpere, i dic això
perquè en certa oçasió en què, absent de
Vic Mossèn Gudiol, vaig haver de fer-li

= els honors al Museu, em va parlar molt
amargament de la poca consideració que,
segons ell, mereixen al país els homes que

sala gòtica, un balcó que dóna al claustre
de la Seu. Teníem darrera la Santa Faç,
d'En Bermejo, a la qual En Sanpere es di-
rigia sovint durant la cohversa, com si
prengués per testimoni .aquell rostre impres-
sionant de Jesús. Entre frases infantils i
blasfematòries, Em Sanpere em va explicar
la defensa de Pddralbes feta per ell i uns
quants homes armats. Ell estava disposat a
deixar-se matar. Però el revolucionari no
venia perquè se sabia que'il Sometent de
Sarrià vetllava i que el monestir era vigi-
lat. No obstant, hi havia el perill que els
incendiaris pugessin per la banda de les
Corts, i això vá decidir Em Sanpere a orga-
nitzar la guàrdia del monestir. Parlant dels
seus passeigs pel claustre, per les habita-
cions de l'abadessa, per la cambra pintada

per Ferrer Bassa, ponderant que o'll, l'an-
tiolericalot que portava tres noms de sant)),
era I'eabatn del reial monestir fundat per
danya Elisonda de Monada, on és tan di-
fícil entrar, En Sanpere gairebé plorava,
darrera aquells lentes i aquell matoll de bar-
ba tan espès.

Ara m'adono que tot escrivint m'he des-
viat de camí i que la digressió em desdi-
buixa l'article. Però, és que m'és difícil
tractar el tema de la nostra .pintura gòtica
i no recordar la simpàtica figura de l'home
que n'ha parlat amb més emoció. Conti

-nuaré la digressió dient que l'home que es-
tava realment disposat a deixar-se matar

per evitar la destrucció de Pedralbes, bé
mereixeria que un dels caPrers •d'aquells
voltants portés el seu nom.

e. MANUEL BRUNET

J. G.

Beethoven.—Sonata en la major.—O. 6q.
P. Casals.—Cia. del Gramòfon.—DB i47
148/149.

Menndelssohn. — Ruy Blas.—Obertura.--
Cia. del Gramòfon. — AF 383•

La Canción del Ritz.—Fragments.—Or-
questres Leo Reisinan i Nat Shilkret.—Cia.
Gramòfon AE-3393.

Melodía del Corazón. — Orquestra Marck
Weber. — Cia. del Gramòfon. — AE-3395•

Movietone Follies 193o.—Orquestra Jack
Hylton. — Cia. del Gramòfon. — AE-3}o[.

raspalls per a tots els usos

articles de neteja — objectes per a presents
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dues cares són també visibles. Però, el que
és agradable és, justament, que si una de.
!es cares és bona, l'altra també n'és.

Les dues cares de la nostra arquitectura
són un orgull per nosaltres — o almenys,
una comoditat—. Ens permeten d'estar
contents, sempre contents. Que el gust re-
neixementista impera? Ens passegem pels
carrers i quedem servits. Que ve la moda
de les estructures simples i econòmiques?
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`__ Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

Bitllets de Ferrocarrils Nacionals i Es-
trangers - Passatges Marítims i aeris
Viatges a "Forfait" - Excursions acom-

panyades - Peregrinacions, etc,
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MOBILIARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre ebenista í tapís-
lee. Objectes d'art 1 de fantasía per

a obsequis. Sales d'Ex-
posicions de Belles Arts.

1

lesidg de Oràcla, !A. Telèfon l UIS

BARCELONA
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