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"La hísfòria vol que vísquem junfs
amb la resfa d'Espanya; però. la . vida
vol que en drefs -. í consideració
siguem . iguals."	 . .

De MIRADOR, 27 de març de 1930
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EL VIATGE DEL PRESIDENT DE LA REPÚBLfCA A BARCELONA

:,L concòrd 1	'	 '
ortodóxia partidista, potser ens exposaríem
a perdre-ho tot i afer el majordels ri-
dículs.	 - -

Cal no oblidar — i la és molt hàver-ho de
dir — que a Barcelona hi jha preocnpácioñs i
de caràcter social tan fortes que, en el cas
de sortir a la superfície, tots els nitrès pro-
blemes polítics quedarien seta la, t^aúlà. 1,

 MIRADOR INDISCRET
Els Xefiaís	 tòcrates que a! Ritz hi ha moltes orelles i

tfolts republicans s'1)an escandalitzat tui	 tot se sent
xic 'que amb mofin de4, viatge del' president	 En Casabò, aleshores que es proclamava la	 L'altra tarda una coneguda comtessa
del Govern provisional de la República a República prenia l'auto cap a Camprodon.	 madrilenya casada amb m comte català,
Barcelona no funcionés cap mena de bro-	 Un amic que ef.va veure, li va exposar la deja :.¡Ah! toqúe es yo no vuelvo á confe-
tocol , seva temença que .passés algun esdeveniment sar; imagínate lo que representa arrodillar-

El plany és una mica exagerat i segura= important.	 te ante un cura republicano!...
vent no hi haurà cap ,n stre de cerimònies	 —No tinguis por—va fer Casabò, amb to	 '

que gosés negligir Js força de 1'emocio com de suficiènci a .
a element d'es ectacle. •	 Més senEimenfsp	 I va afegir

No ohstant, si ronientenr en família la	 -,En Cambó m'ha dit que no passaria res.
diadao de diumenge, ens adonarem de se-
guida que va. tenir dues parts': l'arribada i
la festa a l'Estadi. Ouant.a l'arribada, no hi
ha res a dir. Millor que :l'entusiasme s'ho
emportés tot, començant bel ,protocol ; mi-
liar que el Qresideizt eso pogués revistar les
tropes perquè el _pohle. s'havia barrejat amb
els soldats formant un sol exèrcit ; millor
que els músics no poguessin tocar «La Mar-
sellesan perquè l'alldu humana havia dis-
persat els músics, à el cornetí era cent me-
tres lluny del bombo, i el bombo mig quilò-
nretre lluny dels platets. No hi fa res que
els dos presidents, Alcalà Zamora i 1Ylacid,
arribessin • un xic masegats al Palau de la
Generalitat : l'efusió s'ho eniportava tot. Els
que hem vist una arribada del rei, jo que
he vist l'última arribada d'aquest gran anar

-quista coronat i puc assegurar que, malgrat
haver estat ordenat que els funcionaris fes

-sin festa, el passeig de Grilcia era gairebé
desert, i el cordó de gent, .format per una
esj,essor de tres ò quatre" ersoiies, 'arribava
només fins al Majestiç Hotel, , no enyorem ni
la formació correcta de les tropes, ni el

Els Dijous —-^ Blanc
Al cap de dotze- dies de la pruclamaci6

'de la República, Barcelona ha tingut l'honor
de rebre la visita del president del Govern
provisional. Aquest viatge tenia dues finali-
tats : reconèixer. l'eficàcia del moviment re-
publicà de Catalunya i esvair als ulls d'Es-
^pauya la sospita de separatisme que havien
.produït aquest moviment i el seu fet culmi-
nant : la proclamació de la

, República Catalana.
. Es inútil ponderar l'entusias_
me que va desvetllar el viatge
presidencial. Tothom ha re-
conegut que la manifestació
popular de diumenge només
:pot ésser comparada amb una
altra 'història que potser con-
vindrà ressuscitar i posar de
moda : la Solidaritat catalana.
Baroelona, poble viu, fornal
d'idees, sap mobilitzar -se quan
cal.

No és ja tan inútil subrat-
llar que la capital de Catalu-
nya Va demostrar a qui sàpi-
ga llegir, als qui coneguin
,aquest pafs, que el separatis-
me només pot existir si és
abonat per la incomprensió,
`per 'la dèria de Punitarisme
i el centralisme, o per una
manca d'esperit liberal que
'comprometria seriosament el
'programa que pretén construir
una .Espanya nova. Diumenge
varen victorejar Espanya mi-
lers de persones que durant
tota la seva vida haurien con-
siderat aquest víctor . com la
pitjor blasfèmia política.. Si
s	 a	 y,
no	 es	 té	 la	 mentalitat d'un
A B	 C, us adonareu de seguida que en quan
una	 Espanya que	 tingués	 la	 vglUmt t. j a si
la	 intelligéncia	 suficients	 per	 resoldre	 els f
problemes de llibertat,	 una Catalunya lliu=' les
re	 seria	 l'alcaloide	 de	 •'espanyolisme.	 Si han
després de la manifestació de di imenge, si vota
després de l'abraçada d'Alcalà Zamora amb : ano
Macià, l'home que fins ara ha estat el líder 'Val,
intransigcnt	 del	 separatisme,	 hi	 ha - nuclis sol

que fingeixen dubtar de ,la bona fe de Ca- ria

talunya, caldrà preguntar-se, .com els sepa. su!t

ratistes de' vint -i cinc anys enrera, si el que 1

es debat no és una qüestió patriòtica	 sin() per'

una qüestió d'influénçia i de predomini po, eqp
lític	 entre	 dues	 ciutats.	 Si el	 filet	 fos	 tan . està

poc patriòtic, tan	 vulgar — tan «garbance- bita

ros, dirien en espanyol - ens átrèviríern á dè

dir que la manca de ,patriotisme no ve de r 
la nostra	 banda,	 i	 profetitzaríem,	 amb= la i	 n'

seguretat absoluta d'encertar, que, tard o
d'hora, la partida és nostra.

Però, no ens embalem. Estem segurs que
el president del Govern provisional ens va
çompendre, i també estem segurs que els
homes que formen l'actual Govern són de
bona voluntat. Ens atreviríem a insinuar
que un gram tant per cent dels perills contra
Catalunya vegeta dintre de Catalunya. El
pitjor perill, en aquest moment, poden és-
ser els catalanistes, la majoria dls cata-
lans. .Aquest perill pot revestir diverses for-
mes — i consti que ja parlàvem d'això pel
març de l'any passat en comentar la visita
dels intel•lectuals espanyols—. D'una manera
més o menys directa i immediata; les qües=
tions de sentiment poden determinar una
situació política. Alerta, doncs', perquè és
tan perillós jugar amb els sentiments dels
altres, com seria perillós que de l'Ebre en-
Ilà juguessin amb els nostres sentiments.
Diumenge vàrem donar una prova solemne

que no ignorem aquest factor, i aquesta
prova no fou un resultat del càlcul, sinó una
expansió espontània dels nostres sentiments.
Del març de l'any passat fins ara s'ha fet
molt cantí.

Aquella visita polia ésser el començament
d'una nova idealitat hispànica. I la jornada
de diumenge, després de tots els esdeveni-
ments d'aquests dies, podria representar un
pas bastant decisiu en aquest camí.

L'altre •perill seria que a l'hora de esta-
blir i presentar un estatut cometéssim el
primer pecat contra el liberalisme i sentís-
sim més l'esperit de partit que l'esperit de
poble. Si en aquest moment suprem donem
un espectacle i dividim l'opinió catalana, es
dirà de nosaltres el que durant més de dos

segles s'ha dit de Polònia : diran que no
ens sabem entendre, que som incapaços de

governar-nos. Si l'esperit de poble, que en

aquest moment ens ha de salvar, fos substi_
tuit per un esperit de partit, l'esperit d'una

riure simiesc del monarca. Aquella gentada
i aquell entusiasme de diumenge eren tan
violents com una força de la Natuïal_esa.
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Però .a la tarda, a l'Estadi, les 55,000 per- 	 L'encarr egat • del marcador de l'Estadi,
probablement atabalat per la febre republi-sones que . l'ocupaven eren contingudes i em -

marcades per les línies arquitectòniques cana que dominava I'amhient, es dedicó
d'una construcció feta a posta per amagat- amb una constància exemplar a equivocar

tots el números, què havia de marcar. Du-acular gent. Era, doncs, natural que els or-
rant el match de rugby, sobretot, arribà aganitzadors de la festa s'haguessin preocu-

 fer veritables filigranes de confusionisme.pal una mica del protocol. En aquell mo-
Tot era treure i posar números, cada ve-niezat, el protocol hauria contribuït a l'entu- 
gada més Iluny d'osques. Per això, quan ensiasme. Una banda de música no hi- hauria

espatllat res. Però això no té importància.	 el seu discurs, èl senyor Alcalà Zamora va
dir : la suma del dia iz y del r¢, nos traenEn té molta més: que la tribuna presideri-
este magnífico día a6..., un espectador co-cial fos plena de gom a gom, fins a tal punt

que els experts deien que' la gent que man- mentà :
--L'home'del marcador deu opinar el con-cava al gol del M'igdhr - . unes quatre o

cinc mil p ersones, l'únic buit que es veia a	 trari.
l'Estadi — s'havien installa.t afila tribuna del
president. El cronista pot assegurar, que des La flamenca a 1'Esfadí
de la ibuna_ ,Š	 va seure conti durant
a;iu	 )  a.Th-tubri,z.ytt^^`	Dino uge- pa-s1, a ? S ivl , t,^n1t

ocasió d'admirar una senyora, visiblementpresidència' uns xicots que' auca estona abans 
maridada amb un delegat estr, nger del Co-li havien obert la porta del taxi... I això,	
mitè Olímpic, la qual lluïa., un esplèndidfwdntd vent; és excés' de democràcia.	
mantó de Manila!

	

Cona també és excés de democràcia que	
La bona senyora no podia dissimular laes permetés que, quan el Qresident va ba.i-

 seva estupefacció davant la general absèn-xar al cant, els jugadoes i un nombre con- 
cia, entre el públic femení que omplia lessiderable de badocs fessin iuia oroya al vol-

 tribunes, de l'espanyolíssima peça de vestir.tant del president. Tots haureu vist al cine- 
E:1 senyor Ribé, amable i amatent, se lima els presidents F!oover i Doumergue al 

va acostar amb la santa intenció de treure-mig d'un camp d'esports, i us haureu edo- 
]i un pes de sobre.nat que el cerimonia l és molt distint, i que	

—No en faci cas, senyora —li va dir—.lri ha un cerimonial.	
Amb .això de la República, sap ?, nimgú es

	

Es clar que lot pot disculpar-se en un dia	
recorda ben bé del que s'ha de posar...d'entusiasme, p erò, tanmateix, ha d'ésser

un xic niés dificil 'acostar-se al president.
La I?epdblica també té un estil i un proto- Senfimenls arisfoeráfies
col, i si algú s'havia imaginat que demà
anirem amb el' president a fer una coste-	 Les llàgrimes de les grandeses d'Espanya
liada plegats, sofrirà una gran decepció. ,amb residència a Barcelona aquests dies han
Més i nsillor que el rei, el president repre-	 produït pinyols impressionants,
renta vint-i-tres milions d'espanyols. —M. B.	 No se n'adonen aquestes distingides aris_

República í beneficència

El dia de la proclamació de la República,
el poble de Manresa situat davant de la
Casa de la Ciutat; va exigir que li entre-
guessin el retrat d'Alfons XIII. Natural-
ment, li fou donat i hom el cremà joiosa

-ment. Després, el poble va reclamar el re-
trat del general Despujols , que figurava en
la galeria de manresans diguem-ne illustres.
L'alcalde senyor Selvas va trobar una so-
lució molt hàbil.

—Més val que no cremem aquest retrat
—va dir—. E1 vendrem en una subhasta pú-

blica i la quantitat que se'n tregui, serà des-
tinada a beneficència.

Eectivament, així s'ha fet. Uns familiars
del general Despujols han pagat del retrat
5.200 pessetes les quals han estat entregades
a'1'Hospital de Manresa.

--Vaga — .deia un manresà no iIlustre —
aqüests han estat els primers monarquies
que ham pagat .car l'adveniment de la Re-
pública,

Com tothom sap, la fugida dels ex-sobi-
rans d`Espanya ha deixat molt tristos a al-guns membres de l'aristocràcia barcelonina,
que, malgrat ningú no es recordi' d'ells,
s'han cregut en el deure d'espantar-se. Molts
d'ells fins han abandonat el seu 3omicilis'han traslladat als grans hotels, com sifossin places fortes de l'antic règim.

Per la ciutat es comenteu algunes anèc io-
tes d'aquests nobles retirats. Heus ací ànad'elles.

'Fa dies arribava ..a un: gran hotel, on s'ha
instafat, toia senyora . amb títol nobiliar-ï
quan li va sortir al pas el seu marit :

—Sabes que se ha muerto la Infanta Isá-
bel?

—Si—respongué la dama amb cara de
dolor—, yo ya he llorado.	 .: .

I llavors ell, que encara :no ho havia fet,
es tregué 'el monocle i s'eixugà els ulls, que
començaven a humitejar-se-li.	 -

Com se sap — o com, potser, ano se sap
encara prou — el senyor Vinaixa ha estat
nomenat governador civil de Palència.

El nomenament, no ho negarem pas, pro-
duí en certs llocs una certa sorpresa. Per
exemple, un amic d'En Lerroux va pregun_
tar=li:
—Com és que heu donat aquest càrrec a

En Vinaixa?
—Es una venjança — contesta el ministre

d'Estat—. Una végada, a Palència, em va-
ren apedregar.

Venjança negra

La flamefa de la il'lusíó
'Quain era imminent el canvi de règim, JEn

Sert va anar a veure En 'Cambó, que eneá-
ra esta rva a Espanya. E.1 va trabar molt cap-
ficat pels esdeveniments i trist pel desastre
que això representava per les seves amlZi-
cions d'home d'IEstat.

•En 3err v-a parlar oc pontica.
-De totes maneres -- digué — no s'han

de pendre les coses a la tremenda. Mireu
a França :'les eleccions del 1914 van ésser
fetes contra Poincané, i al cap d'un parell
d'anys la mateixa Cambra de Diputats sor-
gida d'aquelles eleecians l'anava a buscar
com el salvador de la pàtria. I des eleccions
del 28 foren fetes sota el signe Poincaré.

En Cambó va semblar, que no acusava la
frase d'en, Sert i canvià de conversa, però
en acomiadar-se, tingué un moment de co-
ratge i digué amb veu ferma

— D'aquí sis mesos em cridaran.

Mala hia

En una reunió de financiers, no 'fa molt
temps a Barcelona, un dels homes polítics
d'aquí comentava aanb el fill d'un títol no-
bili,ari madrileny, les aptituds de tota la
camarilla que volta a en Cambó.

—Miri—li deia el català—, aquesta colla
de nois han agafat tots els defectes d'En
Cambó i no han agafat cap de les seves qua-
litats.

—Ah, vamos—li respongué l'altre—. Han
dejado escapar la Chade y se han quedado
con el corcho...

Píquíponiana

A Pich i 1'on se li atribueix la següent
frase :

—...i pagades totes les despeses, quedarà
un rernenament de tantes pessetes...

El Dr. Bellido, viafger

El doctor Bellido gaudeix— i ben justa-
ment guanyada per cert — d'una fama ex-
traordinària d'ésser amic de viatjar acom-
panyat d'una voluminosa càrrega de pa-
quets.

A propòsit d'aquesta honestfssima debili-
tat hi ha qui explica — sentida dels llavis
del .propi doctor — la següent anécdota.

EI doctor Bellido havia anat a París per
uns afers mèdics, i, un cop aquests solucio-
nats, cuità cap al Quai d'Orsay per tomar-
se'n a Barcelona. 'En ésser a l'estació, però,
li vingué un íntim rubor en adonar-se que
no portava ni un sol paquet. Agafà un taxi

i es féu portar a la botiga de luguets més
pròxima.

L'endemà feia una entrada apoteósica a
casa seva, portant un cavall de cartó i un
coixí de fer puntes per a la seva mainada.

Descuí4

Aquesta debilitat del doctor Bellido sus-
citaria una admiració ben relativa si no
anés avalada amb l'eloqüent particularitat
que mai s'ha oblidat un sol paquet.

Hi ha un cas, però, que ve a ésser un
parèntesi que s'interposa al seu admirable
rècord de coses inoblidades.

Un dia, en baixar del tren—com de cos-
tum — passà llista dels paquets que portava
i... exacte! Ni un més ni: un menys. Però
en girar-se cap als seus menuts l'ensurt
fou dels de categoria.

S'havia deixat oblidada una criatura a
dalt del tren.

'h viscut a Catalmi a i si	 Alcalà Zamora i íllaciá

els problemes polítics tornarien{ a surar,
tuaei i ¡rodrïa h-' er ctahvïat r huí.

ambé sembla que oblidem el resultat de
leecions a Barcelona. Fals periòdics no
tingut temps d'estudiar l'escrutini de la
ció del dia ia, perquè els- fets s'han
t estalonant i creixent en imp. prtància.

perú, la pena de fixar-se que amb un
factor polític que es desplacés,'. n'hi hau-.
prou per trasbalsar profundament els re-
ats de tés últimes elecci'dns
otç aquests factors pol'éties ,giravolten
1 espai. Pot, passar un com( ta amb mn
de gasos asfixiants. Afortunadament
en 'la nostrai:mà: influir en la seva òr-

. Perd l'e!rcegament.del triomf fins priva
veure'ls. El'boq polítiç, el que guarya-
a victòria final, serà el qué els pressenti
endevini el curs.



La 'multitud davant de la Generalitat, diumenge al matí

L'Estadi, diumenge a la tarda

Z

CIUTADANIA I ESPORT

La República a l'Estadi
Aquella Sra. Raposo

S'ha reprès, per 1i amb possi^bilit•ats d'è-
xit, una campanya pro destitució de la ca-
talamòfoba senyora Raposo, directora de 1'Es_
cola Normal de Mestresses de Barcelona,
que es creia un puntal de la dictadura i no
n'ha estat mai res més que una humil ser-
vidora.

Durant l'excursió que a últims de l'any
1929 feren les normalistes de Barcelona, per
tal de visitar liExposició de Sevilla, s'atu-
raren a diverses ciutats d'Andalusia, i a tot
arreu reberen mostres d'atenció. L'Ajunta-
ment de Granada, per exemple, organitzà
una festa típica en honor de les normalistes
barcelonines. Mentre actuaren «cantaores y
bailaoras», tot anà molt bé, però quan fou
qüestió de ballar els assistents, la senyora
Raposo circulà ordres :

—La Normal de Barcelona es ruta escuela
de maestras y no de tangwistas. Tomaré
nota de las que bailen y todas ellas serán
suspendidas en los exámenes.

Tanta afició a la dictadura n'hi havia fet
establir una de més modesteta, però igual-
ment vexatbria, pel seu compte.

Els gemís de la dramàtica

^Abandonat en una taula de l'Ateneu born
trobat aquest fragment de diàleg que deu
pertànyer a algun drama en gestació d'algun
dols nostres genis de l'escenari. Diu

«Sam,—Tu no saps que jo t'he donat més
que la sang!

»Car.—Tu? Tu, el que t'has arrossegat...
»Sam.—Perquè t'estimo !
))Car, --(Que hauries consentit els meus

caps...»
Ens sembla que ens agradarà.

Comprar una ganga

Un dels esdeveniments artístics de l'any
sol ésser la tradicional) exposició Cases, Ros-
sinyol, Clarassó, a la Sala Parés.

L'èxit artístic de la celebrada fa poques
setmanes fou molt gran, però sembla que
no ho fou tant l'èxit ecoindmic. Quan vet

-ací que, l'altre dia, la premsa donava comp-
te que en Rossinyol havia sofert un agreu-
jament dels molts mals que el sotgen, i,
oh virtualitat de la propaganda !, comen-
çaren a presentar-se a casa seva una corrua
de licitaldors pels quadros que de l'exposició
li quedaven. Un dels compradora, conegut
contractista d'obres, que abans del directori
únicament feia colleoció de cap-i -cues, fa
tractes amb l'esposa del pintor :

---D'aquests tres prengui el que vulgui,
però no n'hi rebaixaré ni un cèntim de sis
mil pessetes.

-1 m quedaré aquest que hi ha més ver-
mell, i ací en van cinc mil !

--Sis mil i compra una ganga, perquè el
meu marit està molt greu i pensi que si
es morís en valdria tot seguit vuit mil.

-Com vuit mil?—respon en Rossinyol,
que des del llit escoltava e1 mercadeig—.
Així que estigui de cos present, ja et guar-
daràs prou de donar-ne cap per menys de
dotze mil!

Els xerraires "da Camera"

treu el dolor
deronyons

I -	 ,	 perque
dissol/

fácid úric

Estic saisle, del
resulrars oónngun anió

tURODONALenro,s
ela casos en Que está
indica!.

aF. DOMINGUEZ RODIÑO
Cmedr5)s de le Facilt

GRAFIC INDICADOR	
de Medicine de SevII)

DELS LLOCS A ONi
ES LOCALISA

EL REUMA

Si alguna vegada la famosa divisa inven-
tada per l'amic Sunyol i Garriga ha tingut
un sentit exacte, indiscutible, ha estat en
ocasió de la magnifica festa del passat diu

-menge, a l'Estadi. (Esport i ciutadania...
Els oradors hàbils ham teixit tota mena de
combinacions abase d'aquestes dues pa-
raules : que si la política és un esport, que

si l'esport 'és una política... Tant li fa.
Diumenge, veiérem un Estadi republicà i
un festival esportiu o, si voleu, (Estadi es-
portiu i festival republicà. Els conceptes es
poden confondre fins a l'infinit i, de tot
plegat, (només en pot quedar un record ale-
gre, cordial i ple d'esperances per al poble
de Catalunya.

Per primera vegada hem vist que la mul
-titud que omplia un dels nostres camps d'es-

port estava més interessada i fins si es vol
apassionada per l'espectacle que se li pro-
metia en la llotja presidencial que no pas
pel que se li oferia sobre l'herba verda de
la pista. Per una transposició paradoxal,
diumenge, les veritables vedettes de la tarda
eren els senyors Macià i Alcalà Zamora
i no En Zamora i En Samitier. Sort en
vàrem tonir. Perquè si la inflamació passio-
Inal del públic s'hagués desviat concreta-
ment sobre I'i.nterès del match ons hauríem
trobat amb una tarda pèssima, lamentable.

Algunes vegades, a Catalunya sobretot,
els •esportius han estat el pretext de les ex-
pansioms patriòtiques del poble. Es a dir,
que l'esport ha estat el puntal de la polí -
tiva. Divnivngc, hom vv	 cñ o¢rta mar

nora, la pau. Els polítics foren els puntals
de ]'esport.

El rei, a Eduard VII. —Vós que us heu
ocupat tant del millorament de les races de
cavalls, heu fet ban fet de comptar amb mi
per millorar les races reials.

(Del número de L'Assiette au Beurre del
6 d'abril de 1907, dedicat a Alfons XIV)

teixa representació. Els jugadors barcelo-
nins varen enllestir la seva feina en una
hora i mitja. Els catalans de les tribunes,
potser en tindran per més estona.,.

Tots recordem perfectament la tarda so-
lemne de la inauguració d'aquest mateix

Estadi. El ao de maig de 1929, segon dia
de l'Exposició, Alfons XIII seia a la llotja
presidencial. L'acompanyaven el general
Primo de Rivera, el marqués de Foronda,
el general Barrera, el barb de Viver, En

Milà i Camps... Els murs de l'Estadi esta-
ven perfilats per la nota joiosa de les ensc-
nyes de totes les nacions. IEn el lloc d'Iho-
nor, 1a bandera de la monarquia espanyola
presidia en mestressa absoluta. Sols hi man-
cava una bandera, a l'Estadi: la de les
quatre barres.

Aquell dia, hi havia música. Els altaveus
llençaven sabre la multitud les notes greus
de la Marxa reial. IEn el camp, lluitaven

—Jo sostinc que una gran duquessa ale-
manva hauria portat millor la corona d eEs-
panya que una simple Batten'berg!...

(Del número de L'Assiette au Beurre del
a de juny de 1906, dedicat al matrimoni
d'Alfons XIII)

l'equip de Catalunya i el guanyador de la
copa d'Anglaterra. La cerimònia oficial 'es
desenrotllava amb ordre i amb tota la rigi-
desa protocolària.

Aquell dia, el públic prescindia de la pom
-pa oficial, girava la vista de la llotja de la

presidència i posava tota la seva atenció en
la festa esportiva. Les ovacions eren per
als atletes. Samitier i Zamora eren, oncara,
els asos de la tarda.

En aquell dia de maig, devien ésser pocs
els ciutadans que podien preveure que, dos
anys més tard, en una tarda d'abril, l'Es-
tadi tornaria a omplir-se ; que els colors
de la bandera de la monarquia haurien estat
alterats per una franja morada i que aquest
fet hauria decidit la floració, tat al volt
de l'Estadi, de les banderes catalanes vo-
leiant, lliures, sota el vent; que en la llotja
presidencial, en la mateixa butaca que ocu-
pava Alfons XIII, hi seuria un home de
cabells blanes que seria, també, el símbol
vivent de l'Espanya ; que l'acompanyament,
pero, .hauria canviat : que seria 'En Fran-
cesc Macià el que representaria la Catalu-
nya que em aquella tarda de maig usurpa-
ven els Viver i els Milà i (Camps... Per aixà,
diumenge, la multitud es desentenia de la
lluita esportiva i girava els seus ulls vers la
tribuna. Les ovacions i el voleiar de moca-
dors, eren per als homes que, de fet i de
dret, presidien.

El ao de maig de 1929, les lletres del mar-
cador deien : Cataluña. El 26 d'abril de 1931,
deien : Espanya.

Han vingut banderes noves, ha canviat la
gent, la rigidesa protoeolària d'abans ha
estat suplida per una allau de democràcia
que ha sortit dels cors i del cervell i que,
en un altre aspecte, envaïa la llotja presi-
dencial i posava un punt de confusió en
tota la cerimònia oficial. Sobre l'ample cel
de l'Estadi planaven .altra volta els noms
de Catalunya i d'Espanya. Els catalans
aplaudíem unes frases castellanes que abans

hauríem silenciat, i els castellans escolto-
ven unes paraules que abans no haurien
permès. I Els avions feien voleiar per damunt
la multitud els colors vius de les quatre
barres i hi havia uns oficials que es quadra

-ven militarment da'vant d'IEn 'Macià.
I dominant tot aquest espectacle joiós, un

immens interrogant s'aixeca sobre l'horitzó.
Catalunya? (Espanya?

Josep MARIA PLANES

%ONARQUIÁ

La reina mare. — Acaba de néixer un
príncep? Pse ! Qué vol dir això ?... A la
seva edat, ja feia sis mesos que el meu
fill era rei!

(Del número de L'Assiette au Beurre del
6 d'abril de 1907, dedicat a Alfons XIV)

L'APERITIU
Història contemporània de l'Estadi. —

de maig 1929. — L'Estadi és .nou de triaca
i ple de gom a gom, la massa del públic i
les franges d'arquitectura vistes des de la
tribuna central fan l'efecte d'unes grans
torrades atapeïdes de caviar. Hi ha barde.
res de tot arreu ; només hi manca la nostra,
la catalana.

Juga una selecció del país amb els Bolton
Wanderers, finalistes de la copa d'Anglaterra.

Som als primers dies de 1'Exposició. L'à.
mima dels barcelonins va amb sabates de
xarol, unes sabates que apreten pertot
arreu, però que fam un efecte màgic. El
Rolls del duc d'Alba ha desfet el rímel
de totes les xicotes que xuclen l'aperitiu a
les terrasses. El marquès de Foronda ha
arribat a unes proporcions majestàtiques;
els pequinesos, els trinxeraires, la caravana
que ha pagat M. Citroën, els venedors de
gomes pels paraigües, tots plegats neden en
una felicitat de granadina amb sifons.

A la presidència de l'Estadi hi ha l'ex-
rei amb tota la familia. Les dames porten
vestits de color de fum i de color de rosa.
Els homes porten un barret de copa i un
jaqué flamants,

En un descans cm passejo pels corredors,
el' públic a peu dret escolta el metal de la
Marxa reial 'amb urna positiva indiferència,
molts dels (presents és ,possible que reneguin
en veu baixa, però no es sent ni una mosca.
Pot passejant pel corredor, topo material-
ment am'b Primo die Rivera ; el dictador
porta una armilla de color de cacauet i una
corbata blau metàllic, iEl contacte de Pab-
domen d'un dictador no m'emociona gens.

Aquest dia memorable és el dia que he
sentit més que Barcelona era una colònia
del rei d'Espanya,

i de juny de 1930. — L'Estadi és el ma_
teix, les mateixes torrades de caviar; el
públic, però, una mica més reduït. Es juga
la final d'Espanva. La bandera catalana en.
cara és a la presó; però 1a pompa s'ha des-
inflat ; s'han dit moltes misses per l'ànima
del Dictador, que com sap tothom va morir
a París.

A la tribuna hi ha els mateixos personat-
ges reials. S'ha de confessar que han can.
viat una mica. Els barrets de copa s'han
substituït per uns flexibles d'aparent demo-
oràcia, uns barrets sense gota de pretensió.
Les dames vam senzilletes. Alfons de Borbon
porta una americana de color d'àla de mos

-ca i té un aire cansat, com si dugués pols
al bigoti. El general Berenguer té un aire
de regidor radical, no sembla el cap del Go.
vern ni el cap de res. L'infant don Carles
és un paisà de mitja vida sense gota de
brillantor militar.

L'Estadi ha perdut aquella rigidesa d'es-
pectacle colonial, la presència dels reis no
commou a ningú ; s'estan allí com uns sim.
pies espectadors.

El partit entre el Bilbao i el Madrid ha
pres al final unes proporcions cani^balesques,

L'espectacle del primer de juny de r93o
va ésser una cosa tronada, descolorida, sen-

se nervi,
26 d'abril de 1931. —'Continua el caviar;

els granets, però, brillen d'entusiasme. De
moment seixanta mil mocadors volen per
l'aire. Esclata una ovació que fa tremolar
el col. A la tribuna no hi ha cap rei ni cap
marquès de Foronda. La tribuna està plena
de eiutadans, més ban dit, plena de poble.

Entre el póhle de la tribuna, hi ha el pre.
sident Macià, el ministre i president Alcalà
Zamora, el ministre Nicolau d'0lwer, les
autoritats de la República, els amics de les
autoritats, el Comité Olímpic lnternacio-
nal. ¡Entre els olímpics n'hi ba un duna bar-
ha blanca, i el públic de moment es pensa que
és e1 pare Miquel d'Esplugues disfressat.

Partit entre Espanya i Irlainda ; partit do_
lent, ensopit, però no hi vol dir res ; avui
la pilota •és el de menys, els jugadors verds
i vermells sembla que es facin reverències,
tots temen els ulls per la tribuna, per les en-
caixades dels presidents Macià i Alcalà Za-
mora, pels rams de flors, pel color i l'ale-
gria de l'espectacle.

Fa gairebé dos anys que l'Estadi va néixer
a la vida esportiva, él seu primer moment
va ésser, com he dit, típicament colonial, de
vergonya por tots; una vergonya que no
varen netejar els barrets de copa ni la tarda
espléndida.

En el primer gran moment republicà de
l'Estadi, han volat totes les banderes, i la
nostra; la dels quatre pals vermells, gran,
magnífica, multiplicada.

La bandera de la Generalitat de Catalu-
nya, la que era a la presó com tantes coses
que ens afecten directament al cor.

Tota la festa ha tingut un aire improvi-
sat, amb .aquesta cosa una mica olla i flexi-
ble de les improvisacions. IEn el .moment
colonial no van oblidar-se de les orquestrés,
ni de les •marxes que ferien la nostra digni-
tat i en canvi, en el moment de l'alegria i
de la reivindicació, es van oblidar la música,
però no hi vol dir res, els himnes de la lli

-bertat els portàvem tots els espectadors en
el fons del pit, de música en sobrava..,

L'Estadi ha deixat d'ésser un estadi co-
ionial, s'ha rentat de la ignomínia del seu
naixement; jo confesso que el diumenge
passat em va donar la sensació clara i pre-
eisa de l'estadi d'un poble lliure.

Fins aquí la història contemporània del
nostre ¡Estadi.

Tothom sap que als concerts de l'Asso-
ciació de Música Ida Camera» el públic
parla que és un gust.
- laifcavrrt^ ro alí,^^ la p. ornan ,vrLa Nai-lat
i els directius de l'Associació han cercat pro-
oediments per aturar les converses,

Al concert Cassadó de dilluns passat, un
senyor que si no ans equivoquem és advo-
cat i es diu Pujol i Germà, dirigí una allo-
cució al públic invitant-lo al silenci. Va dir
tot allò que cal dir, però també va dir una
cosa, si más no, impensada : que les dones
fessin servir la seva feminitat per obtenir el
desitjat silenci.

Sobre el camp, hi havia entaulada una
partidaentre Irlanda i Espalnya. A les tri-
bunes, en les .antesales i en l'ambient, es
dirimia un match entre Catalunya i IEs-
panya. El partit de futbol va acabar amb
un empat. 'El match polític va acabar, de
moment, amb la victòria mútua dels dos

Caricniures contra la monarquia bàndols. ÉI temps cas dirá, potser més aviat

Repassant revistes velles veureu desfilar del que ens pensem, si aquest resultat sor-

tots els sobirans d'Europa. Pere els ma- prenent 
es decanta d una manera sensible

toixos dibuixants que en	 r s rei	
per una banda o (.altra. Ara per ara, l'op-

Eduard VII i Guillem II, per exemple,	 n	
.

misme permet
esperancesa 

tothom de cultivar les

feien de comentaristes polítics, canviaven	
millors

e 
de to quan es tractava d'Alfons XIII. L'as-	 Sobre el terreny de joc, uns catalans por-

pecte faraònic de la dinastia espan	 buyola ex-	 en la	 a	 d Espanya. A les t -
a-

citava els caricaturistes a atacar i fer mofa	 hunos, un
s
s altress 

ccot
atalans portaven la ma

de les persones reials.
El lector trobarà, en aquesta pàgina i la

següent, unes quaintes caricatures publica-
des per L'As gette an Beurre ' rwista qnè C A R I C A T U R E S C O N T R A L Ava dedicar alguns números monogràfics a
Espanya (generalment obra del portuguès
Leal da Càmara), l'cmtrada dels qua'Is fou

I k,

rigorosament •prohibida al seu temps. 

Josee MARIA De SAGARRA
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FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Unió de Fotogravadors
Casanova, 160-162 : Telèfon 77406

L'obra del govern provisional va seguint
el seu camí amb tant de fermesa com de
tacte : val a dir que el poble rho secunda
d'una manera admirable, i l'exèrcit, que fins
ara havia gaudit d'una fama, segons s'ha
vist injusta, de militarisme, està donant pro-
ves de posseir un esperit cívie molt per da-
mumt d'aquell del segle passat, de les guer-
res civils i els pronainclamientos. L'exèrcit
de 1931 té totes les característiques morals
per arribar a ésser un exèrcit a la moderna.

Dos entrebancs s'hi oposaven fins ara. La
Llei de Jurisdiccions, que, sots color d'em-
parar-lo, el desorbitava i el mesclava en
qüestions alienes al seu professionalisme ; co-
sa que per força i'havia d'afeblir, com beco
demostrat diverses vegades des d'aquestes
columnes ; i, després i sobretot, la quantitat
excessiva de militars existent en el nostre
exèrcit en peu de pau.

Espanya posseeix en l'actualitat uns vint
-i-tres mil militars — solament de generals,

n'hi ha 600 —. Com sigui que en peu de
pau, actualment, té 8o,000 homes de tropa,
resulta que si fem un senzill càlcul, consis-
tent a restar els 23,000 militars del total vui-
tanta mil, tindrem, en xifres rodones, la
quantitat de 6o,000 soldats : i en dividir el
nombre de soldats pel d'oficials, ens troba-
rem que correspon un militar per cada tres
soldats ; quantitat evidentment fantàstica.

EI nombre de coronels que Espanya tenia
en començar l'any 1914, era superior al
d'Alemanya, la qual es preparava aleshores
per fer la guerra, amb un exèrcit permanent
de 900,000 bornes. Espanya, en aquell temps,
en tenia 100,000.

I, .a present, tenim més oficialitat que
França i Anglaterra sumades,

Els defectes d'aquesta inflació són evi-
dents : no tan solament perquè obliguen
l'Estat a destinar la part més important
del seu pressupost a guerra, en una Corma
exorbitant i desproporcionada, sinó encara,
perquè, a fi de donar feina a tot un núvol
de personal, cal deformar l'exèrcit, aug-
mentar inútilment els destins, crear una es-
tranya burocràcia, empescar-se comissions,
etcètera, etc.

Això està en perfecta contraposició amb
la concepció moderna de la gúerra, que de-
mana un exèrcit reduït, molt preparat i
molt eficiant, on cadascun dels elements
tingui la seva aplicació precisa.

Aquesta elefantiasi militar era una de les
culpes més grosses de la Restauració, 'a
qual, en comptes de reduir els quadros massa
esllanegats per la confluència de personal
provinent dels dos exèrcits de les guerres
carlistes, va augmentar-los, volent crear una
mena de casta que li servís d'instrument
d'opressió del poble.

Com sol succeir, la .primera víctima va
ésser l'exèrcit. IEl primer resultat de la in-
flació delpersonal va ésser que el minis

-teri hagués de fer economies pcl cantó de
l'armament. Criminalment van ésser en-
viats l'exèrcit i la marina a l'empresa de
Cuba.

La segona víctima ha estat la monarquia.
Primo de Rivera,. el liquidador, l'hereu-es-
campa del passat règim, va imposar-se amb
un pronunciamiento a l'antiga usança.

Quant al poble, simplement, ha recobrat
la seva llibertat.

Però la solució del problema militar d''Es-
panya, en aquest aspecte, volia i vol molt

de compte : una solució massa radical hau-
ria repercutit contra persones que, al cap
i a la fi, no tenen cap culpa. Reduir els
quadros per decret i llençar el personal al
carrer seria una injustícia, quan no una
imprudència.

Per això la tasca legislativa de l'actual
govern provisional ha començat per allà on
calia : ha tancat l'acadèmia general. Això,
automàticament, fa que no vagi prenent im-
crement d nombre d'oficials que ja exis_
teixen.

MANUEL AZANA
Ministre de la Guerra

Pel que fa als que ja existeixen, és clar
que s'hauria pogut recloure'n la quantitat
per decret i passar-los a la reserva automà-
ticament, respectant-los el sou que guanyen.
Perd, de tota manera, la disposició hauria
pres un çaràcter de violència i, potser, d'a-
tropell envers persones que tenen guanyada
una plaça mitjançant unes oposicions, uns
estudis, unes pràctiques i un contracte amb
l'Estat.	 .

Més convenient i delicada és la fórmula
que s'ha trobat : concedir als militars el
dret a demanar el retir amb tota la paga.
Així són cus que prenen la iniciativa per un
acte de lliure voluntat.

I és de creure que la mesura tindrà efi-
càcia ; perquè, em primer terme, és evident
que totes aquelles persones les quals, per la
força deis seus sentiments monàrquics, han
de trobar-se violents dintre l'exèrcit de la
República, demanaran per retirar-se i no
es podran plànyer que se'ls hagi tractat
d'uná manera injusta mi venjativa.

I, em segon lloc, tots els que vulguin lliu-
rar-se a tasques civils, saben que poden fer

-ho en una forma avantatjosa. Car sempre
tenen una base econòmica fixa. No dubtem
que aquesta perspectiva temptarà més d'un.

1, finalment, retornat l'exèrcit a la seva
órbita professional, amb la supressió de la
Llei de Jurisdiccions, i consolidat amb la
minva dels seus quadros fiins una propor-
ció racional, podrà ocupar el lloc que li per-
toca entre els d'Europa, d'acord amb l'ele-
vat esperit civil i patriòtic que ha demostrat
en aquesta darrera etapa de la .història dEs-
panya.

Resem LLATES

mirani.

dora • —

Semblança
El president de la República Francesa,

M. Doumergue, en el seu viatge a Tunis,
s'ha fet tenir al corrent dels esdeveniments
que han girat caQ a Espanya l'atenció de
tots els països.

De retorn del viatge a Toulon, els mari-
ners de tots els vaixells en rada cridaren
«Visca la República!« com és de reglament.

— Té, sembla que siguem a Espanya 
—digué bI. Léon Bérard, ministre de Justícia.

Q iesfió de protocol

Cona és freqüent en viatges oficials, el
bei de Tunis condecorà el president de Fran-
ça amb l'Ordre de la Sang, les insígnies de
la qual són molt cares i s'han de restituir,
un cop mort el titular, al Gran Mestre de
l'Ordre.

Aquest mateix jis existeix en altres Or-
dres, cona la de l'Elefant de Dinamarca i
la del Tusó d'Or a Espanya.

D'ençà de Felip V, hi loa una doble 0v-
dre del Tusó d'Or, amb dos Granis Mes-
tres : l'emperador d'Austràa i el rei d'Es-
1'anya. Però ni a Austria bi ha emperador,
ti a Espanya rei.

Què passarà quan es mori algain cavaller
del Tusó d'Or? A qui haurà de tornar les
insígnies?

Però aquesta qüestió no ens treure cap
hora de dormir.

Circumstància afenuaní

A ]'últim, Feláx IVeingartiter, el conegut
director d'orquestra alemany, ha pogut di-
rigir a París, on àdliuc li ha estat donat un
àpat que ha tres aires polítics, puix que
tots els oradors han garlat de les bones re-
lacions entre els pobles, de la pau universal
i de. la manera de mantenir-la, principalment
a base de música. Però àsduotabemenf el
millor discurs, perquè fou el menys encar-
carat, resultà el de la senyora Schreiber, di-
putada al Reichstag, que es presentà cona
tina . alemanya anab circumstàncies ate-
nuants, perquè he nascut a Vietian.

L'emigració ausfríaca

Després de la guerra, Austria ha passat
molta misèria, la qual ha provocat una gran
emigració, i no pas emigració temporal, de
gent que va a buscar feina als països veïns,
sinó emiigració definitiva. El canceller En-
dec, però, no creia que això fos cap mal.
Deia un dia al Consell Nacional d'Emigra-
càó

—'Tot ernigrant alleugereix les fitusi ces
de l'Estat, perquè no ajuda a consumir els
f ons de socors als aturats forçosos. Els sei-
xanta mil austríacs que han emigrat aquests
darrers deu anys, més que res, han fet un
gran servei a llur pàtria i n'han permès l'ai-
xecament f ànancier.

No fa gaire, el ministre d'Agricultura,
Andr'eas Thaler, cap dels agraris tirolesos,
ha dimitit el càrrec jer anar a fundar una
colònia agrícola austríaca al Paraguay. Ha-
via demanat tres cents homes que el vol-
guessin seguir, ï se n'hi van preserntar més
de deu mil,

f niisemiiisme

EÍs racistes obtingueren uns quants llocs
a l'Ajuntament de Bremen i, tan bon punt
en prengueren possessió, proposaren de pro-
hibir que als escorxadors de la ciutat es
sacrifiqués bestiar segons el ritus judaic.

Que la comunitat israelita en protestés, era
d'esperar; ja no ho era tant que també ho
fes el Norddeutseher Lloyd.

Aquesta companyia de navegació allegaya
que l'adopció d'aquella mesura l'obligaria a
comprar a una altra ciutat la canti destinada
als emigrants israelites d'estricta observdn-
cia i es corria el perill que els jueus de Polò-
rria i de Romania triessin un altre punt
d'embarc per emigrar a Amèrica.

Hisforiefa escocesa -

Un escocès, estalviador com tots ells, pren
un doble en una taula' de cafè. Tot d'una
s'adona que una mosca ha caigut dintre el
got. Es beu quasi tota la cervesa i crida el
cambrer, li ensenya la mosca à protesta enèr-
gicament de la poca condícia del cafè, etc.
El cambrer li porta un doble acabat de tarar.

Un escocès d'una taula yema, que també
està bevent un doble, ha vist tota la manio-
bra. Aixà que el cambrer se n'ha anat, pre-
gunta cortesament al primer escocès

—Dispenseu ; esteu llest de la mosca?

Els dos sexes desconfenfs

L'opera de Dresde va decidir formar la
seva orquestra amb dones, les quals atot
arreu del món cobren menys que els homes;
però, a fi que els espectadors no se n'ado-
nessin, les artistes es veien obligades a ves-
tir-se d'home abans d'asseure's davant del
faristol.

Com era previsible, el subterfugi fou des-
cobert aviat, i ha suscitat violentes protes-
tes de totes bandes : pel cantó dels homes,
perquè molts músics no tenen feina; pel
cantó de les dones, perquè les feministes no
admeten que les dones s'hagin de vestir
d'home per trobar feina.

Hisforiefa americana

Fa tres anys, un gran businessman de
Chicago es troba malament i consulta els
millors especialistes del país. Tots 1à diuen
que només té tres anys de vida. L'home,
doncs, liquida els seus negocis i decideix
divertir-se i prou, durant el temps que li
queda. Però les distraccions, els viatges, els
canvis de clima i d'Iiabituds en fan un homt
nou talment que al cap dels tres anys és
un borne curat... però que s'ha gastat tota
la seva fortuna.

El businessman, aleshores, arma uet plet
contra els metges, i els reclama, per danys
i perjudicis, exactament el valor de la seva
fortuna, que ha gastat en tres anys fiant-se
en el diagnòstic i pronòstic dels metges.

La primera temptativa de creació d'un
Estat Català, que volia federar-se lliurement
amb Espanya tota i els diversos Estats que
en ella es formessin, és coneguda. Fou feta,
naturalment, a Barcelona, sota la primera
República espanyola, els dies 3 i de març
de 1873, tot just un mes deeprés de consti

-tuïda aquella República. Fou un intent efí-
mer, que no pogué arribar a cristal.litzar
davant l'oposició de Pi i Margall i tot el
Govern central, que volien sotmetre a les
Constituents l'Estatut general de la Fede-

L'estenda.rd federal de 1873

ració abans de tolerar la formació de cap
Estat particular.

La història d'aquell assaig gloriós ha estat
sumàriament divulgada, aquests dies, per
la premsa quotidiana. No hi podem afegir
res. Només podem desitjar, com tothom,
que 1'^Estat Català renascut suara es conso-
lidi per sempre, puix que ha evitat destra

-ment els esculls que li donaren mort llavors.
Així ]'aspiració secular de la Nació nostra
serà acomplida,

Molta de gent ignor.a4 perú, que l'Estat
Català fugisser de 1873 tingué un estendard,
i que aquest estendard ha estat servat ñus
ara, com mereixia, per un ciutadà que vis-
qué aquelles gestes : Pau Cot i Verdaguer,
supervivent venerable de la República ante-
rior, arxiu vivent.

Vet ací la història d'aquest .penó, tal com
ens l'ha explicada fervorosament el propi
Pau Cot.
Va ésser fet en 1868 per alguns ciutadans

barcelonins del «Club dels Federalistes». El
van confeccionar amb una certa press<1...

La vella cortesana. — Dios mío!.., quina
delícia !... amb pipí de Son Altesa!
(Del número de L'Assiette au Beurre del

6 d'abril de 1907, dedicat a Alfons XIV)

EI volien treure al carrer per a contrares-
tar una manifestació monàrquica, i van fer-
ho. Després fou sempre ]'estendard del
Club fins a la República. Millor dit, fins al
9 de març, en què fou consagrat oficial-
ment — i històricament— en el balcó de la
Generalitat, quan Catalunya intentava re-
constituir-se amb la proclamació del seu Es-
tat Federal.

Aquell Estat Català no tingué pròpiament
bandera. Però ]'estendard del Club dels Fe-
ralistes li'n féu, i esdevingué la seva en-

senya oficial mentre pogueren
mantenir-lo.

Mort l'Estat Català, restau-
rada la Monarquia nefasta de
Sagunt, l'estendard no brillà
gaire més al vent de les pla-
ces. 'Els federals continuaren
actuant, i el penó presidia dig-
nament llurs reunions arbora

-des, dintre la llar collectiva...
Més tard, dissolts els centres,
desfetes les organitzacions,
desfermada sovint la repres-
sió borbònica, l'estendard anà
de mà en mà, i arribà fins i
tot a passar molts anys a una
barraca de Can Tunis ! Tan-
mateix, la vella guàrdia vet

-haya : després de molts trà-
mits llargs d'explicar, Pau Cot
pogué tenir "la relíquia entre
les altres coses estimades, din-
tre el seu piset fosc del barri
de Santa Caterina.

En tota aquesta llarga èpo-
ca de vicissituds, .només sa-
bern tres sortides de l'esten-
dard. La primera va ésser en
i88i, quan Pi i Margall vün-
gué a Barcelona. (Fou llavors
que Ii afegiren el mot «Pac-
to„, motiu de discòrdia encesa
amb els partidaris d'Almirall.
Fou un acte polèmic. La teo-
ria del pacte era interpretada
diversament, aleshores, pels
federals i pels catalanistes.
Sembla que Almirall s'hi va
enfadar força.) La segona sor-
tida va ésser per .anar a la

,.	 festa de la Solidaritat. La ter-
cera i darrera, per veure com
posaven la primera pedra al

monument del propi- Pi i Margall, en rgrq.
L'estendard amida 126 per 90 centíme-

tres. A l'envers hi ha les inscripcions se-
güents : «Estado Catalina (al centre, dintre
un triangle). — «Libertad—Igualdad—Fra-
ternidad (al mig del triangle). — «Club de
los Federalistas,,. — El mot ((Pacto» ja hem
explicat com el van afegir. Es a baix. Les
lletres de la cara són vermelles damunt fons
groc, i el conjunt és també emmarcat de
vermell. 'El revers és més simple

RIEPUBLICA

DEMOCRATICA
FEDERAL

en groc sobre vermell. (Els bons federals ca=
talanistes d'aquell temps, ingenus i romàn-
tics com l'estendard mateix ,. escrivien en-
cara en castellà la majoria de llurs coses.)

Vet ací l'estendard històric d'aquell Estat
Català de 1873, gairebé llegendari per á
nosaltres.

GRANIE'R-BARRERA

L'hereu del tron ???

(Del número de L'Assiette au Beurre del
6 d'abril de 1907, dedicat a Alfons XIV)

UNA MIDA QUE ERA NECESSARIA

La reducció de l'Exèrcit
RELÍQÚIES NACIONALS

La bandera de I'Estat Català de 1873
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L; Vialges Marsans, S. A.
Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

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

panyades - Peregrinacions, etc.

INFORMES
PRESSUPOSTOS GRATIS
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ELS LLIBRES

 

VARIETATS

Miquel Llor, Laura a la c_ iratdel sants (Edicíons Proa	 Sobre la líferafura americana

Miquel	 Llar:	 sis	 anys	 de	 vida	 literària de	 olèneia, duna grisor ^.lue desgraciada-
2 4.Ig30);	 tres	 novelles	 (Història	 grisa, ment és la norma de la majoria d'existèn-

ntal,	 Laura a la ciutat dels sants) i un cies,	 i	 en això	 troba	 el	seu	 interès	 humà

re	 de contes	 (L'endemà	 del	 dolor) ;	 la alhora que la seva limitació.
s	 alta consagració literària a	 Cataluny^i Si	 l'art	 és	 faire	 guelgaie	 oliese	 de	 rico,

remi ('rexells). Fora del gènere narratiu, 1 com deia Racine, En Llor ens ha sortit un

penes trobem el seu :nom enlloc més, per mestre	 en	 l'art	 d'esprémer totes	 les	 possi-

a : esoassos articles a MiRADoR, obtinguis bilitats de la mediocritat de la vida	 que és

ícilment, i prou.	 (S'ha parlat de si inten- un dels temes més estimats pel pessimisme

la	 escriure	 per al	 teatre).	 IEns	 trobem, desenganyat.
ncs,	 amb	 el	 cas d'un	 es-
ptor	 català	 que	 és,	 gaire-	

' T
exclusivament, 	 un	 novel-  k-.	 "^..	 Çk

ta ;	 cas rar	 dintre	 la	 lite- p	 ^	 •
tura catalana,	 on tanoca
nt ha de fer tanta feina i
da u ha de tocar, amb més .1=	

r,s	 v•	 f•
menys afinació, una	 gran
rietat de tecles.
E1	 fet	 que	 Miquel	 Llor
hagi	 consagrat	 gairebé	 ex- t	 ^j
usivament	 a	 la	 literatura
arrativa, sense immixtió d'al-
es tasques literàries o para
teràries,	 no	 vol	 dir	 que	 á.
la	 pugui dedicar	 tot el seu
mps. 'J'ret de quan hom l l
obac una recepta de fer no- 1
elles, sembla — almenys aixi
o he sentit dir a algusis no-
ellistes catalans — que la fei.
a d'escriure'n mo consent la
umultaneïtat	 amb	 el	cultiu
altres	 gèneres.	 Per	 això rés iu	 sl i
cable l'abstenció d'En	 Llor
el que Fa a d'altresgèneres
teraris, la qual ja ens dóna
na caráçti ristica, diríem tem -
eramontal,	 del	 scu	 art :	 la
robitat.
Probitat que ('s reflecteix en .

íot:	 fons	 i	 forma,	 i	 es	 tra-
neix	 per	 la	 discreció	 més	 x '

"extremada.	 É'	 pessimisme r	 r
més	 negre circula de - capa	 r^
al) de les	 seves	 obres	 sense ,l,t•^
st cid ències, 	 embolcallat	 em	 - v
una prosa polida recercada a tlrr

fi precisament de no semblar-
no gens, encoixint amb tots

rels	 recursos	 que	 maten	 les
arestes.

A força de fluïdesa, els per-
sona tges,	 ja	 grisos,	 s'agrisen	 ol i
encara	 més ;	llurs	 conflictes
no	prenen	 mai	 proporcions nì '°.^ f 
èpiques : no semblen' de prou
envergadura pera aixb.	 En	 Miquel Llor (a la dreta) en un antic retrat de fa ni
mans	 d'un	 altre, "potsCr	 nio
arribarien	 a	 interessar,	 però
Miquel Llor sa5 ferános iñteressar per ells; Peró com que aquest pessimisme fomamen-

perquè ens els presenta minuciosament ana-
dels	 meea-

tal	 es recobreix	 de	 totes	 les	 involuntàries
de la 'delicadesa, en resulta unaprecaucionshtzats, amb aguda coneixença

nismeS pslcolagk's;	 La"hlpersensrbihtat de	 'nbtetl "que, sthSè badkar su ún graó de

l'autor li' és úi h font preciosa ;no tes ve- l'escala literària, és de les 'més susceptibles

gades us és impossible de destriar on acaba d'interessar un públic que comprèn des dels

l'experiència dópsalá eñ els altres i on coi lectors distrets fins als lectors professional s .

mença el tr`oball ''d'interpretació	 de	 l'autor. Sembla que En Llor, per bé que- •aprofi-

Perquò aquest, més ,conscrant que el persa- tant-ne l'experiència, ha deixat una mica de

natge,	 està en disposició de veure-hi més banda el camí que iniciava amb Tàntal per

clar. ,Aquesta juxtaposició quàn rés perfecta, tornar al d'Història grisa; el ecu remarcable

quan el lector més fi no destria la •part de debut en la literatura.
l'autor de la del personatge	 és la que fa -eh El dia que l'obra	 l'En	 Llor s'hagi	 aug-

bons novellistes psicològics. mentat an b	 unes quantes novelles més t,
*• passades	 les	 vacillacions de	 rumb	 pròpiess *

de tots els començos,	 la corba del seu art

Diríem que un dels temes centrals' de .les 1 tingui un traç 'més definit, serà hora de de-

d'En Llor és la dificultat; gairebé laobres clicar-li un assaig en el qual s'intenti expli-

impossibilitat, de la mútua comprensió dels car per quins ressorts	 es desvetllà,	 em	 un
coca

éssers humans.	 Unia muralla impenetrable país de	 precocitats que , sovint passen

ens envolta, que fa impossible trobar en els estrelles	 fugaces,	 1.a	 seva	 tardana	 vocació
literària i	 desenrotllament que ha après.elaltres 'la guarició del mal de la soledat es-

el més	 terrible	 per a les ànimespiritual, Com que tenim recollits in mente	 alguns

sensibles. elements d'aquest assaig, que a estones ha

Aquest és e1 cas de la barcelonina Laura, de flirtejar amb la indiscreció, ens permetem

amant	 de totes	 les	 amables	 superfluïtats de pensar que l'obra novellística d'En Llor
en	 l'òrbita el traçat de la	 quals'inscriurà

que posen una nota agradable en la vida,
de tots els refinaments qui;, per dir4ho d'una mareé la	 seva	 novella	 de debut,	 Història

manera breu però força aproximada, troben
grisa.

CABOFsia on les	 àgimes (de	 text	 i JUST
1a seva expreO.!'p
d'anuncis) del Vanity Fair, per exemple, de	 _	

la barcelonina Laura transplantada, 
gràcies _

al seu matrimoni, a un medi provincià, res-
closit, hipócrita, i , levític, on mi ella •conge-
niarà .amb mi^ngú, ni els altres la compen-
dran, i acabaran per obligar-la, amb _la fe-
rocitat pròpia d'una ciutat d'aquelles ca-
r'acterístiques, a fugir-ne, truncant així -..,Una
vida mereixedora d'una altra sort.

Tot aquest drama de la incomprensió,
l'eix de Laura a la ciutat dels sants, és un
drama d'imponderables: Tots els factors de
l'hostilitat qve enemista Laura amb gaire-
bé tots els que la volten, obren per .acumu-
lació a dosis fraccionades. Cap gram passió
no agita .ningú : és un drama sord; però
d'acció lentament' corrosiva, sense esclats

.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIh_

De V.Æ. Calverton en el Scribner's Ma-
gazine :

((El que els nostres crítics haurien hagut
de • veure, però no ho han vist, és que la
ruina de la nostra literatura no és impu-
table al puritanisme, sinó a la «respectabi-
litat». Qui l'ha corrompuda és la burgesia
industrial, amb totes aquelles superxeries
literàries del segle xlx : fals optimisme, re-
ticència sexual, esterilitat emocional, i tota
mena d'insipideses refinades del sentiment
que ham ridiculitzat tot el que han tocat.»

De Fred Lewis Pattee en el prefaci de
Tbé New snerican literature

(,Els quaranta anys que han passat des
de "1$90 constitueixen un període ben deli-
mitat de la història americana. La,? litera-
tura d'aquesta generació,' rica en çanvis
meravellosos, s'ha allunyat talment de tot
el que la precedeix, que queda sola i única
en el seu gènere. La seva ànima 'i la seva
força motriu han nascut en els nous terri-
toris de més enllà de l'A'lleghany.,,

Depuració lUerària a Rússia

Les inicials L. O. P. K. P. vénen a de-
signar una cosa com Associació d'escriptors
proletaris membres d'explotacions agràries
collectives. Sembla que s'ha descobert que
alguns dels components del L. O. P. K. no
suro d'extracció "proletària o pagesa, t això
ha fet que, a Leningrad solament,, já en
fossin expulsats setze, I una sort igual to-
carà' a tots . els' components que no" puguin
acreditar un pedigree satlsïaetori. -

Un cop depurada la Lï O. P. K. P,, els
seus membres seran repartits en vint briga-
des literàries, les quals seran trameses als
camps, per a fins de propaganda. Aquesta
propaganda versarà, pr incipalment sobre
els deures dels pagesos pel que fa a la sem-

bra, de la qual depèn en alt grau el ben-
estar de Rússia.

Si més no, aquestes 'brigades de literats
a1 servei de l'agricultura del país revelen
una fe fervent en l'eficàcia de la literatura.

Desaparició de l'heroi
El personatge iheroic desapareix de la lite-

ratura americana i anglesa. Des de la North
American Review ho constata Louise Maun_
sell Field amb alarma i amb tot d'exem-
ples provatoris. Les dones que escriuen no-
velles — i n'hi hi ha tantes a Anglaterra, i
encara més als Estats Units 1 — no són
gens indulgents envers els personatges mas-
culi Fns de llurs novelles. (Potser es tracta
d'una animositat de la vida real tramspor-
tada a la literatura.) Però' els noveflistes
tampoc són gaire indulgents amb els -seus
germans dé `sexe

Què s'ha fet, doncs, del personatge no-
vellesc, tot ornat de belles qualitats? Ha
desaparegut sense deixar rastre? L'assagis-
ta esmentada el retroba en la novella poli-
daca, que dóna al lector modern, potser fa-
tigat de la negror de la literatura contem

-porámia, la possibilitat de descdbrir personat-
ges intrèpids, lleials, altruistes, menysprea

-dors de la mart, feliços només amb l'única
recompensa del triomf de la justícia i de la
innocència.

Fonf1 ernaf
SASTRE

Trajos mig femps a preus mòdics

cucurulla, 2,1 er.. Barcelona

HIMNES CATALANS!
Per primera vegada en discos;

ELIS CENT HOMES
ONTBERNAT

;ta; EMILI VENDRELL

amb la cobla Barcelona

,	 u.	 ... -----   _ _	 _ 1
Pròleg de Josep M de Sagarra
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Jo servo encara el braç ortopèdic de Sun- 	 Colofó de Carles Soldevila
ny en el lloc destinat a bastons I paraigües	

Migar es edició nume-
del meu armari.	 rada en paper Plantin

Les tardes emplujades de novembre, nen- — 
tre hi ha gent que aturmenta inútilment les ? I1'lustracions en color d'OLAGUER
petites taules de tres peus carregades de reu- _	 JUNYENT	

matisme, jo resto tancat amb pany i clau :	preu: rz PessETes

	

1

dins la meva cambra que dóna a un pati	
Administració i venda:

interior. De tant en tant projecto amb el
braç de Sunny cruiximents ortopèdics i els _ Llibreria Catalònia
mobles responen amb altres cruiximents _	 i7, plaça de Catalunya, t7

esmés explosius i més humans... Si el joc	 C
prolonga, apareix un espectre al fons del	 ;IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII`

mirall del gran armari.
I és aquella Sunny que volem els homes

com jo — UNA VENUS ORTOPÈDICA — la que	 ESPECIALITAT
per um moment em diu coses desagradables	 EN C MIDA
amb la seva veu viperina de sabates noves

en dia de pluja.
CARLES SINDREU 1 PONS

(Del llibre La klàxon i el camí, d'imminent
publicació)	 -

pp	 Telèfaume
. 11655

1, 11J 

E1 Cant del Poble
Catalunya, pàtria nostra - Els Segadors

La Marsellesa - L'Arbre sagrat
L'Himne a l'arbre fruiter

 . 	 .
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La Venus Ortopèdica
Conte inèdit de Carles Sindreu i Pons

(19
Tots dos sobre un escull en mig de la anímic —, en el pentinat que explica allò J,^

mar d'asfalt.	 que hom cerca inútilment en el fams de	 lil
Klàxon.	 l'ànima femenina... Però tu encara no esti- mé
Una doble cinta de cruiximents xiuladors mes el fons de veritat que hi ha en mi — (P

de cautxú ens separa del món.	 dic el forns por entendre'ns —. Tu no pots a

Ara es dispara la soneria elèctrica i apa- estimar-me perquè no em comprens, creu -

reix el disc taronja sota el robí gegant del	 me...	 dif
tràfic-control.	 Jo li tenia una mà fina i sàvia entre les	 t i

Klàxon. Klàxom.	 meves mans que jo ino controlava. Les me- do

Després una maragda viva,	 ves mans que jo esguardava com les mans cri
Travessem ràpids,	 d'un altre.	 bé•
En guanyar el passeig lateral esguardo	 A cada sotrac els seus dits i les articu-	 lis

novament aquella faç que jo he resseguit lacions del braç feien un cruiximent estrany	 ra
àvidament un dia o altre.	 i voluptuós.	 ge

—How are you, nly dear?	 — Sunny. T'estimo pdr tot allò de pro- ca

Es Sunny. La tenniswoman que ha mera- fu^nd i definitiu que hi ha á tlor de pell de

vellat els públics arreu del món.	 la teva bellesa candiant. No cerco pas en	 va
Ara em somriu esvelta a través dels Crian- el fons del teu ;cor un reso imprecís de

gles vermells de les genives i m'allarga una l'acord harmònic .que ja- he trobat en un

mà argentada. La seva mà esquerra, que alt relleu del teu cos correrte, Es la teva	 cl

té en separar-se del seu cos perfecte, uns carn turgent i els teus cabells'  amb olor

petits cruiximents inoblidables...	 d'idees de dona jove, el que lo estimo. Tan	 tr
Sunny sempre camviant, sempre nova de banal em creus, Súnny meva?	 li

trinca, m'esguarda fixament d'una manera	 — No t'esforcis. No traet4s d-'omplir amb el
bl,u a	 paraules sense sentit la l Sdót—deliciosa	 e

Els núvols prims i morats - cilindres buidor — que hi l a en cls^ tens silencis po	 r
d'una màquina complicada — ratllen i do- drtts de.• literatura: Tu no tons ni una idea v

nen movimEmt al cel	 vaga del que jo sóc. PotsúD és millor per 
11

Les meves orelles són lluentes, envernis-	 tots" dòs,
sodes•.,	 — Et' comprenc t et compeztdre sempre, n

estimant el teú,cos admirable t únae:'	 s
* *	 — Es que tu pió estimes e1 meu' cos ven- d

Hem demanat al xofer del taxi de cir- table, Tu estimés el cos; que jo ;he fet a )1

cumvallar una mateixa illa de cases a tot posta pc1 tu avui; r estlmárà el que jo em p

gas. -	 faré perquè el gaudeixis' demà, però què li

El canousél s'ha posat en marxa•	 saps tu del meu cos eternament inèdit que u

Mentrestant jo lï che dit que l'estimava floreix al meu albir? Jo sóc el teclat d'un	 p

amb convenciment,	 piado. Sóc la fulla de paper en blanc on els p

El mcd esguard giravoltava entorn de les homes escriviu amb tiermocauteri, aquelles

meravelles del 'seu cos únic, tan d'avui; tan paraules divines que després esborro perquè	 t

de sempre...	 la bellesa a través de l'eternitat no s'ha	 d

Sunny era el tipus de bellesa 1915 i va fet per vosaltres.

ésser el tipus de bellesa 1920 i serà el tipus	 Jo sols sabia repetir-li d'una manera ma-

de bellesa 1940.	 quiinal i imbécil:
Ella marxa sempre uns millímetres da_	 — Et comprenc, Sunny, et comprenc...	 e

i.ant del temps...	 •• Dintre el remolí alluciinant cm sentia as-

: - Sunny, divina Sunny... 	 sistit per l'instint de conservació en torma
d'idees pedestres i repetides...	 1

* L• *

	

	 No obstant tot girava obstinadament en-

Quan voltàvem per quarta vegada les ca- torn meu i la klàxon em feia estornudar a
ca

ses d'aquella ill	
da

illa plena de neguits llumí-	 punit.
l'u has sentit parlar d'aquell ferit que

esos, tenia la serpentina del seu perfum li amputen una cama i al cap d'unes hores
entortolligada- al coll.	 xiscla encara del dolor que sent en el frag-

El x u les c.a	 ment d'ell mateix que ja és lluny per scm.
Els xiscles os 

rera
	 de les botigues eren pee?... T'ofereixo aquest exemple ben a pcu

corden encesos rera els cristalls,	 pla perquè .arribis a entendre... iEt sé tan
I en passar, les vitrines, com els rectat 	 o,htús amic meu... Doncs bé, jo, tota _nua,

ales d'un film — rectangles al	 a velocitat nua en carn viva, ((em sento» el relleu de
aprima — em posava re séc g front.	 les simes que no time, dels flancs que m'he

UUi
meves dents eren grogues,	 fet podar, de les dents veritables que vaig

H va haver un moment que semblava perdre un dia, deis bicaps de les meves ca.
que pensés coses profundes.:.	 mes intervingudes quirúrgicament... La me-

*	 va sensibilitat és una cosa única — la meva
- . .	 . personalitat — perquè es posa com una ` boi-
—Tu m'estimes sense comprendre'm, oi? rina i dóna formes ideals a tot allò que és

— parlà la meva amiga com aquell que nio inexistent. Qué pressenties tu de tat això?
vol atorgar-hi importància.	 Digues...? ...Ets un home vulgar. Repug-

-Vols dir que cal compondre una dona sant. ja et prepares per dir-me que havies
per estimar-la, Sunny?	 endevinat. T'he parlat massa i (ara la vea

—No, evidentment. L'esperit d'una dona lí brunzia com una molla escapada d'un
nio compta en aquests afers. IEs a dir, afl;	 aparell de rellotgeria) em fas fàstic... 'Ets
que hemhe

em la dona
convingutcal a dir-ne esperit. L'es.	un cretí... Té. ., té.,. té... Vet ací el que tuue

p	 cercar-lo en el corn-	 estimes.
torn que ella mateixa illumina, en el gest	 I dins un estat d'enterboliment total em
intelligent — plasmació superada d'un estat sentí bufetejat, no per les seves mans ven-

tisses, sinó per una cosa més tova i angu-
.	 niosa — més tard he comprès que em va

tirar un pit a la cara, una mena de solideu

[íM1^
 

s<,

de cautxú — i els vidres del cabriolé re'be-
ren les bales de vidre dels seus ulls, dispa-
rades no Se pas com...

Vaig copsar um seguit de contactes me-
tà•lics entre cruiximents de seda de roba
íntima. Sunny era un peix que es mese.
Bava la cua dintre ()mides de seda de di te-

•_i colors. I feia jugar ressorts i feia ma,
s h barismes amb aquelles peces sagrades que

així que deixaven d'ésser ella mateixa esde-
venien fragments d'un j.uzzle genial sense
connexiG amb cap més cc sa existent...

El líric tustar dels ulls de Sunny sabre
els vidres fou un avís ,al xofer.

E1 cotxe frenà en sec.
Sunny saltà lleugera.
Millor dit :. l'espectre de ,Sana)' ;abandonà

e1 cabriolé ` i jo vaig réstar entre Z'air̀e nou
del carrer i la meva veritable Sunny... Urnes
sines de goma... Uns flancs de cautxú in-
flables com bosses d'aigua ortopèdiques.
Una mema de formes de cama encoixinades
de fibra vegetal i aplicacions de níquel. Una
cabellera postissa. Un ull de vidre ferit. Una
bona part de la regió glútea deliçiosamont
falsificada... Tot en' llibertat de ritme i ex-
pressió sobre la catifa de vellut blau marí
estesa al fans del taxi.

Mentrestant la meva mà verdosa que sem-
: bl va la mà d'un altre, treballava encara

els' dits d'aquell braç esquerre ortopèdic de
SUnny — 13RAç ESgUERRE oRTOPÈDIC TÍPIC DE
TOII5 LES JUCADOREs DE TENNIS — que jo
vaig tenir molta pena a mistificar davant

^t  l'esguard inquisitiu del xofer — el front ple
de molsa grisa i els ulls marcant els cèntims
de deu en deu.

Origen de laluhercutosi

Aquesta terrible malaltia és produi-

da generalment per contagi i són més

propenses a adquirir-la les persones
dèbils. El microbi és a l'aire i en res-

pirar passa als pulmons, on, si es

tracta d'una persona dèbil, es desen-

ratlla i reprodueix donant lloc a la
malaltia. Per això recomanen els met-

ges a totes les persones dèbils, als anè-

mies i convalescents, que prenguin el

Fofo-tilico-Cola Domènech.
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Certament hi ha crisi de teatre. I de qua_ ment donat saben posar a rotllo als garneus
litat. La indiferència o el desviament del de tota mena.
públic és conseqüència d'això.	 Es d'aquest tipus que es val Arniches per

El nostre s'aguanta d'esma, i quan no, a a posar en ridícul els altres, els seriosos.
força d'injeccions esporàdiques de patriotas- Uns tarambanes i uns ximples que són
me, les quals It donen un alè momentani. capaços de totes les bondats i virtuts. Per_
El castellà, per rutina: ,	sonatges que en certes ocasions presenten

La crisi del castellà' és més vistent, por afinitats accentuades amb Charlot• Se'n di-
contrast amb la seva tradició i perquè és ferencien en què així com aquest queda
d'una extensió molt superior al nostre. Es sempre amb agre-dolç i no arriba mai a
pot dir que des de Benavente a Linares Ri- triomfar, •els d'Arniohes, més afortunats,
vas, passant pels ttmuñozsequesn i altres,	 es surten sempre amb la seva.
tot el teatre castellà és construït a base de
xerrámeca ; una xerrameca que vol ésser
enginyosa unes vegades i d'altres mordaç;
que vol resoldre,problemes sense saber les
quatre regles ; i que en el fons és d'una
innocència, d'una pedanteria — quan no
analfabetisme—insuportables. Benavente fou
el pontífex d'aquest pseudo-teatre fet de fa-
ramalla oratòria i, consegüentment, l'inicia

-dor de la decadència actual del teatre cas-
tellà.	 •

Anys enrera la revista España publicà
uns articles de crítica de Pérez de Ayala,
memorables. Articles que causaren sensació
perquè anaven de dret contra els ídols del
teatre, des dels Benavente en avall. Crítica
despietada, gairebé cruel, però justa, d'a-
quest teatre fet exclusivament amb mate-
rials verbals; teatre que omple l'escena de
personatges, sense més ni més, i que mo
diuen res de particular fora dels qualifi-
cattus' que s'apliquen a si mateixos amb
èmfasi : La señora Marquesa, la señora Viz-
condèsa, El diplomático Fulano de Tal,
agregado de París, etc... ^En diuen alta co-
mèdia d.'això.
. Després d'aquella crítica no en quedà res
sencer. pEs salvà del naufragi el teatre d'Ar-
q iches i el sainet castís, objecte, per part
del ,crític susdit, dels tirrlogis més xardorosos.
-Contra la rampoina, la pedanteria, les ín-
fules i 'la buidor general del teatre castellà,
pposava la frescor, la gràcia, l'enginy i la
saba humana d'aquell teatre popular i viu.

Encara avui podria ésser suscrita íntegra-
ment;:  Subsisteixen la buidor, Penfarrega-
mégt; la verborrea ; el sainet mateix ha per-
dut qualitat. Els vells ídols, però, han estat

. arreconats, mentre el teatre d'Arniches, em
"canvi ,` ha; assolit categoria clàssica.

1 és ""que, efectivament, es tracta d'un
teatre de qualitat, evidentment superior, en
tots conceptes,, a moltes altres m unifesta-
cions de més envergadura aparent del teatre
castellà.

Extret directament de la vida, però pas
-sat pel sedàs de la ; visió.i del concepte que

té l'autor de Íes coses del món. Això vol
dir que no es tracta, d'una visió externa,
d'una reproducció fotorAfica fidel de la vida
i dels uostums, #eta ; ar'`t"haibihtat tècnica;

,sinó d'una interpretació personal i viva.
Tal. cm Armches entén. — tot . i que es

subjecta a les enormes Clàssiques espanyoles
r-:els seus sainets, tenen més ,abast', una
visió més ampla que molts drames. L'ex-
plicació és elemental. Aquest és apte per
.a enfocar un aspecte de l'home i les pas-
sions. IEl sainet ens el mostra sota totes les
facetes i té l'avantatge — el més important
de tots — de poder-les contrastar .amb les
febleses. D'aquest contrast neix el grotesc,
el ridícul, que és un dels elements més im-
portants del teatre. Molière ho sabia. Ho
sabien els italians i fins els grecs.

Sempre que un autor, empès per una idea
o un sentiment enlairat,. s'ha cregut obligat
a fustigar certa mena de tares, s'ha valgut
del remei eficaç del grotesc.

Arniches no podia desviar-se de les tra-
jectòries clàssiques. El seu teatre es, per
tant, d'una enlairada finalitat moral. El
tema, 1'exaltament de la bondat. Es situa
entre el poble, i d'aquest, entre els des-
valguts. En altres sectors la hipocresia, els
apetits inconfessables.

En les seves obres hi ha abundància de
personatges que fan l'efecte de tarambanes
o del que en diem ximples, però que en
són només quant a l'anècdota ; en un mo-

El paper de la multitud

Carlos Arniches

Recordeu aquell fanaler bevedor de Se-
rafin el Pinturero? Entre bromes i veres,
tot fent tentines, posa a rotllo tota una
família que vol casar la filla, contra la vo- '
luntat d'aquesta, amb un vell ric, per tal
de poder viure amb l'esquema dreta ; fa
venir ganes de treballar al xicot d'aquesta
i li fa casar.

I aquell bandóler de La sobrina del cura,
que fa passar per l'adreçador a un cacic i
a un fill d'aquest, que pretenen, valent -se
del seu poderiu, usar i abusar d'una noia
infeliç i de tot un poble?

En aquesta comèdia trobem un tipus de
capellà rural, bondadós i recte, que és gai-
rebé una excepció en tot el seu teatre.
Perquè el volterianisme és unia característica
acusada del teatre d'-Ànniches. En conté
exemples abundants.

Sempre la bondat. I sempre triomfant,
en les seves lluites amb la hipocresia o el
mal. Arniches és, certament, un optimista.

Els recursos dels quals es val per assolir
-ho són d'urna realitat excellent, !En les lluites

empara armes del millor tremp. Gràcia a
empescar -se els arguments i les situacions,
una visió certera, precisa, del grotesc, i un
enginy formidable en fer parlar els per-
sonatges.

Un llenguatge únic en el teatre. Unic
perquè és, entre el .seu valor literari, de
debò ; és un llenguatge que no ho és, sem-
bla del carrer. Aquest detall és suficient
pe a donar idea del seu valor. No hi ha
retòrica ni faramalla. Arniches és, demés,
un caricaturista genial.

Recordeu El pobre Valbuena? lEs una
caricatura esplèndida del que ara em diem
acastigadorsn i abans «tenorios». Una obra
mestra, comparable pel seu abast amb certs
tipus de Molière. Després de veure'l actuar,
difícilment pot ésser pres seriosament un
tipus d'aquesta mena.

El teatre d Arniches, tot i la seva apa -
rença lleugera, pertany per dret propi a la

més noble i elevada nissaga artística i in-
tel.lectual. Pérez de Ayala tenia tota la raó
en posar-lo per damunt de tot l'altre teatre
castellà. No serà per demés afegir que si
el teatre castellà d'avui tingués la qualitat
del de.l'Arniehes, la crisi no existiria pas.

JAUME PASS,ARELL

Es proclama sovint que el teatre realista,
naturalista o psicològic ja no escau a la
nostra època. «Cal renunciar — ha escrit
Philippe Lamour en la revista Plans — al
drama burgès compost entorn de l'indivi-
du, al profit del qual es sacrifiquen els per-
sonatges, i les regles, lliurant l'especta_
ele a l'atzar de la vedette. A falta de res
millor, els joves prefereixen les acrobàcies
matemàtiques del circ, la geometria vivent
de les giris, el marc exacte de 1'estadi.n
Antonio Machado, a La Gaceta Literaria ha
remarcat la fallida d'un teatre en què el
diàleg raonant i raonable, inspirat en Freud,
ha substituït a -l'acció i ha fet de l'escena
una càtedra en els artistes peroren per torn.
1 Antonio Espina ha fet notar, des d'E!
.Sol, el fracàs dels «teatres de cambra», que
pretenien salvar l'art dramàtic substituint
el gran públic per un públic triat.

Els esforços de la Companyia dels Quin-
ze a Parts i de Marc Cannelly a Nova
York, encaminats a ressuscitar el dinamis-
me teatral, no han estat apreciats pels teò-
rics intransigents que pretenen que el teatre
ha de cercar en el poble la força perduda, ja

que al cap i a la fi el teatre no és sinó una {I
emanació del poble. Segons aquests teòrics,
la Companyia dels Quinze i Connelly s'ims-
piren en els misteris de l'Edat mitjana
però aquests eren escaients en una època

en què el poble era místic i religiós, mentre
que avui dia no responen a unes masses
obreres descregudes.
Jean Giraudoux, que ho ha observat de

prop, constata que el teatre alemany ha
estat creat per al poble, i no pas pe] poble.
El teatre alemany actual afalaga la peresa
del públic estalviant-li la feina d'instruir-se
amb la lectura : hi ha obres que posen en
escena personatges i ensenyen història, d'al-

tres ensenyen filosofia, etc. Es més còmode,
a fi de comptes, anar al teatre que seguir
mi curset.

Sens dubte 'és Rússia el país on és apli-
cada més integralment la fórmula del tea-
tre popular. Cap separació entre l'actor i
l'espectador. La comèdia o la tragèdia són
un joc collectiu en el qual tots prenen part.

.Els defensors del teatre popular pensen
que, cada dia més, la societat es decantarà

per un teatre en què l'element individual
serà absorbit per les grans individualitats
collectives, en què els herois, els personat-
ges individuals, hauran desaparegut com

-pletament.

Teatre Català NOVETATS

Companyia catalana, direcció:
CARLES CAPDEVILA

Avui, tarda, penúltima de

La Ventafocs
Nit, TERTULIA CATALANISTA

Programa Rusiñol:

A cal Antíquarí
i

EI Casament de conveniència
Solament quatre dies, 7, B, 9 i lo de maig:

sYLVIE
la cèlebre actriu francesa

eLe viol de Lucrecen presentat per ¡a Coet anyta. dels Quinze

,,	--	 ___

LA °COMPAGNIE DES :QUINZE " A propòsit del sainet MIRADOR

Quan Jacques Copeau, després de la seva
jntensfssima activitat teatral, menada des
de '9 13 fins a 1924 al gloriós Vieux Co-
lotnbier, va retirar-se al poble de Peinaud-
Vergelesse, va ésser seguit per diversos dei-
xebles de l'escola que havia fundat amb
l'ajut de Suzanne Bing, Georges Chenne-
vière i Jules Romains, aquella escola que,
segons paraules de Copeau mateix, havia
estat fundada amb el convenciment que la
renovació del teatre per la qual la nostra
època no cessa de clamar i amb la qual

tantes èpoques han somiat, tenia d'eixir
principalment d'una renovació de l'home
dins el teatre.

Calia donar una eixida més ampla i unes
arrels més fondes a l'esperit de companyo-
nia, crear unes habituds d'existència favo-
rables a l'ofici, una atmosfera de formació
intellectual, moral i téánica, 'una disciplina
i unes tradicions.

Bo i dirigint aquelles esplèndides campa-
oyes que potser no recordem prou, i amb
les quals va trasbalsar d'u'na manera tan
eficaç l'estètica teátral moderna, Jaoques Co-
pean anava treballant dintre seu la bastida
d'un teatre anés pur, més diàfan, deslliurat
de tot aIRe que no és capaç d'adaptar-se
íntimament al lirisme particular de l'escena,
un teatre pel qual seria necessari crear de
cap i de nou uns actors lliures totalment
de tot el que fos el joc vell, mis actors

que fossin al- .matem„ ten?ps uns perfectes
recitadors, cantadors i dansaires,, t unes
obres, sobretot unes_ obres, gtte no es po-
guessin portar a ]'escena sinó per mitjà d'a-
quests mateixos actors i no per cap d'altres,
uii teatre que a part del seu valor literari
o poètic — imprescindible — no pogués pen-
dre vida més que amb llur concurs.

Si això era només un somni o podia es-
deveinir una realitat, és cosa que ara hom
ha pogut veure a París. Filla d'aquesta
ambició és la companyia que han format
aquells joves deixebles de Copeau que , se

n'anaren amb ell i que ara, al cap de set
anys d'estar tancades, ha torriat a obrir
les portes del Vieux Colombier, la qual,

amb el nom de Compagnie des Quinze, ha

sortit a la palestra per realitzar aquell desig
"del seumestre.

Després de la fórmula realista, represen-
tada per Antoine ; després del simbolisme
de Lugné-Poé, ,amb la considera'bilíssima
tasca que féu-amb el seu teatre de l'Oeuvre,
després del teatre poètic de Copeau, els

deixebles d'aquest es proposen no precisa-
ment continuar-la; sinó valent-se de les seves
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encara s'hi podia <filtrar alguna guspira de'
realisme, i ha .estat convertit en uit_ rfgid
conjunt arquitectònic dins el qual n'o pot
cabre res més que el gènere que els + 3f ihse
es proposen cultivar„
I b, això ,exigeix alguna altra cosa

més. HX ha . un 'instrument perfecte;, atnb
un conjunt deproprefats ;ï: de,ossi'balrtat^
qué san d'ell i no de cap altre, up .`i'nstru-
ment que s ofereix a la inspiració del dra .
maturg  que en, sàpiga treure tot el' partit.
Ara ha--de veexr':^1'escripf r que crei °hlg n i
cosa que s tadapti` a aquest nou marc que,
se lï 'presenta.'	 .

I els Quinze ham començat la seva acti-
vitat amb una obra que, per damunt de
totes les diferències que hi podem trobar,
s'emparenta amb els misteris medievals
un Noé, que , començant amb la construcció
de l'arca i amb l'embarg del patriarca la
seva família i les bèsties en començar el
Diluvi, continua amb la joia de reveure :e)
sol i contemplar l'acabament de la. pluja
segueix amb la revolta de Cam contra l'au:
toritat de Noé, i-acaba amb la lluita dele
tres germans per la possessió de la terra
retrobada. La finalitat que Ja'hvé es propon
saya amb el litluvi no ha estat pas obtin-
guda. L'autor de Noé és André Obey.

La segona estrena dels Quinze ha estat
un drama turmentat i terrible : Le Vio!
de Lucrèce, del mateix autor, inspirat per
un costat en el poema de Shakespeare Lu.-
crècia, i per l'altre •en la crònica de Titus
Livi. Tothom coneix la tragèdia de , la in-
fortunada Lucrécia, esposa fidel i virtuosa,
víctima de la concupiscència del repugnant
Tarquí, la qual mo , va poder suportar La
seva desgràcia i es va suicidar. Tema peri-
llosíssim i ple de dificultats; tema per ésser
tocat amb gran delicadesa i amb veritable
inspiració per . mo caure en la truculència i
en la barroeria. Obey ha seguit tota l'acció
amb humaníssima emoció i originalitat, i
ajudat • pels Quinze ha obtingut un gran
èxit.	 •

Obey, tant en una obra com en l'al tra, fa
servir plenament tots els elements que posa
a la seva disposició la vella companyonia.
Tota l'acció és acompanyada pels recitants,
que, ara l'un, ara l'altre, van construint
l'ambient, van subratllant els esdeveniments.
En el segon acte del Vio! de Lucrèce, quan
la protagonista dorm darrera les cortines,
«voluptuosament casta», el recitant baró va
explicantanos el text de Titus Livi, i la
seva companya el de Shakespeare. Quan la
desgràcia és acomplerta, quan l'endemà
matí els servents de Lucrècia, que en són
ignorants, en mirar per entre les cortinm
creuen que dorm i s'ho diuen els uns als
altres, Lucrécia s'aixeca amb el rostre ater
roritzat : «No, no dormo. Ja no dormirE
mai més !» Però hi ha un remei, un reme
contra aquell horror, al qual la recitadora
crida: «No, no, això no  Però, per l'ho
nor del seu marit, per l'honor de Brutus
per l'honor dels seus servents, per l'honoi
de Roma, Lucrècia vol morir. Tota vestidí
de negre, s'aixeca al davant de casa sev
i denuncia el crim de què ha estat víctima

Després, darrera . Já cortina, esdevé l..
seva mort. «Pobre ocell!... Pobre ocell!..*
gemega la recitadora. «Pobre cèrvola dego
liada!...» sospira el recitant.

J. C. t y.

Aclarímen4
En el seu número g{, corresponent al t3

de novembre de J93o, MIRADOR acollia en
aquesta pàgina un article: Es escriptors
catalans i el teatre, en el qual el seu autor,
el conegut escriptor Francesc Trabal, expo-
saya una iniciativa destinada a afavorir la
representació d'obres teatrals inèdites.

D'aleshores ençà, diverses persones de les
que trameteren obres responent a la crida
d'En Trabal, • se'ns han dirigit preguntant

-nos l'estat dels treballs encam inats a la
realització de l'esmentada iniciativa.

Perquè serveixi de resposta a tots els in-
teressats, hem de dir que MIRADOR és abso-

lutament aliè a l'asumpte, i que el nostre
paper es limità a publicar en les nostres co-
lumnes la iniciativa d'En Trabal, al qual
lliuràrem les obres que, per a major como-
ditat dels autors, ens oferírem a rebre.

Tota gestió, doncs, relacionada amb
aquesta qüestió, l'estat de la qual ignorem,
cal que sigui feta prop del seu iniciador, el
senyor Francesc Trabal, de Sabadell.

Tea&e polífie

L'actualitat teatral alemanya és ocupada
gairebé pel teatre històrico-polític. Ja no so-
lament és portada a l'escena la història
contemporània (L'afer Dreyfus), sinó e]s
esdeveniments més reoents de la guerra i
de la postguerra. Després d'un Brest-Li-
tovsk, d'un Mil nou cents catorze i de dues

obres sobre la revolta de la marina alema-
aya en 1916, al Teatre Popular de Berlín
es presenta l'assassinat del president del
Consell d'Austria, el comte Stürg, pel so-
cialista Adler. L'autor, Stefan Grossmann,
vienès resident des de fa alguns anys a

Berlín, era conegut d'.Adler i del seu pare,

el cap de la social-democràcia austríaca.
Aquesta obra de teatre, el títol de la qual
és Els dos Adler, que sembla unes memò-
ries escenificades, ha provocat un moviment
de reacció envers el génere autobiogràfic

transporat al teatre abans i tot de la mort

dels que en foren protagonistes reals.
Malgrat això, s'ha estrenat no fa gaire

tina altra obra per l'estil, referent al procés
Buller;ahn. Sembla que aquest Bullerla'hn
fou condemnat, injustament, diuen, per ha-
ver denunciat un dipòsit d'armes clandestí.
S'ha iniciat una campanya de premsa per
tal de demanar la revisió del procés.

L'opereta vienesa
Amèrica es va posar de moda i, en el ram

teatral, el jazz va desterrar dels escenaris
l'opereta vienesa. Fins a Viena i a Buda-
pest quedaren minats els seus baluards. Però
a ]~Europa central s'inicia una reacció, i
Franz Lehar i Imré Kalman, hongaresos
tots dos .i tots dos especialistes en l'opereta
vienesa, obtenen actualment uns èxits que
recorden els de l'avantguerra.

Kalman sosté seriosament que el nivell'
de l'opereta vienesa s'ha elevat considera-
blememt, peròavui, per dissort, els frag-
ments, per més bons que siguin, corren el
per ill de passar desapercebuts entremig de
l'allau de música enregistrada i impresa.

A més a més, l'opereta, com tot el teatre,
que al capdavall no és sinó una indústria de
luxe, no s'ha pogut escapolir de la depres-
sió' general, i molt més en els temps actuáis,
en qué li han sortit puixants competidors,
el més temible dels quals és el film sonor,
1 evidentmént, els més grans èxits de pú-
blic registrats en la curta vida del cineana
sonor, són d'operetes filmades:
. El . mateix compositor, que confia en la
reascensió. del gènere que'cultiva, aferma la
seva confiança . eñ . un fet 'realment sirnpto-
màtic': els àmericams demanen operetes vie_
neses completament desinfluïdèS de' música
ianqui : operetes Kaltnan:'oeint pc'r cent.

DIMARTS, 5 MAIG, A LES ro NIT
AL

PALAU ,DE LA MÚSICA
CATALANA

Caneen á Benefici
de. l'Escoli: i

"Ramona Guix"
organitzat par la

Comissió Permanent de Dames
de

l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana

nmb el concurs de

1'Agrupació Coral
de Música Antiga

no( DAMA

1 Paré. El Mojel.
II Paré.. La Cançó Popular Catalana.

III Pan. El Madrigal i La Cançó.
(s.eres XIV, xv; XVI)

Venda de localitats a les Oficines de la Protectora,
carrer dels Arcs, t, pral., fi ns el dia 2 de maig;
després d'aquesta data, a la Unió Musical Es-

psnyole, Passeig de Gràcia, 54; i a la guixeta del
Palau de la Música Catalana el dia del Concert.

Teatre Català ROMEA
Companyia catalana VILAeDAVI

Avi, tarda, a les cinc:

La Príncesa dormida
Nit, i totes les nits:

ELS CRIMINÃLS

adquisicions, utilitzar-ne només allò que els
pugui servir per la finalitat que perseguei-
xen : la resurrecció del dinamisme teatral.

Per trencar d'una manera decisiva amb
el criteri realista, amb tot el que sigui sub-
missió a la concepció oficial, amb la idea
rutinària que tenim del teatre, aquella dis-
posició que Copeau féu de ]'escena del Vieux
Colonibier, que en el seu temps semblà
excessivament rigorosa, ha estat rectificada
inflexiblement. Encara era massa fàcil d'a-
daptar a les necessitats del teatre corrent,

Vda. de Josep Ribas
MOBLES 1 DECORACIÓ

CASAï FUNDADA L'ANY ¡I850

ooaoQ^00ooaaG

Consell de Cent, 327 i 329. Telèfon 14657.-BARCELONA



PANORAMA
Sessions especials

A més de Liliom, el film de Frank Bor
-zage del qual llargament ens ocupem ací

mateix, Studio Cincos ens oferí en la seva
darrera sessió El tren blau, film considera-
ble realitzat per Ilja Trauberg i del qual
parlarem en el pròxim número,

Els Amics del Cinema han canviat de
domicili. Dimarts els hem retrobat al Fan-
tàsio, on ens han donat a conèixer un docu-
mental sobre Afganistan i el film de Du

-pont : Els dos mons, film sobre la qüestió
jueva parlat en francès.

"La Marsellesa"
Era de preveure. Aterrada la monarquia,

moltes coses pecaminoses han deixat d'és-
ser-ho per convertir-se en saludables.

La Marsellesa, film de Paul Fejos que
abans es deia El capità de guàrdia, prohibit
per la censura perqucé excitava a la rebellió,
ha estat autoritzat i serà projectat molt
aviat •a Barcelona.

Com que és un film de Paul Fejos, hem
cregut anunciant aquesta autorització comu-
nicar una bona nova als nostres lectors.

I.a reestrena d'El creuer Potenihin, per
altra banda, ens fa .augurar una imminent
ratxa de films russos.

Chaplin, jueu?
Segons un diari jueu, Hpjut, cap allà

l'any i88o, arribà ,a Londres un jueu rus,
de nom Jude Kaplan, el qual s'anglicitzava
cl cognom de Chaplin, ingressava en un
teatre de varietats de Waitechapel i més
tard es casava amb una de les seves colle-
gues, cristiana, de la qual tingué dos fills,
Sidney i Charlie.

Per la seva banda, Charlie Chaplin, en
el seu llibre Els meus viatges, diu textual-
ment : IQNo sóc jueu, però en mi phi ha al-
guna cosa de jueu ;.així ho espero, almenys,
perquè tots els grans genis tenen una mica
de sang jueva.»

Faffy
Un dels homes del cinema mut que més

havien fet riure, Roscoe Arbuckle, conegut
per Fatty, ha mort en la misèria.

Ja fa uns quants anys, en una festa noc-
turna que Fatty donava als seus aanics em
un hotel de S.an Francisco, mor' una noia,
Virgínia Rapp, Fatty fou acusat d'aquesta
mort, involuntària amb tota seguretat, ja
que, al cap d'un procés que durà uns quants
mesos, fou absolt. Però el procés li costà
tots els diners que tenia, i un descrèdit to-
tal ; la puritana Amèdca-no perdona. Una
rivalitat econòmica entre Los Angeles i San
Francisco afegí llenya al foc. Es va tornar

impossible la projecció dels seus films, .per
l'actitud del públic.

Va deixar els studios pels bolos de vode-
vil, sense gran èxit. Després, obria un café
a Los Angeles, que no fou pas cap brillaint
negoci. Fa cosa de quatre anys, es va pre-
sentar a 1'Empirc, de parís, en un número
idiota que fou xiulat sense contemp'lacioins.
Els que el recorden, asseguren que Fatty
no hauria pas servit per fer films parlamts.

Aquest home que havia conegut la popu-
laritat i la fortuna, des de l'escàndol que
trencà pal mig la seva carrera, va anar de
Rodes a Pilats, com diria En Pich i Pon,
per acabar morint em la misèria més negra
i gairebé oblidat de tothom.

El j a.isa

Liliona (Charles Farrell) i Júlia (Rose Hobart)

ina 
Avui rialla contínua ambFem 

dames erial 
La seinorifa

creació de de Chicago

1E5	 CHASE

DEIES PRODUCCIONS. EN ESPANYOL
Metro - Golclwyn Mayer

FANTASIO

de l'animador E. A, DUPONT,
creador de Varíété ha estat

estrenada en sessió d'Art,
per "Amigos del Cine

amb èxit clamorós.

INTERPRETE:

Maxuduin, Mary Glory,
l3enri Garaf

Programa GAUMONT
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DEL TEATRE AL CINEMA

.	 ,'L îliom de Molnar
Es incontestable que en termes generals

el públic que assisteix al teatre està més
disposat a pensar, a acollir favorablement
les innovacions i també els procediments
insòlits, que no pas aquell altre públic que
omple els cinemes. Adhuc les mateixes per-
sones reclamen en una banda certes pru-
dències que no els ve ni llunyanament la
idea de reclamar en ]'altre lloc.

Potser serà perquè el públic està ja prou

habituat al teatre per sentir -ne certa fatiga, cisar	 la	 psicologia	 dels	 personatges.	 Per
la causa per la qual vegi amb simpatia tot això comptava amb la lògica de la camera,
assaig de revolució,	 tota novetat	 sensacio- tant o més cenyida que la lògica del dis-
nal	 o	 bé	 simplement	 graciosa,	 introduïda curs. Tenia sobretot una Rose Hobart que
en el motllo escènic. en el rol de„ Júlia s'ha revelat excepcional,

No veiem ara als cartells d'un teatre el amb tat el misteri interior d'una Greta Gar-
reclam d'un nom que diu : Set accions si- bo i tota la intensitat, dolorosa d'una Lillia'n
multànies en una mateixa escena ! I l'obra Gish,
de Brückner, a la qual •es refereix aquesta Tota la intenció de l'obra •consisteix, cre:
indicació, no fa sinó ocupar el lloc que l'any , lot a	 veure •com les existbncies	 es prolon-
passat . en el mateix escenari -ocuparen obres , guen damunt la terca i s'entrellacen entre
americanes ,^an males, d'un semblant aire de elles. Una representació pagana del dogma
renpvahl6	 ir, :a de la comunió dels sants : ((La gent s'ima-

1;;eenscn:(- mb un Bernard Shaw, un Pi_ gina	 que	 és ` suficient	 morir	 peracabar...
randello, un ^Molnar, per uno citar sinó noms Morir no basta.:. Això fóra massa còmode.»
a bastament coneguts, triomfant i guanyant- I mentre el món es recordi de nosaltres,
se una popularitat cultivant un gènere que no	 podem	 dir que	 nosaltres	 hagin	 finit
voreja sempre l'escàndol i posa a llum les realment. Això és el que ve a dir en el fons
perplexitats	 del sentit	 comú.	 Per	 bé	 que l'obra de Molnar.
aquestes avénturés fructifiquem a l'eseehari, El record de Liliom perdura i alimenta
jo no sé e1 que s'esdevindrien transportades com una existència la flama de dues vides,
al cinema,	 o més ben dit,	 després de la i aquest record és molt més eficaç que no
darrera ,sessió Studio C'inms, hi ha motius .pas 1a presència de l'home,	 de Liliom en
per a tenir dubtes	 sobre l'èxit de tal rem- persona,	 home- de	 virtuts	 indisciplinades,
presa,	 '. virtuts	 folles,	 capaces	 d'atraure	 més	 cala-

La aventura de filmar Liliom de Franz mitats del que ho	 faria un vici autèntic
Molnar que F^rank Borzage ha portat a cap, home de bona voluntat, perú inhàbil .a fer
és el que se'n diu una aventura arriscada, la	 felicitat dels	 seus.
sobretot si el tr anscriptor s'atén a	 la fide- Heus ací 1'avi^nentesa de tornar damunt
litat de l'original,	 pie de subtileses psicolò- la terra que és oferta a Liliom per a ropa-

.giques, d'excursions origiinals fora dels via- rar el mal fet. Fidel sempre el seu tarainnà,
ránvs dels llocs comuns i 'comportant, per ,Liliom no pot sinó persistir en la seva bar-
acabat -ho d'adobar, un epíleg .absolutament roeria.	 El primer que fa	 és	 apropiar-se el
itiversem'blant. corn de l'arcàngel 'Gabriel (manca en la có-

Aquest epíleg, que no és sinó — por par_ pia domada a Studio Cincos aquesta allusió
lar en un llenguatge familiar en metodolo- al cabdill angèlic), acte que no fa sinó pre-

gia científica — una hipòtesi còmoda, per a ludiar la nova cadena de disbarats. •-
posar en	 evidència	 certes	 veritats	 morals,. Com a cineasta, Borzage ha fet una bona
juga en l'obra de Molnar exactament el ma- tasca. ìEls fotògrafs dits d'avançada poden
teix rol que en la Santa Joana de Shaw juga apendre moltes coses d'un film que debuta
l'epíleg corresponent. Allí com aquí, la fi^gu- amb aquella bella imatge de Rose Hobart
ració de situacions	 que hem ooinvingut	 a en mig de la- resplendent vaixella de cristall
tenir per impensables, 	 provoca una Hilari- i que es manté sense decpure en aquesta
tat saludable que no. deu per això dissïmu- tessitura inicial fins a la fi.
lar-nos l'eficàcia del procediment.. Els mots no	 s'acumulen mai	 excessiva-

Borzage ha 'respectat al peu de la lletra ment ; el film marxa doncs a compàs d'un
l'obra	 original.	 L'única	 llibertat	 que	 s'ha interès mantingut, un film naturalment que
permès ha estat en la manera com s'ha figu-,; .per a valorar em definitiva caldria no haver
rat les coindicions d'aquest traspàs. L'autor I1 perdut cap mot dels diàlegs que els prota-
ha anat a cercar els elements d'aquesta figa- gonistes sostenen entre ells,
ració en la imaginació de L liom, 'empleat Borzage sembla abandonar la fotografia
d'un parc d'atraocioms. ja invencible atrac- - 'obscura i velada dels seus primers films amb
ció que el carrousel ha exercit en vida da- Janet Gaynor que senyalava reminiscències
munt d'ell,	 lligat de peus i mans al costat germóniques. Liliom és d'urna fotografia 11u_
de Júlia, el domina encara en la seva vida minosa, clara i perfecta.
més	 enllà de la mort.	 Veure en	 aquesta Apuntem un film coratjós i també una
candorosa	 figuració	 una	 sàtira	 sobre	 tota revelació	 sensacional:	 Rose	 Hobart.
possible	 materialització	 ,antropomòrfica	 de J. PALAU

1
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civilització

II. —Civilització com a presó

Es molt diversa la concepció de la vida
rústega als temps clàssics i als temps ro-
màntics. Si els homes del romanticisme gi-
ren la mirada al camp ho fan per un impe-
ratiu de llibertat ; els clàssics, per un impe-
ratiu de f,erfecció, 1 és curiós que quan es
tracta de fingir la natura el romàntic crea
un parc anglès i el clàssic un jardí italià.
E1 primer posa salzes, xiprers, rierols, i si

és possible algun caste'il enrunat i carregat	 Aquesta contraposició entre natura i ci-
de molsa ; el segon fa camins .amb tiralínies 	 vilització, aquesta propaganda — ;per evan-
i els flanqueja de boixos afaitats. ,	geli de llum —de la natura, és viva també

^El romàntic estima el camp — la natura al darrer film — Cain — de Léon Poirier.
— perquè el lliure albir s'hi conrea i els	 Però tot això, diríem, és la propaganda
camins esgarriadors són pròxims ; troba que per via positiva ; hi ha també una propa-
la civilització 'és asfixiant i cerca a qualse- ganda negativa ; d'atac. Constatable sobre-
vol preu una alenada d'aire lliurc. IEl clos- tot en alguns films soviètics. Rocordem —
sic, en canvi, no veu pas en el camp cap a Tempestat a Asia—la caricatura de les
ombra de turbulència ; hi cerca, si de cas,	 modes europees i el seu seguici d'esclavatge
aurèola de serenitat,	 corporal ; senyalem també .aquestes mateixes

Es evident que ambdues concepcions són característiques a L'exprés blau, el film de
falses, i responen a modes canviants i alter- Trauberg que he comentat en l'anterior
nades. No hi ha cap romàntic, ni — molt article.
menys ,-cap ciassic, que parli seriosament	 GuuLEM DIAZ PLAJA

]Dibuixos sonors alemanys

Els films de dibuixos animats han ar-
ribat completament al públic. Actualment
es fa difícil trobar programes sense la cinta
de dibuixos sonors.

Els ianquis en tenen el monopoli de pro-
dueció.

El cinema alemany—únic competidor pos-
sible al cinema nordamericà, puix, que les
produccions soviètiques, comercialment, no
existeixen—s 'ha adonat de la formidable
importància dels films de dibuixos i s'ha
apressat a portar realitzadors als seus es-
tudis. La influència ianqui hi és aclapa-
radora. No podia ésser d'altra manera, do-
nada l'especial psicologia del poble alemany,
de la qual els dibuixos animats són com

-pletament antitètics. Els principis, la serie-
tat, l'ordre, etc., s'oposen a la concepció
essencial dels films de dibuixos. Per això
produir aquests films és pels alemanys una
derrota. Es una claudicació a principis aib-
solutarnent estranys.

Es curiós veure la U. F. A. despendre's
de tots els encarcaraments, per atènyer la
senzillesa, l'esquema, la deliciosa simplifi-
cació dels dibuixos animats. IEn la primera
cinta que hem vist—Folla serenata, passada

les coses del més enllà, és una cosa a la
qual no venim obligats.

L'important era mantenir el to, mig de
farsa mig de misteri, amarat d'imatgeria
popular, a la manera del modern teatre
d'Henri Ghéon, i crec que Borzage ha reei-
xit. Les seves intencions són ,prou clares per-
què no hi hagi lloc a dubtes.

Borzage ha pogut eliminar un sens fi de
diàlegs la funció dels quals es reduïa a pre-

d'anar-se'n al camp. Horaci i Fray Luis
eren homes de ciutat ; el camp i la seva
nostàlgia eren el cuplet de moda que calia .
servir líricament, però que no els obligava
absolutament a res. E1 mateix diríem de
Bernardin de Saint.Pierre.

Aquesta desviació lírica vers el camp té
Un la cultura d'avui clars exponents cons-
tatables. Hi ha una devoció per la natura

fa poc al Tívoli junt amb La darrera com -
i anyiaencara hom no s'ha desprès de l'an-
farfec ideològic i d'escenari, característic
dels films alemanys.

Hi ha, però, un gram pas donat. No obs-
tant, hom pot apreciar, a primera vista,
grans divergències entre les dues tècniques.

 La puresa del film ianqui és lluny, encara,

d'ésser assolida per la tècnica alemanya.
L'estilització de personatges i de perspec-
tives; es veu només intentada en els filmis
alemanys. Les decoracions eb•cara no han
desaparegut. Les bambalines, rígides, ex-
tremadament rígides, resten encara acarto-
nades, quan ja no poden ésser de res més

que de cautxú: plegables; ham ha de po-
der posar-se-les—'si ca mI—a la butxaca. Els
personatges, fora dels moments de més
transparent imitació ianqui, viuen mig em

-camtats ; ,són pobres de moviment. La ma-
teixa música acusa aquest sentit de «mi-
granya poética )) .

L'humor, ací, és un producte minso de
la torturació germànica. Hom no pot

—manca gràcia—riure ni francament, ni so-
rollosament.

PERE GRASES



G. A. T. C. P. A. C.

El «Grup d'arquitectes i tècnics catalans
per al progrés de l'arquitectura contemporà-
nia» ha inaugurat el seu local social — pas_
seig de Pi i Margall, qg — per -així conti-
nuar la seva iniciada tasca de renovament
de la nostra arquitectura.'

Recordem que aquest grup, conjumtament

daran registrades totes les manifestacions
del nostre món arquitectònic. Així, bona
part del primer número seria dedicat a l'Ex-
posició d'Arquitectura que es celebrà l'estiu
passat a San Sebastián. IEn la doble pàgina
central s'inseriran gràfics i fotografies sobre
la urbanització de la Barcelona futura.
-'Es un fet, doncs, que les joves promo-
cions d'arquitectes i tècnics d'agençaments

El local del G. A. T. C. P. A. C.

amb altres de similars establerts a Madrid,
San Sebastián i Bilbao, formen el G. A. T.
E. P. A. C., entitat representativa a IEs-
panya del «Comité international pour la
réalisation de l'Architecture contenaporainen
(C. I. R. P. A. C.).

Els arquitectes que actualment formen el

d'interiors comencen des d'ara a organitzar
seriosament i eficaçment la implantació en
el nostre país de les tendències modernes
de construcció. Si, malauradament, no te-
nim encara institucions especialitzades per a
tals finalitats, com la prestigiosa Bauhaus
alemanya, podrem comptar amb l'entusias-

Un secó del mateix local

—E1 teu promès sap l'edat que tens?
—Sí, la sap en part.

(Ric et Rac, París)

f &IRADDR

LJ1E ARTS '* DISCÕW1
E1sco1orsde1abanderaA CT U A L ITATS DIBCO%

L'adveniment tan desitjat de la Repúbli-
ca 'Espanyola ens ha sorprès pel que ha tin-
gut de precipitat; ens ha trobat desproveïts
de tot l'emblematisme oficial. Els homes que
de tota la vida havem treballat per aquest
cam'i polític ens havem ,preocupat de la
siibstitució de la majoria d'instruments de
govern d'estructura monàrquica pels d'estruc-
tura republicana, excepció dels que són de
Inés apremiant necessitat quan l'liora del
trasbals és arribada. Així, en morir la mo-
narquia als nostres braços no havem sabut
com expressar el nostre entusiasme, com
cantar la concordia retrobada, ni com plas-
mar la forma de govern que nosaltres ma-
teixos ens havem donat. Per tal de sortir del
pas havem manllevat el cant de la Marse-
Ilesa, o, més ben dit, la tonada ; perquè la
majoria dels nostres conciutadans no conei_
xen la 'lletra de l'himne francès, ni la seva
adaptació al tarannà català d'ara fa cent
anys. No hem pogut disposar d'altra ban

-dera nacional republicana que la del partit
d'oposició republicana durant la monarquia,
bandera que no plau a ningú, ni al mateix
govern provisional de la República. Ni, en
fi, no havem tingut altre remei que recórrer
a la vella iconografia francesa de la matrona
romana, un qualsevol bust de matrona co_
fiat amb la barretina frígia, quan hem vol-
gut representarnos la figura de la Repú-
blica Espanyola.

Diu si el govenn de Madrid tracta de subs-
tituir els colors de l'actual bandera republi-
cana per d'altres colors. I això és el que
caldria, no sols per tal de no fer de la bain-
dera d'un partit polític bandera federal,
Sinó perquè els colors de l'esmentada ban

-dera són desassortits, lletjos i tristos de
composició.

Hi ha una llei colorística que, tant si es
vol com si no es vol, regeix en la confec-
ció de banderes ; llei que de respectar-se o
eludir-se assegurarà l'èxit o el fracàs afec-
tiu de la bandera. I és molt probable que
aquest èxit o aquest fracàs afectius repercu-
teixin més o níenys en ]'economia espiritual
i àdhuc, de retop, en la material de la nació.
Aquesta llei colorística és la que repudia els
colors negre 'i groc i reclama el blanc. Poc o
molt, el blanc ha d'alternar amb els colors
vermell, blau, verd maragda o morat, que
són els únics que convenen a la bandera.
L'eficiència d'aquests colors és per l'ordre se-
•üent : blau, vermell, verd, morat, sempre
alternant ,amb el blanc. Si el blanc és escàs,
com en les banderes portuguesa, turca o an-
glesa, la coloració massa saturada de la bam-
dera l'enteanebreix; li lleva optimisme i bri

-llantor. Si el blanc domina massa, com en la
bandera japonesa i d'altres encara més blan-
ques, aleshores l'emblema s'empobreix i es
rebaixa temiblement a la categoria de drap
domèstic, a la categoria de cobrellit, de
Ilcnçol o de camisa. Les banderes d'un sol
color absolutament desproveïdes de blanc,
com és el cas de la socialista, devenen an-
gunioses i provoquen una sensació com d'as

-fíxia. Si són dos o més els colors que aca-
paren la bandera contra elcolor blanc ab-
solutamcnt foragitat, com és e1 cas de les

raspalls per a tots els usos

articles de neteja — objectes per a presents

rambla de Catalunya, 40
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—Que s'ha tornat boig el personal?
--Estem sonoritzant un documental sobre

les selves africánes.
(Les Nouvelles littévaires, París)

honderos venezolana, xinesa, romanesa,
aleshores a aquella sensació d'asfíxia s'a-
fegeix la sensació de triètor, d'hivernament
i de senilitat que comuniquen els colors pri-
maris juxtaposats; i això és tan cert que
àdhuc quan la bandera té una part equita-
tiva de blanc però disposada, a un extrem, ço
és, sense separar els dos colors primaris, la
sensació de tristor i d'asfíxia és la mateixa
que en les banderes de diversos colors des-
proveides de blanc, ço que es constatava en
les banderes de Sèrbia i de Montenegro.

Si entre els colors de la bandera figura el
groc, com és ara la nostra, l'espanyola, la
de Bolívia, la d'Abissínia, la de Romania,
en tals casos desapareix per afegidura tota
la gràcia colorística de la bandera. El groc,
color d'altra banda tan bonic, és el color
mortal per a les banderes, i molt particu-
larment per a les que no tenen blanc: és
lxr a les banderes un color tan mustigador
com el negre. Per això les banderes alema-
nya i belga sed més aviat disgracioses i
aclaiparadores ; i és per totes aquestes raons
que les nostres banderes no ens acaben de
satisfer. Si la bandera és tota groga, com la
russa dels temps dels tzars, l'efecte és sinis-
tre com si l'ensenya fos tota negra : potser
que, en bona part per causa d'aquest in-
adequat color groc, el tsarisme féu la mala
fi que tots recordem...

La composició colorística més reeixida per
a les banderes serà doncs la que alterni equi-
tativament un o dos dels colors senyalats
abans com els més adequats (no pas més
de dos !) amb el blanc. Així sed tan reeixi-
des les banderes francesa, italiana i holan-
desa.

Els confeccionadors de la nova bandera
republicana d'Espanya haurien de tenir en
compte aquesta llei dels colors ap9ieats a
les banderes si en volen reeixir una que apa

-regui eterinameint jove, optimista i radiant.
En la nota sobre reforma de la bandera

republicana que el govern ha fet pública,
s'expressa el desig d'empcndre aquesta re-
forma segons els dictats de l'heràldica, tota
vegada que l'actual bandera republicana es-
panyola no respon a aquests dictats. Això
ens sembla una grossa equivocació, no so-
lament perquè les lleis de l'heràldica poden
en .aquest cas imposar-nos una coiFtposició
lletja o depressiva de colors, sinó perquè
l'heràldica és una pseudo-ciència que no té
aplicació sinó en l'arqueologia, i que només
pot obrar sabre els pobles feudalitzats, els
que reconeixen un senyor hereditari.

Potser no seria gens desatinat per part
dels catalans que aprofitéssim aquesta avi

-nentesa .per a també refer la mostra bandera.
Crec que els mostres conciutadans han do_
nat proves prou evidents de civisme perquè,
sense temor d'•exaltar puerils xovinismes,
puguin posar damunt de la taula aquesta
proposta tan saludable i considerar-la amb
atenció. D'altra banda, mai no es presentarà
com ara una avinentesa de reforma dels
colors nacionals com la que ara es presenta.
I no seria pas Catalunya l'únic poble que
reformés 1a seva bandera sense recórrer a
l'heràldica.

Però, no cal dir que si el govern de Ma-
drid o el de Barcelona decideixon perpetuar
els colors de la bandera espanyola o de la
catalana, tothom ha d'acatar aquestes deci-
sions i considerar sempre més "els colors oc-
tuals com si fossin els més bells i assortits
del món.

JOAN SAICS

ADRINAS
Mobles moderns
$ales d'exposicions
Teles De Te Ku
Objectes per a regal

Diagonal, 460.-Barcelona. -Telèfon 73963

—Amb aquest impermeable, un no s'ado-
na de la pluja, l'hi assegura.

—•Però.., com me n'adonaré que ha aca-
bat de ploure?

(The Hunaorist, Londres)
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—L'esperit de Beethoven ha respost?
I què ha dit ?_

—Ha prohibit a la meva dona que se-
gueixi tocant obres seves.

-	 (Le Rire, París)

G. A. T. E. P. A. C. són : Pel grup del
Centre : Srs. Martínez Ghumill.as, Fernando
García Mercadal, F. Calvo de Azcoitia, F.
López Delgado, Aníbal Alvarez i Esteban
de la Mora. Pel grup 'del Nord : Srs. Va-
llejo, Aizpúrua i La4aayen. I pel grup Ca-
talà : Srs. Rodríguez Arias, R. de Churru-
ca. S. Illescas, J. Cl. Sert, J. Torres Clavé,
Subinyo, Perales, Armepgou i Alzamora.
Aquests tres subgrups es regeixen indepen-
dentment, actuant únicament com a grup
espanyol en les relacions %nternacionals.

En el local recentment inaugurat hi ha
una exposició de productes industrials, mo-
dels d'installació d'interiors, mobles, mate-
rials nous de construcció presentats per tots
els industrials que han aportat llur colla'bo-
ració i ajuda a la lloable empresa dels joves
arquitectes.

Fins a la data, G. A. T. C. P. A. C.
compta amb els vint -i-cinc industrials se-
güents : Siemens, Catalana del Gas, S. A.,
Sert, S. A., Bloeh S. Broch, Fuster Fa-
bra, J. Vallés, Rómulo Bosch, J. Blanch,
Pallas Gamandé, Eclipse, S. A., Uralita
S. A., Columbia S. A., ; E, Sagnier, Martí
i Palà, A. Rigol, E. Cardona, Biosca i Bo

-tey, S. L., E. F. iEscofet i Cia., Vídua J.
Ribas, H. Heydet, F. Blasi, Butsems i Cia.,
Vilaró 'i Valls, S. A., A. Tronch, i Rivière
i Cia.

Cada un d'aquests industrials exhibeix
mostres de la seva especialitat per tal que
el visitant s'informi i conegui els avantat-
ges dels nous materials i procediments de
construcció.

Són interessants, per exemple, les peces
de ciment cellular que la casa Ròmul
Bosch ha introduït en la nostra construcció.
Una d'aquestes soluciona el tradicional re-
voltó de rajoles per mitjà d'una sola peça
que descansa sobre la mateixa ala inferior
de la biga — com en el revoltó — i amb la
qual hi ha un estalvi de temps conside-
rable.

De cada una d'aquestes cases éxpositores
podríem — si tinguéssim prou espai — asse-
nyalar altres tantes solucions i productes,
tots ells força interessants en la construcció
moderna. Deixem a la iniciativa del visi-
tant aquesta exploració, amb la qual con-
fiem que esdevindrà, tot seguit, un conf
vençut defensor i practicant de les modernes
solucions constructives.

Entre altres activitats del grup, anunciem
l'apariciti, dintre de pocs dies, de la revista
trimestral A. C. (arquitectura contemporà-
nea), portantveu de l'entitat, en la qual que_

me dels dirigonts de la G. A. T. C. P. A.
C. por realitzar la tan esperada i necessària
renovació arquitectònica de la nostra ciútat,
tan martiritzada per tota mena de rcgenia-
litats artístiques».

A la feina, doncs, joves arquitectes i jo-
VIS decoradors !

Exposícíons
De la nostra habitual visita a les galeries

d'art hem de remarcar, d'antuvi, l'agrada-
ble troballa d'un pintor inèdit de promete-
dores possibilitats en el nostre mercat artís-
tic. En la seva primera exposició a la Sala
Busquets, Lluís Morató ens presenta teles
d'un mestratge molt ajustat (com Galeries,
Els llibres i els paisatges de Sant Martí,
números 6 i g), per les quals veiem una
marcada tendència al nou fauvis ae, assimi-
lat, però, per un temperament agut.

Sembla que els aires de París han provat
molt a l'artista sabadellenc Vila-Puig. En
els seus paisatges dels voltants del Sena hi

ha una matisació de grisos exoellentment
explicada.

L'actual exposició de pintures de Porcar
segueix la mateixa fisonomia d'altres vega_
des : les composicions decoratives s'alternen
amb paisatges. 1 com sempre, és en aques-
ta darrera modalitat on Porcar es fa esti-
mar més. A cada nova exhibició els seus
paisatges es mostren amb una major gra

-videsa. En alguns fragments, però, preferi-
ríem que la pasta tingués un gruix més mo-
derat i menys superposat, perquè cal vigilar

les interferències pictòriques.
L'escultura de Pere Jou guanyarà enor-

mement quan es decideixi a abandonar els
estilismes decoratius i la premeditada acu-
sació de les masses. Prova d'això és 1'ad-
mirable bronze exposat, Cap de nen.
Les pintures d'Antoni de Ferrater cada

dia són més agradables.
S'ha efectuat la segona exposició-adjudi-

cació de l'nOrganització Joan Mentin, a la
Sala Badrinas.

El conjunt de l'exposició manté el to que

era d'esperar, per les prestigioses signatu-
res que en formen part. A més dels pou-
lains de la primera exposició, els pintors
Bosch -Roger, Carme Cortès d'Aguadé, Ra-
mon López, Josep Obiols, Josep Prim, Mi-
quel Villà i l'escultor Joan Rebull, aquest
any es presenten teles dels joves pintors
F. Vidal Gumà i E. Grau Sala.

Un conjunt que fa go g de veure.
MÀRIUS GIFREDA

Audi Eòríums de discos
Fa uns mesos, diverses revistes especia-

litzades en música, anotaven com un gran
descobrimont, ]'apertura de sales en les
quals el concurrent, per un mòdic preu,
podia triar un disc i sentir-lo. Això fa temps
la va ésser vist i amb no gaire èxit de du-
rada, aquí mateix a Barcelona. Un establir
ment de la Rambla oferia aquesta novetat i
mentre no va passar massa temps, aquesta
mateixa novetat va aguantar l'establimeñt
després no podia durar, Per mòdic que sigui
el preu, sempre és extremadament car. Qual-
sevol espectacle proporciona un passatemps
més interessant i de més durada.

En les revistes que comentem, i especial-
ment en La Reme Musicale, s'argumenta
a favor d'aquestes sales la facilitat que te
l'auditor de poder triar dintre d'un repertori
extens, propi d'un establiment públic i que
no és possible en una discoteca particular.
Això sempre serà una raó important, però
cal mesurar-la, puix l'aimant del gramòfon
especialitza les seves adquisicions de discos
dintre del gènere a què el decanta la seva
afició, i així ja és possible que de casa estant
tingui el que hauria d'anar a triar en 1'es-
tabliment públic.

Tampoc ens convenç el fet que amb el
disc sigui possible fer arribar la música à
llocs i ciutats on no poden formar-se ni ac-
tuar grams conjunts ni artistes de corte
vàlua. En ciutats .petites tampoc és possi-
ble que s'aguantin amb rendiment comercial
establiments d'aquesta mena. Potser sí que
això fora possible amb la :protecció d'un
mecenatge o de corporacions públiques, però
en aquest cas seria més convenient que
aquests ajudessin amb cabals per a la for=
mació de discoteques circulants.

La forma que s'ha donat a aquests audi-
tòriums, ja de si és d'una greu incomoditat,
i cal advertir de passada que potser és um
dels principals avantatges que compensa els
molts inconvenients de la música mecànica,
el poder sentir la música de casa estant i
amb comoditat, que no són possibles en mi
local públic. Ara bé, la installació dels esta-
bliments a què ens venim referint, s'ha fet
en la majoria d'ells en forma que l'autditor
escolta amb auriculars, i això comporta a
més de la incomoditat, una distorsió de so-
noritats que dificulta l'audició, i més si la
transmissió entre l'aparell reproductor i l'au

-ditor s'efectua acústicament i no per mit-
jons elèctrics. Afegim a més l'efecte còmic
que produeix una sala amb urna sèrie de
senyors de cara a la .paret, les faccions del
rostre dels quals va refiexant el que escolta,
sense cap explicació per al reste dels que
són a la sala.

Cal deixar-se, doncs, d'aprofitar el disc
en .altre lloc que no sigui de casa estant, i
més quan el disc només va dirigit a un au-
ditor. La fabricació de discos que per ara no
obté la Primera matèria te forma que no
es ressenti de a'epetides audicions, no és
prou perfecta encara perquè la matèria del.
disc " aguanti l'ús repetit i gairebé seguit a!
què ha d'estar sottriès en un establimenk"
públic.

f. Gr"
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CAACISERIA

F. Vehils Vidal
32=Avinguda Porfal de ]'Angel=34

7, Plaça Universitat, 7
BRUSES models especials, des de 12 pessetes
SUETERS nova '<ol le«ló, des de 8 pessetes
MITJONS canalé dibuixos exclusius, dfs de 3'50
CAMISES OXFORD PANAMÁ

^Esterilla "amb coll, 12 pessetes
MOCADORS ARGENTINS

per a SENYORA, des de 7 pessetes
72 models de colls forts i fluixos
a 1 pesseta 3 per 250 ptas.

—El cambrer et mira com si no haguessis
pagat.

—Però jo me l'estic mirant com si ja ha-
gués pagat.

(Lustige Blütter, Berlín)

—No us en doneu vergonya, demanar ca-
ritat amb unes mans tan brutes?

—No tothom pot dur guants...
(Le Journal, Paris)



—Us con've	 cura de repos,	 res de	 mals
de cap. Hauríeu d'anar un mes a la man- --Un altre apero	 d'història?
tanya. —Si aquest mestre sempre pregunta co-

-No : seria	 igual	 fer	 anar-hi	la	 meva ses que passaven quan jo encara no havia
dona? nascut...

(L'Intransigean,	 París) (II Travasso delle Idee, Roma)

GUAREIXEN RADICALMENT LA

TOS
P .ERQUE COMBATEN LES SEVES

CAUSES:

COMPOS1Ct0:
Sucre, llet, b., 5 ctgs.; ex-
tracte regalèssia, 5 ct$s.; ex-
tracte diacodi, 2 milg„ exc
tracte medul'la vaca, 3 milg.;
Gomenol, 5 milg.; sucre mea-
toaniseat, quantitat suficient

per a una pastilla.

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

la gola, bronquis i pulmons

Anuncieu a MIRADOR
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ANUNCIANTS...!
Una rnoderníssírna organització completa en publicitat

IJeI'lícules ^^ d1bi1.1XOS animats
mudes i sonores - patent num. 121288 - aplicades al

servei de :la tècnica publicitària, us l'ofereix:

'AGENCIA GENERAL
!ostres productes poden ésser propagats arno èxit segur per

tota: ,la Regió Catalana i Illes • Balears

200 cinemes en cíufafs i poblacions
de categoría

r,

BARCELONA; ontaneI1a, 10, 	 2' - Tel. 18606
	

Avinuða MenGodez Pelayo, 85, 1.: MADRID

PASTILLES ASPAIME

Suscrí<víu_vosa MIR1D®R
Pelai, 62. = BARCELONA

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

EI Sr..._ ..............._..........................................................._............_.........................._........................

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

carrer ............................................_....._... n,° ......... es subscriu a MIRADOR

nel preu fíjcat de 2`50 pies. trimestre,

....................................de._..........................:..........................de 	 193.......
$(pastura

AIGUA
DE ROCALLAURA

LA DEU MÉS RICA DEL MÓN

Si vosEè paeix d'Albumínúria,
Li4iasi úrica (mal de pedra),
Bronquifis parenquimaf oses
Nefrifis crònica, es curarà ra.

dicalmenE amb

AIGUA DE ROCALLAURA

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

Dlstrlbuldors gensrale

FORTUNY, S. A.

Carrer Hospital, 32 1 Salmeron, 133

—Mira que acabar d'espanyar tres pisos

i dues caixes fdrtes i no poder obrir un pa-

raigua l .	 _ . .
...	 ..	 ,	 . (Ric et Rac, París)
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—Em sembla que no caldrà que em tre-

gui.el coll per tallar-me els. cabells.
—Encara que no es vulgui treure el bar-

ret, és igual.
(Le Dlatin, París)

IMPRESOS COSTA
Asalto, 45_. Barulone

Societat. Espanyola de Carburs Metàl'Iics

Correas: Apartat too	 BARCELONA	 rel8fon 73013
Tele¢',, "Carburos"	 Mallorca, 232

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

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

"ORTOPEDIA MODERNA"

Fill de B. CARCASONA

Tlllu 1 lupahc: LSLUOILLERS BLANCS, 1. • Tdih.INII
Cus fundada en 1875

Braguera Regulador.
ptt a retenció absoluta de la trencadura.— Faixes de toles mefH

Faixa-cotilla abdominal. — Models moderns

Cotilles Ortopèdiques

per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena

Més de cinquanta anys de pràctica són la millor garantia
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