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Els duros de la República sempre
han esfaf els més apreciats.

I no hi ha mofiu per què això
canviï.

MIRADOR INDISCRETbellugueig de la pesseta
1?oc temps havia passat després dels dar- d'ésser resolt internacidnalment, mitjançant

rers aldarulls, que la pesseta experimentava la intervenció d'organismes financiers de
una mena de moviment convulsiu : la lliura solvència moral i d'influència política com
s'enfilava fins a 62 i 63 i reoulava, en po- el Banc Intennac¡onal de Pagaments, el
ques hores, fins a S7 primer i després 54 qual és com si diguéssim l'expressió del
i 52. Quim motiu hi havia? Uns ham parlat pensament financier de la Societat de les
d'una ofensiva organitzada per companyies Nacions.
de petrolis vexades amb el govern espanyol. 	 L'avantatge de situar així la nostra qües-
Mtres de la inflació. Altres i altres de mil tió monetària, ni cal dir-lo. No és tot u
altres coses. De manera que no pot ésser que el valor de la nostra divisa recolzi da-
que tots tinguin raó. M[enDoe
no vol augmentar-ne el nom	 „	 i	 y

bre i arriscar la seva teoria	 . 
^	 .a t ^,i, r t	 %<r	 r

ri	 s	 , '	 tr:^,. <. ^'i
amb més o menys probabil -
tats d'encert. MIRADOR només 6.

remarca el següent : que, si	 ,. f
gui com sigui, la pesseta té	 :	 ti•

	

!	 M	 "

massa pessigolles i fàcilment	 r	 "
puja i baixa, com pot veure's,	 1, :	 '.i	 ^	 r
sense cap motiu seriós ni ve-	 ^"	 4	 ^,'	 -t	 I ','S
ritable. Cerqueu la causa que	 J 
vulgueu, no podreu negar que
la causa principal dels seus	 t^+.
moviments bellugadissos és 	 t ,',	 ^'s y
aquesta passivitat de la nostra '°	 i r vrv„	 a
divisa ; aquesta amo resistèn-	 "	 "	 	̂ t, a^ t
cia)) a les maniobres que es	 ta%
vulguin fer amb ella. 

1 tampoc pot exagerar-se la	 t.. 
importància del factor canvi k

de règim, el qual sempre de-	 `' f^
1
 

^^^r ^.r	 áa ^ñ1

tenmima una sensibilitat de	 ^t^ 

Poll novella. .A més a mes, cal	 ^"	 rt^" h, a	 tj^ v	 ^	 ,.e	 s

que hi hagi .algun error de	 ^,	 P	 4:^	 '^
gestió en les maniobres defen-	 j'	 ^°¡^I.
sives, Només afixi s'explica	 ^aa	 ^;	 ,,,g

que, sense causa clara, hàgim	 °	 u
vist e]ue hem vist : en unq	 •:,^
batre de parpella, fer-se, des-	 tfpa,
fer-se i refer -se milions nomi_
mals com a muntanyes d'escu-	 El ministre d Hisenda, Indalecio Prieto
ma. Tot el crèdit d'una nació
considerable fer, de sobte, una
pampalluga gegantina . Esser algú ; no.és 'cr munt ,d'una, basewt n_ferma com ,.la., finança
ningú, i tornar a ésser algú en poqués hores,	 internacional, per la qual tota la riquesa

En alires termes : que, mentre a casa espanyola representa un valor d'una impor-
nostra mo pasava res de particular, davant tància relativament modesta i que per aquest

de ]'estranger representàvem tot un gran motiu mai no deixarà impressionar -se por
drama. Perquè, si bé ho mirem, tot l'afer coses fugisseres i poc importants ; o bé, a
de la nosta pesseta és una qüestió que es	 l'inrev• s, tancar-se ben tancats i deixar l'es-
planteja i es resol dintre de la banca inter-	 timació del valor de la pesseta i dels valors
nacional. Espanya no hi és més que com	 al franc arbitri dels nervis de les mostres
a fantasma ; diríeu que la nació no és sinó porteres, que, si veuen quatre homes mal
un pretext perquè hi hagi una divisa,	 vestits ja corren al banc i que es deixen

I, així com per a la banca internacional menar per tots els infuñdis,
]'!Espanya de veres és com si no hi fos, a	 Cal mirar amb serenitat i optimisme aquest
dintre Espanya es procedeix sovint com si aspecte transcendental de la política del nou
no existís el món més enllà de les nostres règim i no deixar-se impressionar per les
fronteres. Hom ha repetit tant entre mos- conseqüències immediates del canvi sofert.
altres que PEstat és sobirà i suprem, que Si la República es fa més comprensiva del
a l'últim impera la convicció que no hi ha que era en .aquest ordre la monarquia i pren
cap interdependència amb el món : teórica- un sentit més modern de collaboració inter-
ment, segons aquest criteri que podríem nacional, tindrem una seguretat major d'ha-
dir-ne de «Dos de Mayo», no pot existir ver contribuït á una efectiva renovació poli-
vida, ni aire, ni llum més enllà de les fron-	 tica del nostre país.
teres; i el Sol, quan ultrapassa els Pire-
neus, s'apaga i s'adorm, perquè no té res	 _

a fer.
Econòmicament fou aquest el criteri de]

senyor Calvo Sotelo, inventor d'una fór-
mula emmurallada de la nostra vida eco-
nòmica ; Espanya calia que evités contactes
impurs .amb els organismes econòmics in-
ternacionals ; cada monopoli venia a ésser
com un cinyell de castedat.

I, potser, ara quan ha calgut donar un
contingut a la forma republicana, incons-
cientmgnt, hom hi ha pogut anar amb
aquest criteri endarrerit. El defecte no és
pas de la forma, sinó d'aquells que no han
sabut trobar un contingut per omplir-lo
més d'acord amb la naturalesa de la copa.
Però la tasca més difícil de les revolucions
és impedir que sobrevisquin criteris ante-
riors hibridats amb les idees noves. !El cri-
teri «Dos de Mayo» aplicat als nostres dies,
àcóhuc podia enganyar els ulls i passar per
Una exaltació del sentiment de la dignitat
republicana. Bastava la presència de la Re-
pública per a immunitzar la pesseta ; ne-
gar-ho equivaldria a flestomar de la Re-
pública.

Això ha fet oblidar ]'aspecte internacional
de l'afer de la pesseta i prescindir de tots
els esforços iniciats per connectar el nostre

fet monetari amb la banca internacional.
En comptes d'això, s'ha muntat precipitada-
ment un sistema de prohibicions i d'orga-
nitzacions policíaques d'una eficàcia més que
dubtosa i probablement perjudicial.

Es tracta d'un afer internacional, que ha

A la pàgina z
Les Ilnms de la piscina, per A. A. Artís.

A la pàgina 3
L'aeroport barcelorai, per Just Cabot.

De Dijous —
a Dijous

LA TIARA 1 E FEIX
Se sent de tot arreu del món la cridòria

dels italians. Els feixistes tornen a barallar
-se amb els catòlics. 1 d'aquí estant es veuen

els llampecs que origina la topada entre
les claus de Sant Pere i la destral del lictor.
Com diu el nostre amic. Apa en la carica-
tura que illustra aquesta pàgina, Roma és
massa petita . perquè hi duguin cabre dues
doctrines infallibles.

L'educació de la joventut és el tema de
la disputa entre el Papa el Duce. I ni el
feixisme ni la Sarcta .Seu semblen disposats
a cedir. 1 mentre l'Església i el Feix dis-
puten, els feixistes assalten i cremen els

ciacions catòliques, nolocals de les asso 	 i si
han cremat esglésies i convents és perquè
els italians no ignoren que un dia o altre,
quan no hi hagi camases negres; escarn
1 odran tornar a explotar el turisme.

La sobirania de l'Estat en tota mena de
qüestions és uri axioma de bon govern, però
no és un dret sense apellació. L'Estat pot
aspirar a l'educació moral de la juven^tut,
però els drets de l'Estat no poden arribar
fins al canibalisme. Es evident que si l'Es-
tat té unes teories contràries a la civilització,
en nom de la civilització tot el món té dret
a defensar-se. La civilització europea no ha
pas tolerat que hi hagués pobles antropòfags
i que els reietons negres es poguessin menjar
diàriament un peu o una maneta de criatura
rostida a la brasa.

L'educació que el foixisme dóna a la jo-
ventut és una de les coses més repugnants
del nostre temps. Els bolxevistes no han arri

-bat acant. Es freqüent veure en les revistes
italianes, grans formacions de joves de la
milicia amb els. punyals enlaire. Imagineu
on pot arribar i el mal que pot fer una nació
de més de quaranta milions d'habitants edu-
cada en aquesta escola de salvatgeria. Seria
insensat creure que això no té importància.
A Alemanya l'educació - haiserista va crear,
igual que ara a Itàlia, una filosofia, i aques-
ta filosofia va portar la guerra.

Probablement els italians no faran cap
guerra, perquè saben que la perdrien. I per-
drien perquè lluitarien contra l'opinió del
món i els enemics del feixisme anirien a la
guerra com a una croada. Però entretant,
aquesta lluïssor de punyals i aquesta retòrica
és un perill contra ,la dau d'Europa i un
atemptat" cahtra el bon gust. Esgarrifis'pen-
sar en la tragèdia dels italians de la genera-
ció del feixisme. No podien néixer en una
època pitjor.

Finalment, l'Església sembla que es deci-
deix a acceptar combat al feixisme. Quan va
fer-se el Pacte de Latran, MIRADOR va sos

-tenir, contra l'opinió de molts, que el feixis-
me havia perdut una batalla. El tractat re-
presentava un pas en la internacionalització
de la diplomàcia de la Cúria Vaticana. L'Es-
glésia es sent avui més forta que abans.
A favor del feixisme hi ha tota la força ma-
teria-l; a favor de l'Església hi ha una exfe-
riència de vint ,segles, mentre el feixisme
només compta amb nou anys d'existència.
Molts homes de l'Església italiana han co-
quetejcet amb el feixisme. Un cardenal arque-
bisbe de Nàpols havia arribat a dir que Mus-
solini és un home providencial. Però si el
Vaticà es decidia a actuar fins a l'heroisme,
tothom oblidaria els noms d'alguns cardenals
i l'opinió liberal es posaria al costat de la
Santa `Seu. Potser seria excessiu demanar
heroisme, sobretot en un país on la diplo-
màcia és una de les arts que més han pro-
gressat , — B.

Macià, segons Henri Torres
L'advocat Henri Torrès, parlant amb els

periodistes, va expresar la seva admiració per
Briand, i com que en la mateixa conversa
féu l'elogi del nostre admirable Francesc
Macià, algú va posar en boca del famós
maitre una comparança entre el ministre
francès d'Afers Estrangers i el President del
Govern de la Generalitat de Catalunya.

—No he dit, no he pogut dir semblant
cosa — rectificà Henri Torrès—. La compa-
rança d'En Macià amb un polític francès
només es trobaria fonent Jean Jaurès, home
de pau i de llibertat, amb aquell gran pa-
triota que fou Paul Deroulède...

En Domènec També hi diu la seva

Una altra definició d'En Francesc Macià,
més vulgar, per ésser de qui és, però ben
gràfica, la féu, el vespre del dia ra d'abril,
al cafè Catalunya, el radical i ex-regidor
Pere Domèneoh.

Li preguntaren el seu parer sobre el triomf
esclatant de l'actual President

—Ens ha aixafat a tots. Macià és una
apisonadora.

EI respecte a l'Avi

Sembla que en una reunió del Directori de
l'Esquerra Republicana, l'ardent Lluhí es
veié frenat, en una de les seves fartes arren-
cades, per l'autoritat i energia del nostre
magnífic President.

—Haig de baixar veles — féu En LluhL —
Vostè, don Francesc, em £a més respecte que
el que mai hagués pogut tenir al meu pare,

—Es que jo sóc l'Avi! — replicà mig se-
riós i mig somrient el senyor Macià.

Idenfificació

AI Palau de Projeccions. Dána la seva
conferència el ministre d'Ensenyament, Mar-
cellí Domingo. EIs aplaudiments els inicia
un senyor assegut a la presidència que a
cada moment exclama : ui Muy bien ! ¡ Muy
bien!»

—Qui és aquest bon senyor? — inquirí el
redactor de La Vanguardia, senyor Ferrer.

El nostre company Tomàs tingué aviat la
resposta amanida

—Es el delegat de 'l'autoritat.

No és alemany fot el que es vol

EI regidor senyor Bausili ha anat a passar
el diumenge a un hotel de Santa Coloma de
Farnés. Va acompanyat de la seva senyora,
l'amistat de la qual amb la família Vidal i
Guardiola l'ha germanitzat del tot. Va també
amb ells una minyona de servei.

De sobte, la senyora Bausili es veu obli-
gada a cridar la minyona

—Fraulein ! — crida en .alemany, donant-
se to.

—Mani, senyoreta — respon la criada.
Resulta que és de Manresa.

Imprudència

Quan el Santboià va anar a jugar un
partit a Madrid, un entusiasta que havia
acompanyat l'equip es dedicava a animar-
lo, en català, des de la tribuna. Un espec-
ta:d-or que tenia a prop, li va dir el famós
))Hable usted en cristiano), frase que fou
molt mal acollida per bon nombre d'espec-
tadors, que reptaren el que l'havia dita.

No calia res més per engrescar l'expan-

siu santbuià, que, sentint-se emparat pel
públic, tot donat a la concòrdia, es va
encarar amb el que l'havia interpelat, per
dir-li'n unes quantes de fresques, corona-
des amb aquesta frase

—...porque, si quiero, hablo el castellano
mejor que ti.

La concòrdia va baixar alguns punts.

Piquiponiana
—Crec que Melquíades Alvarez no va poder

acabar el discurs perquè li va venir una
linotípia — deia En Pich i Pon.

La culpa d'aquesta piquiponiana la com-
parteixen els periodistes i els metges.
Aquests, ja se sap que entre anomenar una
cosa com tothom o penjar-li un nom ben
estrafolari, es decanten per la darrera so-
lució, i alguns periodistes, també.

De totes maneres, !En Pich i Pon va
demostrar una certa cultura dient una pa-
raula que no té obligació de saber, perquè
a la impremta dels seus diaris no tenen
linotípies, sinó linografs.

' 4 Sapesse" piquiponíana

Dijous al matí, després de llegir o de
fer-se llegir — això no ho sabem — l'article
d'En Just Cabot, que mantes mans piado-
sos li havien enviat, En Pich i Pon va
donar a un dels seus secretaris la següent
ordre:

—Digueu a IEn Màrius que no ho con-
testi això. Més val que no ens enredem...

Amb el qual es demostra que per alguna
cosa En Pich ha arribat a president de la
Cambra Urbana i l'Aguilar no ha passat
de fer ecos ex-brillants.

El que es guanya feninf seny

Vista, doncs, 1a prudent actitud dels dia-
ris piquiponians, que, per una banda, es
van acontentar contestant l'article alludit
abans, amb una ridícula noteta de la qual
no s'adonà ningú, obra del propi Màrius
i d'una absoluta ineficàcia, i, per altra ban

-da, contra el que acostumen, no van es-
petennegar amb la 'Piquipoiniana gràffica
número zn, guardem el nostre considerable
arxiu de fotografies d'aquesta mena per
quan ells hi donin motiu o nosaltres cre-
guem convenient.

Els sense feina a 1'Esfadí
Dimarts passat, amb motiu del partit

València -Arenas, l camp de Les Corts es
va veure extraordúnàr-iament concorregut.
Malgrat d'ésser dia feiner, no baixaren de
quinto mil els espectadors que hi havia,

—Ara sí que em convenço — deia un
personatge de la tribuna —que el proble-
ma- dels sense feina és més important del
que sembla...

La nit i el signe monetari
EI problema monetari ha estat aquests

dies el tema de totes les converses. Fins els
més negats en qüestions finaneieres s'han
cregut en ]'obligació de dir-hi la seva. L'a]-
tra nit, ,per exemple, passejaven per la
Rambla dos pacífics ciutadans. Es varen
aturar sota el rellotge de l'Acadèmia de
Ciències. Eren les dues.

—I pensar — va dir un d'ells — que en
aquests moments, mentre nosaltres estem
tan tranquils, la pesseta va baixant, bai-
xant...

1 Classificació
Daniel Domingo Montserrat és director

de L'Hora, marxista convençut i memore
del Bloc Obrer i Camperol. L'altre dia ex-
plicava a uns amics una anada seva a un
poble de la provincia de Girona, en el qual
havia de donar una conferència. Eren a re-
bre'l els -nois de les escoles amb banderetes
republicanes, mentre una cobla tocava oLa
Marsellesa»...

Xavier Regla taillà ]'explicació
-- Vosaltres sou uns comunistes pastorets!

Dinamisme

Vivim en un període agut d'inflació d'ac-
tes polítics. Tot són mítings, conferències,
homenatges... No és estrany, doncs, que hi
hagi un xic de desordre dins els partits, i
que alguns oradors surtin de Barcelona con-
signats a adreces equivocades. Així fa quin-
ze dies a Vallromanes, on es trobaren qua-
tre comunistes : Estartús, Colomer, Mont_
serrat i Nin, per a donar una míting d'Es-
querra Republicana!
A honor de la veritat hem de fer constar

que ells es resistien a parlar. Els organitza
-dors de l'acte, però, pregaren tant i tant,

que el míting es celebrà. El públic, igno-
rant el que havia succeit, quedà esverat del
llenguatge violent que emprava el partit go-
vernamental i al vespre a la delegació local
de la Lliga passaven de 'quinze les altes.

Misferis poèfics

La funció de divendres al Tívoli, en ho-
nor de Bèlgica, comprenia una recitació de
poesies belgues traduides al català. En el
programa imprès, aquesta part del festival
estava disposada a tres columnes, en la pri.
mera el títol de la poesia, en la segona el
seu autor i en la tercera el traductor.

Doncs bé, cloten l'enumeració Salutació
al Reti dels belgues ï Inscripció votiva a ho-
nor del poble belga, de López-Picó, i Mase-
ras figurava com traductor.

No sabíem que López-Picó escrivís en
belga i Alfons Maseras el traduís al català.



El mar és el mar, i la piscina és la pis.
eina. Aquesta multitud que ja comença a
desplaçar-se vers les platges, i que en el
mes d'agost les cobrirà materialment, obeeix
l'impuls de les més diverses forces : la ca-
bor, el desig d'enfosquir-se la pell, els ma-
llots virolats de les noies, l'avorriment, etc.

Poques vegades, en el rompent de les ones,
floreix la pura passió esportiva. De cara a
l'estiu, tot conspira per a menar la gent a
l'aigua. Des de des revistes de modes fins
a les publicacions naturistes s'ha creat una
literatura a base del blau del mar, del iode,
de l'arena d'or i de les veles blanques. Per
això, per a cantar el mar; qualsevol poeta
és bo.

La piscina és una cosa completament di-
ferent. La piscina és l'aigua neta i pelada.
Es l'aigua sense literatura, sense color i
sense peixos. Si un dia per .atzar en la pis-
cina aquests fessin cria, podeu estar segurs
que entre la seva aigua transparent inoms
lliscarien peixos d'aquàrium, que semblen
peixos urbans, sense gota de fantasia. Per-
què la cosa a 1a qual s'assembla més una
piscina és indubtablement a ema peixera.

Naturalment que hi ha piscines i pisci-
nes. Per exemple, la nostra de Montjuïc no
queda tan peixera, car participa dels jar-
dins que la volten, i en les nits brillen al
seu damunt els estels, i a baix en la ciutat.
brillem totes unes altres co^^nstellacions de
confetti multicolor. Però la piscina del Club
de Natació Barcelona, del Club, com sim-
plemen•t diuen els mostres nedadors, és tal-
ment una capsa tancada. En aquestes nits
de festivals de natació, els focus elèctrics
acaben de desempaillegar-la de totes les sem-
blances amb la Naturalesa. Ningú no diria
que a pocs metres d'allí, darrera mateix de
les parets, brama la mar lliure, i colpeja les
roques protestant de la servitud a la qual
hom sotmet l'aigua de la .piscina, sense gust,
sense color i sense sorpreses.

i tot un seguit de cordes i de cables. Corren
pels costats de la pista els mateixos homes
que en el circ pugen i baixen els trapezis,
sinó que en la piscina han canviat llur uni-
forme per uns vestits blanes de circumstà^n_
ties. Fins els nedadors quan surten coberts
pel barnús, fan una figura exacta a la del

trapezista que moments abans del seu nú-
mero repassa les cordes.

Els barcelonins hem vist ja com una pista
de circ es convertia momentàniament en
urna piscina per a atraccions aquàtiques. Ens

l'ham apropiada els esportiàs. Són ells, que
viuen obsessionats pel rècords, els qui temen
la més aguda percepció del temps. EI temps
és or. El minut és ja moneda grossa, i el
cor batega al cinquè de segon.

Quan en la piscina s'intenta batre un rè-
cord, hom diria que un gran rellotge ha fet
aparició davant els ulls del públic. Cada
llargada de piscina podria ésser un minut,
i el nedador que va i ve, cobrint -los amb
rítmiques braçades, seria el secundari.

***

Els salts de palanca tenen ja molt de
circ. Sinó que en la piscina hom ha subs-
tituït la xarxa per la superfície de l'aigua.
La palanca de la piscina amb els seus tres
pisos, sembla una escenografia de teatre mo-
dern. Els saltadors hi acaben d'ajudar. Em
els moments que precedeixen el salt, adop
ten urna actitud hieràtica, que fa pensar en
la d'un actor representant un misteri pri-
mitiu posat per metteurs-en-scène russos.
A les llums de la piscina els cossos sem-
blan àngels de bronze. I també l'enxaneta
que corona els castells dels nostres xiquets.
En el silenci total del moment de llençar -
se, esperem en va el redoblar creixent de
les timbales, música que el cine posa als
exercicis arriscats.

*+*
El water-polo és un partit de futbol,

amb el camp reduït i inundat d'aigua. L'ai_
gua Va pujant; ja cobreix mitges porteries
i arriba al coll dels jugadors... El water-
palo dóna la sensació exacta del peix gros
menjant-se e1 petit. Damunt l'espatlla d'un
jugador hi carrega una altra espatlla, un
tors, una cuixa i una cama. '.El de sota
desapareix de la superfície, i el de sobre
neda endavant amb la pilota. !Els inicis de
jac en què l'àrbitre tira la pilota en mig
dol camp, la carrera folia dels jugadors
és la dels peixos dels estanys vers les
molles de pa. I quan per a picar una falta,

La piscina del Club de Natació Barcelona

Un partit de waterpolo a la iscina

falta presenciar el cas contrari, o sigui com 'd'àrbitre els fa estar immòbils, cada jugador
una piscina es converteix en circ. L'aigua marcant el jugador enemiç, són sis pa-
té molts allicients, i estancada en una pis- relles de dansarins disposades a començar
eina fins i tot té un punt de perversitat.	 un ballet aquàtic.
A París hi ha qui ho ha comprès perfecta-
ment,	 i ha imstallat el Lido, 	 cabaret .amb
piscina. IEs clar que no és aquest el fi que Els festivals de natació comencen a tenir
desitgem a les nostres piscines: Però, des- el seu públie.	 La piscina de l'escullera de
prés de veure un dia l'Estadi convertit en Llevant, quan la cosa s'ho val, es veu del
palestra per a cavallers de l'edat mitjana, i tot	 plena.	 Potser	 la	 natació,	 espart popu-
un altre dia en temple per .a una missa, qui lar, no sigui encara um espectacle popular.
és capaç de preveure les transformacions que Recordem, però, l'anual Travessia del port,
el destí reserva	 a la piscina de Montjuïc? on la qual una multitud enorme acompanya

.*	 *.	 s. an nombre crescud'íssim de nedadors. A la
piscina l'espectacle és del tot diferent.	 Tots

La piscina del Club és un temple a la els concorrents temen de comú un aire d'i-
pura esportivitat.	 Es un yiver de nedadors .. iniciats.	 La filera de llotges fa bonic; abun-
E1	 Club de Natació	 Barcelona	 recollí	 un da un públic	 elegant, amb l'elegància oc-
dia tota la munió d'atletes que havien sor- gligent	 i	 souple	 que	 caracteritza el	 millar
git entre els blocs de l'escullera	 i el Meríi- públic "esportiu.
terrani, i els tirà a 1a peixera, temorós que ql bar del club poden beure .algun cock
se	 li	 perdessin.	 IEn	 la	 piscina	 hi	 han	 fet tail,	 mentre	 els	 altaveus,	 cansats de	 pre
cria i s'hi troben tan bé, que els reca aban- gonar	 noms i	 temps,	 s'engeguen amb e
donar-la pel marc.	 Sobretot a l'hivern, que darrer foxtrot.	 Després, traieu el mas	 a 1<
l'aigua hi és temperada. De totes maneres,

desembre	 hi ha	 es •cap-en ple	 sempre	 qui
piscina a presenciar una d'aquelles furiose.

I ucurses de relleus corejades pel públic.
bussa al mar. Avui són molts els nedadors ntineu	 contents	 de	 viure	 en	 l'any	 193 1
que no depenen de les estacions ni del ca-

AnDREU A. ARTI;
lendari. No cal dir que són aquests els que
ens fan quedar bé, car arrodoneixen el per-

fil esportiu de Barcelona. Aquests pura-sang
de la natació, amb quina cara de llàstima
no es mirem els que esperen Sant Joan i que
faci sol per anar a Montgat, vestits de pn-
mena comunió i amb tot un establiment de
banys a Pesque-na.

Hem parlat dels nedadors, i en el terme
incloem també les nadadores. En el medi
de la natació regna una franca companyo-
nia i no es prodiguen compliments. El ma-
llot ha realitzat la igualtat de sexes. Però
les noies, malgrat tot, han de treure per un
costat o altne llur gust de la fantasia. Gor-
res vermelles, bannussos florejats, amples
pantalons blaus i cenyides samarres blan_

ques, d'enginy femení troba mil recursos per
a sollicitar dels homes la galanteria que
moltes vegades ]'emulació esportiva ha mort
a flor de llavi.

Les nedadores del 'Club, mentre esperen
les seves proves, seuen a terra al llarg de
l'aigua. Els braços abnaçant els geno lls, o
bé les cames creuades, llur indumentària
pintoresca, donen a aquella ala de piscina
un colorit orientad i un aire de mercat d'es-
claves.

Llur hora ha arribat. Les nedadores es
desprenen de la roba de fantasia i com les

perles eixides de la petxina, o com la polpa
del peix un cop despullada d'escates, van
apareixent sota les llums de la piscina cos-
sos perfectes i daurats, cenyits pel negre del

mallot . El capbussó i tota l'aigua es remou
de rialles, crits i xerroteigs.

*^a

Times is moae v... La famosa màxima an-
glesa fou inventada segurament pels homes
de negocis. 'En els nostres dies, però, se

(PROVINCIA DE TARRAGONA)

Altura . 650 metres sobre el nivell del mar

Temporada oficial: 24 de juny a 24 setembre

NOU PROPIETARI;

SALVADOR SAMSÓ

DIRECCIÓ:

FELIX BARGUÑÓ

Prodigioses aigües, les més nitroge-
nades i arsenicals d'Espanya. Malal-
ties dels bronquis, pell, budells,

neurosis i diabetes.

Situació meravellosa, clima sec, es-
tabliment rodejat de bosc. Pensió

completa des de 15 pessetes.

Habítacions des de 4 pessetes
Xalets per a famílies

Tots els dies auto a Cardó a l'arri-
bada a Mora la Nova, del ràpid
sortida de Barcelona a les 8.27 matí.

Referències: S. SAMSÓ, Pòrtics
Mercat St. Josep, 4.-Telèf. 18235

De 4 a 8 tarda

I,'APRILesilumsdelapiscina ETIU
Marcehlí Domingo. — En aquest món hi

ha moltes maneres de conéixer les persones
en realitat, allò que se'n diu conèixer una
persona és una cosa que no passa mai. La
persona que potser coneixem menys de totes
és la pròpia ; ens encarem amb e1 mirall tan.
Les vegades com Déu val, ens inflem com
les granotes, ens envilim i ens humiliem
com els gossos, procurem analitzar-nos
d'una manera química, i res, cada dia te-
nim de nosaltres mateixos un concepte di-
ferent, i a fi de comptes arribem a la con-
clusió una mica vaga que valem ben poca
cosa.

Acceptant que és impossible un criteri
objectiu i acabat de la gent que ens volta,
nó hi ha altre remei que fiar-nos de la
simpatia i de la imaginació.

Hi ha per exemple un home que no sa.
beco com es diu, ni l'ofici que fa, ni tenim
cap antecedent sobre la seva moral o Ie5
malalties dels seus fills, i aquest home ens
el trobem dos cops a la setmana en un
cafè. La part purament física, la manera
d'agafar la cullereta, o el color de la cor_
bata que porta, reaoçionen sobre la nostra
simpatia i la nostra imaginació, i nosaltres
arribem a construir morahíhent tot el per_
sonatge, li adjudiquem una història terrible,
el fem víctima d'un adulteri, o autor d'un
crim inconfessa-ble ; amb ell no hem creuat
mai mitja paraula, perd forma part de les
nostres coneixences, s'ha interposat en d
nostre camí, fins ens obsessiona ; podríem
donar més detalls de les seves faoècies que
de les d'un germà nostre. 1 és molt posslale
que ens morirem sense saludar-lo, sense
saber com es diu ; és molt possible que si_
gui en realitat el revés de la medalla de
com l'hem imaginat nosaltres, però no hi
fa res. La nostra imaginació i la simpatia
o antipatia que sentim per ell, han creat
la seva veritable imatge, la única que nos-
altres decentment i a consciència podem
acceptar.

En el nombre de les nostres relacions t

coneixences, no solament hi ha aquestes
figures anònimes' d'un cafè o d'un tramvia
o de la sala d'espera d'un dentista un dia
que teníem molt mal de queixal, sinó que
hi ha els individus somiats; jo, per exem-
ple, conec una senyora grassa que duia les
galtes embolicades .amb un mocador de seda,
i que m'ha fet passar una de les pitjors
estones de la meva vida. Aquesta senyora
no ha existit mai, jo la vaig conèixer en un
somni, però ja n'hi ha ben bé prou.

De vegades dono la meva opinió sobre
una persona determinada i un arnic meu
em diu que cstic completamente equivocat,
és possible que tots dos estiguem equivo-
cats, però en " el 'moment de parlar-ne, és
una mica difícil que modifiqui el meu pen-
sámeint ; fins i tot per una certa educació
i perquè em molesta discutir, donaré la
raó a1 meu .amic, però aquella persona con-
tinuarà essent tal com me l'hauran dibuixada
la imaginació i la simpatia.

Doncs bé, jo de Marcellí Domingo en tinc.
la meva imatge, que per mi naturalment
és l'única autèntica ; per mi Marcellí Do-
mvngo és un dels homes més paradoxals,
des del punt de vista de cos i ànima. El
que es guiï per la seva figura, tatalment
es tindrà d'equivocar: Hi ha qui diu que
Domingo té un aire clerical ortodox, jo
opino que bé un aire absolutament hetero-
dox ; porta unes ulleres, una boca, uin som-
riure i urna americana d' :heretge fred i cal-
culador, urna figura d'aquelles que a les
brases del segle xvt cremaven tan bé. Jo
no sé com eren els amics que sopaven amb
el famós C'alví, però am penso que es te-
nien d'assemblar una mica a Domingo.

Homer comparava els déus amb les bès-
ties ; això també ho feien els patriarques
jueus ; avui dia una comparació així pot
semblar irreverent, però jo la trobo molt
acceptable. Marcellí Domingo té el rostre
d'aquells marsupials d'Austràlia que men-
gen les avellanes més cares del món, té
uns u'dls i una qualitat de rosegador finís-
sim, d'home que inventa sil•logismes .aguts;
gairebé dolorosos. I Marccel•lí Domingo, tal
com me l'imagino jo, és tot e1 contrari d'a-
questa" visió física. 'Es un home don moral
esponjós, d'uns nervis de fruita tropical,
d'una comprensió d'Iiome que nata moltes
hores al cafè o es guaita els trinxeraires
amb una fulla de menta al llavi. Es d'.a-
questes ànimes una mica borroses i una
mica desllorigades que desperten una irre-
sistible simpatia. Jo confesso que conec po-

1 ques persoines tan simpàtiques com Domin -
go, i podria afirmar sense equivocar-me,

s	 que és el polític més simpàtic de la situació,
s el que fa pensar más en una bona ama-

mida, en un bon capvespre o en un gemegar
de violins.

q Al costat d'aquesta visió meva de Do-
mingo, feta a conseqüència de les poques
converses que he tingut amb ell, sempre a
corre-curta, hr ha 1a tmpressio que m dia
fet la vida pública d'aquest home : sobre-
tot en els darrers anys, Domingo ha estat
dels més perseguits, dels més poc afalagats.
I l'altre dia, que vaig tenir el gust d'abra-
çar-lo, sentia una de les poques satisfaccions
autèntiques de la vida, que per mi és la
d'admirar sense reserves un home del car-
rer que respira el mateix aire que jo.

Nosaltres ens volem passar de vius, i
per això ens evadim i ens abstenim sempre
que podem davant d'un fet sentimental;
ens fa vergonya lliurar-nos. Si un senyar el

veiem de marbre, o el veiem en una es-
tampa fumant una pipa anacrònica, o Cl
veiem a molts quilòmetres de distància, no
ens £a res dedicar-li unes quantes llàgrimes

d'admiració ; però si aquest home se ics
posa a la taula del costat, hem de guardar-
nos amb un somriure de paper de vidre.
Malgrat aquest costum, jo sempre que puc
no estalvio ni admiració ni simpatia ni em
sap cap greu de confessar-les.

Avui Domingo és un home que`ha ofert
al nostre pafs una joia de valor inaprecia•
ble ; potser la gent no se n'ha adonat ben
bé prou del valor del Decret de Domingo;
és clar que la gent d'aquí bada una mica,

i jo no sé què espera a començar a posar
tots els rètols en català.

I que em sigui permès en aquest moment
que em ve de gust admirar a D{arceilí V0
mingo, ciutadà exemplar de] nostre pafs]
suggerir de passada la idea que l'actU?.
ministre d'Instrucció pública de la Repu

-blica espanyola sigui nomenat president h e
-norari de l'Associació protectora de 1'Ee

i senvança Catalana.

JOSEP MARI.\ DE SEGARRA

1 n el regne de la fantasia

Algun mastegatatxes ha trobat exagerat
que s'engeguessin els Llums i •les fonts de
l'Exposició em honor de M. Henri Torrès.

--Posats a fer — afegia — podien habili-
lar l'Estadi: llençar^hi els lleons del Pan..
i uns quants pistolers del Sindicat Llittr,,
com un espectacle de la Roma imperial.

—Ja ho haurien fet — respongué mi amic
nostre — si no hagués estat En Rossell 1
Vilà, que va tenir por que els del Lliura
se li mengessin els lleons.

Humor i ciència

August Piccard, el savi belga-suís que
la setmana passada es va aixecar amb el
seu globus a t6,000 metres d'alçada per
realitzar allà dalt uns extraordinaris expe-
riments científics, és a més d'un gran savi,
un gran humorista.

August Piccard té un germà bessó, de
nom Joan, que actúa de professor de qul-
mica a Lausana. La semblança entre els
dos germáns és talment extraordinària que
mo hi ha manera de distingir-los un de
l'altre. A Munich, on varen seguir els cur-
sos de l'Universitat, August i Joan Piccard
han deixat el record d'estudiants d'una rar,c
intelligència i d'una tendència irreprimible
a la tabola. Remarcable, sobretot,. e1 grap
partit humorístic que varen treure de '•'r
seva extraordinària semblança. Es súbsti-
tuen I'ún a l'altre en els exàmeins és;pas-
saven delicadament les conquistes . femení
mes, i un dia varen portar a cap una brom,
de tot primer ordee.

Joan Piccard yes va presentar en una'bar-
beria amb una barba de quinze dies,

—Afaiteu-me bé — va dir —. Tinc un;i
barba molt especial. A la millor, em torna
a créixer de seguida. Fa mitja hora qur
m'acaben d'afaitar i ja ho veieu...

---Estigueu tranquil — feu el barbér —.
L'afaitaré a consciència... Si el pèl us torna
a créixer amb aquesta rapidesa, us reatai-
taré de franc.

Deu minuts després, August Piccard sor-
tia de la barberia afaitat de fresc.., i mitja
hora més tard, apareixia Joan Piccard .amb
la corresponent barba de quinze dies.

—Ja ho veieu... — va fer, amb un aire
desolat.

^El harber, segons conta la història, va
caure desmaiat.

El nom i la cosa

La plaça d'Urquinaona es diu així par-
què hi havia un bisbe que se'm deia. Ara
han inaugurat un cinema allí, i també es
diu «Cinema Urquinaonaa perquè se'n deia
gla plaça.

Davant d'això, un compainy en la premsa
proposava que completessin el nom del nou
local. Voldria que es digués «Cinema del
bisbe Urquinaona».

Model original

L'escultor Rebull habitualment treballa
sense model. Quan se li presenta algun dub-
te d'ordre •anatòmic, es situa davant del
mirall i en cerca 1q solució en la contem

-plació de la seva prbpia persona. A propò-
sit d'aquest original sistema circula la se-
güent anècdota:

Era en aquella època en què Rebull havia
sorprès els colleecionistes amb uin seguit
d'excellents dibuixos de ciclistes. Un amic,
admirat, intentà aclarir els seus dubtes,
fins a cert punt justificats

—I d'on treus els models? Que potser
t'has fet d'algun club ciclista?

En Rebuli, molt digne, diuen que va res-
pondre, tot extraient un pneumàtic de dins
una caixa :

—.Home, 'no ; però tinc això.

FEU FER ELS VOSTRES GRAVATS EN LA

Unió de Fotogravadors
Casanova, 160-162 : Telèfon 77406

Després d'una peixera, la cosa a 1a qual
s'acosta més una piscina és al circ. Peo-
gen del sostre les porteries del water-polo



AS CHINCHES no son solamente inmundas, horribles
insectos — sinó que también son peligrosas. Libre su

habitación de su presencia—duerma en paz y en seguridad,
Pulverice Flit.

Flit mata las moscas, mosquitos, pulgas, hormigas, polilla,
chinches, cucarachas y sus crías. Es mortalpara los insectos
aunque inofensivo para el hombre. De empleo fácil. No
mancha. No confunda el Flit con los otros insecticidas.
Bidón amarillo - franja negra. No se vende a granel.
Exija loe envases precintados.

Pulverice

J23!d a Tós r 'pido
Por ma yor: BUSQUETS HERMANOS Y CIA. Corles. 591•-. Barcelona
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El camp de la Latécoère convertit en aigz amoll
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L'aeroportbarceloní
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Cal "vendre"
!En un article molt agut a la Revista de

Catalunya, Giménez Caballero remarcava
recentment que l'error tàctic dels nostres
polítics ha consistit sempre a presentar la
solució del problema català com un Arnal me-
goci. Preocupats per les dissensions doctri-
nals dins de casa, els parlamentaris que
propugnaven a Madrid unes concessions mí-
nimes haurien tingut en compte, més que
la natural reacció de l'espanyol, l'efecte que
la seva intervenció en el debat podia pro-
duir als electors catalans.

Seria al meu entendre más exacte de re-
marcar que no eren els mostres mandataris,
sinó l'explotació del patriotisme sentimen-
tal feta per diaris i organismes hostils a
Catalunya, i no contrarestada per una vi-
gorosa campanya nostra (que altrament no
hem tingut ocasió de fer), allò que va per-
metre que la solució o solucions presenta-
des per nosaltres semblessin un afer poc
avantatjós.

Jo crec que la rebrotada anual del pro-
blema catalán, com la ano menys acreditada
cuestión marroquí, ihavia esdevingut pel par_
lamentan espanyol com una sonsònia fatal
a la qual cal habituar-se. S'havia acaibat
l'estiueig, els cuneros venien d'estrènyer
mans i d'actuar als envelats amb les famí_
lies deis electorers, queia damunt els periò-
dics l'enervament de les darreries d'estiu...
1 aleshores, coincidint amb la deserció de
les platges, apareixia el «serpent de mara
altra vegada la cuestión catalana. Unes de-
claracioms d'En Cambó, una intervenció
d'En, Rahola i de l'ex-coronel Macià al Par-
lament, que interrompia don Melquiades
amb la seva torva mirada de gentleman de
Benavente i que l'Alba escombrava amb un
cop de barba... Els nostres havien acom-
plert la seva missió, els enemics havien
fet l'obstrucció que calia esperar, i l'afer
quedava ajonnat. L'eficàcia era nulla, per-
qué l'espanyol no parava ]'orella.

Avui les coses han can'viat. Un govern
solvent accepta el diàleg, i no sols ens allar-
ga la mà, sinó que Alcalà Zamora i Macià
plasmen 1'àbraçada simbdliaa. Preconitzà-
vem la concòrdia i ens .trobem en plena efu-
sió. Es el gran moment que passa, l'oca-
sió única per realitzar la tasca que mai ino
ens havia estat permesa. No podem pas
malaguanyar-la. Ara o mai.

Tothom confia que de les eleccions legis-
latives en surarà aquest govern d'amics.
Són 'homes que han signat un pacte am-b
els nostres homes, i no podem pas dubtar

de les seves intencions de mantenir-lo. Pero
cal imaginar la situació d'aquests amics en
el futur Parlament : quan ells patrocinin la
voluntat expressada pels catalans, podran
comptar no solament amb una majoria de
partit, sinó amb l'estat d'opinió necessari
per assegurar el plantejament d'una qües-
tió de confiança, si arribés el cas? Per dis-
ciplina de partit que hi hagi, no es sentin,
la mateixa majoria coaccionada, al seu torn,
per l'opinió dels seus electors?

El vent d'avui no ens empeny -pas cap
a la Mediterrània — com dos mesos enrera
creia Giménez-Caballero —, sinó que la nos-
tra tasca és encara Espanya endins. La..
persuadir els espanyols i assegurar-nos la
seva comprensió, més que preocupar-nos
d'una expansió marítima, que d'altra ban-
da sembla passablement utòpica. La parau-
la de Macià, tota cordialitat, tota germanor,
no ha pogut arribar encara a tots els espa-
nyols. Península endins, hi ha milions de
germans als quals la paraula de Catalunya
arriba deformada per l'òrgan de Loca de
Tena i pel paper dels jesuïtes, així com pel
ressò que llurs lectors en fan en cafès i
botigues.

Cal «vendre» Catalunya, per dir-ho a
l'americana. Amb més entusiasme que per
vendre les nostres mercaderies, perquè en
l'empresa ens hi va tot : si ara reeixíssim,
amb la nostra llibertat ens seria donada,
per escreix, la resta. 'Cal fer proselitisme
Espanya endins perquè camp home de bona
voluntat pugui desconèixer-nos. Perquè l'hos-
tilitat a Catalunya és formada en gran part
pel desconeixement tant del nostre passat
històric com del nostre present.

'En un mot : hem de fer propaganda.
Molts diaris, entre els quals cal situar en
primer terme lleraldo de Madrid i El Libe-
ral — quan organitzarem l'homenatge als
dos Manuels, IEn Busquets i En Fontde-
vila? — ens han preparat el camí. Però ni
intervenim ni podem aspirar a intervenir
tota la premsa espanyola. IEms cal utilitzar
d'altres mitjans, i tots els catalans podem
collaborar en aquesta acció conjunta.

Podem subvencionar quaranta homes que
Espanya endins escampin la paraula de Ca-
talunya ; que expliquin a tots els espanyola
de bona fe el que som i el que volem. Sense
orgull, sense esperit de conquista, però amb
la fermesa del que ve a restablir la veritat,
del que ha de dissipar una calúmnia

podem instruir elsnostres missatgers co-
mercials perquè, en els seus viatges per Es-
panya, anteposin als ullis del botiguer l'es-
perit català al mostrari català;

podem — acceptant la iniciativa de La
Ciutat — editar fulls concisos, i que tot ca-
talà es comprometi a incloure'ls en la seva
correspondència, comercial o privada, amb
gent de dintre d'Espanyat

i ,podem, sobretot, organitzar el turisme,
facilitar a l'espanyol més modest una ex-
cursió mòdica a Catalunya. L'Exposició és
P°' recent perquè tinguem present el po-
der d'atracció de la. nostra terra.

No creiem pas haver esgotat les iniciati-
ves,.ans convindria que cadascú hi aportés
les que aquest projecte li suggerís. Com

-prenem que no són lleus les càrregues que
pesen ja damunt dels mostres dirigents ,polí-
tics. Però ens sembla .no menys inajorna-
ble aquesta labor tendenciosa Espanya en-
dins. Tendenciosa, perquè tendeix a fer co-
nèixer la veritat, com deia de la seva His-
tòria ]'admirat Ferran Soldevila.

JOAN MINGUd?/

mirani.fio.. •—
No hi ha esfalvi petit

Un periòdic tan seriós com The Observer,
de Londres, ha conientat així l'elecció pre-
sidencial francesa :

«França, amb un fi d'economia naoiornal.
ha escurçat de tres lletres el nom del seu
president.»

Però, segons com, no l'ha escurçat taiit.
Pels diaris russos, serbis i búlgars, la mo-
dificació gràfica no és tan important. Com
que la majoma d'ells usen l'alfabet ciríllic,
transcrivien fonèticament el nona de Dou-
niergue, el qual quedava grafutt així: Dou-
merg. Els historiadors eslaus futurs estan
exposats a confusions entre els dos septen-
nats, distingits només ber una consonant.

Però La Vanguardia, de Barcelona, com
a diari ric, pot negligir estalvis tan mes-
quins. L'altre dia, en el seu suplement grà-
fic, Doumer aj^areixia en la foto, però en
la llegenda d'aquesta es llegia Doum,ergue.

Culfura clàssica

El doctor Dlak Beer, corresponsal a Gi-
nebra de la Deutsche Allgemeine Zeitung,
ha retolat així un artscle : Odissea, cant XII,
versos 39-208•

Es refereix al passatge homèric en què
Circé dóna consells 4 Ulisses 15erquè esti-
gui previngut contra el cant de les sirenes.
Pel periodista alemany, les sirenes són
Briand i Henderson, Ulisses és el doctor
Curtius i sembla conti .ei la benfactora Circé
estigués personificada en el mateix autor
de l'article.

En una revista francesa han cuitat a re-
collir l'albusió recordant que fou la mateixa
Circé qui convertí en animals impurs els
rom^anys d'Ulisses, els quals, fet i fet, no
escaparen dels paranys de les sirenes sinó
per caure morts pel llaor.

E1 cavall del mariscal Haig

A Montreuil-sur-Mer s'ha d'inaugurar
aviat una estàtua eqüestre del que fou ge-
neraiíssim de l'exèrcit anglès. Segurament
assistiran a la cerirnònia una gran quantitat

wu'reae^

d'anglesos, no per veure com ha fet les.
cultor el mariscal, sinó el cavall.

Els nostres lectors recordaran que aquí
mateix hem parlat de les dificultats que la
vídua del mariscal, el seu ordenança, els
seus amics i els entesos en cavalls (i a An-
gl&erra n'hi ha tants!) van posar al cavall
de l'escultor Hardiman de tal manera que
el monument de Londres encara no s'ha
inaugurat i que els periòdics humorístics
lai han trobat tema.

I.a caricatura que acompanya aquestes
ratlles fou publicada pel Daily Sketch amb
Fn peu que deia: «.Hardiman ha fet un ca-
vall que ha agradat als crítics.»

El Sunday Times escrivia fa pocs dies
que el cavall del monument francès, per al
qual ha servit de model un dels del general
Bricard, governador d'Estrasburg, un dels
més famosos cavalrymem de França, «és un
naagnific fura-sang que lord Haig s'hauria
trobat encantat de muntar».

Què dirien els anglesos dels tres cavalls
que adornen la nostra plaça de Catalunya?

E1 "Duce", senzillament

El secretari general del partit feixista,
Giurati, vol donar una lliçó, des de Gio-
ventú fascista, als adnairadors massa ze-
losos de !Ylussolini.

Protesta contra l'excés de retòrica amb
què és aclaparat el tirà i particularment
contra la frase de moda: il magnifico
Duce. 1 encara s'indigna més contra l'ex-
pressió il nostro Duce

«Aquest «nostre» voldria ésser afectuós,
però és massa familiar i per tant irreve-
re,it. L'home que s'ha imposat al món i
sobre el qual han estat escrits centenars
de llibres ; l'home cada paraula del qual és
sospesada, i escrutada i comentada la me-
nor actitud, és nostre en el sentit que te-
nin? la felicitat d'estar firoj, d'ell, amb la
nostra abnegada obediència quotidiana
però no és permès d'anomenar-lo «nostre»
perquè petaran a la humanitat i a la'his-
tòria, Diríeu el «,iostren Dant o el «nos-
tre n Miquel Angel?))

Per nosaltres, que els italians, a despit
de Giurati, segueixin dient cel nostre Mus-
aolirzi,) • El que no volem és haver-ho de
dir nosaltres, d'ell o de cap imitador seu.

La sociefaf anfi=Bülow

.Vo es -podeu trobar junts dos alemanys,
que no constitueixin tot seguit una asso-
ciació. Ara se n'han trobat més de dos,
s'han agrupat i entre tots volen publicar
un llibre defensant-se dels atacs que han
sofert : es tracta de les persones que han
rebut poc o molt en les Memòries de Biilow.

Entre els associads — que haurien de do-
nar càrrecs honorífics a la familia imperial
— hi ha els ex-ministres von Sydo.o ï non
Jagoa', els generals von Einem i Mont

-gelas, els ex-ambaixadors Von Schbn, von
Flotosu i el conde Il'edel, l'almirall non
Miiller, els professors Halle,', Jtickh i Thim-
me, etc.

Büloa', des de l'altre món, deu estar ben
tranquil d'aquestes ccsnsegiiències.

Cap allá els primers temps de la guerra,
el malaguanvat amic Josep Maria Arman-
gué començà una granpropaganda pron
de les autoritats, els polítics i els financiers
en pro de l'aviació.

Mort Josep Maria Armangué, recolliren
en certa manera la seva herència el seu
germà Anton, Nacís Aguilar, Jaume Fon

-rodona, Fabra, etc., que al Crotoy, a l'es-
cola d'aviació de la casa Caudron, obtin-
gueren el abrevetn de pilot. Aleshores es
començà a parlar de l'aeroport de Barce-

bona, i se'n parlava, entre altres llocs, a
una upenyan del Lion d'Or, mentre unes
taules més enllà els pistolers de ]'-Anido
prenien tranquilamemt café. Aquella «pe-
^nyan, d'artistes i d'esportius de la benzina•
comptava am-b la majoria d'aviadors que
llavors hi havia a Barceona i fins alguna
cegada aterrà en ella — com s'ha explicat
a MIRADOR — el mateix Dieudonné Costes,
dril qual, veritablement, en aquella època no
n'hauria pronosticat ningó res de bo. El que
anys a venir havia d'ésser aviador famós,
volia quedar-se a Barcelona, on pensava
establir, junt amb els- Armangué, una esco-
la d'aviació. Però la qüestió del camp es
presentava de molt mal resoldre : només
hi havia camps de baix preu d'arremda-
memt al Prat de Llobregat, però Costes no
els trobava cap bona condició; en canvi,
els terrenys aptes de Sabadell, Sant Cugat
o Sardanyola, eren massa cars. De tant
sentir parlar d'aquesta qüestió, hi ha pin-
tors i escultors que tenien idees clares so-
bre e1 camps d'aviació.

Que potser era saber més que la mé;
alta autoritat catalana, que essent-li dema-
nat que s'int'eressés per l'aviació i l'esta.
bliment de l'aeroport de Barcelona, respon

-gué que no li fessin perdre temps, perquy
l'aviació no pasaria d'ésser un esport o una
atracció de saltimbanquis.

La dictadura — davant la qual i ben poc
brillantment s'havia de retirar Palludida.
autoritat—amb les seves ganes de fer obres,
decidia la construcció de diversos aero-
ports, el de Barcelona entre olls. IEn novem-
bre de 1927 aprovava les bases d'un concurs
de terrenys, que es convocava dos mesos més
tard. Però passà el termini fixat, i ano e,
decidia res sobre l'emplaçament de l'aero-
port. Què passava? Doncs alguna cosa prò•
pia de Pèpooa. Els tècnics de l'Ajuntament
i una comissió d'aviadors militars trobaren
bans uns terrenys presentats que no compta

-ven amb les simpaties de la bamronessa de
Maldà i del regidor Via Ventalló. La Junta
gestora de l'aeroport, davant del dictamen
dels tècnics, no volia fer cas d'influències.
Però el dictador, en novembre de 1929, pa-
bliçà una R. O. per ajupir la Junta gestora
a les canveniòncies de gent de la situació.

Després, han vingut molts canvis .polítics,
la qüestió de l'aeroport ha estat més o menys
tractada a la premsa ; però no s'ha .resolt res.
I no ha desaparegut el perill que es resolgui

de la pitjor manera.
EI Pla del Llobregat pot ésser dividit,

geològicament, en dues zones d'origen i for-
mació diferents : una de fangosa i una altra
de sorrenca. La primera és imperrAeable i
per tant l'aigua s'embassa en ella amb una
gran facilitat i els xaragalls hi persisteixen
llarg temps. A simple vista, la mena de
cultius a què és dedicada i l'existència de
nombroses pluvials ja delaten aquesta par-
ticularitat. Per convertir en camp d'ater-
ratge d'un aeroport — que no pot tenir

menys d'un quilòmetre quadrat— uns ter-

renys així, caldria una costosíssima xarxa
de tubs de drenatge i una aportació consi-
derable de terres per elevar llur nivell.

Al camp de la Latécoère ha calgut tapar
amb posts part de les pluvials per permetre
als avions les maniobres de pendre el vot
i d'aterrar, i la facilitat amb què s'inunden
obliga sovint els aparells de 1'Aréopostale
a demanar hospitalitat a ]'-Aeronàutica Na-
val (Volateria), que té el camp en la zona
sorrenca, més pròxima al mar. Però aquest
avantatge no queda compensat, ja que la

zona sorrenca del Prat es troba allunyada
de les vies de comunicació amb la capital,
molt més allunyada que no els altres camps
del Prat, als quals ja costa prou d'arribar.

Cal tenir en compte, així mateix, que
tant a la riba esquerra com a la dreta del
riu; els terrenys, a més a més de la pro-
pensió a quedar inundats, amb freqüència
tenen a prop edificacions, moltes d'elles fa-
brils, amb les corresponents xemeneies, i
línies d'alta tensió. Uns i altres, també,
s'emboiren sovint, com ocorre en les proxi-
mitats dels rius, inconvenient ,que reforça
l'anterior.

En canvi, passada la riera de Viladecans,
les terres ofereixen millors condicions. En
el terme de Gavà hi ha terrenys perfecta-
ment permeables, ben plans, que amb poc
treball poden quedar convertits en poques
setmanes en un boto terreny d'aterratge.

A més a més, encara que sobre el mapa
semblin més allunyats, pràcticament ho són
menys, ja que es troben a, tocar de la carre-
tera de Sitges (Circuit Nacional) i de la línia
del ferrocarril de M. Z. A. Tant amb un
mitjà de transport com amb l'al tre, s'es-
mercen vúnt-i-cinc minuts des del passeig de
Gràcia al terreny de Gavà.

A Barcelona li correspon un aeroport im-
portant. Cal veure les coses en gran per
tal de no trobar-se, dintre pocs anys, que
les inecessitats de l'aviació sobrepassin les
possibilitats del camp. Però, a més a més
d'això, cal tenir em compte el cost d'unes
obres com les d'un aeroport.

Entré uns terrenys en què a penes cal
fer obres per llurs bones condicions natu-
rals, i uns altres 1',acondicionament dels
quals exigiria l'esmerç de grans quantitats
entre un camp ja proveït de vies de comu-
'n.icació ràpides i bones, i un altre defec-
tuosament enllsçat amb la capital, sembla
que l'elecció no pot ésser molt dubtosa.

Davant l'interès de la ciutat, convé una
revisió ràpida del concurs de terrenys con-
vocat per l'Ajuntament directorial, dema-
nant el parer de les companyies aèries na-
cionals i estrangeres, que al camp i a la fi
deuen tenir tant d'interès com els barce-
lonims en una resolució de l'afer conforme
a les necessitats actuals i les futures pre
visibles de la navegació aèria, molt dife-
rents de les de ]'aviació de bateigs de l'aire,
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Sessions Palesfra
Divendres passat tingué lloc la primera

de les quatre sessions de cimema que t'a-
lestra ha organitzat al cinema Lido.

Tot i coincidir amb el festival en honor
de Bèlgica, que tenia lloc aquella mateixa
nit al Tívoli, el local estava ple a vessar,
cosa que fa preveure que demà hi haurà
empentes per entrar.

Hi vàrem veure el ho i millor del que
tenim a casa i esperem demà tenir la ma-
teixa avinentesa.

En un altre lloc d'aquesta mateixa pà-
gina ens referim a aquestes sessions, de
les quals, com queda dit, demà a la nit
té lloc la segona.

"El dubbing"
A París ha passat, en francès, un film

de Banoroft, amb el títol de Désem paré.
Ara bé, Bancroft no sap el francés, i potser
si el sabés tindria un mal accent. I doncs?

La trampa és, explicada, molt senzilla,
però la seva realització pràctica té dificul-
tats. Consisteix senzillament a emprar el
procediment dit a Amèrica dubbing, do..
blament, gràcies .al qual, mitjançant una
sincronització exaclíssima, urna veu fran-
cesa ha substituït la de Banoroft, amb fra-
ses de la mateixa duració.

D'altra banda, Quatre d'Infanteria ja ha-
via estat presentat a Parfs amb aquest
mateix procediment.

No cal dir com és preferible, per a la
intellig^ència del film per part del públic,
al procediment corrent ací, de la sobreim-
pressió ele rètols espatllant fotografies, o al
de retallar trossos de film per inserir-hi els
quadros dels rètols.

I, també, sense voler mal als artistes
hispanoparlaints que fan versions de films
americans, com fóra. preferible el dubbàng,
amb els actors de la versió original ame-
ricana • la sincronització espanyola, a la
versió per actors espanyols, la majoria dels
quals tot s'ho necessiten.

Pocs dies abans de les eleccions muni- artístiques, trobaven el, fi lin antiquat, en
cipals vaig assabentar-me que alguns ele- comparar-lo amb les cintes d'avui dia, la
ments d'Acció Catalana havien pensat or- més irisignificant de les quals s'envolta d'u_
ganitzar un míting de propaganda electoral na seducció sensual, que és conseqüència
en el qual els discursos haurien estat subs- de la perfecció material, que dóna l'aparièn_
tituïts per cintes cinematogràfiques. La idea cia de la bellesa allí on no hi ha moltes
era excellent, ja que tots sabem aquella vegades sinó brillantor.
força de suggestió que té el cinema i de Els altres films elegits per a les sessions
com una visió gràfica, figurada, de les co- són : El setè cel, Dos amants, El capità Sal-
ses, és moltes vegades més persuasiva que vació i Per la raó i el dret.
um discurs.	 El setè cel glossa d'una manera anee-

Amb una finalitat parella, fa molt poc dòtica aquella ascensió espiritual que ha

D'El capità Salvació», un dels films que projectarà Palestra

A IIollywood
Els comparses, que en llenguatge cine-

matogràfic són anomenats extras, a Holly-
wood guanyen de set dòlars i mig a viint
dòlars per dia, però no treballen cada dia.
Més amunt de vint dólares, ja no s'és extra,
sinó petit paper.

Una casa productora gran rep, poc més
o menys, 5,000 demandes de feina per any.
En sol acceptar de I,5oo a 2,000. Les fitxes
dels altres dormen indefinidament, sense
grans esperances, en els arxivadors.

Un film de gossos
A París s'ha estrenat un film de guerra

interpretat per gossos: Res de nou al front
caní. Les pobres bèsties van guarnides amb
màscares contra gels gasos i carregades amb
fusells. Borden, grinyolen i gemeguen.

Philippe Soupault parla així d'aquest
film:

((La més innoble de les escenes d'aquest
innoble film és la de la marxa dels gossos
cap al front. Unes gosses mares sanglo-
ten. . . Aquesta producció «còmica» és d'un
gust deplorable i; en certs moments, per-
fectament odiós. Esperava sentir xiular;
em creia que hi hauria protestes, que el
públic faria interrompre la projecció.

OLa gent reia. Probablement han oblidat.»
Cal dir que L'Europa nouvelle, on apa

reixen les crítiques més irsdependents, no
Publica anuncis d'espectacles.

que en un local de Sant Gervasi es passà
Amèrica, de Griffitth, que és justament la
pellícula que Palestra ha elegit per a inau-
gurar la seva sèrie de quatre mítings cine-
matogràfics.

Felicitem des d'aquí els organitzadors
d'aquests festivals, en els quals per primera
vegada a casa nostra el cinema és emprat
d'una manera sistemàtica per a una cam-
panya patriótica i moral, tot esperant que
es constitueixi un cinema que neixi ja sota
aquesta preocupació, com és el cas del ci-
nema soviètic.

Com deia en el número anterior referint
-me a L'exprés blau, cal donar al públic

lliçons ,de coses, per fomentar d'una ma-
nera pedagògica el seu esperit.

Per començar, no podien trobar millor
que Amèrica, el film que Griffitth ha de-
clicat a les jornades glorioses que valgueren.
la independència a la seva nació.

Espectacle aquest d'aquella gesta sempre
actua], per referir-se als impulsos fonamen-
tals de l'ànima, en la seva ànsia de jus-
tícia per una reivindicació dels drets de
l'home contra el despotisme de l'opressor.

Va ésser per tots els bans amics del
cinema una gran satisfacció poder reveure,
després de tants anys, aquest grain film.
Ja sé que el gros públic, des del punt de
vista cinema, no l'aprecià prou bé. No tot-
hom és capaçd'adoptar una actitud pura-
ment .artística enfront del film, i confonent

t el que és progrés material .amb les idees

Escàndols intolerables

Setmana terroríficas PANORAMA MITINGS CINEMATOGRAIC$
No fa pas molts dies que al Fémina va- Dràcula,	 en el qual	 h i ha	 tota	 una	 dis-

ron	 estrenar	 una opereta	 tecnicolor de la cussió entre savis	 per establir l'autenticitat
Wanner Bros cantada per John Boles i ti- dels	 vampirs,	 em	 sembla	 contraproduent.
tulada La cançó de l'Oest. Com que l'a- Sortir de veure Dràcula i anar a veure
menitat està en la variació, el mateix dia Le s^ectre vert és posar els nervis a prova
ai Saló Catalunya, estrenaven una opereta perd abans d'explicar el cas parlem de ci-
tecnicolor de la Warner Bros cantada per nema.
John Boles amb el títol de La cançó del Jacques Feydes féu El bes en	 el precís
desert.	 Al	 mateix temps, al Kursaal	 i	 a'• moment em què el cinema sonor prenia la
Capital	 passaven	 un	 film	 d'Aniny Ondra, seva primera	 volada.	 IEl	 mut	 es desacre-

Setmana històrica,	 perqué semblava que ditava	 per	 moments	 i	 Feyder,	 dones,	 es
els cinemes s'havien conjurat a tancar les trobava	 en	 circumstàncies	 poc	 favorables
portes a les persones de bon
gust, les quals no podien ex-	 ,
plicar se aquella concordància
de programes que	 semblava ,i
obeir	 a	 un pla	 scoret ;	 pot- {	 '
ser a una prudent temptativa
de les empreses per a explorar
el	 terreny	 i	assegurar-se	 la
possibilitat	 de	 llençar-nos	 la
collecció de morts que deuen
tenir en bona provisió.

Però deixant a banda per
avui aquests auguris tan póc.
tranquillitzadors,	 ocupem-nos
dels films plens d'averanys tè-
trics,d'esglais i de crims que
s'estrenaren la setmana	 pas- '..
sada, setmana terrorífica que u^
ha succeït a aquella setmana
frívola	 de	 què	 parlàvem	 en i
comonçar.

La paraula drama om scm-
rbla massa tèbia per aplicar-la

a la història de Dràcula, ger
mà acreditat del famós Nos
feratu, que com aquest pro
loriga, xuclant la sang de les	 f ,,	 I1
persones,	 la	 seva	 existència ^	 I	 t
més enllà dels límits normals.

També Dràcula té un dei- ^r
xeble,	 mé	 avençat, de totes
maneres, que el deixeble de
Nosferatu. Quan el coneixem
ja no fa gaire cas de les mos-"
ques,	 sinó que	 es dedica de
ple a la captura de les ar•a-
nyes, tot esperant encara l'a-
vinentesa	 de	 millors	 àpats.
Per això és un moment de	 Jetta Goudal,	 en	 Le spetre vent»
gran emoció quan el mestre,
per a premiar la seva aplicació, ,promet
rates al deixeble.

Rates heu dit ?, exclama el Dràcula en
miniatura saltant com una cabra. Rates,
rates ! va dient. 1 el públic, el dia que
vaig anar-hi, riu que riu.

Deia en el inúmero passat que la Uni-
versal, amb Resurrecció, havia afinat el gè-
mere del film parlat en espanyol. Aquest
progrés s'afina encara més aquí. Dicció,
llums, moviment de la camera, tot és força
satisfactori. IEl film és criticable per les
fallàeies i puerilitats a què el gènere, di-
guem-ne vam^iresc, està exposat.

Un Murnau no va poder evitar el ridícul,
i això que el seu film comportava molts
valors. Hi havia sobretot un ambient mo-
val, urna època admirablement traduïda, un
color local plasmat d'una 'faisó ben inteldi-
gent i una sorprenent abundor de paisatg.s
característics.

Pensem que Dràcula té els defectes de
Nosferatu, sense tenir-ne les qualitats. Per
altra banda, no crec que ningú cregui pru_
dent prodigar .aquests assumptes. Fa fre

-dat els exemplars de la Cruz de Caravaca,
els talismans i les cartes que s'arriben a
vendre a Barcelona. Hi ha molta gent per
aquí . que pateix de manies, i un film com

COLISEUM
L'obra cim del més

gran actor

Es el film que clourà

amb tanca d'or

l'època d'esplendor

del cinema mut.

Es un film Paramount

Escolteu l'acompanyament

musical de la gran or-

questra dirigida pel mestre

Blai Net.

(Encara no fa quinze dies,	 el públic , que donen sentit a l'obra. • El film fou donat lo-

havia arnat a veure L'exprés blau al Saló tegre	 en	 Sessió	 Studio	 Ciinaes,	 la	 crítica
Catalunya promogué l'escàndol més formi- parlà	 molt d'aquest final	 i	 algunes fotos

dable que mai hàgim vist en els cinemes exposades	 en	 els	 cinemes	 s'hi	 refereixen.
A desgrat de tot, el mateix que si els dretsde Barcelona.

El públic s'indignà amb rara unanimitat del	 públic	 fossin	 .nuls,	 la	 Cinaes	 ha	 es-

davant la projecció de la pellícula	 Un f o- capçat el	 film	 consideraiñt que	 si el	 film

tògraf	 distret,	 un	 film	 ridícul	 i	 amb	 un al	 qual	 ens hem	 referit abans	 es	 podia

diàleg baix i groller ple de la més xava- donar,	 aquest	 final,	 en	 canvi,	 ino	 s'havia

cana pornografia.	 Part del públic exigí tot de donar.
seguit la interrupció de la projecció; hom Ara nosaltres creiem que els crítics cine-

volgué intimidar-lo anant a cercar un guar- matogràfics de la premsa, afirmant llur es-

da,	 però aquest es sumà a la protesta, la perit	 independent,	 es	 faran	 eco	 en	 llur;

proj ecció fou interrompuda i	 així evità el respectius	 diaris	 d'aquestes	 dues	 censures

públic unes quantes grolleries més. tan justificades, puix que nosaltres creiem
Estàvem convençuts que no caldria publi- que si	 la crítica ha de servir 	 per alguna

car .aquestes ratlles, perquè la deplorable pel- cosa	 ha d'ésser	 servint al	 públic	 i	 defen-

líoula hauria estat retirada del programa, la sant	 la	 dignitat	 de	 l'espectacle	 cinemato-

que no podíem creure que l'alt personal de gràfic.

per entusiasmar-se amb el seu treball. No
obstant, sortí molt bé de l'empresa, i en-
cara més, , utilitzà en dues ocasions el so
amb una innegable habilitat. Ja 'ho re-
cordeu. E1 so d'un dispar darrera una porta
tancada, el timbre del telèfon en la cambra
del crim. Feyder sabia on podia anar amo
el so.

Ara, en el seu film parlat Le spectre vent,
les paraules prodigades, no diré amb excés,
perquè l'assumpte exigeix aquella prodiga-
litat, però de totes maneres abundants, han
devorat amb voracitat el film, en el sentit
de moviment, d'acció externa, que després
de tot no és sinó una traducció de l'acció
interna, l'única pròpiament dramàtica.

No pot comparar-se amb el que ha fet
un René Clair que, gelosament ha cuïdat
de ino paralitzar el cinema amb el discurs.
Feyder, per aquesta vegada, per aquesta
primera vegada, s'ha recolzat excessiva

-ment en les explicacions verbals, i no ha
acudit a penes a la visualització dels fets,
que és la gran eloqüència que el cinema
no pot perdre.

De totes maneres, Le spectre vert és
quelcom que com a espectacle queda bé
darrera l'espectacle hi ha un esperit educat,
fi, un mestre cineasta.

Un coronel ebrpulsat del seu regiment
per un fet vcrgonyós, es proposa matar -tots
els seus companys, testimonis vivents - el
seu oprobi. La seva filla hereta aquest odi
salvatge i es val d'un dels oficials, un
abúlic, per realitzar la matança. Aquest
individu té inutilitzada urna cama i mitja
cara destroçada. Veure's correspost en l'a-
mor per la filla del coronel l'exalta, fins
a fer-se un instrument dócil de la voluntat
d'ella. Un dia que la boira cau damunt la
ciutat, en mata fins a quatre.

La policia, en veure que les quatre víc-
times pertanyen al mateix regiment, cita
als altres oficials del regiment a casa d'un
d'ells. Involuntàriament la policia facilita
la tasca del criminal reunint-los d'aquesta
manera, i, efectivament, aquell pretén des-
patxar-los a tots, aquella nit, però és de-
tingut en intentar començar la seva tasca
macabra.

Aleshores, sospitant la policia que tot
s'explica per l'odi de la filla, simulen tots
plegats una gran comèdia. L'endemà tot?
els oficials són trobats en llurs cambres
estesos per terra, diguem, morts. La noia
queda convençuda que el seu pla, està Sa-
tisfactòriament realitzat, però en una ses-
sió d'espirtisme que hom simula, l'ombra
dels que ella creu assassinats és projectada
per mitjà d'un dispositiu de vidres, i els
nervis la traeixen i es delata involuntària-
ment.

Hi ha en e1 fim una munió de coses que
agreugen el caràcter misteriós de la intriga
i totes no podrien explicar-se sinó dispo-
sant d'una pàgina sencera de MIRADOR.
Només he volgut, tractant-se d'un film
francès i bon tros complicat, relatar a grans
trets l'argument creient que potser no fóra
feina inútil.

J. PALAU

PROGRAMA
GAUMONT

d'ésser per nosaltres la cosa més cobe-

j ada. Sortir pel nostre propi esforç de la
cloaca on e1 destí ens ha abandonat, per
escalar les altures, fins al setè cel. En el
film és l'amor la força que eleva els cors,
parafrasejant els mots de Plató: Res com
l'anor per a fer l'home valent, i en el
tipus de Janet Gaynor, l'autor Borzage ha
plasmat tota una concepció romàntico-idea-
lista de la dona, iEs per Diana que el Noi
es fa capaç d'heroisme, i recíprocament és
l'amor . per ell que dóna a Diana consciència
d'e11a mateixa i li descobreix el valor del
sacrifici i de l'esforç.

Jo voldria que tots els espectadors veient
aquest film recordessin els mots de Goe-
the : I,a dona ha d'ésser per a nosaltres
al vas fràgil on vessar tota la nostra set
d'idealitat.

Els dos amants és un film molt 'treballat
de Fred Niblo que Palestra ha elegit per-
què la seva acció transcorre a Flandes en
temps de la dominació espanyola. Prohibit
per la censura, que no n'autoritzà la pro-

j ecció sinó a canvi de desnaturalitzar ban
xic l'anècdota, Palestra dóna la versió ín-
tegra amb el seu sentit original.

El capità Salvació és una obra mestra
de Roberston, un film que no mereix l'oblit
en què se'l té.

Un film contra la intransigència puritana

i en pro de la veritable cultura moral fo-
namentada damunt la fe en l'ideal.

Des del puint de vista present, és inte-
ressaint el conflicte de l'home que veu tron

-tollar sota el fat cruel del destí la fe que
fins aleshores l'havia sostingut.

Interpretació de primer ordre, amb Lars
Hanson i Paulina Starke.

No conec l'altre film, però tot fa pensar
que les persones que han tingut lencert
d'elegir aquests quatre títols ino s'hauran
errat en el darrer.

Per acabar diré que l'aparició del primer
títol en català fou saludada amb una entu-
siàstica ovació que volia dir : la temporada
vinent els films que a Catalunya es pro-
jectin davant dels catalans, han d'anar re-
totats en català.

J. P.
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Fantasio

No deixeu de
veure acuesta

exquisida pro-
ducció parlada
en francès, amb
títols en es-

panyol.

la Cinaes no compartís sobre aquest punt

	

l'opinió nostra, que és la de tothom que	 —
exigeix un mínim de dignitat en l'espec-
tacle cinematogràfic.

	

L'alt personal de la Cinaes pot estar ben	
Triomf definitiu "-	 '

	

convençut que són més nombroses del.qu:	 °,^

	

es pot pensar les persones que ens han eo-	 de la ideal parella	 ^ aJ ^ Y yo^ 

	

múnicat particularment el fàstic que aquell	 a	 y

film els ha produït.
::

	

I ara denunciarem als nostres lectors un	 ^^^A^
	altre fet que acaba de documentar-nos sobre 	 r 	 NOV,`

el criteri d la m	 empresa-	 R
Liliom ha estat 

ate
donat al públic servit-Se
e 

	 a
d'una còpia completament mutilada. Cal

	

que tots els que han vist el film al Capitol	 .	 EN

	

i al Kursaal sàpiguen que el film no acaba 	 J

ni molt menys amb la mort de Liliom
	segueixen encara almenys dos r, els	 J

Ja ho sabeu...	
lm	 rotllos,

millors del film, 	 més originals, els que

	

que a Hollywood s'està rodant un film,	 J	
ir	 _

Les dones igual que els homes, aventures Agència exclusiva
de nou noies de la Creu Roja durant la per a la venda de
guerra, en el qual no surt cap home.	 p

	

---que Eleanor Boardman, la dona de 	
MIR^1D01\King 'idor, protagonista de 1 el món ca-

mina..., ha debutat amb èxit en el parlant?

—que hi ha producció egípcia? Dos ti- S ocíe4a4 General Espanyola

tols: L'abisme, amb Fatma Hassan Txa-	 de Llibreria

coli i Adb-el-Azir Nesreghi, i Miracle d'amor,
mb Pedro Lama.	Barbarà, 16	 Telèfon 12781
a 



y	 g,	 a seva raça e >-
rector, us agafa pel nas i us passeja de cap
a cap de la revista, atuint-vos amb l'estrè-
pit del jazz i l'acceleració del ritme ; arri-
beu al final i us adoneu amb sorpresa que
us ham fet empassar una revista sense girls,
sense boys i sense — per dic-ho així — gai

-rebé res. I no obstant...

Al negre Fleming li deu correspondre el
mèrit extraordinari de fernos passar aquest
magnífic gat per llebre, però Alady és el
que veritablement aguanta l'espectacle. Ala-
dy és l'artista de music-ha'il nat ; és un xi-
cot ple d'instint, de malícia, que posseeix
com el qui més el domini de les taules i

Blanca Negri és una noia menuda, sim-
pàtica, viva com una centella, pentinada a
la Maud Loty ; el seu gust a triar-se el re-
pertori, la forma d'abillar-se, la manera de
treballar, descobreixen en ella una admira-
dora fidel de les excèntriques americanes.
I bé : Blanca Negri aconsegueix el seu ob-
jectiu. En alguns moments, diríeu que aques-
ta artista tan simpàtica acaba d'escapar -se
d'un film sonor — tema Broadway —.

Harry Fleming, tret d'algunes danses 
virtuosisme de repiqueig de peus — molt ben
executades, però d'un regust una mica an-
tic, es dedica a dirigir l'espectacle i a aguan-
tar, sigui com sigui, el seu entrain endimo-
niat. Feina delicada i molt d'agrair.

Jome MARIA PLANE
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Benavente quan tenia tres anys

.,ìÅ1IUJL

El teatre de Benavente
actualita t al teatre benavontià.

res assegudes als seients, i senyors, uns re-
penjats als respatllers i d'altres passejant
amunt i avall, fent conversa o flirt. Ambient
de frivolitat. En aquests llocs no manca mai

mordaç, encarregat del paper d'aglutinant.
1'enfant terrible, el de la frase atrevida i

entre les senyores castellanes,
am'b tardes vagatives de pro-
pietat. Als ulls d'aquestes, que
es miren el teatre com um

ques : Ingenio, agudeza, atre.

Heus ací el que és. Benavente

vimiento i una punta de verd.

passatemps parell a ]'anar de

més important de totes. Les

v isita o de compres, el seu
teatre reuneix qualitats úni-

Aquesta darrera condició, la

al teatre. I és per això jus-
tament que té tant prestigi

L'estrena de Pepa Doncel. al Goya dóna

Parlem-ne.
Imagineu-vos una tertúlià de saló. Senyo - relaciona cronològicament amb la seva des-

gràcia. Diu

menyspreu de les persones. Exemple. Un
personatge parla d'una xicota que tot ho

pués de mi desgracia.

chica !

Agudesa o enginy : Allusions al sexe o

«—Esto pasó tanto tiempo antes o des-

»—¿Cuál fué su desgracia?
))—¿No se luz enterado? ¡Y que no fué

hem anotades en castellà per-
què tinguin tot el sentit.

Benavente va tenir una èpo-
ca durant la qual la seva per-
sonalitat teatral assolí la més
enlairada categoria artística.
Avui el senyor Benavente és
un autor amb una mica més
de categoria, no gaire, que
Linares-Rivas. I és que com
a dramaturg té un defecte
gros, que és la negació del seu
teatre i l'antítesi d'aquest : la
retòrica. Ei el seu teatre no-
més hi ha retòrica. Per molt
que mireu, no hi trobareu ac-
ció, ni els seus derivats. Hi
trobareu una palpable inversió
de termes, això és, que el poc
argument que hi ha serveix
perquè l'autor basteixi un en-
filali de teories. 1, si no n'hi
ha prou, acumula episodis
darrera episodis, per tal d'en

-cabiran"hi unes quantes més.
El fet, la substància humana,
les passions, motius de verbalisme o de sub-
filosofies de saló. I mai no podeu deixar de
veure la perilla del senyor Benavente ama-
gada darrera del bastidor i una mà amb la
qual estira els cor culls per fer bellugar els
ninots.

Més que una representació de teatre, una
abra seva, qualsevol, us fa ]'efecte d'unz
sessi4 de malabarisme retòric, ¡Más dificil
Pérez de Ayala, un dels .seus crítica més
perspicaços, deixa anar en mig d'un co-
mentari, aquesta exclamació de fadiga : áEs
un devessall de talent inútil!»	 •

Sensació del buit, doncs, dissimulat a cé-
pi.a de verbalisme. Passió? Aproximació dm-
cament, i en tot cas manifestada per un des-
bordament de bromera literària. Humanitat2
Agafeu un dels seus personatges, canvieu-li
el vestit i no notareu el canrvi. Si fiéssiu
i'experiment amb un d'Arnidhes o de Gal

-dós, us seria impossible aconseguir-ho.
Tot això podria ésser objecte d'un es-

tudi detingut. Els límits d'un article sola-
ment permeten d'apuntar-ho. Per altre parc,
Pestudi ja està fet. Pérez de Ayala, al llarg
de les seves crítiques, acomplí aquesta tasca.
Extractem-lo .

Concepte de l'habilitat teatral : ((Un sar-
gent d'artilleria explicava als reclutes la
manera de construir un canó, de la fornia
següent : (S'agafa un forat i es volta de
bronze». L'habilitat teatral fa obres d'a-
questa mena : agafant un buit i tapant-lo
amb episodis.»

Concepte de l'enginy : ((Benavente és tot
ntellecte, raó discursiva ; és agut, és certer
en la sàtira negativa, la sàtira que s'en-
sanya amb els defectes del pròxim amb
fruïció, per tal de fruir.hi, a diferencia de
la sàtira que tenint en compte unes nor-
mes de perfecció, fustiga dolorosament per
tal de corregir-'os.))

Sàtira o enginy que és la negació de la
tomat. Es comprèn uin teatre mancat d'a-
questa condició humana?

Iinventiva : ((El teatre de Benavente acusa
moltes ressemblanees. Los intereses creados
és una de les tantes adaptacions de la com

-media italiana. La honra de los hombres,
una tergiversació de la Casa de nines», i
així succesivament.

Gabinet ortopèdic

ARAGÓ, 277, ENTRESOL, 2.8
DE10A1IDE4A7

TELÈFON 76850 = BARCELONA

MIRADOR pot consultar-se
a l'arxiu Històric de la Ciu-
tat, plaça de la Catedral i

Carrer de Santa Llúcia, 1,

"Casa de l'ardiaca", tots els

dies feiners de 9'30 a 1'30.	 JAUME PASSARELL

ACUSIC-HALL	 El teatre a Nova .York
H. lE" 1 e m inlE" ofes un a

.des. La >mmensa fortuna d'algun director

Amb el nom de Harry Fleming Folies aquell	 do	 particular i,	 ai!,	 tan	 escàs,	 que
de	 teatre	 ha	 fet	 creure	 que	 la	 indústria
teatral és comparable, des del punt de vista

931, es presenta actualment al teatre Nou s'anomena «ficar -se el públic a la butxaca», dels beneficis, a la fabricació d'autos o l'ex-
>n espectacle procedent del Circ Barcelonès. Alady usa i abusa de les seves grans facul- 1 plotació de pous de petroli.
lixò no tindria pas gran cosa de particular tats, naturals . N'abusa, quan s'entreté a di- Però algunes xifres estalvien comentaris.
;i no fos que aquest espectacle té	 m èxit venir la gent amb acudits no sempre de I De	 280	 obres estrenades l'any	 passat en
le públic molt gran, un èxit com feia temps bon gust, quan persisteix en la seva dicció 76 escenes de Nova York, només r¡ ob.
Iue — hélas! — no estàvem acostumats a amanerada i, sobretot, quan es dedica a la tingueren un èxit en el sentit que aquesta
eure en	 els	 nostres teatres.	 I,	 en	 tal dia conquista de l'èxit fàcil a base del rescalfa- paraula té als Estats Units, zoo fracassaren
rom avui, val la pena d'asse- i les 63 restants a penes van anivellar des-
ivalar amb pedra blanca un peses.	 Comptant que cada nou espectacle
sdeveniment d'aquesta mena. ve a sortir a 30,000 dòlars, dels quals ben
Entre altres coses, perquè de- pocs es recuperen en cas de fracàs, es pos.
nostra que el cinema encara sable d'imaginar-se aproximadament el que
-lo s'ho ha menjat tot i per- en una sola temporada pot perdre un di-
Iuè	 també demostra que	 a rector dissortat.
Barcelona existeix des de fa
znys un públic admirador del
nusic-hall,	 al	 qual	 ningú	 no

^^ Contra e] que passa a Europa, els teatres
s'ha callat de cultivar.

u, ivar. no tenen autors «de la casa», i sovint surten
Al cap i a la	 Fle- noms	 inèdits,	 que	 tornem	 d'allà	 on	 han

ming Folies	 1931 és una re- ,	 a sortit	 després	 d'ua	 fugacíssima	 ocupacu'
3ista,	 aquest	 gènere	 preciós

n
dels tubs de neon.

Iue està en decadència a tot Tret d'un parell d'excepcions, els teatres
:1 món i que a Barcelona fou
assassinat	 senyor Manuepel _

no posseeixen una companyia permanent.
y

^'
Hi ha tants actors disponibles, que els di-

Sugranyes.	 Assassinat	 en	 el ^t *	 ^ rectors tenen dificultat de triar.	 Una obra
millor de la seva edat, quan ïe *	 ; d'èxit és una ganga per als actors que	 llor
°ncara es podien esperar tan- 1* a	 f

t trono», i sort en tenen, perquè a la m
i
llor

Les llantes coses de les cames
es

^,
•	 I es queden un o dos anys sense treball.

he les gires i dels grinyolsle
de

Els teatres de Nova York tampoc no te-
Com q	 a	 Barcelona non directors regulars, sinó de circumstàn-

varen	 liquidar la	 revista	 en cia.	 Els directors	 ho	 són de	 gèneres de-
]ena creixença, per això em-p	 ç , p terminats :	 Sehubert	 està	 especialitzat	 en

zara avui tenen un sabor de operetes, Woods en comèdies i vodevils, el
novetat	 aquestes	 Folies	 5931, , malaguanyat_Belasco en drames i obres mo-
que si mo fos per ofendre el , if detnes, • etc.	 Es clar que aquests directors
alen'dari, es podrien anomenar de més fama poden comptar sempre amb

perfectament Folies 1927.	 Pe- un local o més d'un, i àdhuc amb un públic
rò gràcies als Sugran'yes, als 1, d'habituals,
Clarà,	 als	 Bometty i als Ba^l.
domerito, ens trobem que en
l'any de gràcia de 1931 enoara El	 director	 sol	 ésser	 assessorat	 per	 un
pot triomfar en	 ple	 Paraldel comitè de lectura. Les obres triades han de
urna revisteta humil, però cui- tenir, de preferència, un final feliç (happy
nada amb la gràcia i el nuvi- end), una escena de sorpresa (punch), ep>-
ment que no tingueren mai sodis	 estremidors	 (thrill),	 intriga	 amorosa
les enfarfegades maclúines del (love	 story),	 i	 misteri	 (mystery).	 Però	 de
Còmic. Blanca Negri vegades té è;it una obra sense alguna d'a-

L'espectacle que presenta el questes característiques, tots els directors es
negre Harry	 Fleming té de tiren sobre una de semblant, i els rotunds
bo — que ja és molt — que no s'ensopeix díssim	 biiingiiisme i de la mala pronúncia fracassos els fan repensar aviat.
gairebé mai i que sosté alegrement ]'aten- del castellà. Ens sap greu de veure un ar-
ció	 del públic.	 Seguint la	 fórmula	 sorne- tista tan de debò com Alady aviciant-se amb
guera dels pagesos normands, podríem es- aquests recursos vugars, els quals, per altra Es costum	 que abans d'ésser estrenadacriure que, com a bona, no es pot dir que banda, no necessita per res. Alady ha t'vngut una obra a1 Broad'way, que és el barri tea-aquesta revista ho sigui, però com a dolenta, 1a dissort de no trobar mai un bon directos-
tampoc. Es un espectacle d'una gran mo- que li imposés una disciplina ; s'ha hagut de Nova York, sig

a>xui 
representada tate	 en

una cutat petita.	 D	 b en oriol teatral
une	

ciutatdèstia	 de	 presentació,	 sense	 vestits,	 sense formar ell mateix, fiant-se solament del seu
decorats, però que s'aguanta gràcies al tren formidable instint i, gràcies a aquest, acon- m diu «assajar una obra p ar als gossos»

(to	 try ori the dogs).	 Em vista de l'actitud
(t

endiablat a què són portats tots els números segueix superar les deficiències del seu tre- dels	 «gossos»,	l'obra és	 retocada.	 Perquèi a la inexhaurible bona.yoluntat dels artis- ball i imposar, malgrat tot, la gran quan- existeix	 una	 institució	 curiosa,	 el	 «retoca-tes,	 entre	 els	 quals destaca	 aquest	 extra-
ordenan	 animador	 és

titat d'artista que	 porta	 a dintre. clor»,	 escriptor	 incapaç	 de	 crear,	 però	 deque	 el	 nostre	 amic
A1ady,

s s pràctica de teatre, que de vegades reïx a
Harr	 Flemin	 amb 1	 t	 d	 d fer passadora una obra.

—Si no afluixes, em faig nacionalitzar
letó.

Però sembla que Reinhardt no s'ha na-
cionalitzat letó, sinó que ha seguit essent
-,a més a més de jueu, cosa que no li per-
donen els nacionalistes — de nacionalitat
txecoeslovaca — cosa que tampoc li perdo

-nen —. S'ha aprofitat de la legislació letona,
per poder beneficiar-se de la qual només
li ha calgut adquirir una propietat a Riga.

L'afer tindrà apellació. Dels dos cònju-
ges, un sol té residència letona, i encara
fictícia ; d'altra banda, entre Alemanya i
Letònia no hi ha tractat per al reconeixe-
ment en un dels dos països d'un divorci
pronunciat en l'altre. De manera que frau
Reinhardt pot seguir usant aquest nom a
Berlín i fer -se passar una pensió.

Reinhardt està divorciat o no? Amb el
seu cas té un tema de drama o de vodevil
en la presentació del qual lluir les seves
originals dots de presentació escènica.

Mas Reinhardt, el famós director d'es-
cena, feia anys que vivia separat de la seva
dona. Totes les seves demandes de divorci
havien estat rebutjades. Elsie Heims, actriu
apreciada, volia conservar el nom de frau
Reinhardt, i més encara tenint dos fills ja
grans que porten aquest cognom.

Per això ha sorprès que el matrimoni
Reinhardt s'havia divorciat a Riga, i el
tòpic del dia, a Berlín, era un diàleg així

—Entre marit i muller que es barallen,
quina és l'amenaça de moda?

NOVETATS
EN CAMISES

Janme I, 11
Telèf.11655

»—No. ¿Cuál fué?
)(—NO le digo a usted que fué chica?»
Altra. Les senyores de Moraleda a Pepa

Doncel, han constituït una Lliga. Un dels
personatges comenta:

«—¿Qué va usted a hacer, frente la Liga
de las señoras?»

Altra. Diu el pare:
((—Aquí donde lo ves, tan rozagante y

presuntuoso, puede ser tu padre.)>
La fi11a
«—¿De veras?»
I el teinori respon, amb malícia i sus-

pensius
«—Cuando tu papá lo asegura...»
Són, tanmateix, exemplars convincents de

l'agudesa o l'enginy benaventià. Pérez de
Ayala assenyala la particularitat que mai
no deriven de ]'acció. S'endevina que han
estat erocabits al diàleg.

Moral: Benavente tendeix a treure con-
clusions d'ordre absolut o lleis genora^ls
d'un fet concret, com d'una baralla de fa-
mília. Fer tal d'arribar.hi, capgira l'argu-
ment a caprici. Així, en La honra de los
hombres, com en moltes altres obres. Però
el bo del cas és que la conclusió moral que
en treu no s'hi adiu. Se'n podrien treure
d'altres ben diferents. «Benavente creu que
una 'tesi dramàtica tanca una llei general
i absoluta, com una llei científica. Dona-
des la mànega i l'eslora i l'alçària del pal
major, deduir l'edat del capità.» A La hon-
res de los hombres hi ha dues dones, l'una
casada i l'altra soltera. La casada té un
fill que no és del seu marit, absent de
temps. Per a evitar que el marit s'adoni
de l'engany, la germana soltera dirà que
és seu, però confessarà la trampa al seu
promès i entesos. Per a tot això no es comp-
ta per res amb els veïns del poble, amb
el temps de l'embaràs, etc. El marit no
sap res i el promès sí. I ara ve el drama.
Que el marit sospita. No se sap com ni
per què, però sospita. Tot i això, es burla
de la mansuetud del promès fins que aquest
ho diu tot. E1 marit diu : «Ja ho sabia
però volia fer-te cantar». I se'n va. Ales-
hores la soltera s'encara amb el seu pro-
més i li diu : «Hem acabat, Si la gent em
considerava una dona impura i a tu et
tenia per un calçasses, no n'havies de fer
cap cas. Jo hi sortia perdent més que no
pas tu i callava. Tu, en canvi, iias deseo-
bert el «pastel». Hem acabat.» Moraleja
final: «Solament les dones són honrades.
Els homes no. El que s'anomena l'honra
dels homes no és res més que caritat,»
Heus ací un exemple de les morals de Be-
navente, tout à fait estrafolàries. Agafada
pels cabells. Una moral que, ultra ésser
de circumstàncies i del gènere acomodatici,

1 és encabida a l'obra per força.
Cal tenir present que aquest cas, segons

Benavente, passa a Islàndia. Islàndia és
molt lluny, i és molt difícil, per tant, es-
catir la certesa del fet. Amb això Benavente
s'assegurà. Cal concedir-li, doncs, un crè-
dit de confiança. Com se sap que passa a
lslàndia? Perquè l'autor ho diu i perquè
els personatges parlen sovint de l'hivennada
entre les neus.

L'ambient : Benavente ambienta les se-
ves obres amb referències verbals. 'Es el
mateix procediment de les guies de turisme.

Pepa Doncel reuneix totes aquestes ca-
racterístiques. Es per això que en comptes
de fer la crítica d'aquesta obra, hem pre-

la eol • leeeió com teta de ferit fer un resum del teatre benaventià.
p	 Avi, hi ha anrara om creu en la seva

ReinhardE i el fantasma
Urna vegada, Max Reinhardt arribà a una

ciutat austríaca on havia de donar una re-
presentació. Ell i la seva eompanyia ocupa-
ren gais-ebé totalment un petit hotel. La
primera nit, mentre Reinhardt dormia, el
desvetllaren uns grans crits. Saltà fora del
]lit i sort( a1 passadís. Hi trobà una actriu,
la qual féu tota esverada

—Senyor Reinhardt, hi ha un fantasma!
--Un fantasma? On?
—Acaba de sortir de la meva habitació

i em sembla que s'ha amagat al capdavall
del corredor.

Reinhardt no les tenia totes, però volia
dissimular. Fent el car fort, tirà corredor
enllà i, amb gran sorpresa, veié, arraulida
en una finestra, una silueta embolicada de
cap a peus amb un llençol. S'esverà fins a
quedar sense paraula. Però el fantasma

trencà el silenci :
—Senyor Reinhardt— va dir —, que po-

dria tenir una butaca per la funció de

demà?

El divorci de Reínhard4

La crítica teatral exerceix un paper im-
portant. Cal dir que la majoria de crítics
són incorruptibles. Llur opinió contribueix
decisivament a l'èxit o al fracàs d'una obra.
Al més sovint, la «rebentada» d'una obra
té (lloc poques hores després d'estrenada
així els interessats ja poden saber si per-
dran diners.

W. X.
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"Work in progress"

Només set traductors, en collaboreció
amb l'autor, figuren al peu de deu pàgines
de fragments d'Anna Livie Plurabelle, un
delís episodis de l'obra Work in progress,
que James Joyce està escrivint.

Potser els nostres lectors recordaran que
BIork in progress és escrita en un idioma
especial, creació de Joyce. Així no té res
d'estrany que per traduir aquelles deu pà-
gines calgués el que explica Soupault

Ireu el dolor
de ronyons

e	 j	 pergue
lissolé

l'ácid úric

Ene s.eisfe, del
fasullap oblinguls amb
tURODONAdmro,s
ets caso, en que esté
indias!.

ox ooxlheuu eoomo
Caredrtc d< le Fe,uum

GRAFIC INDICADOR	
de Medkim de SevYle

DELS LLOCS A ON7
ES LOCALISA
El REUMA

^Uin primer assaig de traducció ha estat
intentat per Samuel Beckett, irlandès, lec_
tor a ]' !Escola Normal. En aquesta tasca
l'ha .ajudat Alfred Perron, agregat de 'la
Universitat, que havia sojornat durant un
any a Dublin. Sota la direcció de l'autor,
Paul L. Léon, Eugène Jotas i Ivan Goll
prooediren a una revisió d'aqueixa primera
versió.

.A darrers de novembre de 1930, ens re-
unírem Joyce, Léon i jo a casa del segon,
carrer Casimir Périer, cada dijous. A dos
quarts de tres, arribava Joyce i ens posà

-vem immediatament a la feina, installats
al voltant d'una gran taula rodona. Joyce,
en una butaca, fumava maryland. Léon ele.
gia el text anglès, i jo seguia la versió fran-
cesa revisada. Léon separava una frase del
text anglès, jo llegia la traducció de la frase
i discutíem. D'acord amb Joyce, rebutjàvem
e1 que ens semblava colntrari al ritme, al
sentit, a la metamòrfosi dels mots i provà

-vem de proposar una traducció. Joyce ens
exposava les dificultats, de comú .acord cer-
càvem equivalents, trobàvem una frase més
ritmada, una paraula de anés força, «Un
moment,, deia Joyce per deturar,nos. Refle-
xionàvem i tot de cop Joyce,. Léon o jo ma-
teix descobríem exactament el que buscà

-vem. Aquestes sessions duraven tres hores.
»Ens calgueren quinze sessiolns per aca-

bar aquest treball. Una vegada copiat, en
distribuírem exemplars a Jolas i a Adrienne
Monnier. Jalas ens enviava des d'Austria
observacions o proposicions, Adrienne Mon

-nier ens feia saber directament les seves
remarques. Encara dedicàrem dues sessions
més a discutir aquestes aportacions i a cor-
regir diferents fragments que Joyce i jo ha-
víem revisat en l'interval.n

Generalment, en tota conferència orga_
nitzada per el C. C.,, les coses esdevenen
així

Hom arriba a l'Hotel Ritz a les set en
punt. Travessa el saló de te en el precís
moment en què les senyores i senyoretes
amb uns diminuts bagatges es preparen per
emigrar amb un ordre perfecte i .amb gran

García Sánchiz a casa seva

lentitud cap a l'interior del gran saló de
festes.

Ums porters molt correctes us prenen la
tarja.

Llavors avancem entre més senyores i
sen yoretes disperses que esperen els esde-
veniments amb una certa inquietud — som
dins el temple de la conferència — i alié
al fons ja albirem Angel Ferraln que amb
un posat absent fa oposicions a conferen-
ciant inclinat sobre el cobertor de la taula.. .

De tant en tant, entre riu-rius de co:,i.
versa femenilna, un senyor afaitat de fresc
estossega per tal de masculinitzar urna mica
la reunió, però en va...

Angel Ferran és en aquests moments de
perill—quan la gent fa esgrima amb la
mirada — l'únic 'home que tot i voler pen.
dre un aire esborradís, retalla la seva si-
lueta sobre el fons magenta de la sala,
d'urna manera académica...

Rera la seva tauleta rodona situada en
la fila d'orquestra, la gent e1 pren pel con-
ferenciant veritable que s'entrena .abans de
pujar a 1'estrada.

La cooperació involuntària d'Angel Fer
-ran eón ]es conferències es tradueix en un

«handicap, favorable al conferenciant.
—Perdoni, aquell senyor de les ulleres,

aquell de la tauleta, és el conferenciant,
oi? — pregunta urna dama més aviat obesa
que forma. una sola peça amb la seva ca-
dira resignada.

—iNo. No senyora... Es Angel Ferran, un
gran periodista...

—Així, aquest «encara: no és el confe-
renciant? — demana amb alarma,

f la dama pensa — hom hi veu clar en
el seu interior —:

«Quin conferenciant més •conferenciant
serà doncs el veritable, e1 que vindrà des..
prés, si aquest ja és així.,.»
T llavors, quan el conferenciant autèntic

arriba — quan el presbiteri ja és ocupat
pels senyors Cases Abarca, Maluquer Vi-
ladot, C'abot, Oriola Cortada, etc., amb
aquella cara de devots de la conferència
que fan —, resulta que hom l'espera tan
imposant, tan CONFERENCIANT, que la idea
prèvia que en tenia l'auditori ha d'ésser
rectificada. La gent 'reacciona favorable-
ment. Tot gràcies a aquest humorista ca-
muflat que jo tant admiro i que es diu
Angel Ferran.

passos que podríem dia--ne «de respecte»
qui vénen a ésser com usas dosificats i
calculats espais en blanc destinats al fo..
ment i cria de l'expectació, el nostre espe,
cialista de la ((charla)) preparó amb uns
passos laterals d'elogi a ]'assemblea, 1a grane
(sentada), tanguista que fou la desoripci6
de Venècia, que, com tota asentada» de
tango important, arrencà sospirs de les se.
nyores més delicades i més somiadores..',

I ja la música sudamericana no s'es'
truncà tota la durada de la «charla,. A vol:
tes descrivia mitges voltes líriques. A voltes
es deixava anar com els virtuosos del ci-
clisme que es deixen anar de peus i mans..,

I la música oseiilant del tango seguia.:
sempre.., sempre... toveta, fàcil, aixaropa.
da, acariciadora...

Tots, sense adonar-nos-en, en seguíem el
compàs i els caps de Tots els assistents te.
nien un moviment pendular d'una regula.
citat modèlica.

Si Garcia Sanchiz arriba a néixer bell,
el seu èxit entre les dames seria formi:'
dable. Batria tots els rècords coneguts fins
avui.

La seva paraula és flexible; agradable,
fluida, perfecta. Es un home dotat d'una
facilitat meravellosa. Sincerament hem dé
confessar que fins avui no hem vist res.
de comparable. 'Es un orador únic, .sens;
dubte.

Llàstima que la seva imatgeria sigui tan
tronadeta, tan poc incisiva...

Algunes de les seves imatges, d'un pre-
ciosisme malaltís, neixen rodonetes com ba-
les de neu de «garlen party», però .així que
prenen contacte amb l'auditori no aguanten
senceres e1 xoc i les veieu desfer-se en pluja
de confetti.

Ara, que per certes persones ja n'hi hay
prou.

Una senyoreta, per exemple, em deia qué
la (charla)) de Federico li havia fet néixer
una tulipa al mig del cór sense dolor ni
esforç. Harvia sentit tota l'hora que durà
la conferència una sensació d'anestèsia
local.

A mi em costà molt d'entendre-ho...
Jo més aviat diria que les imatges que

empra García Sanchiz, més que globus en
llibertat, que és el que deuen ésser les imat-
ges modernes, fan l'efecte de globus cap-;
tius d'una exposició universal vuitcentista. ,•'

No dubto que Federico viatja com un
borne modern i cerca un ritme .nou a les
coses, però per sota la «trinxera)(, que £á
olor ele cabina d'avió, hom endevina una
roba arcaica i descolorida malgrat la seva.
pruïja del color.

Potser és una mica víctima de la seva
excessiva i fenomenal facilitat.

Potser li rellisquen les imatges abans de,
concretar-se definitivament...

*5*

García Sanchiz, que és un home d'una
gram simpatia i d'una gran cordialitat, té
un rostre que en una quasi completa absèn-
cia de front pot concretar-se així

Urna T (majúscula) amb un suport molt
important. Tan importalnt és el suport 
la seva boca — que quasi equival a la suma
dels dos trets d'unió — el gram travesser
de la 'P — que són les seves celles.,.

*r;*

El gran saló de festes del Ritz, convertit
en una gòndola gegant a les acaballes de
la conferència, gràcies a la veu fluvial de
Federico García Sandhiz, restà finalmen t
amarrada en el desembarcador de la Gran
Via, cantonada a «Làuria,...

I els assistents setinats — entre els quals
no tiene el gust de comptar-me — s'ador-
miren probablement aquella nit pensant en
Sor Brujas, las ciudades del agua, y, eta,,_
etc., etc....

Caaans SIND^REU > PONS

:IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIÍIIIIIIIIIIIIII

*5*

1	 , 	 ) '

Notes a un llibre poètic
Demanaria, si pogués; marge a l'espai i de Carles Riba, remarcada més amunt, la

llicència	 al	 temps,	 per a parlar amb tina trobem abans que enlloc en aquesta preocu-
certa lentitud delectable del llibre de Carles pació formalística que dóna a la combinació
Riba — Estances — que	 acaba de publicar dels versos un sentit arquitectònic perfecte.
«La Mirada, de Sabadell. Crec que es tracti Però s'erraria qui pensés en un pann.assia-
d'un dels ]libres més iiberessants que s'Ihan nisme de façanes superbes i de buidor con-
publiçat	 a	 Catalunya	 des de fa	 molt de ceptual. Riba és ensems un arquitecturador
temps.	 Sincerament,	 però,	 sento	 que	 no de conceptes. 'Ens fa pensar en Valéry, en
puc ; em manquen espai i temps alhora ; Guillén ; de vegades (però el català és més
i, a més amés, .això no tinc por què no aeri en els ritmes), en Josep Maria Lòpez-
confessárnho,	 Estances és un
llibre .difícil	 per	 a	 la	 lectura -	 -
i molt -fités per a la crítica pe-
riodística. Em limitaré a unes
quantes anotacions marginals
mentre l'assaig complet i me-	 1¿ i
tòdic sobre aquest volum que.
inclou tota l'obra del poeta, ix vp
a la Ilam i li fa el merescut	 t	 ` ." ŝ  (
homenahge, II,

Me`trica. — Culte freqúent ,,,
de ]'eneasíllab (accentuant en r ^ 	 `'t

'

,^,1^^
quarta,	 sisena .	 i	vuitena,	 ge.	 rifi	 ^^ 	 ^

I'
~ma,lt!'

neralment; de vegades, en ter-
cera, sisena i vuitena). L'enea-
síllab és un dels versos més
musicals	 i	d'un	 ritme	 més
canviant i gràcil que trobem
a les iicngües .romàniques. 'Es
poc	 utilitzat,	 però,	 pels	 nos-
tres	 poetes.	 (A Castella,	 Ru-	 Carles Riba a la masia cal Hevbolavi, de Vila -
ben	 D.alrfo	 va desenterrar-lo;	 drau, on ha escrit la major part d'a Estances„
no havia estat usat des dels lí
rics del xv segle.) Carles Riba
combina	 els	 seus eneasíllabs	 en	 quartetes Picó. Hi ha un encadenament rigorosíssim
(abab, abba). 0 en dècimes. La dècima és de pensament unificant cada poema. La ma-
objecte d'una predilecció molt marcada per teixa premuda distribució trobem en els nit-
part de les noves escoles poètiques de Fran- mes i en els éolncoptes. Carles Riba es situa
ça- i d`Espasiya. Hom n'havia negligit l'ús i magníficament en el •centre equilibrat d'una
darrerament- sols	 la	 veiem	 utilitzada	 per línia que aniria des dels aonceptistes caste
algun	 poeta	 popular.	 Riba	 intenta — ben Ilans del xvttr fins als pannassians francesos
reeixidament — ci retorn _ a aquesta	 ombi- del xix. Des de Ledesma a Leconte de 1'Isle.
nació estràfica, que exigeix una ferma d'is- Aquesta	 imtelligentíssima situació	 poètica
ciplilna i una estricta contenció verbal.	 No pervé d'aquesta lúcida consciència	 que co-
segueix la forma típica de la poètica cas- mentèm, i fa transcendents tots els moments
tellana. (abbaaccddc) signó amb una lleu va- del poema eliminant-ne les forces alneodòti-
riant	 (ababbccddc).	 Més sovint,	 però,	 tro- ques. Res més lluny del poema fluvial, eixit,
beco la forma francesa (abbaccdeed), el n t- segons frase, .amb facilitat fisiològica de la
me de la qual sembla trencar -se en passar ploma die l'escriptor.	 Cada	 línia del	 poeta
del quart al cinquè vers,	 i - li treu	 aquella es el resultat d'una profunda batalla ; dar-
continuïtat fluvial de la dècima espànyola. rera de l'exterior serenitat trobem, com Au-

Tot	 el	 llibre	 de ICaries	 Riba	 és	 ple	 de brey G. Boli en l'obra de Fray Luis, una
troballes	 mètriques	 i. de .combinacions	 rít- 'batalla intensíssima, un combat rigorós per
miques ; en totes elles s'acusa, a més d'una a deslliurar-se de l'enemic :	 la facilitat, 1'a-
cultura	 poètica	 difícilment	 superable,	 una necdotisme, el pintoresc, el dring musical...
profunda, una extraordinària consciència del Així paraula per paraula, concepte per con-
seu treball. cepte, veres per vers. Diríem que aquest L'i -

Consciència lírica. -. Caldria afegir noves bre de Carles Riba és un dels llibres més
remarques a la qüestió mètrica ; caldria tam- dramàtics que s'h.aln publicat a Catalunya.
bé, i aprofito aquest moment per a publicar Poesia difícil. — Carles Riba gaudeix fama
una antiga colnviçció meva, caldria orientar — i se'n vana — d'ésser 'un poeta difícil. Jo
una mica 1a tasca crítica vers aquestes qües- diria simplemeint que és un poeta que pos-
tions estrictes i precises de la	 técnica	 lite- seeix una moral estricta. 'Diu Vaiérv — amb
rària, .no pas per a convertir-les en eix es- paraules que em són amables —«Le travail
tétic,	 sinó .por a 'defugir el	 to general de sévère en tittérature se manifeste et s'opère
crítica impressionista de la majoria de	 les par des réfus. On i5eut dina qu'il est mesuré
recensions de	 llibres de literatura.	 La t^èc_ par le nombre des refus»... «C'est en ce coma
pica, altrament, no és pas una cosa massa que la littérature rejoint le domaine de l'éthi_
secundària. La noble tenacitat, la perfecció que.»
acomplida que hom remarca en els poemes I)iríem, simplement, que Riba és l'home
de Carles Riba, ens fan pensar que aquesta que refusa majar quantitat de soluciolns poé-
virtú en l'exercici de la tasca lírica té àdhuc tiques per a ]'expressió del seu lirisme,
una valor poética. L'alta consciència lírica Gun.LEM DIAZ P'LAJ:1
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UN INCIDENT	 CONFERENTIA CLUB

Guansé-Esciasans fEDERICO GARCIA 	NCElnbre dos companys meus, dos colí,abo-
radors de MIRADOR, ha sorgit un incident
literari que ha divertit honestament els lec-
tors de La Publicitat. Esclasans ha protes-
tat, per mitjà d'una lletra oberta, contra
la crítica que Domènec Guansé havia fet
del llibre Víctor o la rosa dels vents. La
lletra que Esclasans ha dirigit a Carles
Capdevila contra l'article d'En Guamsé,
ofereix la particuiaritat d'ésser molt poc res-
pectuosa i d'acabar amb 1'abreviatura d'e t-
fectíssim,r.

Després de l'avís d'rEsclasans, que diu
que ano tolera consells puerils de vosaltres
ni de ningú», és una mica arriscat ficar-se
en aquesta qüestió on ningú no m'hi de-
mana. Però fa tan bolnic de veure que tor-
nem a les polèmiques literàries, amb les
quals matàvem els nostres ocis durant la
Dictadura, que només la recança que això
s'estronqui ha pogut amargar-nos aquest
espectacle esportiu. Dissabte, el dia que va
sortir la lletra oberta, tot va contribuir
la major publicitat de l'afer. No va haver -
hi cap notícia que distragués el lector. Els
diaris eren relativament ensopits aquell din.
Decididament, IEsolasans ti, en aquesta ma-
tèria, més sort que el senyor Ca.mbó quan
disparava 1a catapulta i 'llençava aquelles
notes polítiques en les quals ens era preseln-
tada la imatge de l'anarquista de Terrassa
amb tot el realisme de què són capaços els
empordanesos quan escriuen. Quan parla.
va el senyor Cambó, mils sorolls venien a
sabotejar la seva veu.Quan ha parlat Es-
clasans, s'ha fet al voltant de la seva lletra
amb altaveu un silenci que no qualificaré de
sepulcral per por d'escriure en un estil
massa putrefacte. Quina sort ha tingut Es.
clasans 1 Per aquest i altres mèrits con_
trets, aquest literat pur mereix haver venut
tota l'edició.

Encara que sigui perillós, gairebé prohi_
bit, opinar sobre aquest afer, i deixant de
banda el judici de Guansé sobre el ]libre
d'Eselasans, diré que hauria preferit veure
el crític de Les Publicitat sense un partit
pres contra el sobrerealisme i altres inno-
vacions literàries. 1 també hauria preferit
que el to de la lletra d'Esclasans fos, més
acadèmic, o més neoacadèmic. E'solasans ha
lluitat molt perquè fos donada als literats
tota la consideració que mereixen, que des
del punt de vista catalanista és, segura-
ment, molt superior a la que poden recia-
mar els polítics . Per un Josep Carnet- us
donaria qualsevol home de qualsevol partit.
Què donaríem per un altre Maragall, per
un altre Verdaguer? Em e camp polític
no hi ha obeliscos més alts que aquests.
Però el to de la lletra d'IEsclasans no con-
tr.ibueix gaire a qué el país obri crèdits de
confiança als seus homes de lletres.

Ara que ja he opinat em permetré ele
recordar quina mena de crític és Domènec
Guansé i quina mena de crítica feia Esela-
sans quan es dedicava a la crítica. Guansé
és cèlebre pel seu .art de passar la maroma.
Doneu-li el llibre més dolent o una cornèdia
ben dolenta d'un autor de compromís. iEl
crític passa la maroma amb un art con-
sumat. Unes lleugerfssimes reserves, que
només albiren els coneixedors de l'art, sal-
ven la dignitat literària del crític. I, gene-
ralment, tothom, autors i lectors, està coln-
tent. Per això solrprèn que s'insinués tai
francament amb el llibre .d'Esclasans. I és
que, no en dubteu, 1a literatura d'iEscla-
sans deu interessar molt a Guansé, com
a tothom, i justament perquè l'interessa,
el crític s'ha distret un moment i s'ha
descobert.

Ben diferent de la de Guansé ha estat
1'actüacïó' ' i-ítica d'Esclasans anterior al
punt dolp_on ara es troba. Tothom recorda
les pailisses que va distribuir a tort i a
dret, a tothom que va haver de passar par

l'adreçador d'Esclasans quan feia crítica A
La Veu i en altres periòdics. Si a mi cm
fes impressió la lletra impresa, hauria tin-
gut de protestar com ara ell ha fet perquè
em vaig veure incomprès —'sí, senyors, in.
comprès — (precisament en el punt més clar
i essencial d'un llibre. Però no em vaig
creure insultat, ni calumniat. L'a • tuació
d'Esclasans, crític a La Nau, obeí a una
altra tàctica — escric tàctica—. El crític de
La Nau fou tan generós que tots els anal.
fabets estaven emocionadíssims. En els me-
dis literaris, la gent estava esverada. Aquells
elogis excessius als llibres més imbècils no
contribuïren gens a orientar el públic, ni
afavorien el !nostre mercat literari . Si en
aquests elogis hi hagués hagut un bri d'iro-
nia, la cosa no hauria passat de facècia.

Es tractava, evidentment, d'una facècia,
però la ironia no és pas e1 do d'Esclasans.

Es curiós que Esclasans, que ha escrit
tanta crítica amb partit pres, tingui tan
poca resistència davant de mitja columna
de lletra impresa. Costa tant ésser com

-près ! Tant com fer una crítica !

MANUEL BRUNET
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Hi ha dies que puja a la tarima un se-
nyor que es situa (rera un faristol. Altres
vegades el conferenciant s'atrinxera rera la

taula enfundada.,.
Aquesta vegada el C. C. va donar ordres

severíssimes respecte el mobiliari i la ta-
rima del saló de festes del Ritz apareixia
neta, pelada, com un «ring)) de boxa o més
enriara, com una pista d'exhibició de ball...

I Federico García Sanchiz, que sembla
un professor de danses modernes, començà
a marcar els primers passos de tango entre
el beneplàcit dels pocs senyors i de les mol-
tes senyores captivades per aquest airee Ir
i coreogràfic que prenia l'espectacle...

Tot contribuí a fer-nos veure Federico
com un professional de la dansa.

EI seu gest recollit, les sabates amb cama
de color — típiques —, aquella manera es-
pecial de donar-se aire amb els cólzers,
aquell diminut acordió del capdavall dels
pa-ntalons...

En pujar a l'estrada, i després dels com.

Fonfbernaf
SASTRE

Trajos mig Temps a preus mòdics
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lienri lIatisse.—El nu rosa (Coll. Guillaume)

ben	 palesa	 la	 supremacia	 de	 l'emotivitat resten	 velats en ésser absorbits per l'erro=que oposa el	 contrast càlid de la seva ex- tivitat,	 la	 qual	 augmenta	 gradualment	 apressivitat en forma avantatjosa, a la fredor partir de la primera impressió i porta finsanquilosada, insulsa i freda del conceptisme a	 la	 màxima	 intensitat	 e1	 goig	 de	 sofrir'creador de tendències i escoles preceptistes, les tortures o del compatir alié, segons siguiAmb	 aquesta avinentesa, 	 veiem	 afermat el propòsit de l'obra que ens estremeix,el triomf inconcús del fauvisme i dels seus El fauvisme és, doncs,	 la viva expressióprincipis amb obres de V1ami mnck, Matisse, interior amb què un	 autodidacte pot pro-1)erain,	 Dufresne,	 Modigiani,	 Kissling,	 Du- vacar	 una	 atracció	 irresistible,	 comparablefy,	 Rouault,	 Bonnard, i també Picasso. a	 una	 força magnètica,	 que mai no ensEsparsos en escoles diverses — molt par_ farà sentir l'obra de l'artista més cerebral,titularment en el sobrerealisme i en el cu- àdhuc posseúnt el tecnicisme més ponderat..bisme — hi són compresos artistes que en Tot amb tot, és molt comprensible quehaver acomplert per llei de reacció tant amb les	 obres	 que	 produeixen	 els	 artistes qúe,
una	 necessitat	 consoladora	 de. destrucció ho són per dret propi no siguin igualmentinevitable en 'el moment precís, com també compreses	 o	 estimades	 per	 tothom.	 Amb'amb l'obligació imperativa d'acarar-se amb tal	 de tenir	 un cert _parentiu	 en la com-la realitat en temps més o menys llunyà, prensió i	 en	 el sentir dels	 neguits intennsfiguraren en el grup dols fauves. que	 la	 vida	 proporciona,	 l'obra	 serà	 per:Inevitablement,	 l'artista	 de temperament fectament	 entesa	 r	 esdevindrà	 un	 sistemainquiet	 sentirà empesa	 un	 dia o	 altre	 la comunicatiu d'ésser a	 ésser.	 En	 canvi,	 siseva voluntat	 a la pròpia complaença, 	 do- no	 s'estableix	 aquesta	 relativitat,	 restarànant	 satisfacció	 als	 .anhels	 íntims	 que	 el completament incompresa . en	 la seva part
neguitegen per tal de dialogar francament bàsica.
i directament amb el seu món interior. Amb això no volem pas assegurar queHem pogut observar gairebé sempre, en
veure's acomplerts aquests automanaments,

aquesta	 mena	 d'artistes	 siguin uns	 privi'
legiats. Són com són i prou : no estam si-que una simulada regressió unifica les lar- tuats	 en	 un	 pla	 superior	 ni	 inferior	 delsces internes .amb la visió produïda per les que resten gairebé insensibles davant d'uroaformes que la naturalesa defineix en una de les produccions d'art fauve. L'home norcalita t. ha. de	 concedir	 distincions	 en	 la	 olassiffi=Posseir una	 tan	 afinada	 sensibilitat que ració	 del	 que	 és	 creat	 per	 la naturalesa

permet que el més imperceptible sigui tra- irresponsable.	 Per	 això,	 en	 sentir com	 al-duït en exaltacions	 emotives;	 no ha	 estat cen el crit al cel aquells que no creuen, errimai	 a	 ]'abast d'aquell que,	 empès	 per	 la l'espiritualitat de	 l'art;	 que	 tot	 i	 establintcobejança,	 ho	 ha	 perseguit,	 sinó del	 que categories creen	 un 'lloc preferent que re=se n'ha possessionat per un voler natural gategen per contra als .amants de l'art dei inconegut.	 Per tant, l'art fauve no admet base immatcrial, ens fan sospitar que potser
en els seus rengles pintors o escultors que parlen	 amb la	 temença de quedar-se	 en-
no sentin íntimament el contacte directe du darrera.
les coses que s'ofereixen a llur esguard	 i

ANcet, FERNANDE'Lsàpiguen posseir-les espiritualment.	 Cal sa-
ber delimitar, naturalment, amb visió clara

1

1 ARTS I ARTTŠ7IiÇ1
TouIouse-LautrecAngeIes $antosL'ART "FAUVE"

ha	 celebrat	 ara	 darrerament	 els
M

parts Sigui	 com	 sigui,	 Toulouse-Lautrec, 	 alenta anys de la mort de Toulouse-Lautrec darrera dels	 mestres	 japonesos	 i al costatamb una esplèndida exposició d'obres d'a-
quest artista al Pavelló de Marsan. Expo-

de Degas, el seu amic i company, amb el
qual es pot dir	 començà la

sitio	 nodridíssima,	 en	 la	 qual	 hom	 ha
que	 seva carrera

de debò,	 se'ns ofereix com	 un dels repre-pogut	 veure	 un	 conjult	 que	 no	 és	 pas
que mai més es	 tornar a

sentants	 més	 assenyalats	 d'aquella	 inven-probable	 pugui
reunir. Des de les primeres temptatives de

cible	 tendència	 cap	 a	 ]'anàlisi,	 d'aquell
afany de	 claredat,	 d'aquella	 de.necessitat

l'hereu dels ferotges senyors d'Albi, fins als tocar de peus a terra i de situar les cosesdarrers	 treballs	 de	 l'assidu	 concurrent	 als , en el seu lloc que és el tret dominant delscaa-cans del Moulin-Rouge, ]'obra de Tou- millors talents produïts pel geni francés.louse-Lautrec hi	 és represen-
tada en totes les seves fases, a
gota	 la	 direcció	 dels	 conser- ^	 rFx	 r
vadors del Museu d'Arts De r	 r	 ^'
curatives, hom ha anat a cer s	 x
car tot el que podia servir per ''	 ^'r	 t
a	 aquesta	 retrospectiva,	 que ^
s"ha procurat i .aconseguit que i

t

fos digna de la memòria de,'
l'artista.	 Colleccions	 particu-

slars, franceses, angleses, ame ¡
ricanes i alemanyes, i museus
com el d'AJ.bi,	 de Tolosa, de '
Chicago, de Bremen i el del
Louvre, hi han portat la seva r,;
contribució. r r

Qui sap si el dibuix fou per d	 '

a Henri de Toulouse-Lautree
un derivatiu a	 la seva ànsia
de viure,	 de córrer món,	 de s ^.
posseir allò que ara fóra del tt
seu abast, el seu refugi quin
veié que no podia refiar -se ja
de fer servir per a res les se-
ves pobres cames? A l'edat de	 f
tretze anys,	 tingué la desgrrà
ca de relliscar damunt d'un tt+ ),
encerat i se'm va trencar trua  z rr Î̂ 	 't
i quan en tenia catorze un al „	 p t (.	 t "
treaccident va fer que es tren ^,é,
qués	 l'altra.	 Des	 de	 llavors, '-ra
inutilitzades gairebé completa
ment les seves extremitats in x w	 .;
feriors, el cos del jove Honri M,	 ,
anà creixent i desenvolupant- t f	 r	 s}	 ''^
se normalmcant al damunt d'a-
quelles desgraciades cames que
romanien petites i mesquines.
Mentrestant,	 el	 món	 amava	 Toulouse-
fent la	 seva	 lavia,	 vida	 no

Lautrec.—La prome;	 th' de la GoUlue

s'estroncava. E1 jove imposi_
brlrtat en la seva charse-longue, .amb els ulls
beá oberts al miracle del món, contemplava
aquella llum i aquell moviment, aquella be-
ilesa, aquella opulència, aquella joia, amb les
seves lletjors, les seves misèries i les seves
tristeses, que miralleja•ven davant d'ell, que
Ii passaven pel costat, que el voltaven i que
el cridaven, que ell estimava i volia fer-se
seus. Car els sentia i els comprenia més
que ningú.

el
Parlant amb els seus .amics, ben sovint
s deia :((De segur que si les meves cames

haguessin estat un xic més llargues no hau-
da pas pintat mai.»

Podria ésser un exoès d'això que es porta
tant avui, voler creure que fos aquest el
punt de partida de la vocació de Toulouse-
Lautre'c, car tot just infant — d'abans de
la seva desgràcia — ja s'exercitava dibui-
xaint i pintant a l'aquarella — passatemps
per altra banda prou comú per no donar-
hi urna excessiva importància —, però po-
dem ben pensar que si no hagués estat la
seva desgràcia, potser d'adolescent hauria i
tirat per altres •camins —potser s'hauria
quedat a fer de senyor rural, prosseguint la
tradició de la seva família, caçant i donaint_
se bona vida —.i el que sí podem comptar
per segur és que, de continuar dedicat a
l'art, la seva inspiració hauria pres un ca-
ràcter força diferent, potser s'hauria decan-
tat vers altres temes.

raspalls per a tots els usos

articles de neteja — objectes per a presents
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El lladre (llegint la inscripció de la copa).
-Quina pega ! He entrat a casa del cam-

pió de cursa a peu !
(Judge, Nova York)
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L ' e mpleat.— Soltera o casada?

(Sondagsnisse Strix, Estocolm)

Compararíeu els apunts, els dibuixos, les
pintures de Toulouse-Lautrec amb urna en-
questa portada rigorosament pel més sever
dels jutges : una interrogació constant que
no queda mai sense resposta, una percaça
obstinada del caràcter, de l'accent propi de
cada individu, sempre reeixida,

Com Degas, que influí molt poderosa-
ment d^munt d'ell, Toulouse-Lautrec pren-
gué dels vells Ieroxigé, Hokusai, Utamaro,
les qualitats que tenien de servir-li per des-
cabdellar tot el que portava en poténcia
saber copsar de la realitat allò que millo,
pot repreentar-la i la seva transcripció
lleugera i segura; encertar els sécs que ca-
racteritzen un tipus, allò que és només un
gest o una actitud que per qualsevol altre
que l'artista són buits de tota significació i
que per .aquest són la clau d'un personatge
eure aquella expressió momentània i fu-

gaç que no serà notada per ningú, però que
arreplegada per l'artista us revelarà el se-
cret d'una fesomia.

I Toulouse-Lautrec, al qual trobem de
1883 a Igar per totes les boites dé nuit de
Momtmartre amb la seva carpeta damunt
dels genolls i bevent com un desesperat
coch-tails de tota mena, achishies i gins 

—no són pas inventades d'avui aquestes coses
que dónen tant d'actualisme als teus es-
crits, oh Eufemi ! —, .amb el seu traç alerta
i precís, incisiu i just, amava extraient la
quinta essència de la vida llampant i soro-
llosa de les nits d'aquell pobre fi de segle
tan desacreditat, carregat de roba emmido-
nada i de cotilles inversemblants .

L'anècdota més banal, més poca-solta, la
fesomia més innoble i més vulgar esdeve-
nen sublimades sota la mà de Toulouse-
Lautrec. A part, de llur estricta represen-
tació, admirable de j.ustesa i agudíssima
d'expressivitat amb l'accentuació del ca-
ràcter a la qual era tan inclinat l'artista,
tot allò que era objecte de l'atenció del
pintor prenia una qualitat plàstica mera-
vellosa. La mateixa qualitat que per des-
sota del que pugui semblar l'emparenta
íntimament amb els mestres més correctes.
Aquella bellesa recòndita que no té res de
comú amb els cànons estètics, però que és
la que dóna vida a l'obra d'art.

JOAN CORTES I VIDm.II.
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—Tinc ganes de plorar i la mamé encara
no ha tornat.

(Lile, Nova York)

Afalagament

(The Passing Show, Londres)

Poc sabem a Catalunya d'aquesta Toia
castellana. A Madrid és ben coneguda. Díaz
Plaja publicà aquí unes motes sobre l'art
pictòric d'aquesta artista que camina pel
món sense fixar -se en res més que en el
seu art. Aquest art que primer fou la poe-
sia i ara és la pintura. Es una noia d'una
capacitat admirable i d'una sensibilitat ex.
qursida.

Veu les coses i els' objectes des del seu
punit de vista particular. Sembla com si
es fes la ignorant per anar atresorant a poc
a poc tot el que després passarà a la pin_
tura.

Una noia que pinta perquè en sent la
necessitat. • No per cap altra raó. Tot per
ella és llum, contrastos, colar. Vol pintar
com els altres, però s'adona que la vida
és curta i llavors vol condensar en una fi-
gura totes les altres i totes enteres. Es un
trebaill d'anàlisi i de síntesi repetit una
vegada i altra vegada. Un treball que len

-cabòria i li fa perdre tota noció del món
exterior. La vida seva és el quadro que
pinta.

Diu que només admira '.a qui fa quelcom
de grandiós, de magnífic, però es compa-
deix dels que no poden fer res, els quals
ella compara als bous.

La seva manera de pensar oscilla con-
tínuament. Unes vegades voldria viure en
mig de la ciutat. Altres vegades nómés és
feliç quan roman sola en mig de la natu-
ralesa.

Té de tant en tant una crisi de caràcter
que salva amb urna facilitat esfereïdora.
1 unes vegades és el seu dibuix turmentat,
i altres d'una finor exquisita.

No és ben bé una sobrerealista, però s'hi
acosta de vegades. El seu dibuix, peró,
no té res de sobrerealista. IEs una dibui-
xant correctíssima i en tots els seus di.
boixos es coneix que sap composició.

Tota ella és sinceritat, i per sobre de
tot el que destaca més de la seva obra és
el prurit d'ésser ella mateixa. De prescindir
d'escoles i tendéncies i mainifestar-se tal
com ella és. Porta el seu estat d'esperit
als seus dibuixos i és ella en cada un d'ella.
Des dels dibuixos de finors i plàstica insos-
pitades fins .a les manifestacions turbulentes
i expressives en què deixa tota l'elegància
del seu dibuix per a fer alguna cosa que
sorprèn per la seva impetuositat de traços
llargs. Detalls commovedors al costat d'ún-
genuïtats de nen petit. Porta dins seu una
dosi temperamental extraordinària, de cosa
viva. La seva obra és completament di-
teràrian. Cada quadro un tema cpmplet i
cada quadro, també, una força d'emotivitat.

Jo.agUtsr NUBIOLA

Texfos d'Angeles Sanfos
((Mrira, acabo de pasar mes y medio en

una especie de sueño, apartada de toda
realidad exterior, haciendo un solo cuadro.
A veces es el recuerdo de mti esqueleto,

La pintora Angeles Santos

otras el de todas las líneas de la ciudad lo
que mé hace olvidar las demás cosas. I'a
puedes comprender los ratos de muerte que
pasan por una cabeza así...,

«Me eneantá la ciudad, la miro como
una catedral humana puesta sobre un trozo
de montaña. Y entro por todos los depar-
tamentos, miro sobre las mesas, busco en
los cajones y hablo con los que me en-
cuentro al paso. Las figuras negras y las
de colores que me responden son las qui'
beso. Golpeo a alguna, asesino a otras '
vivo con el alma destrozada Q or no poder
leer tantos libros como encuentro en tantas
estanterías. •.»

Sólo jxinto contraste, luz, color. Como
vienen todos los días no quiero dejar ni
peor un momento de trabajar con ellos. Por
esto de día no hago más que pintar,))

nEstov aquí (San Sebastián) con cuatro
viejos que se burlan de las manchas que
son mis pensamientos. Sólo me hablan con
franqueza, las cosas, los libros. Pero nece-
sito cabezas y cerebros ante los ojos...»

«Todos mis pensamientos son emociones
mías. Quedo un poco retratada en todos.
Son mis gestos, mis actitudes...))

«Mi tiempo es de muy atrás...»
((E5 muy diferente la cabeza de la mujer

de la del hombre. Mi obra es sólo la que
f ueden hacer las mujeres...»

«Es estar cerca de realidades mientras se
pinta...c>

(c.líe he encontrado ahora a la «dansa de
Elche», una señora que es superior a mi,
toda la prehistoria de Esparta. lo me siento
contemporánea de nuestros colonizadores fe-
nioios, griegos. No sé más que ellos. Fi-
gú ate lo difícil que me es escribirte desde
este tiempo..,))

La revista d'art Cahiers de Belgique que
es publica a Brusselles, en el darrer número
aparegut, reprodueix una sèrie d'obres
d'art modern d'Europa avalades per les més
prestigioses signatures en els corrents ar-
tístics del moment.

La conseqüència deduïda d'aquest conjunt
d'obres, ara com cada vegada que tenim
ocasió de fer semblants comprovacions, no
pot ésser més profitosa ni més alliçonadora.
Ve a refermar-nas novament i en forma

i  lus es valors quahtatnes dels que són
artistes per dret propi i d'aquells que, per
gràcia d'una simple visió cerebral o d'un
concepte meramcrit liter ari, aparentment es
poden fer passar per tals sense ésser-ho.

En dir això no volem pas aminorar la va-
lidesa de l'art compost, de cap manera. Sa-
bem perfectament que seria un absurd, po-
sat que un estudi conscienciós i una pre-
paració material adequada poden produir
grans sensacions.

EI que hi ha és que al cap de breus
instants de tenir davant nostre una obra

La upolicewomann.—L'aviso que aquell ho-
me se l'està mirant amb molta insistència.

—+Oh, ja puc estar tranquilla. Es el meu
marit,

(The Passing Show, Londres)
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ELS REFINATS
—I hi estàs bé aquí dins?
—Ja ho crec! Aviat tindré aigua corrent
tota la casa.

(Le Rtire, Paris)

d'aquest tremp, després d'ésser-nos ferida
la retina per una sensació violenta, , sentirem
mimar I'exaltament interior a mesura que
es posen en clar els procediments emprats.
La ineficàcia d'aquest art es descobreix,
más que en altra cosa, en la impossibilitat
de produir continuadament la sensació im_
posada per ]'executor.

Altrament s'esdevé amb l'ai-t interior, 1'e_

motiu, el fauve, que ]lany de deixar en
descobert els procediments tècnics, aquests

ert

_	 :

--De l'avi ens en van donar més.
(Ric et Rac, París)

—Impossible, guàrdia! Com pot ser excés
de velocitat, si anava a buscar la meya
dona?

'	 (Eveerybody'i. 'eefrly; Londres)
a



AIGUA
DE ROGALLAURA

LA EU MÉS RICA DEL Ma

Si vosíè paeix d'Albuminúria,
Lifiasi úrica (mal de pedra),
Bronquiíis parenquimafoses
Nefrifis crónica, es curarà ra-

dicalmenE amb

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

i en garrafons de vuí 1i!res

Dlstrlbuldors generala

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

—L'home es coneix pels cigars que fuma.	 —Vols dur-me el paraigua?

—I ca ! Pels que ofereix ! 	 —Posa-te'l darrera l'orella.

(Jornal de Noticias, Oporto)	 (Everybody's Weekly, Londres)

—Apa, a veure si gosa atropellar-me !

(Judge, Nova York)

j	 I^^ 	 f	 1 al	 .

LA CRISI ECONOMICA

—Ja és la tercera cartera buida que faig
avui...

(Je sois partout, París)

ANUNCIANTS...!
Lloa rnoderníssirna organització completa en publicitat

IJeI'lícules áe dibuixos animats
mudes i sonores - patent num. 121288 - aplicades al

servei de la tècnica publicitària, us l'ofereix:

Vostres productes poden ésser propagats amb èxit segur per
tota la Regió Catalana i Illes Balears

200 cinemes en cíufafs í poblacions
de categoría

BARCELONA: Pontanella,10 1;', 2' -TeL16606, 4tJi Avinguda Menøndez Pelayo! 85,1,8x ; MADRID

u^^J^

Societat Espanyola de Carburs Motalhlics
Correusi Apartat feo	

BARCELONA	 Telèfon 73013

Teleg.s "Carburos"	 Mallorca, 232

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) :: OXIGEN 99 °( 0 DL PURESA, Fàbriques a
Barcelona, València i Còrdova :: ACLTILEN DISSOLT, Fàbri-
ques a Barcelona, Madrid, València i Còrdova :: FERRO MAN-
GANLS i FERRO SILICI :: SOCARRIMAT i SLCAT de
fils i peces seda, cotó i altres teixits :: CALEFACCIÓ INDUS-
TRIAL de laboratoris i domèstica :: GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportació per la

SOLDADURA AUTOGF,NA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES i ASSAIGS, GRATIS

AFUA
ASSUMPTES FISCALS 1 ADMINISTRATIUS

LS^D©IS^ r l0 1 O p I¡alDo 

Suscrivíu=vos a IltjIIflD Oil
Pelai, 62. = BARCELONA

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIÓ

ElSr ..................................

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

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

ne1 preu fixat de 2`50 pies. trimestre.

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

E1 dibuixant alemany ha fet la caricatura
del seu gos.

(TIie Passing S1tiow, Londres)

IMPR ESOS COSTA
Asalto, 45--Barcelona
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