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La Casa Gran

Any IV. Nam. 193 - Barcelona, dijous, 13 de octubre, 1932

publica avui un n-a=
mero extraordinari
de doze pagines.

Hi ha un problema d'etica politica que
des de Padveniment del regim republics ha
•esfrat utilitzat pels seus adversaris amb molta
freqiiencia i batejat per ells amb un mot
grafic i popular : el mot «enxufisme». Aquest
es un tema d'una gran complexitat. S'hi
adjunta una part de ra6 davant d'abusos
veritables i una part de sorpresa culpable
que es molt curios de constatar. A part el
fet que escandalitzin sous i gratifications
que a qualsevol pats — amb menys «avara
poverta» que el nostre semblarien mes-
quirts per a les altos magic_
tratures que els usdefruiten, i
a part de la necessitat evident
i plena que els carrecs de
compromis i de transcendencia
fossin ocupats Pendema del 14
d'abril pels triomfadors — clue
es pensaven, doncs? —es evi-
dent que en la consciencia, o
miller dit en la subconscien_
cia del ciutada mitja hi havia,
al temps de la manarquia,
una mena de node, obscura
d'inferioritat que feia trobar
logic fins a cert punt que els
alts carrecs de la Naci6 se'ls
repartissin els senyorassos i
els militars. En canvi, quan
Pendema del nou regim el ciu-
tada mitja va veure aquell seu
igual obrer, burecrata o ar-
tista — elevant-se per l'esforc
del seu talent a les altes ma-
gistratures del pals, aleshores
aquest ciutada va concebre la
febia de l'enxufisme per tal
corn ell se n'adonava que un
que era el seu igual s'havia
remuntat per sabre i en
certa manera aixe vexava la
seva peresa mental.

Altrament aquesta febia es
d'acf i de tot arreu ; d'avui
i de sempre.

Les murmuracions i les fa-
cedes sabre la vida municipal
sin tan velles corn el mateix
municipi. Pere. sembla que ara
ja hem arribat a un grau que

—rods admple cUesperances.- Car
no hi ha dubte que els abusos
moren per llur prOpia enormi_
tat. Es llur mort natural, que
sempre els arriba tard o d'hora. Quan tot-
horn es plany d'un mal serval que tenim
prop el remei.

Ha estat el senyor Aymami qui damunt
de les planes de La Publicitat ha puntua-
litzat una serie de fets : que d'enca del
14 d'abril la fauna burocratica del nostre
Ajuntam.ent s'ha vist enriquida per 85o nous
exemplars ; que molts d'ells son analfabets
o d'edat o situaci6 antirreglamentaria ; que
la coincidencia de certs benestars economics
amb Pobtenci6 de la dignitat edilicia no
es prou clara ; que un allau de Soo nous
personatges s'agita entre hastidors esperant
un torn favorable...

El mal de l'Ajuntament de Barcelona,
corn hem dit, no es pet-6 d'ara sine de tot
temps, i el que es tiles lamentable del cas
es que amb aquests procediments no es
desacrediten uns quants senyors sine la pre_
pia instituci6 municipal.

La probitat edilicia es, doncs, una de les
principals coses que haurien de vigilar els
capitostos de partit si no volen veure's bar-
rejats en el concepte que la majoria de la
gent te, no d'un senyor determinat, sine
del regidor en general. I en aixe l'Esquerra
i la Lliga han donat recentment un exem-
ple. Pere, al mateix temps, en tractar
aquests afers s'ha de tenir un punt de mira
Ines alt que el d'un partit que esta en
el govern, al qual s'ha de combatre costi el
que costi. S'ha de denunciar l'error i s'ha
de procurar evitar-lo; pert) s'ha de tenir
compte que of ciutada no faci una confusi6
entre tots els regidors i passi pel mateix
sedas persons que de la politica en fan
un mitja de viure — de les quals n'hi ha
a tots els partits — i altres que son d'una
honradesa ben acreditada —i de les quals
tambe n'hi ha a tat arreu.

Pere si hem parlat d'aquest afer, es so-
bretot per a remarcar l'estat d'art= dels
Catalans en Factualitat. Fins ara pel cata_a
mitja, ]'home que vivia d'un sou de fun-
cionari de l'Estat era un home sense perso_
nalitat prepia, un esser gairebe desprecia-
ble que assegurava la so ya vida per un mo-
dest sou i no massa feina, i tenia les idees
mes tronades d'aquest mOn.

I tot d'un cop velem que a la gent els
ha entrat un amor excessiu al funcionari.
Naturalment clue aquest estat d'esperit que
potser respon a un estat de legica humana
no es nou d'ara. El que passava — i d'aixO
en venia el concepte que del funcionari te-
nia el catala mitja —es que les , probabi-
litats d'obtenir un lloc en 1'Administraci6
estaven reservades a aquells que s'avenicn
a militar a un partit que no s'avenia amb
el sentir de la majoria dels catalans. I ara,
en entrar el •govern de la ciutat a mans
d'homes populars, aquesta repugnancia a
tenir un sou que 1i permeti anar fent la
viu-viu ha desaparegut totalment, i veieu
que per un carrec de «plantilla» es fan co-
ses inimaginables.

Aquest delit per entrar a l'Administraci6
sera encara tries patent en el moment d'a-
provar-se l'Estatut i, corn que no es patri_
moni de cap partit, es posara de manifest
sigui qui sigui el vencedor de les prOximes
elections.

Dues coses per tant es d'esperar que can-
vim en els temps a venir. Primer que el
ciutada no vegi corn unit recurs de la seva
vida un lloc a PAdministraci6 ; i segon,
que la qtiesti6 dels funcionaris deixi d'esser

I De Dijous —Ng

Els escandols municipals a Dijous
Fingiriem si ens fessim els desmenjats

davant dels 93 reportatges que ens han arri-
bat en resposta a la convocatdria del con-una arma politica, tant pels que governen
curs organitzat per MIRADOR, amb la fina-per acontentar els setts partidaris corn per
litat de descobrir nous escriptors optes perPoposici6 per titllar d'immorals els seus

s.iversarad	 a conrear aquest genere de literatura.
 Posits en aquest pia de sinceritat, decla-

	

L'AdmiinistraciO es mes important que tot	 q
rem tambe que en concebre i redactar lesaixe. I -cal no oblidar que una bona admi-
bases del concurs no ens animava pas unnistraci6 assegura per molts anys, contra
optimisme gaire gran respecte els resultatstotes les embranzides, la perm.anencia d'un

d'un regim.doestat de la nostra provatura. Els escrits que s'a-
daptin a aquest genere que hem convingut
d'anomenar «temes de segona pagina» no
son pas els mes facils, malgrat les aparien-
cies vulguin fer semblar el contrari. En un
article sobre o al marge d'un fet literari,
artistic, politic, etc., es molt facil de dissi-
mular, per part dels autors, un estil confits
i unes idees mes confuses encara. En canvi,
en un reportatge directe i viu, el literat es
veu obligat a ensenyar les cartes, car difi-
cilment donara la impressi6 de les coses vis-
tes, si per endavant no les ha sabut copsar
amb exactitud i si despres no disposa d'un
estil transparent per a traslladar amb nete-
dat la visi6 damunt del paper.

Doncs be; molts dels concursants de MI-
RADOR han demostrat posseir les qualitats
per nosaltres cercades. En una llegida pri-
mera, abans de jutjar merits, hem observat
corn alguns dels reportatges tramesos es des-
tacaven per llur simplicitat i exposici6 ob-
jectiva ; en una paraula : naturalitat.

Podriem gairebe afirmar que nomes antb
aixa considerem ja coronet per l'exit el nos-
tre concurs. Si MIRADOR representa quelconz
dintre la vida espiritual catalana es precisa-
ment aquest odi a l'afectaciO, a la pose i a
la carrincloneria. La nostra posici6 davant
la vida del pals es d'una modestia i d'una
naturalitat, que rests molt de temps incom-
presa per certa gent, la qual, acostumada
als catUfals solemnes i pseudo-transcenden-
tals, no es sabia avenir que arribes a la
palestra un setmanari que parlava un lien-
guatge normal i de sentit coma.

Per aixd ens enorgulleixen alguns dels
reportatges tramesos al concurs. Llurs autors
demostren que han compres la WO nostra
i que en un moment donat saben encarar-se
amb les coses i despres contar-les tvtural-
ment i sense enfarfecs.

Es clar que aixa no es tot. Tot i essent
moit„,,ds norna g24, litenstura.
Perque de vegades la virtut de la senzillesa
cau en peca t de sequedat. En possessi6 de
la primera materia, cal condimentar_la, sen-

	

estada del senyor Lerroux entre nosaltres? 	 se necessitat d'arribar-ne a la desnaturalit-
Perb, ens adonem que, aquest cop, les zaci6. I allb que falla en molts dels concur-

anades i vingudes de Pex-emperador del Pa- sants es la gracia a saber relligar i valorar
	rallel no han tingut gens d'importancia.	 un seguit de dades bones, per tal de ban-

	

La prova es que ningU, tret dels diaris del 	 dejar l'aire enumeratiu.
	seu partit, no n'ha parlat ni n'ha fet cap	 D'altres treballs rebuts, es pot .dir que

comentari.	 pequen pel canto contrari. Domina en ells
	Don Alexandre ha transportat la seva art	 un exces de cuina, en perjudici de la peresa
	orateria tenoresca i voluble per diverses	 dels elements essentials. Llurs autors han

parts de Catalunya. Ignorem si, als seus escrit sota la preocupaci6 de l'estil, sense
anys, encara percep el que li •passa pel veure que aquest no es sin6 un producte
voltant. Pere per ,poc que no badi, deu ha- natural, i que es inatil manllevar-lo ni con-
verse convencut que el lerrouxisme, a Cata- vocar-lo a data fixa.

	lunya, es una peca de museu, i de museu	 En l'elecci6 de temes hem notat una cer-
secret.	 to coineidencia, excusable en. les circums-

A Barcelona, uns domassos a u,n 	 tancies. MIRADOR ha llen,cat la seva convo-

	

cipal del Passeig de Gracia ; a Tarragona,	 catOria gairebe en pie estiu, estaci6 la mes
uns xiulets ; arreu, un mig-riure, han dela-	 propicia a l'extracci6 de temes de segona

	tat el pas de l'ex-personatge. Pere ningil 	 pagina. Si demanavem que els participants
no n'ha preguntat Ines details, ni s'ha in_ 	 ens contessin coses vistes, no ha d'estranyar-
teressat per altra cosa que per alguna anec- nos que hagin portat els ulls i el pensament
data risible del viatge. 	 vers allO que tenien mes a l'abast de la ma.

	L'imperi del Parallel ja no es d'aquest	 Podriem fer encara alguna altra conside-
m6n.	 raciO, peva potser envairiem el terreny dels

Conve que els catalans ens acostumem a encarregats del veredicte del concurs que
plantar Cara a d'altres enemics tees serio- 	 aviat sera fet public. Nosaltres no tenim
cos. El lloc dels radicals, a MIRADOR, ja	 cap mes propasit que el de donor les gracies

	no es ]'editorial, sine. el Mirador indiscret,	 als noranta tres amics que han confiat en
	on es colleccianen les coses inofensives i	 el criteri de MIRADOR, per tal de saber el

pintoresques.	 merit dels' seus reportatges.

EL TEMA DEL DIA

Per que no panlar, finalment, de la Ilarga
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A LOS NO CATALANES

MIRADOR INDISCRET
Un hoste	 — d'exposar les aspiracions i les queixes

de la soya classe.
Una de les moltissimes denUncies rebudes 	 Es presenta davant de Margarita Nellcee

per les autoritats, d'amagatalls del general 	 i li conta, amb un castella del qual calla
Barrera, situava el sinistre ex-virrei a la	 apreciar la bona voluntat, la vida dels pas-
casa que to a Blanes l'opulent i gener6s 	 tors del Pirineu, vida migrada a cau 	 lel
carboner Vicents Coma Ferrer, que en tot guany esquifit.
temps s'ha gloriejat d'estar be amb els que 	 —8Cucinto gamin? — li pregunta la par-
manen, valgui el que valgui i costi el que 	 lamentaria socialista.
costi.	 —Siete pesetas — cantesta el pastor.

La denUncia oferia •ers.ernblanca : ningti	 —8Semanales?
no ignora les estretes relacions d'En Coma	 —Diarias.
Ferrer amb el general Martinez Anido i	 —Si por eso se apuran, que harlan us-
altra gent d'aquesta mena ; per afegidura,	 tedes en el caso de los pastores de mi tierra,
el denunciant senyalava el fet que, des de que ganan treinta duros anuales?
feia poc, a can Coma es consumia Ines peix	 —8Treinta duros?
de l'acostumat, i aixe indicava que hi havia	 —Si, anuales.
algun hoste.	 ---;Ah! Pues han de procurar que los

No calguê un registre gaire a fans de la aumenten.
casa per trobar-hi el convidat ; ara que no
era el que es cercava : l'hoste de ]'home Del mat el menys
de negocis era el diputat Grau Jassans.

Afortunadament, els tripulants i passat-
Excessos poetics	 gers del Zeppelin van fer nomes una pa-

rada de quinze minuts a Paeredrom. Si
iEls tiernos retonos d'ambd6s sexes, posat ,haguesssin decidit parar un parell d'hores

que no poden cabritejar per la «Pena Blain_ per visitar Barcelona, no haurien pogut
can ni pel «Circulo Tradicionalista», es de_ 	 arribar ni al Prat.
diquen a una mena de Jocs Florals clandes- 	 Una certa personalitat dela:
tins mitjancant la tramesa de compositions —Ara s'han endut una agradable impres-
humoristiques a guisa de la famosa corres- si6 de Barcelona. Tot aixe hi hem guanyat,
pondencia coneguda per la cadena. Un dels
darrers versos circulats, a jutjar per la data Canvi de rutade la cOpia que hem rebut, diu :

A les sis del mateix dia va arribar a Pac-
e; Ouien tiene el mejor pandero? 	 redrom un .avi6 del servei de passatgers.

—Cordero.	 Aquests van baixar de Paeropla, van mum-
8 I: quien descuartiza a, Espana?, 	 tar a Pautocar que els esperava i van

—Azana.	 empendre la marxa cap a Barcelona.
8Hay un angel irrisorio? 	 Dues hores despres encara no havien pas-

-Ossorio.	 sat del Prat. Alguns dels passatgers esta-
Pues que sobran es notorio, 	 yen tot anguniosos. I n'hi hague un que
Cordero, Azana y Ossorio.	 volia que li tornessin els diners.

—Ens van dir — cridava — que ens du-
Del cesarismo imperante,	 rien a Barcelona i ens han dut a l'Africa...
8quien ampara los desmanes?

—Los patanes.	 Lluita de classes8DOnde estcin los caballeros?
—Todos en Villa Cisneros.	 Entre ]'element femeni del Partit d'Es-

querra Republicana, hi ha una lluita intes-
Preveiem que el G.A.T.C.P.A.0 haura tina, i tot perque la senyoreta Maria Teresa

d'aotivar la producci6 de les cases transpor- Gibert s'exhibi d'una manera tan mani-
tables del tipus exposat a la placa Beren- 	 festa al Congres del Partit.
guer el Gran, perque es evident el desig Ara les roves companyis preparen un gran
que" tenen els nostres nines bien d.'engros. tinting 'feminista,„ i treballen inteisarnent
sir el cons del poble adoptiu del conde de per tal de tenir les toilettes a punt.
las Quemadas, del marques de Gandul i	 Els programes, que ja s'estan imprimint,
del duque de Grimaldi.	 podria esser que diguessin el seguent :

«El vestit que llueix la senyoreta Arquim-
bau es de Ia casa Rodriguez.C 	 i pesca

Les sabates que usa la senyoreta Gibert
La lerrouxista Noche, oportunament, des_ son de la casa Raspall.

tacava en manchette aquestes frases del 	 El capell de la senyoreta Bargallo es de
discurs d'Azatia a Santander:	 la casa Marti Martin, i aixi successivament.

«Nosotros, en el partido de Accien Repu- - Aquest tinting sera donat a la sala del
blicana, tenemos correligionarios, coopera-	 Coliseum i l'entrada per rigorosa invitaci6.

amigos jamas.»am; La sala estara perfumada amb Souvenir deBores; 
«De mi, ni dentro del partido, ni fuera France de la casa Pivot, de Paris, perfum

del partido, nadie puede esperar nada, abso- cedit expressament per a Pacte.
lutamente nada.n

La invitaci6 a entrar al partit radical, En Fontbernat redueix l'exercit
adrecada a tots els que esperen, no pot esser 	
Ines clara.	 IEls Cents Homes d'En Fontbernat han

Justicia social per als pastors
A NUria, a rebre els parlamentaris ara

fa quinze dies, hi havia una colla de pastors
de pessebre que feien d'alle rites bonic.

Un d'ells es mostrã extraordinariament
intrigat •per saber qui era aquella dama
que mostrava un interes tan extraordinari
per ells a traves de Patenci6 constant dels
seus impertinents de caret. Quan va saber
que era diputada i socialista, es disposa a
no deixar-se perdre l'avinentesa — ocasians
corn aquesta no se'n presenten tots els dies

Davant del local de la Lliga, el dia que
En Ventosa pronuncia la soya conferencia,
tres greus senyors criden un taxi. El Ines
jove dels tres, politic del segon equip, diu
al xofer :

—Al Pompeia !
El taxi aria passeig de Gracia avail fins

que una veu interior — de ]'interior del
cotxe — increpa el del volant :

—Pere on ens porteu, home de Deu?
—No m'han dit al music-hall Pompeia?
—No! Que us heu pensat? Al Pompeia

de Gracia!
El taxi giro cap amunt, i, en arribar

a Ia Diagonal, inicia tornbar cap al con-
vent de Pompom.

—No sigueu tan extremista, jove — feu
la veu potent d'En Pere Rahola 	 Ni al

ni al convent, home. Anem a un
lloc mes moderat : al Coliseu Pompeia, de
la Travessera.

La cucanya de 1'Es-6:alit
La concessi6 del nostre Esta•ut ha dei-

xat la porta oberta al de Bascenia. Tan
oberta, que el mateix Indalecio Prieto hi
ha passat tot cofoi, ell i la sexa panxa,
despres d'aquelles rebequeries d'abans.

El propietari d'El Pueblo Vasco, el di-
putat nacionalista senyor Picavea, ja ho
preveie el darrer juliol en el discurs que
pronancia a la Torre Jaume I en el banquet
celebrat per la Conferencia Monetiaria Es-
pa,nyola :

—Cuando mis compatriotas me vienen
con exigencies, yo calmo su impetuosidad
diciendoles : «Calma, amigos ; el Estatuto
es una cucan a; los Catalans, subiendo, re-
trocediendo, volviendo a subir y volviendo a
retroceder, lo estdn desengrasando de tal
modo, que cuando ganen el polio de la vic-
toria — en este caso et Estatuto — el Palo
habra quedado mds seco que una astilla.
Itraginaos, amigos, si nos sera fdcil enton-
ces a nosotros la ascension: la recompensa!
Dejad, hues, que los Catalans trabajen Para
nuestro triunfo...»

—Hosfes vingueren...
—Si, not : aixO vol dir que podem focar el dos

estat acomiadats pel seu cabdill, el qual ha
format un char amb vint homes professio-
nals — vint feres, corn diu el mestre —
que aviat donaran proves de la soya dis-
ciplina i tremp cantador.

Interrogat En Fontbernat sobre els ma-
tius que l'han impulsat a reduir els seus
incondicionals cantaires, respongue :

—IL'Azafia en el seu darrer viatge em
digue que els exercits reduits eren mes efi-
cients, i ara vaig a fer la prova !...

Tres interpretations



En el mateix discurs, semblant als diEn
Francesc Pujols quant a la diversitat de te-
mes tractats, el senyor Picavea honorava el
record d'un familiar seu amb aquestes pa-
raules, no ben originals, pen° potser mai
dites tan en public

—Mi suegro, que pasd a mejor vida —
y yo tambien desde que el muri6...

Coin mes soroll millor
El senyor August Pi i Sunyer, president

de l'Associaci6 de MUsica «da Camera»,
reuni l'altre dia als periodistes a 1'Hotel
Continental, i despres de sopar els expose
els projectes de l'Associaci6. En observar
que enguany els concerts orquestrals sell en
majoria, s'estengu.e en consideracions sobre
la poca atencie que el public dels concerts
«da Camera» presta als trios i als virtuosos.

—La gent -- digue .— s'estima Ines par_
lar de coses de l'estiueig passat i no esta
pel treball dels artistes. Amb les audicions
orquestrals, com que fan Ines soroll, si per-
sisteixen a seguir parlant, els artistes no
se n'adonaran taut

Despres del fireball...

La circular d'efecte reiroactiu

MIRAMP2

Homenatge als morts PARLANT DE LA MAR

DiAleg sobre la TransailAntica

Despres d'una llarga temporada des des_
cans, ben guanyat per cert, han tornat a
reapareixer a La Nau les classiques illus-
tracions que la feren famosa. Els de la
Uni6 Democratica de Catalunya no es re-
signen a fer un simple diari d'informacie
i per aixe han recorregut de nou als retrats
de personatges per tal de fer, de La Nau,
el diari illustrat de Ines reduit tiratge de
Barcelona.

—Home, aquests gravats son massa veils
digue un dels redactors.

—Al contrari, home — digue l'adminis-
trador --, el que resulten es massa joves.

Tots dos tenien ra6.

Preparafius al Liceu
—Que et sembla si fessim el Sigfrid?-

deia no fa molts dies el senyor Rodes al
seu intim Pascual.

—Ah!, si, molt be. Ja teniu repartiment?
—No, pert) podem fer-lo ara—contesta

Rodás, i afegi—: A veure, que es necessita?
—Primerament, an bon tenor que canti

el Sigfrid, despres un altre per fer el Mime,
que ha de ser un gran actoras.

—Mime, dius?—interrompe En Rodes pe-
gant-se un cop de ma al front—. Ja el tine,
home, i esplendid ; conec un mimic que feia
pantomima que sera espeterrant...

No cal dir que per poc En Pascual perd la
poca veu que li queda de l'esglai.

Un gran edifici per

al Parlament cafala
Es parlava de l'assumpte candent d'a-

quests dies. De Ia construccie d'un edifici
per tal que el Parlament catala tingues casa
prepia. Es parlava tambe dels projectes que
hom ha presentat per tal d'utilitzar alguns
dels ja existents, habilitant-los per Congres
nacional de Catalunya.

Un amic d'En Francesc Pujols, que co-
neix les idees respecte la religiO i la poli-
tica catalanes que el Inostre escriptor preco-
nitza, 1i va preguntar que pensava que seria
mes convenient, construir un edifici nou o
habilitar-ne algun dels ja existents. En Fran-
cesc Pujols va essser decidit partidari d'ha-
bilitar-ne algun dels existents.

quin hi destinarieu?—li va preguntar
el seu amic.

—Si els catalans m'escoltessin i em cre-
guessin, jo els donaria la Catedral—va res-
pondre En Pujols.

No tot son trabucs i rosaris
El Correo Catalan ha descobert la Me-

diterrania • Mes que la Mediterrania, l'Ocea.
Mes que l'Ocea, encara... El Correo Cata-
lan ha descobert el secret de la felicitat.
Es clar que les doctrines de don Carlos ja
assenyalen la imminencia de l'Arcadia ; pen)
mentre els carlins no manin per fer d'Es-
panya l'encannaci6 de Xauxa, es ho procu-
rar-se per altres Gamins Ines viables el que
sigui factible que el programa de la
«ComuniOn» garanteix.

El millor, encara, es que aquesta felicitat
els carlins l'han descoberta en vers, que
ja es una nova garantia ; i res mes no
ens demostra la seva efectivitat que el fet
eloquentissim que El Correo Catalan hagi
esperat a publicar la gran nova en diumen-
ge, el dia destinat a les grans sensacions
periodistiques, la darrera de les quals fou
la fotografia del mateix Deu Nostre Senyor
publicada ara fa unes tres setmanes en
versie misteriosa que tenia la virtut d'esser
visible Unicament per als predestinate.

El secret de la felicitat, lectors i lector. es,
radica a casar-vos amb un «miquel» o amb
una «miquela», segons les vostres neces-
sitats. Aixi ho prociama Pergan carli en
un poema de mitja columna escrit en l'or-
tografia de to senyor Francesc Matheu —
Senyor !, fins en l'ortografia se l ls ha de co-
neixer que viuen endarrerits ! — i formant
part d'una pagina dedicada a major honra
i gloria de sant Miguel Arcangel. El poema
de Lo Miguel y la Miquela ha estat dedicat
pel sett humil autor — to senyor L. C. V.
y Ll. — «a mos confrares de La Pia Unit),
etcetera.»

Els primers versos fan :

Sospirava'l jovincel:
Oui trobës una «miquela»!
y deia la jovincela:
Qui poguës trov• un «miquel»!

El poema — un nom o altre se li ha
de dollar — es bastant atrevidot. Eneara
que parli dels resos del «miquel», de taint
on rant deixa anar alguna cosota, que
vaja!...

AlgU dire que aquest atreviment obeeix
a la consigna de renovaci6 que flota per
les hosts cat-lines ; d'altres, pen), diuen que
es una manera original de publicar anun-
cis d'Agencies matrimonials, i que a la Pia
Unie de Sant Miguel Arcangel hi ha molts
associats i associades sense iniciativa que
se'n refien.

Vivim, amic lector, a una terra felic : la
• terra de l'optimisme. Ja us haureu adonat
que en aquest pais benelt, tot el que no
troba les coses de color rosa, immillorables
i admirables, es immediatament considerat
per l'optimisme ambient (sempre tan eixe_
nit i perspicac) corn a pessimista. Es que,
realment, el pessimista es inaguantable.

Acabem de tenir Ia sort, justament, de
descobrir un exemple d'aquest tipus, home
molt entes en tot el que es refereix a Ia
marina mercant espanyola. Amb la tfpica
brutalitat d'expressiO que ca-
racteritza aquests senyors, el
nostre interlocutor, sense mes
ni mes, comenea aixf

«Espanya, Estat rnaritim,
es un pais sense marina mer-
cant... Curiosa paradoxa que
a molts estranyara!

»Que entre les marines del
men, l'espanyola ocupi el dot-
ze floc, que aparegui posseint
un mine dues oentes mil to_
nes de vaixells, tot aixer no
vol dir res—continua—. A tot
estirar sera una prova del poc
valor de les estadistiques per
a donar una nocie exacta de
les coses, de llur valua rela-
tiva. Car el que interessa es
la utilitat per a Peconomia
la naci6, l'eficiencia real, en
suma, que aquella marina te.
I aquesta eficiencia.••
»Si fen acurat de

la situaci6 — prossegul—, ens
queda una impressie desastro-
sa• Aquest pobre pals marl-
tim (1) en realitat es limita
— trot de comptades i hono_
rabies excepcions—a tenir uns
vaixells de cabotatge o de car-
rega (els grains transatlantics
no existeixen) que resulten
onerosos, car estan ja passats
de moda tecnicament.» I amb
somriure de triomf afegi : «I
es clan, aquests vaixells enve-
llits tenon alguns petits defec-
tes, de certa importancia en
el men maritim : gasten molt
riles combustible, caminen
lentament, i, per ells, la ta_
rifa d'assseguranca del Lloyd
es mes elevada, car, tractant-
se de carraques mes prepies
pel desciuãs que per cerrer per
mar, els perills de perdua son
melt mes elevats...»

Tot escoltant el meu inter-
locutor, em vaig recordar del que ha dit, fa
quatre mesas, cert ministre, derrotista lens
dubte tambe, car s'expressava en termes no
gaire mes entusiastes que el meu pessimista :
«es una vergonya—deia—haver de pagar a
]'estranger 360 milions anuals de pessetes de
tubas perque ens vegem obligats a trans-
portar les mercaderies en vaixells que no
sdn espanyols...»

* *

lEncara que jo ja no voaa escoltar-lo 'nes,
el meu pessimista s'entesta a continuar col-
locant-me les seves lamentacions. Em digue
que la situaci6 de la marina de carre,,,aa
encara es brillant si La comparem amb la
dels serveis transatlantics.

k(En aquest terreny, Espanya, a des-
grat dels mi:ions d'habitants que poblen els
immensos territoris que constitueixen les se-
ves ex-colOnies, a desgrat dels nombrosfs-
sims espanyols que hi viuen, a desgrat
domes d'enormes interessos economics que
hi te, Espanya sempre ha fet un paper ben
poc brillant. Despres de la guerra .nomes hi
havia dues companyies que realitzaven el
servei transatlantic : la Pinillos, Izquierdo
y Cia • i la Companyia Transatlantica. La
Pinillos feia navegar uns quants vaixells del
temps de la picor, com el Balmes, cl Barcela
i altres per l'estil. Un jonn, felicment, la Pi_
nillos plega i el seu brillant estol desapare-
gue de les rutes oceaniques. Quetta encara
la Transatlantica. Ui, la Transatlantica I
Sabre aquesta sf que us podria dir un munt
de coses Ines espeterrants unes que les al-
tres ! Coses que names passen al nostre
pals ! Coses que semblen increibles, d'un
altre planeta.•.»

Pere jo vaig plegar. M'estimo Ines la gent
optimista, i, a Ines a Ines, prefereixo donar
als meus lectors lectures estimulants•••

* * *

Aquell dia estava de sort. Als pocs passos
del floc on m'havia acomiadat del meu
home, em trobo amb un altre amic, no
menys entes que ell en questions maritimes,
pen) d'un optimisme a tota prova.

Li vaig contar el que m'havia dit l'altre
i es va indignar • Em tregue l'amargor que
m'havia deixat el pessimista i no dubto que
tambe al lector li passara igual...

«Com ! Li han parlat malament de la
Transatlantica? Pere aixe es una enorme
injusticia! Si a la Transatlantica els que
manor: sell «pr6ceres» de la mes distingida
noblesa reial ! I prou que es veu pertot
arreu la influencia dels metodes i de i'hon-
radesa d'aquells honorables cavallers!

»Be podeu dir que aquella empresa era
una benedicei6 que el eel ens havia enviat !
Tota la dinastia dels fundadors i propieta-
ris es constituida per una serie de grans
cristians, quo sempre es distingiren per llurs
obres de caritat, fetes indefectiblement amb
el Ines ample desinteres.. • Es veritat que
transportaven pocs passatgers i menys mer-
caderies, car els comerciants son injustos i
les donaven als competidors estrangers, pen),
en canvi, quin goig quan arribava per sort
fins a la li del viatge un d'aquells vaixe-
Ilets (sempre hi ha hagut una providencia
protectora de la vellesa...) ! La co:Onia es-
panyola en massa venia a rebre'l. Si! Era
un esdeveniment l'arribada d'un d'aquells
vapors de la Transatlantica, i fins feia plo-
rar d'emoci6 els espanyols emigrats, corn
ha afirmat fa poc el seu noble i intelligent
director actual. Recordeu el que deia a La
Libertud resentment Camila Barcia Trelles
sabre aquesta emocie que tenien el privilegi
de produir els bon petits vaixells de la Trans-
atlantica? No? Domes escolteu : «Los espa-
roles de Filipinas, sin excepciOn, nos des-
cribian, coma una gran desgracia, el viaje
Ultimo de los buques de la Transat:antica
a aquellos mares de Extremo Oriente ; bar-
cos aquellos, viejos, disonantes, parangona-

dos con sus similares de otros paises ; mas
asi y todo la Ilegada y salida del correo
espanol en Manila constituia un dia de fies-
ta ,nacional.» Es clar, els vaixells eren veils,
dissonanls... pen) quina emocie patrietica
produla Ilur arribada, per miracle sans i a
salvament! I no val aixel rris que transpor-
tar totes les mercaderies del men?

»La 'Inia a Filipines es mon per la mi-
sena dels governs, poc patrietics, que sem-
pre han deixat abandonada la pobra Corn-
painyia, donant-li subvencions mfseres. Que

volieu que fessin els marquesos de Comi-
llas, a desgrat de Ilur agresolada i excellent
administracie, amb aquella miserable sub-
venci6, que ara, per acabar-ho d'adobar, el
govern de l a Republica ha tingut la gasi_
veria de suprimir totalment!... Ja se que
actualment, sense cap subvenci6, hi ha dues
companyies estrangeres — el Norddeutscher
Lloyd i les Wilhelmsen Lines — que fan el
servei i encara s'hi guanyen la vida. Pere
es quo aquests estrangers son tan estrafo-
laris...

pensar tot Pinteres patriotic que tenien
els bons directors de la Companyia a con-
servar aquesta linia, darrer lligam d'Espa-
nya amb la soya ex-coldnia secular ! Taint
que amablement vain concedir un 70 % (se-
tanta per cent : veieu si son generosos i
ajuden el comerc espanyol...) de rebaixa a
les mercaderies all y embarcades per la Com-
panyia de Tabacs de Filipines. Es clar que
els mal intencionats diuen que aquesta altra
companyia, fundada pel primer marques de
Comillas, tenia molts intims lligams amb la
Transatlantica... Pere no feu cas d'aquestes
cases! Tambe es diu que la Companyia de
Tabacs de Filipines tenia, corn tothom sap
a l'Arxipelag, el drat de posar el veto a
l'embarc de mercaderies dels altres expe-
didors si a ella, a darrera hora, hi convenia
embarcar un major carregament ; els altres
es quedaven amb llurs emba:ums sobre el
moll i all y es podien podrir si no hi havia
cap altre vaixell ; aixe feu que ningU em-
barques res en els vaixells de la Transat-
lantica... Pere — us ho die un cop mes —
no feu cas dels mal intencionats !...»

oQuina bella missie ha tingut la Trans-
atlantica i amb quin patriotisme exer-
cida ! Nasque en els bons temps del banquer
Salamanca i d'altres grans homes d'afers
de Pepoca d'Isabel II. Sempre es sacrifice,
es c:ar que desinteressadament, car mai
aquells grans homes que la fundaren, ni
llurs successors, no haurien estat capacos
de fer-ho altrament. S'iniciaren els seus
sacrificis amb la primera guerra de Cuba :
la Companyia vinga transportar els soldats
que anaven a lluitar contra els insurrectes.
Aixf, en 1876 tenia ja 14 vapors. L'any 96
en tenia 35, car novament es sacrificava
per al transport dels soldats : sempre pa-
triotes, els marquesos de Comillas ! Pere
vingueron coals temps. Els governs del ref
s'entestaren a augmentar les subvencions,
i corn mes les augmentaven, Ines disminula
la flota : en 1930 — any record, amb 54 mi-
lions — names quedaven 8 vaixells en ser-
vei... Es que rea:ment es pot dir que ]'aug-
ment de la subvenci6 era insuficient. Que
son aquells 28 milions anuals que cobra
fins a ]'any 1 928? Ben poca cosa per a la
Transatlantica! Primo de Rivera, sempre
paternal amb els homes de negocis i gran
patriota, troba un bon true : en floc de con-
tinuar donant una subvenci6, digue que
I'Estat cobriria el deficit. Aixi, sempre des-
interessadament, ja es podia fer un deficit
indefinidarnent auks gran. El ministre se-
nyor Canner acaba d'afirmar que els ava:s
de l'Estat fins al 31 de desembre darrer ar-
riben a 159,8 milions de pessetes : prop de
cent seixanta milions! Pere tot aixe es
una bagatella, continua essent evidentment
insuficient... Es char que als simples mor-
tals els sembla alguna cosa aquesta xifra
i que si li afegim el total del que repro-
senten els diners que per subvenci6 i co-
bertura del deficit hi han estat donats nomes
a partir de 1921, quo sumen 367 (tres cents
seixanta set) milions, arribem a la xifra
de 527 milions (cinc cents vint-i-set) entre
subvencions i avals... o sigui, per als vuit
vaixells que actua:ment componen la seva
flota, 61 milions per vaixell (seixanta un...).
Deu o quinze cops el seu valor ! Que poc
es aixe, pore), a l'Olimp d'Or ! Car que
volfeu que fessin els marquesos de Co-
millas amb aquestes sumes irriserie,s que

la gasiveria de l'Estat arrencava dificil-
ment al contribuent?.. • Una petita corn-
paraciO amb el donatiu que l'Estat feu
a la Companyia l'any 30 corresponien 6,75
milions de pessetes (sis i tres quarts) rainy
per cada vaixell que navegava ! Es ben
poc ! Que:com mes del valor del vaixell, a
penes! Ja veieu que aixe no te cap compa-
rack') amb el que ocorre en altres passos.
Per exemple, la Companyia Transatlantica
francesa te una flota de 600,000 tones i vai-
xells corn Pule de France de 43,500 tones,
el Paris de 34,500, el De Grasse de 17,700,
etcetera. I corn que ja es grain, el govern
frances names li dona una subvenci6 que
d'abril a desembre d'aquest any puja a
36 milions de francs, equivalent doncs a
48 milions de francs l'any, o sigui uns
23 milions de pessetes. Es clar que aixe
es una mica menys que els 42 milions que
Espanya dona l'any darrer a la so ya Trans_
atlantica ; per) justament perque la flota
d'aquesta es infinitament mes migrada i per-
que names te vaixells petits i en llur majo-
ria veils, havia d'ampliar-se, cosa que Padua
ja no necessitava, i si els, governs fossin
patrietics haurien hagut de donar-li una sub-
venci6 molt mes grain per tal que pogues
creixer un xic.•. No us sembla evident que
corn Ines petita sigui la flota Ines gran deu
esser la subvenci6?...»

«I ja veieu corn es de calumniosa la
gent : pretenen que .amb aquests diners es-
cassos que l'Estat els donava, els Comillas
i els Gtiell han fet fortuna! Si justament
eren d'una generositat extraordinaria i res
no quedava entre 'Burs mans ! Per exemple :
recordeu amb quina facilitat es donaven
passatges gratuits als amics ; nomes en
Pany 1929-3o es diu que el comte de Giiell
en dona per valor d'un milie de pessetes.
Als !fibres de la Companyia podreu trobar
les proves d'aquesta bella generositat, que
hauria pogut esser rues gran si l'Estat no
hagues donat tan pocs diners. Pere ja es
feia el que es podia amb ells. Les r,000 pes-
setes que es donaven per al celebre home-
natge al general Barrera no son res en corn-
paracie de les 3o,000 regalades al sometent
barcelonf, les 50,00o donades per al palau
reial de Pedralbes, les 8,000 a la Federaci6
Patronal Catalana, les 57,000 donades a les
Unions Patrietiques de Madrid i Barcelona,
les roo,000 amb que es subscrivi la Corn-
pa,nyia per a la fundacie a la memeria del
marques de Comillas d'una entitat en de-
fensa de la fe i de l'ordre, les 4o,000 per a
la subscripcie dels tripulants del Plus Ultra...
Molt just fou que es donessin 25,00o pes-
setes per a Phomenatge a un afavoridor de
la casa corn ho fou Primo de Rivera. No ho
fou menys que els amics de la Banca Lopez
Bru carreguessin en el compte de la Com-
pany-la 481,855 pessetes, petita suma des-
tinada per ordre del senyor president a es-
tudis per a futurs serveis de comunicacid...
La catedral de Fernando Poo i moltes, i
mattes altres bones obres reberen ajut. Les
persones sirnpatiques sempre tenien bona
acollida i proteccie a la casa. Mireu per
exemple les gratificacions, dietes, sous, viat_
ges, etc., etc., per un valor de 41,455 pes-
setes, que force pagats d'ordre del senyor
comte de Gtiell a una distingida dama,
Madame Marie Haidar Bey, que presta sons
dpbte rellevants serveis a la Companyia...
Tot aixb i molt Ines que us podria eon-
tar, no us sembla que dona un aspecte
glories i benefic a aquesta bona Companyia
Transatlantica, que s'encarregava de dis-
tribuir generosament els diners de que l'Es-
tat no sabia que fer-ne?...»

I afegi amb aire resignat :
«Digueu-me, no es injust el que s'ha fet

amb la Companyia, treient-li tot ajut de
l'Estat? Aixi, corn que els diners rebuts ha-
vien estat repartits tan benéficament corn
us he dit, ha calgut posar al mig del career
la majoria dels empleats i totes les tripula_
cions, quedant nomes, corn es just, els di-
rectius. Ja se que horn diu que els caps de
major o manor categoria s'encluien mes de
la meitat de Ia nemina, mentre hi havia
empleats de responsabilitat amb quaranta
dos anys de serveis que guanyaven 540 pes-
setes ; pen) no feu cas d'aquestes insfdies!
Penseu mes aviat amb quina tristesa hague
de posar el bon comte de Gfiell al career
homes que tenien trenta i quaranta anys
de serveis, sense pagar-los mes que el mes
corrent i el segfient, i amb quina pena
cricia la policia en el moment d'anar-los a
anunciar el... comiat, per tal que no es
desconsolessin massa, i all y estigue La po-
licia fins que els noranta acomiadats de
les oficines de Barcelona se n'anaren al car_
rer... Tambe es veritat, que a la gent de
mar horn li descomptava el quatre per cent
dels sous per a la Mutualitat, destinats a
pagar retir de:s veils marins i a la
pensie de les vidues i dels odes, i que amb
gran dolor la Companyia, l'onze de juny
Ultim, els comunica a tots molt elegantment,
per circular tirada amb velegraf, que des
del primer d'aquell mateix mes no rebrien
ni un centim mes i quo ja sortirien del pas
corn poguessin, car el govern de la Republica
anullava el contracts... Ara hi ha gent que
vol saber Tie s'ha fet dels diners de la tal
Mutualitat i quo preten que veils que han
treballat tota la vida, vidues i orfes, es
morin de fam.. • Pere tot aixe sell qiles-
tions secundaries, i aquells centenars de
retirats, vidues i orfes en qfiestie, s'arre-
g:aran corn vulguin sense els diners que
havien anat reunint, trots dels sous, durant
anys de treb.all...»

I conclogue amb aquestes paraules :
«No us sembla que aquestes gents que

deixen aixf tots aquests desgraciats a la
miséria vull dir, es clar, els qui no donen
ja cap subvenci6 a la pobra Companyia —
no mereixerien d'anar a la prese?...»

Jo estava perfectament d'acord : a la prose
deuen anar els responsables de tot aixe,
i em va venir a la memeria el record tot
fresquet del que ii succef l'any passat al
noble lord que presidia el consell d'admj-
nistracie de la Royal Mail Steam Packet
Compan y, condemnat a un any de treballs
forcats per un petit pecat que per aci hau-
ria passat desapercebut : haver simulat uns
beneficis inexistents. Quina brutalitat la
d'aquests angtesos amb la noblesa ! Sort
que per aci aquestes coses no passen, car
no som tan do:ents corn aquells freds bri_
tactics que maltracten aixf els prohoms que
dirigeixen llurs grans company:es de nave-
gacie ; to no ho penses tambe aixf, amic
lector?...

GoticAL r*: REPARAZ (FILL)

LAPERITIV
Espiritisme. Davant dels espiritistes

em trobo en una situaci6 farcida d'escep-
ticisme i de simpatia. Si hi ha una cosa
que em deixi absolutament fred, d'una fre_
dor de peix, es l'espiritisme. Abans de creure
en res del que creuen aquests simpatics
mortals que es dediquen a fee enraonar les
taules de cafe, preferiria creure que Al Ca-
pone es un agent secret de la Companyia
de Jesus. Malgrat aquesta posicie, que per
a:0-a band y es vu:garissima, jo sent° pels
espiritistes, i per tots els senyors que amb
Iota la bona fe del men es dediquen a les
ciencies ocultes i misterioses, una mcna de
tundra admiraci6.

Un espiritista convencut acostuma esser
una bona persona ; a Ines a mes acostuma
Esser un personatge original. Tots en aquest
men som mes o menys guillats, Ines o
menys anormals. Trobar el canon d'equili-
bri de totes les facultats suposo que deu
esser impossible. Els espiritistes solen tenir
una guilladura que no te res de vulgar ;
ranormalitat dels politics, des poetes i dels
carnissers revesteix de vegades un caracter
de ferocitat o de grolleria que °fen ; en
canvi, la dels homes preocupats pels espe-
rits Cs una anormalitat delicada, pintoresca
i fins nobilissima en algunes ocasions.

Fa ja bastants anys que assistia, mera-
ment per alle que se'n diu fer el nas, a
unes sessions d'espiritisme truculents i apas_
sionades, entre un personal popular. Hi
havia moles d'Horta i del Granarde que
tot evocant esperits malefics tenien atacs
d'histerisme que feien tremolar el llum de
gas quo presidia la sessie, i algun carre-
gador del moll posselt pel dimoni que se
Ii ,posaven els ulls d'un verd vidries i fos_
forescent corn els de les panteres que s'ex-
hibeixen en un circ. Malgrat aquestes cases,
que a mi coo em feien gaire gracia, aquella
gent alli reunida gastava una bona fe ele-
gant, tenia una manera de produir-se pecu-
liar, d'una correccie no gaire corrent en
els casinos de barriada ni en els balls de
societat. Suposo que entre la concurrencia
hi havia persones que hi anaven de mala
fe, corn jo mateix, i quo en totes les con-
currencies espiritistes s'hi deu donar el cas
de mes d'un tranquil. Pere en general, els
homes i les doves que es reuneixen per fer
parlar l'anima d'un mart o per esbrinar la
dispepsia de les estrelles o les subtils inten-
clans de qualsevol diable, tenon d'esser
persones que viuen un aire poetic i excep-
cional, i quo el grotesc que els domina no
es aquest grotesc estomacal dels esceptics,
sine que es ple de blancors de lliri.

A Girona havia conegut jo una vella es-
piritista que estava convencuda que dintre
el cos d'un gosset que tenia un matalasser
vef, hi havia l'anima d'un tal senyor Su-
bires, i quan es trobava el gosset que
remenava la cua i li fregava el morro pel
davantal, la vella, amb un grain respecte,
hi deia : «Deu lo guard, senyor Subires.»
No hi ha dubte que aixe fa riure una
mica, per) tampoc hi ha dubte que el
men d'aquella vella de Girona era un men
riles pie de poesia i d'impravist que el
men de les altres voiles del barn, que
quan veien el gosset del matalasser li do-
naven un cop d'escombra i ii feien pro-
jectar un grinyoh humiliant sense gens de
poesia.

Ara mateix, els espiritistes de Barcelona
s'han reunit al Palau de les Arts Decora-
tives de MontjuIc per protestar, no de cap
fet actual, ni de cap cosa de les que apas-
sionen els vulgars politics o els abundants
sense feina o els afligits catelics. Els es-
piritistes s'han reunit per protestar d'un
acte que ja no es del nostre record. Es
tracta que Pany 1861, el bisbe Palau va
fer cremar tees cents llibres de ciencia es-
piritista al Pare de la Ciutadella. Sembla
que aquest fet reprovable va passar sense
protestes i tothom va callar corn un mort,
pere a l'espiritista no li ve d'un dia, ni
d'un any, ni de cent anys per protestar i
per presentar el compte a qui sigui. Da-
vant de l'acte inselit i abusiu del bisbe
Palau, els espiritistes varen fer Porni, i
varen dir : ja pots anar fent, que una hora
o altra et tocara el rebre, i Phora va
,arribar-li diumenge passat. Jo no se quin
efecte deuria produir als barcelonins el mf-
ting espiritista del diumenge, pert) jo, quo
confesso que sec Pantipoda d'un
tista, el trobo d'una gracia i d'una ori-
ginalitat molt escaients•

Es segur que el bisbe Palau va morir,
probablement d'un atac de feridu•a, sense
preocupar-se de la so ya despetica actitud
davant dels espiritistes ; cap espiritista no
hi deuria enterbolir amb visions patetiques
la digestie de les mitges preses 'de xo-
colata que el bisbe es feia comprar per
un familiar ben fiat en una botiga del
career de ]'Hospital. A cap persona no-es-
piritista no se li acudira, en els moments
actuals, anar a cercar raons a on home
que l'any 61 es dedica a fer-li la guitza i
que ara esta ben mort i enterrat ; pert)
els espiritistes segurament creuen que l'es-
perit del bisbe Palau va anar a MontjuIc
i va escoltar tots els carrecs dels quals
suposo que el feren objecte.

No hi ha dubte que poder veure una
vida tan espiritual, i tan deslligada des
accidents de la materia quo ens dominen
a nosaltres, tristissims esceptics, te d'esser
una de les cases Ines entretingudes d'a-
quest men, i quo les persones quo practi-
quen i creuen on l'espiritisme, en tots els
seus aspectes, quo tine entes que sell corn-
plicadissims, son animes privilegiades que
,poden multiplicar les emocions i les sen-
sacions fins a Pinfinit, revestint-les sem-
pre d'aquesta impalpable tUnica magica
plena de Iluentors siderals. La poesia es
una imitaci6 de Pespiritisme, i els poetes
som uns pobres desgraciats que ens dis-

. fressem d'espiritistes, pert) que en general •
no acostumem a creure res del que escri_
vim.

JOSEF MARIA DE SAGARRA

GUTEMBERG, S. A.
Maquinaria, Tipus, Filetatge de
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El music-estanquer Francesc Ali6

MIMBDR	 3

La felicitat

Naturalment, al programa d'una moixi-
ganga tan important no podia faltar un
discurs de Mussolini.

Contra la concepci6 d'Enric IV, que as-
pirava que tots els seus sUbdits tiressin ga-
llina a l'olla, Mussolini ha proclantat:

eL'hora es dura, per() el feixisme no ha
fet mai seva la concepciO materialistica de
la vida. Mussolini no ha fet mai les pro-
meses d'Enric IV, no ha considerat mai el
benestar dels ciutadans, no desitja fer d'Ita-
lia una tort de galls dindi a l'engreix.n

Encara que copiem aixa del Giornale d'Ita_
lia, suposem que tots els diaris deuen resu-
mir per l'estil el discurs del Duce, donadcl
la llibertat de premsa de que es frueix a
Italia. I igualment deuen descriure una afir-
maciO vanitosa i l'entusiasme final que
acolli les bravates del dictador :

eSigueu felicos i orgullosos de viure aques-
ta gloriosa epoca de la naci6 italiana que
s'anomenard del Feixisme i de Mussolini.

»lVlussolini a penes ha acabat de parlar,
i ja l'aplaudiment del public es referma ales
clamor6s i entusiasta que mai, Molts cor-
ren a voltar-lo i gairebe l'abracen, pen) cap
no gosa tocar-lo i Ell (amb majUscula en el
text del diari) abandona la Sala amb el seu
pas tranquil i segur i la cara contenta
serena.»

Lin monarquic ianqui

Els intellectuals i el feixisme

Giovanni Gentile, que era Tama que sabia
Ines filosofia hegeliana que el mateix Hegel,
va dir, al Congres feixista de Bolonya :

«El feixisme es la guerra a Vintellectua-
lisme. L'esperit feixista es voluntat, no in-
tellecte. Aquesta voluntat ha d'esser la nos.
Ira barbarie. Barbarie tambe dels intellec.
tuals. Contra la ciencia, per() sobretot con-
tra la filosofia.»

Malgrat aixa, el feixisme ha obligat els
intellectuals italians a afegir-se-li, de grat o
per fora. I ara, corn a preludi de les nom-
broses cerimanies, corn mes espectaculars
,nillor, amb que es commemorara el dese
aniversari de la marxa sobre Roma, ha tin-
gut lloc una carnavalada en la qual han
Ares part deu mil intellectuals italians.

Per ara, A. W. Nelson viu en una illa
de les moltes que hi ha properes a Esto-
colm, i des d'alli trama conspiracions.

Perque aquest home, nascut als Estats
Units, de pares suecs, vol, corn qui no diu
res, salvar els nordamericans encolomant-
los un rei. Home de diners, ha comencat
la propaganda i diu que ja to dos cents
ianquis, dos cents, convencuts. No sdn gai-
res, per) menys es encara esser tot sol.

A un redactor de The Chicago Tribune,
Nelson ha precisat, en un interviu:

«El rei sera un princep angles. Els an-
glesos son parents dels americans, i malgrat
tot el que els separa, entre ells existeixen
encara massa lligams perque no es tinguin
una amistat reciproca. Nomes un monarca
angles podra salvar l'America!»

Es pot fer la juguesca que cap ianqui deu
haver-se amoinat gaire pels perills d'una
instauraci6 — ja que no es pot parlar de
restauraci6---monarquica al seu pais. Potser
algun s'hi haura divertit i tot : entre les
poques coses que no han tingut mai els
americans, deu haver-hi aquesta : mortar-
quics.

HistOria d'un himne M ;minim
a Fora

CARTA OBERTA

Senyor Josep Maria de Sagarra

Distingit amic :
E 1 vostre article de MIRADOR, de la set-

mana passada, em suggeri la idea d'adre-
car-vos aquestes quartilles : podriem reto-
lar-les De corn Romero Robledo va elevar
a himne patriatic de Catalunya la canc6
«Els Segadors».

Ara que es moda parlar de' paradoxes
no sera aquesta la menys interessant.

Allf pels anys 1888 a 89 (els temps de
la primera Exposici6 Univer_
sal de
nistes no teniem himne : quan
ens reuniem en algun banquet
(flavors es podia donar el cas
de trobar-nos tots els catala-
nistes reunits voltant d'una
taula) cantavem El brindis a
Felip V de Francesc Matheu,
amb mnsica d'un procurador
dels tribunals anomenat Roca_
mora :

Companys, bevem-hi,
tot maleint
a la membria
de Felip V...

El solista cantava 1'estrofa
...Rei i lladre quinze voiles...,
etcetera, etc., i tots repetiem
a conjunt la tornada...
lic...

No se si En Millet o En Da-
niel (pare de Miss Espanya)
va compondre'n un amb ague_
Ila lletra que cornenca :

Volem que siguin catalans
des de lo Cenia al CanigO.
Volem se els amos corn abans.
Avant, minyons !!...

En realitat, no teniem him-
ne • Aixf les coses ocorregue
que el malaguanyat music-es-
tanquer, Alid, que lhavia co_
mencat el recull de cancans
populars i en tenia editat un
volum, que ningU no compra-
va, seguia amb resignada per-
severanca colleccionant per re-
cans i contrades l'exquisit
fruit melodic del ,nostre folk-
lore i en una de les seves excursions, en un
hiss del Puig de Bassegoda, una vella va
.cantar a ell, a mossen Collell i als altres
cornpanys d'excursi6, una canc6 de lletra
marcadament .pornografica, la melodia de la
qual era la que avui cantem corn a himne
Catala.

La primera estrofa (l'unica publicable)
I Ala tornada diuen aixf :

Se n'eren tres segadors,
venien de la Segarra
i el mes petitet de tots
tenia la falc daurada.

Segueu arran,
segueu arran que la palla va cara,
segueu arran.

El ritme picaresc i joganer no to res a
veure amb el solemnial que els nous temps
li han donat.

L'A1i6 recolli la mdsica i mossen Collell
recollf la lletra amb ]''intent de netejar-la,
perO fou inUtil, i aquell, en veure que no
podia editar aquella canc6, es desesperava.

Una rata savia d'arxiu, En Sebastin
Fames, va mostrar-li, per si li pogues con-
venir, la rondalla popular d'Els segadors,
que es recitava sense mnsica, la métrica
de la qual era adequada en les estrofes A les armes, catalans,per substituir la veritable de la canc6 : que ens han declarat la guerra.]'Alit) vele el cel obert ; pore repara tot

	

seguit que la tornada de la cancel no	 Ja la tenim armada !... Prohibici6 gover-

	

s'adeia amb les estrofes de la rondalla :	 nativa de cantar Els Segadors, empresona-

qui t'ha vist tan rica i plena !	

cent d'un cec que els tocava amb un cor-

q
Catalunya comtat gran,

	

	 nett, dependents i dependentes que per fer
 babarotes a la policia els cantaven tot po-

Ara ra
elda

rei 
ens to
nostre 

la
senyor 

guerra.	 sant-se a c6rrer, etc.
decla Tatham es pregunta quin es aquest him_

	

Segueu arran,	 ne abans desconegut, la curiositat augmen-
segueu arran que la palla va cara,	 ta, i corn que l'Unica edici6 que existia

	

segueu arran... 	 era la de ]'Alit), aquest aconsegueix per fi
vendre el seu llibre de cancans ) i esgotar-

Realment no lligavetn. 	 lo en quatre dies, despertant de la son on
El pobre music, que no era un Wagner dormien els volums en els polsosos pres_

	

per cercar lletra a les seves compositions,	 tatges de la casa editorial.
un dia que en el local de la Lliga de Cata- Totes les nones aprenentes de piano de-
lunya, a l'hora de pendre el cafe—en la manen el nou himne ; pere corn que no
qual , soliem trobar-nos reunits, la calla dels n'existeix cap edici6 a propOsit, En Mo-
joves del Centre Escolar ,anomenats «Els rera a correcuita en publica una refosa.
Ratolins» amb la calla dels capitostos, Gui- En Millet en compon una adaptaci6 per a

	

mesa, Aldavert, Ali6, Aulestia, etc., etc., 	 l'Orfe6 i en fer-lo company del Cant de
aals quals nomenavem «Les Rates», cada la Senyera el popularitza entre ,els matei-

	

colla pere a la seva respectiva taula —,	 xos catalanistes que fins llavors no en te-

	

l'Ali6 s'aixeca i vingue cap a nosaltres i 	 nien la menor .noticia. I heus aqul corn
ens digue : «Les Rates no em saben tro- arribarem a tenir himne.

	

bar cap tornada per a Els Segadors, si	 No escric aixe amb un intent de menys_
vosaltres me la trobeu us pago a tots el preu per al cant que avui simbolitza Ia
cafe.»	 victoria catalana ; el meu .propesit sols es

	Ja ens teniu a tots tirant de !lapis 1	 fer patent que aquell cant no ha estat mai
paper i provant fortuna on aquells, di- un cant historic lligat a Pantiga tradici5
guem-ne, Jocs Florals o Cafetals. Va gua- pairal, sin6 que es fill dels Ultims temps
nyar el premi En Moline i Brases, autos de la Renaixenca catalana i contemporani
del	 de la seva final evoluci6 politica...

Bon cop de falc,	 Originariament plagasitat popular, evo-
bon cop de falc, segadors de la terra,	 luciona tornant-se cant rancunies en els

bon cop de falc.

	

	 temps de la nostra joventut ; pot igualment
Bones seguir adoptant les variants que

	

Aquell dia tots reels Ratolins» prenguerern	 vagi fent el moviment popular que va clo-
d cafe de franc.	 nar-li vida : per tarn res no tindria de par-

	

Gran exit, i una temporada de cantar en 	 titular que avui que l'autonomia es ja un

	

familia la nova canc6. Pere erem tan	 fet, es, convertis en cant de joia i germanor.
pons !... Va oblidar-se. 	 En temps de la Solidaritat va estar a punt

Passaren anys i ,quan comenca l'actua- de pendre aquest Ultim caire amb una lletra
ci6 Ipolitica del catalanisme, en els dltims composta pel mateix Guanyabens, que res_
temps de la guerra de Cuba, el mestre ponia a un semblant propOsit ; pere flavors

no va tenir exit.
Ara, jo crec que si I'autor de l'Hinane a

Barcelona s'ho proposava, sabria compondre
S'aclquireixen exemplars	 una lletra adequada. Corn que Os el conei-

dels numeros

	

	 xeu molt intimament, veieu si podeu deci-
dir-lo a intentar-ho.

56, 120 i 153	
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Tergiversacions perilloses
No creiem que des de la postguerra encA, 	 no haurien hagut de seguir altra directiva

en la politica internacional s'hagi travessat •que isolar Alemanya i deixar von Papen
un periode tan agitat i confusionari corn 	 lliure de donar el curs que volgues a les se_
]'actual.	 ves elucubracions, pere impedint a tota

En efecte, tenim, a Ginebra, l'Assemblea 	 costa que es toques el tractat de Versalles.
de la Societat de les Nacions, que va fent 	 I en canvi no ha estat aixf. A part l'osten-
la seva feina entre la bona voluntat dels 	 tada solidaritat de Mussolini, adhuc Mac
que voldrien que funciones regularment i	 Donald ha volgut fer un • servei al Reich,
la indiferencia o l'obstruccionisme dels que 	 prenent la iniciativa d'una Conferencia de
voldrien, si no minar-ne l'existencia, para- 	 Cinc, es a dir amb la participacid de les
litzar-ne almenys els efectes. 	 cinc grans potencies, cl ue hauria de celebrar-

D'esquerra a dreta : Madariaga, von Neurath, Aloisi, Paul Boncour, de Valera
i Sir Eric Drummond

La Societat de les Nacions es un orga- 	 se a Londres, per tal d'arribar a un acord.
nisme exquisidament democratic, i son els Pere Mac Donald que sembla haver es_
paisos que professen sincerament aquesta tat indult a empescar-se aquesta Conferen-
tendencia — reforcats avui per la Republica cia per una certa picabaralla amb Hender-
EsPanyola, que a Ginebra ha conquistat ra- son —no sols ha oblidat Pexistencia d'una
pidament un lloc de primer lila, entre altres	 Societat de les Nacions, en !'ambit de la
raons per la indiscutible valua dels homes,	 qual haurien de tractor-se punts corn els en
els senyors Zulueta, Hurtado i Madariaga, qUesti6, sin6 que ha anat Ines .enlla. Ha ma-
que formen part de la seva delegaciO — els nifestat el parer de concedir a Alemanya el
que haurien hagut d'entrar exclusivament dret a la paritat dels armaments names en
en la seva composiciO. En canvi, s'ha co-	 qualitat i no en quantitat. Ingenuitat o altra
mes l'error d'admetre governs dictatorials 	 cosa, no es aci el lloc d'escatir-ho ; pert),
i absolutament antidemocratics, els quals, 	 admesa aquesta tesi, ens preguntem corn
sota Paparenca de cooperar al sett funcio-	 seria possible un control sinter en un •pais
nament, produeixen un desequilibri paralit_ tan vast i tan... astut corn Alemanya. La
zador, posant-se justament en front dels car- proposta del Premier angles ha tingut diver-
rents que convergeixen, es sobreposen i ses alternatives, i en un cert moment sem-
s'allunyen i que ens causen, a nosaltres pe- blava rebutjada i en canvi ara sembla que
riodistes, constrenyits a seguir de prop el	 sera realitzada. No se sap, al moment que
desenrotllar-se dels esdeveniments-, un veri-	 escrivim, si la Conferencia es reunira a Lon-
table atabalament, que al'hora provoca una 	 fires o en altre Hoc, ni si dernes de les cline

grans nations intery	 tambe PolOnia,alternanca de noticies Contradicter-les.	 indran
Mentrestant, el que es precis, es que hi Belgica i Txecoeslovaquia, corn alg6 hauria

ha sobre la taula un problema del desarma_ volgut. El que pere ens sembla evident, es
ment i que hi ha governs que no volen des- que el que es va a preparar es un doble de
armor, els quals amb refinada hipocresia la Conferencia del Desarmament... Els ma-
fingeixen d'acceptar qualsevul.la propesit teixos problemes, les mateixes resolucions a
d'abolici6 integral dels armaments. Hi ha pendre... si no es vol admetre que la que
un pia perfecte, estudiat on tots els seus existeix a Ginebra es per l'efectiva limita-
detalls, i presentat a Ginebra el 5 de febrer. ci6 dels armaments i la que ha de convo-
Impressiona per la simplicitat i per la po- car-se a Londres o a on sigui ha d'esser
tencia, pere tambe pel prestigi que venia destinada a concedir a Alemanya el dret
a donar a la Societat de les Nacions, ele_ d'armar-se, en qualitat si no en quantitat,
vant-la a super-JEstat. Aquest pia troba la	 a l'igual de les altres nations que es veuen
mes fera oposici6 per part de tots els fei-	 constrenyides a sacrificis enormes per man-
xistes d'aquest men. Alludim el projecte 	 tenir en eficiencia exercits poderosos amb
fiances, en part essencial, corn el de la in- 	 l'Unica finalitat de dofensar-se d'eventuals
ternacionalitzaci6 de 1'aviaci6 civil, recolzat	 agressions. En aquest cas es vindria a crear
estrenuament per la Delegaci6 espanyola. una diferencia entre les. dues Conferencies,
Sabem tambe que desarmament suposa grin- perque, fet i fet, platenicament la de Gi-
cipalment desarmament moral ; desarma- nebra sera sempre trna Conferencia del Des-
cent d'aquells centenars de millions de joves armament, mentre que la que Mac Donald
educats des de la infancia en el maneig de	 s'ha empescat seria, a l'inreves, una confe-
les armes i que formen les forces que entren rencia per als armaments.
en la limitacid dels efectius. I es aquest	 Mentrestant, Alemanya, tornada audac per
desarmament moral i educatiu el que pre.. les excessives consideracions que se li han
ocupa els Estats que primer que tota cosa 	 tingut despres de la seva actitud agressiva,
proclamen la necessitat de la seguretat.	 ha anat encara Ines !luny en la manifesta_

Que s'ha fet, que es vol fer, per tal de 	 ci6 dels seu apetits revengistes i s'ha girat
resoldre aquest problema en aparenca -corn- a la petita pere heroica Belgica demanant-li

— i ja no oforint xis nriliards de mares or,plicat, pert) en realitat — mentre es vulgui
de deb() — de ben facil .soluci6?	 corn ho feu en 1925	 .purament i simple-

Els fets que es descabdellen son la minor ment la cessi6 d'Epen'q Malmedy ! Cal dir
resposta a aquesta pregunta.	 que el govern de Bru§selles, passat el psi_

a. * *	 mer moment, ha posat l'ambaixador ale_
many a la porta, amb Pencarrec de dir a

Desgraciadament, encara segueix essent 	 Berlin que a certes propostes no es respon?
Alemanya la causa de Factual estat de ne_ Fet i fet, el que ocorre amb tot aquest
guit en que es desenrotlla la politica inter- rebombori, es precisament el contrari del
national. Sens dubte, si no es sentfs apun- que els pobles esperaven de la instituci6 de
talada pels diversos Mussolinis i imitadors, 	 la Societat de les Nacions, i, en conseqtien-
el seu capteniment seria diferent. Pere agues- cia, del que s'esperava de la Conferencia
to amarga constataci6 no canvia la realitat del Desarmament. Per dir-ho Ines clar, es-
de les coses. Tenim una Alemanya que ha tern encara molt lluny d'aconseguir aquella
sabotejat la Conferencia del Desarmament, 	 concerdia general i aquell esperit de reef_
colpint indirectament la Societat de les No_ prom confianca que haurien de constituir
cions ; que vol de totes passades Ia revisi6 	 els fonaments del temple de la pau.
del tractat de Versalles — per ella, d'altra	 Les accions pacifistes —.al contrari — son
banda, ja violat — per tal d'obtenir la pari- cada vegada mes avall. Deu vulgui que mai
tat en el dret i en la substancia dels arma- 	 no vegem pujar les de la guerra!
ments. Els sostenidors absoluts de la pau	 TIGGIS

Viatges Marsans, sl A1
Rambla Canaletes, 2 i 4 - BARCELONA

Bitllets de Ferrocarrils Nationals i Estrangers

Passatges Maritims i Aeris - Viatges a "Forfait"

Excursions acompanyades - Peregrinations, etc.

Excursions en Autocar

Poblet i Santes Creus-S'Agar6-Centre i Sud d'Espanya
Solliciti opuscies explicatius

Morera compongue un poema sirnfemic de
tesi patriOtica anomenat Catalonia, en el
qual els temes castellans, corn la jota, se_
guidilles, etc., es barallaven, per dir-ho
aixf, amb temes de cants populars cata-
lans ; els primers dominaven en el comen-
cament ; a mesura que avancava la corn-
posici6, els segons anaven prenent peu i
ofegant aquells, fins que al final dominava
sobre tots el tema de la cane!) d'Els Sega-
dors amb lletra que En Guanyabens va
compondre expressament per al cas :

Catalunya, comtat gran,
tornada a ser rica i plena,
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba...

El •poema va estrenar-se en un concert que
la societat ohoral Catalunya Nova va do-
nar en l'avui desaparegut Teatre Lfric.

El jovent intellectual, que estavem en
el secret, varem fer repetir el poema i rei_
teradament el final : sortfrem al career en
acabar-se el concert cantant les 61times es-
trofes naturalment, amb visques subver_
sins, cops de sabre de la policia, corre-
disses, algun ferit i algun pres. En fi, el
que despres hem vist repetir-se tantes ve_
gades : la ciutat no en va fer gaire cas i
tot hauria quedat corn abans, si no hagues
estat que l'endema els diaris portaven tele-
grames de Madrid explicant corn a la ses-
si6 del Congres, el formidable orador Ro-
mero Robledo havia aixecat la Cambra
amb un ardor6s discurs patriotic, en el
qual feia patent que mentre uns es batien
a Cuba contra els separatistes, a Barce-
lona s'havia cantat ]'himne separatista
catala, la lletra del qual va anar glossant
amb general indignaci6, especiallmeott en
sentir-se Ale de
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LLETRE/LE/
LA UNIVERSITAT REFORMADA

La Facultat de Filosofia i lletres
Alle que va donar al republicanisrne his- • nes. La Ilicenciatura esta agrupada per sec-

tbric una forca que, en Ultim terme, havia dons dintre les quals I'alumne podra triar
d'esser-li necessaria i suficient per a la im-	 e1 temes que mes Ii convinguin. Desapa-
plantaci6 de'. nou regim, fou la incorpora_ r•ix doncs l'antiga i lamentable confusie
do de la massa intellectual espanyola, que d'estudis que regnava en el pla anterior. Les
adonant-se de tot alit) que la monarquia re- roves llicenciatures son nou que venen a
presentava per a les coses de la cultura, va	 multiplicar Peficacia de les tres Ilicenciatu..
veure clar que solament per un anorreament	 res existents : Filosofia, Lletres i Histeria,
-del yell regim serie possible l'acompliment 	 que ara estan distribuides corn segueix : Fi_
d'un programa de renovaci6 mental capac de losafia ; Filologia classica ; Filologia semi-
-salvar el pals. Per calcul o per negligencia 	 tica ; Filologia romanica : a) a base de cas_

El pati de la Facultat

— o per ambdues coses plegades —la mo-	 b) a base de catala, c) a base de frai-
Inarquia deixa tots els problemes que afec_ 	 ces ; Histeria antiga ; Histeria medieval i
taven el fet cu:tural en un aband6 que mo Histeria moderna. La Facultat, a mes a
vacillarfem a conceptuar de monstruOs. Aixi 	 mes de donar el titol de llicenciat, podra
doncs, havia d'esser una conseqUencia im- conferir, previa la presentaci6 d'una tesi,
mediata de la victoria republicana una re- 	 el titol de Doctor.
visiO i una soluci6 de tots els problemes que 	 L'index de temes que han de professar-se
fan referencia a la instrucciO i a la cultura. 	 aquest any a la Facultat de Filosofia i Lle-

La unitat damunt la qual la monarquia tres de la Universitat de Barcelona dema la
havia laastit la seva forca no era pas sola_ 	 impressie d'una vitalitat i d'un desig de
ment un instrument politic, sin() una habi, 	 superacie realment formidable.
:itat egocentrista que procurava Panorrea- 	 Ultra els cursos que podem anomenar nor_
meat de tots els focus de la periferia que	 mals, necessaris , perque l'alumne obtingui
pugnaven per a fer fructifera la seva vita-	 el seu titol de Ilicenciat, lama abundantissima
litat. El problema catala no es altra cosa	 serie de cursos suplementaris, treballs prac_
que una conseqtiencia d'aquesta actitud. 	 tics i de seminari i conferencies hi son

En el terreny de la cultura, la unitat ha	 anunciades. No pot . pas dir-se que slagi
estat Parma segura per a evitar un desen- 	 negligit cap apetencia dels escoiars en cap
volupament que podria provocar una sensi- de les branques cientifiques. Els temes de
bilitat culta capac d'esdevenir perillosa. Per 	 filosofia s'acorden amb temes medics i pc-
.aixe la victoria republicana — reaccie imme- 	 dagegics ; la Filologia classica esdeve am-
diata — ha establert la •ossibilitat de donar 	 pliadissima per 1'agregaci6 de professors de
a les forces culturals un ritme propi i de	 Facultats foranes ; a Ia secci6 de Filologia
possibilitar la seva marxa segons la seva 	 romanica s'incorporen a la Universitat
prOpia vitalitat..	 mes de l'Institut d'Estuclis Catalans i de

L'autonomitzaciO dels ensenyaments uni- 	 l'Institut Frances. Ocupa una Catedra el
versitaris ha estat precedida, pel Govern	 professor Americo Castro. S'organitzen els
republica, per una instauraci6 per via d'as- estudis de llengues is literatures moderns.
saig d'un regim d'ampla llibertat afectant La Universitat de Barcelona posseeix aquest
nomes les facultats de Filosofia i Lletres de any professors de llengua i literatura fran-
Madrid i Barcelona que pel seu sentit tfpi_	 cesa, italiana, anglesa, alemanya, russa,
cament universitari podien donar a conei- 	 hongaresa i basca. Cal pensar que tot aixe
xer immediatament els resultats. (Decrets 	 estava per organitzar en periodes recentis-
de is de setembre de 1931 i 27 de gener sims. La seed() d'Histeria es tambe pro-
de 1932.) La Universitat de Madrid ha fet fundament renovada per la incorporaci6 de
ja una tasca poderosa. Anem a veure que prestigiosos elements forans. S'inauguren
ha fet la Universitat de Barcelona. Justa- 	 una serie de doles sobre Histeria de l'Art.
ment ara acaba d'esser publicat el programa 	 Finalment, conferencies pels doctors Bosch
(ids cursos de l'any academic 1932-1933, un 	 Gimpera, Folch i Torres, Pericot, A. Schul_
fullet de 56 pagines que ens permet de va:o- 	 ten, Vicenzio Ussani, Gentile, Giesse, Heti-
rar Pesforc des dirigents de la nostra fa-	 ycr, Katz, Valls Taberner, Solclevila, Ante-
cultat.	 • „	 rico Castro, Martorell, de la Torre, Rovira

Per a nosaltres, universitaris, aquest pia	 i Virgili, Frederic Camp, Fabra, Joan Co-
d'estudis que acaba de Hangar la nostra Fa- rominas, Nicolau d'Olwer, Ramon d'Ales,
cu:tat de Filosofia i Lletres constitueix el 	 Joan Estelrich, Manuel de Montoliu, Caries
motiu d'una profunda alegria. No solament	 Riba, Puig i Ferreter, Manuel Treris, Higini
venen substituits els regims d'examen i ate_ 	 Angles, Carreras Artau, Batista i Roca. Cal
nuada la rigidesa dels plans, sine que en "adonar-se de l'esforc que una renovaci6 corn
quantitat, qualitat i ambiciO cientifica, la 	 aquesta representa, renovaci6 molt mes pro-
Facultat de Filosofia i Lletres esdeve ja des 	 funda, extensa i variada que el que aquestes
d'ara un model de nobles aspiracions i un	 notes brevissimes poden arribar a fer supo-
esquema del que pot esser la Universitat que sar. Posem en un lloc d'honor la figura del
tots somiem.	 doctor Joacptim Balcells, secretari de la Fa-

L'ingres a la Facultat queda limitat. Una 	 cultat, que n'ha estat una de les animes
prova de suficiencia o un curs preparatori 	 vivificadores.
habilitaran exclusivament els futurs alum-

	

	 I be. La Universitat ha realitzat Pesforc.
La Universitat ha acomplert amb escreix

seva missi6, s'ha posat a l'altura de qual_
sevol universitat continental. Totes les cu-

Agenda exclusiva per a la venda de riositats, totes les apetencies cientifiques vol-
drien tenir un motllo a punt dins la nova

M I	 A D 0() R.	 organitzaciO. No en va la Facultat de Filo-
Sofia i Lletres — com la de Ciencies, altra-
ment	 contenen :es essencies rides desin-

Societal General Espanyola de ilibreria teressades, mes; pur ament espirituals de la
tota:itat untaria. Pere seria excessiva-
ment simplista atribuir tot el merit de la
nova organitzaciO, que situa davant dels es-
tudiosos Ia perspectiva de prop de cent cin-
quanta cursos monogrezfics (que van de Ia
Prehisteria al Cinema, de l'Arab al Rus,
de Plat6 a Schopenhauer), a un desig de
batre un record o de multiplicar possibili-
tats de desenvolupament espiritual. Hi ha
tot aixe. I es ben lloable. Pere hi ha tambe
que la futura organitzaci6 de cultura de Ca-
talunya necessita una superior quantitat
d'honzes que siguin preparats demos en una
mes acurada forrnaciO. Les improvisacions
amb que avui hom tendeix a atenuar les
deficiencies que un regim depassat•infligia
a la nostra cultura, no poden pas Esser eter-
nes. Caen equips de reserva. I naturalment
la recluta no ha pas d'esser presidida per
un esperit de castes, ans per una possibid-
taci6 per a la Cultura de totes les classes
socials.

Tenim entes que motes de les classes d'in-
gr6s que facilitaran al pas a aquestes facul-
tats universitaries tindran floc al vespre, fent
possible aixf Passistencia d'aquells a qui
Iliga excessivament la Iluita per la vida. Car
si a 1'expansi6 cientifica no acompanyes
una expansi6 caldria pensar potser
en la inutilitat de la feina.

Gun.I.Ext DIAZ-PLAJA

VAR IETATS
JOAN BADIA I ELS POEMES DIE

GIRONA. — Girona, corn els delis, es-
curca la vida dels que estima? Hi ha —
quina ciutat no en te? — la corrna dels
diletants ; la serie dels agitats per la vida
que s'escapen secretament un dia per a
posseir amb una voluptat apressada la ciu-
tat carregada de silenci i riostalgies. Xe_
nius, glossador ; Josep Carner i Tomas
GarCes, poetes, senten aixi la seva passi6
gironina, corn una escletxa venturosa. Hi
ha encara els amics i els germans i els
fills de la ciutat, que la viuen quotidiana-
ment amb una renovada tendresa, i l'ob-
serven amorosament i Ii saben els , secrets
mes intims i les memories mes antigues :
Carves Rahola i Josep Grahit sem exem-
ples pions d'aquest fervor.

Pert la passi6 veritable es reservada no
pas al passatger o al fide: arrecerat, sine
a l'arnant. A l'amant que senti abassega-
dorament, supremament, la ciutat corn a
passi6 Unica. El poeta. I es ad on la ciu-
tat — corn els deus — puneix l'amor amb
la vida. Xavier Montsalvatge, prosador ;
Joan Badia, poeta, adolescents co:pits de
mort per la ciutat.

Ara fa set anys que Octavi Saltor ens
parlava a :a Revista de Poesia d'aquesta
«nova amor de Gironai,. Els versos de
Joan Badia restaron inedits ; solament el
Last que el critic ens en donava ens feia
pressentir el gran poeta. Ara les edicions
de La Revista reten — com ho feren a un
altre mort jove Joaquim Folguera —110-
menatge maxim per a un poeta que es
l'expansi6 de la seva obra. Joan Badia va
morn- en 1923. La seva obra no es pas la
d'un avantguardista, sine) que te el regust
de les cantons de Josep Maria de Sagarra
i de les virolades ironies de Josep Carrier.
Pere te mot fines intuicions del poeta pur
que el classifiquen seguidament corn una
autentica valor de :a poesia jove.'

No pot pas dir-se corn es present Girona
en els sews versos. Cal haver respirat la
boira densa i humida dels quatre rius, ha_
ver-se aixop:ugat llargament sota les vol-
tes, haver sentit aquella quietud de cris-
tall. La Devesa...

...l'alta Catedral de tastes branques
que es la Devesa a la, tardor.

A la Devesa, es trenca una mica la me-
langia que hi ha en tota la visit gironina.
De vegades amb una ranee) que te ritme
d'ocells :

Amb el Pas joganer — d'un joc sense esco-
[mesa 

—Marianna gentil — passava la Devesa.

Com que els cabells son negres — hi passa-
[ras de nit,

vellut d'aquell silenci, sense ressb ni crit.

Pere de fet, Girona, el liric malalt, i
Phora poetica catalana (ja en parlarem tin
dia) son aptes, sobretot, per a l'auturnne
i la nostalgia, que en Josep Badia es ca-
muflen d'un airet lleuger :

Melodia de tardor,
quina dolca melodia!
Ara es aquell temps, Senyor,
que el record hi renaixia,
ara es aquell temps que el fred,
amb un xic de solellet,
quasi be ens abrigaria.

Pere la cancO queda sobreposada per la
grandesa ritual de la ciutat. Ja ho din el
poeta

Si jo no fos d'aquesta terra--
/que tot Jelin afire de perfil.

D. P.

NO'r A ALS AUTORS I ALS EDI_
TORS. — El redactor d'aquesta secci6 do-
nara" compte; dels llibres que li .siguin tra-
mesos a la redacci6 de MIRADOR.
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Lletres  franceses
La temporada literaria francesa comenca ' de les aventures de Marcelina? Andre Billy

amb un repte. Es cert que l'ha llancat un
escriptor de raga, Andre Billy. Diuen que ha tingut la gosadia de pintar una parella
les n	 es ja no es venen? Domes tin	

fins a la qual ha arribat aquesta necessitat
novellas 

critic que les llegeix totes, i per consegilent 	
de... dirfem de nudisme, que devora Ia so-

sap per que tames novellas dolentes han	
cietat contemporania, sobretot en els rnedis

es la ree
dicat

i de negociants rics i d'individus que man-
comprom

han perju
xida

les d'unbones,
genera 

al
nere i de

comenc 
quen dd'uncontrapes intellectual. Marcelina

retop 
de la temporada literaria ens surt... amb
una novella.	

s'ha casat amb un home que li demana,
o li imposa, tines complaences... molt mo-

Fenomen estrany, per() de cap manera dernes. L'herencia fa d'aquesta dona una

unilf d'Ing	
muller revoltada. En gran part per les exi-

gut vlao pretensres.i6 de El donar
critic unno ha

exam
pas
ple tindel

_	 gencies del seu marit, es Ihura a l'adulteri,
en el qual no cerca sine) un simple amor

El critic ara novellista Andre Billy al mig, amb Pierre Mae' Orlan a l'esquerra
i Francis Carco a la dreta

cl ue ha d'esser la novella-tipus, respcnent a 	 eteri. Pere el record, la nostalgia del via:
les reserves, a'.s blasmes, a les corrections, 	 lent i Acid amor conjugal no tarda a apo-
a les reconstruccions que ha estat cridat a	 derar-se d'ella. Cal confessar que la no-
formular, en el transcurs dels sews estudis 	 vella es una dura critica d'algunes de les
setmanals, a les pagines de L'CEuvre, sobre nostres contemporanios i que nomes un
la prcxlucci6 inovellesca. Es que Andre Billy	 novellista que faci treballar amb ell el seu
no es solament un critic. Historiador, assn- 	 doble : el moralista, podia arriscar-s'hi. La
gista, ha afuat el seu esperit sobre persa novetat dels paisatges sentimentals que An-
natges marts, sobre societats desaparegudes 	 dre Billy ens fa recOrrer, consisteix en el
(per exempla, el seu Diderot). Versat en les	 fet de conduir-nos de l'amor legal (perver-
dificultats que representa Panalisi d'u,na	 tit) a Pamor legal (retorn a la perversiO)
atrnosfera, cronista dels temps passats, ara 	 tot passant per una edificant passi6
posa la seva atenci6 en Pepoca contempo- tima. I es l'amor irregular	 que aporta
rania. No perd cap de les seves qualitats	 mes pudicia, mes calma, ales sentiment. Es
d'observaci6, de penetraci6, de vida, de	 l'altre amor el que representa la follia.
color. En una paraula, el novellista ha do-	 L'oida del critic i del moralista despunta a
nat vacanoes al teeric literari i s'ha deixat	 traves de la paradoxa, la qual names es
capturar per la vida. D'aquesta bona fe da- 	 aparent. Crec que cal interpretar aixi el
vast :a materia novellesca, en resulta una	 p,ensament de l'autor : els capgiraments mo-
obra primer captivant, despres cruel, que, 	 rals i materials del nostre men actual han
per ci per lta, no seria recomanable a lee- 	 fet de certs marits uns aventurers de l'arnar.
tores privades encara de l'experiencia de la 	 El plaer es sempre prohibit, pere consis-
vida, sin() una obra de construcci6 objec- 	 teix, per l'etern mitja de l'adulteri, a res-
tiva, edificada en vista d'un analisi pura_ 	 tar pur,
ment subjectiu. Als cases stendhalians de: 	 No crec que cap novellista contemporani
gust de Ia perversi6, a les cites de l'eterna	 s'hagi preocupat de d,escriure'ns la nostra
contradicci6 de les doncs fetes per Choder- epoca sota aquesta Hum crua i exacta. Aix
los de Laclos — una nista veritablement	 es el merit fonamental de la novella d'An-
enriquida despres I — caldra afegir l'exem- 	 dre Billy, al qua: s'afegeix el piades res-
ple de La femme maquillee, convertit en	 oecte i la practica desimbolta de la llengua
autentic per Pofici im.pecable i l'art sego_	 francesa.
rissim d'Apdre Billy. La persona que llegis	 AnotnnE DE FALGA1ROLLE
l'analisi del llibre no admetria, en pri•cipi,
el seu punt de vista. Pere el lector de les
primeres pagines on Marcelina es confessa
al seu amant, es tan de pressa i tan corn-
pletament guanyat per la versemblanca In_
terna d'aquesta psicologia (la versemblanca
real depen de l'angle sota e: qual l'espec_
tador enfoca un fet consumat), que admet
el postulat de l'autor i nomes es planteja
una pregunta : quina sera la conseqUencia
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Gibert.	 Espigues i Escardots

INERVIOSOS!
Prou de patir	 grades a les acreditades

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

Impoiencia (en totes les seves manifesfacions),Neurasténla. mal de cap, cansarnent menial, perdue de
merndria, verfisens.fadiaa corporal, fremolors,dispilp•ia nervio•
sa, palpitacions, hiierisme irastorns nerviosos en general de les
clonesones tots els frasions organic• que tinguin per causa o origen esgota•
ment nervi6s.

Les Gragees potentials del Dr. Soivre,
Ines que un medicament son un element essential del cervell, medulla i tot el sisfema nervi6s, regene-
rant el vigor sexual propi de l'edat, conservanf la salut i prolongani la vida; indicades especialment als esgo-
fats en la seva jovenfut per iota mena crexcessos, als que verifiquen treballs excessius, tant fisics corn morals
o intellectuals, esporfisfes, homes de ciéncies, financiers, artistes, comercianfs, industrials, pensadors, etc.,
aconseguint sempre, amb les Gragee• pofencials del Dr. SoivrO, tots els esforcos o exercicis facilment

disposant l'organisme per rependrels sovint i amb el maxin resultat, arribanf a l'extrema vellesa i sense
violenfar l'organisme amb energies pr6pies de Ia joventut.

Basta pendre un flasc6 per convéncer-se'n

Venda a 5'50 ptes, flank en totes les principals farmicies d'Espanya, Portugal I America
NOT A.– Dirigint-se I frarnefenf 0'25 pis. en segells de correu per al franquelg a Ofi'clnes Laboraforio Selma

tare, carrer del Ter, 16, Barcelona, rebreu gratis un !Are explicaliu sabre lorigen. desenroillament I tracta.
meet d'aguesres rnalaltres.

Gibert. — Film, cinematografic
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Aspeetes de la fotografia
I	 urbanista senyor Ricard Giralt CasadessUs, 	 La fotografia, corn a bona feina de labo-	 bellesa de les quals ems confirma la neces-

home preparadissim, al qual haura d'acudir	 ratori, te un sens fi de recursos, que ben	 sitat de cloure els ulls a la teonica en la
POLITICA URBANISTA	 segurament la Generalitat en organitzar aprofitats poden esser una font de troballes recerca d'un testa fotogentc. Un cop acon-

l'urbanisme catala.	 que matisin i enrigneixin amb varietats el 	 seguida aquesta, es pot despres endinsar-se

	

L'estiu, que, segons la dita, aviva les cu- 	 Jo, que he propugnat des de temps el seu comes de plasmaci6 estatica.	 amplament en la tecnica, per tal de trobar
ques, ha sotmes en canvi a letargia les in- 	 Regional Planning a Catalunya, he d'estar 	 La primera preocupacie) del fotegraf ha 	 en els procediments fotoquimics els mitjans
teressantissimes conclusions. del Congres	 i estic plenament d'acord amb el concepte
d'Arquitectes de Llengua Catalana. Clou_ 	 contingut dins aquestes dues conclusions.
re's el Congres, i venir les grans calors i	 No es tracta d'un atac a l'autonomia muni-
l'exode de consuetud, va esser una mateixa	 cipal. Es tracta simplement d'establir una
tosa. Pere, ara, amb la tardor, tonnes els	 jerarquia d'interessos, i de privar als petits
homes a ciutat, amb desig renovat d'inte- 	 interessos locals d'avantposar-se als grans
ressar-se per la cosa pUblica ; i Ines aquest 	 interessos catalans. En alle que nom& inte-
any, que el setembre ens ha dut — corn re- ressi el municipi Pantonomia pot i ha d'es-
tericament diriem — el fruit madur de l'Es-	 ser completa. iEm alle cue, a mes del muni-
tatut del nostre propi.govern.	 cipi, interessi la comarca i tot el pais, corn

	

De les conclusions d'aquell Congres, mot_ 	 podriem deixar al municipi la facultat de
tes	 les, d'una transcendencia puramort 	 decidir tot so]? Hi ha molten coses d'urba_
tecnica — seguiran dormint als ulls del pd- nisme prepiament dit i de Regional Planning
blic. Ni que provessim de despertar-les, ara, 	 que ens interessen a tots, i que Iran d'esser
un moment, per exhibir-les al lector, torna- 	 pensades dins un conjunt, per un «organis-
rien tot seguit a la somnolencia : son con- 	 me tecnic» orientador : per exemple, les zo-
elusions apatiques. Pere n'hi ha d'altres de	 nes de gran trafic. Al Congres d'Arquitec-
conclusions, en les quals els congressistes tes de Llengua Catalana, que comentem,
han posat un .polsim de sal politica, i per	 vaig fer notar el cas de les urbanitzacions
aixe tenen una mena de sentiment que les fa locals de la zona en trafic del Baix Llobre-
facilment simpatiques als no-tecnics (els	 gat, les quals no poden esser estudiades se-
quals son la major part dels lectors). 	 guns els interessos particulars de cada po-

	

Aixi, els ulls s'aturen, d'entrada, a les	 ble, sine que s'han de plegar a la necessi-
conclusions primera i segona de la seed() de	 tat de deixar pas a un feix de vies, paralle-
Politica urbanista.	 si us plan :	 les al curs del riu, per tal de permetre la

	

«Primera. La Llei d'Urbanisme conside- 	 forta circulaci6 multiple del futur, des de
rare la nostra terra corn un conjunt en la	 Barcelona i cap a Barcelona.
qual, cada una de les parts, sense perdre la 	 Es evident que, corn deia al principi, dins
seva personalitat, contribueix a l'harmonia 	 aquestes conclusions hi ha una sal politica.
general de Catalunya.	 Forcosament, quan e:s arquitectes catalans

»Segona. Un organisme tecnic orientara les vulguin fer prevaler, trobaran defensors
i controlara tot el •que es refereix a la urba- 	 i trobaran tambe adversaris. No es el meu
nitzaciO de les ciutats i comarques de Cata-	 intent de proclamar queue alle que jo penso d'esser la bellesa del resultat ; des res cer_	 d intcrpretacie, pere sempre dins es camins

car en la vastissima complexitat de la tee-	 mes simples, que seran garantia de per-lunya, i actuary d'organisme consultor de la	 es Ia veritat. Estic pl	 convencut de
Generalitat.»	 la bondat del que diem en aquestes conclu- mica fotoquimica, els mitjans, per obtenir	 feed& Cal tenir present quo, per regla ge-

	

Heus ad les paraules del Congres d'Ar- 	 sions, peril tambe poden tenir ra6 els que	 la Ines perfeota interpretaciO del seu con- neral, les complicacions absurdes i de Ilui-
cepte. Es un greu error i perjudici per l'art 	 ment esmussen la sensibilitat.quitectes de Llengua Catalana sobre la qiies- 	 passim diferentment.

tie, bhsica de Purbanisme catala. Pere em	 En un punt d'autonomia urbanista les dis-	 fotografic, deixar-se menar per la delectanca 	 Corn a manifestaci6 artistica, el 	
-Ed

prooedi-
fiespermetre de reveler que la paternitat directa cnssions podran esser molt vives. Es el cas 	 del quimic davant d'un problema dificil, 	 ment emprat en les adjuntes fotografies

amb l'orgull de la soluci6, en el laboratori	 un camp relativarrient limiter, 	 crec qued'aquest text es del prou conegut arquitecte de Barcelona. S'ha dit que Barcelona ha de
de hum raja.	 a la llarga resultaria fatiges. Pore, corn atenir una gran autonomia. Pere tambe es

rnetem, corn jo hoadSii.contrareldirpot El topic de «superacie de dificultats» no 	 assaig reeixit, es digne d'esser tingut en
faig, la conclusie primera del Congres, em rasa en fotografia d'art, la qual devem pro- compte pal bon fotegraf, per quan pugui
sembla evident que Barcelona s'ha de sot- 	 curar que entri pels ulls amb igual inter& 	 esser oportd.
metre a la concepci6 de conjunt de Cata-
lunya. I corn que es un peix gros, que fa
per que es mengi els petits, sembla que
caldria lligarJla curt, i retallar-li l'autono-
mia a benefici d'una alta inspeccie) de la
Generalitat (de tot Catalunya) damunt de
Barcelona. Aquesta ha d'esser la ciutat de
tots e:s catalans. Alguns pensen que adhuc
en un terreny puram.ent politic, fen-a desit-
jable que l'Aju.ntament de Barcelona no
constitufs un poder, amb Parlament propi,'
representant d'una meitat o nn terc del oens
catala, aproxirnadament. Els que aixe pen-
sen, retreuen els inconvenients de dos' 'Par- ,
laments, fills del sufragi, i forts tots dos,
el dia que un conflicte esclati entre elS"
tiers d'un i altre costat de la Placa de , la
Republica. Pere deixant l'aspecte politic,
tornant a l'urbanisme, tothom veura la di-
ferencia que existeix entre deixar que.Bar-
ce:ona creixi autondmicament i devori al
seu gust tot el que pugui, :o ;,no' permetre
aixe, sine facilitar i encdratjar .:la 'creixenca
dels nuclis de segon ordre ,de Catalunya,
coordinant les activitats i les creixences de
tot dins un pia de conjunt catala.

Heus ad algunes consideracions rapidis-
simes, sabre les conclusions de politica ur-
banista del Congres d'Arquitectes de Lien-
gua Catalana. Suscitar discussi6 pUblica so-
bre les orientacions que s'hi proposen, em
sembla convenientissim. En un segon arti-
cle que seguirh, provare de presenter altres
aspectes de les conclusions del Congres, que
tambe mereixerien d'esser discutits. 	 per :Intelligent que pal lime en la material	

.
Tenim un exemple del • valor qUe aquest

RUBIOaM.	
Prova evident d'aquesta igualtat d'interes,	 proc,ediment podria tenir en la ,fotografiaNrcorAU es que generalment en les manifestations' 	 ntrblicitaria, en l'encertat assumpte de boArquitecte Ines simples es desvetlla Pinteres del menys 	 bi,na i film cinematografic, que tambe re-
tecnic.	 produIm.

L a propaganda de bon gust, que essern-Les fotos que illustren aquestes ratlles
ens ofereixen un aspecte interessant de les 	 pre avida de novetat, te sons dubte un
possibilitats de la fotografia. Interessant	 puntal en la fotografia publicitaria, la fina-
precisament per llur simplicitat. 	 ,itat de la qual ha d'esser cridar l'atenci6

iSiluetes i ombres troben un rapport fidel 'del public de la manera Ines precisa, simple
tie les seves fascinants valors, que be 	 i agradable als ulls. Les realitzacions de.Gi-
assentar un dels camins de l'imoressionisme	 bert en marquen un cami.
fotografic.	 JOAN LLIMOINA

L'amic Gibert, miter d'aquestes fotos,
s'ha comportat corn un bon artista foto-
grafic, anant directament a la recerca d'un

jans.
D ART'

resultat, amb la maxima senzillesa de mit_

La seva feina ha estat la de compondre 	 MOBILIA.RI
corn en el llunya temps de les «somlares

efectes de llum que donessin relleu a l'as-
amb objectes reels i cercant els minors BUSQUETS
xinesques», per() no amb jots de mans, sin6

pror de l'escardot i esveltesa al tany d'una
espiga, deixant que el joc de les ombres 	 Decorador, mestre ebenista I tapis-
afegis la fantasia complementaria.	 sec. Objectes d'art 1 de fantasia paEl rapport s'ha confiat a la fidelitat de
les sals de plata, que malgrat haver estat 	 .a obsequis. Sales d'Ex
anomenades, pels alquimistes medievals,	 posicions de Belles Arts.
«sals del diable»

'
 son abso:utament &ells

en llur comes d'essencia fotografica.
La simplicitat del procediment ha arribat

a tal extrem, que fins s'ha prescindit de la	 PO41•411111 Iko Grid., 34. Telados
cambra fotografica, impressionant directa_
ment damunt del paper. 	 BARCELONA

Gibert ens presenta unes proves :a plena

Els materials rains
Entre els diversos epftets amb que els

nostres comentaristes d'arquitectura han
volgut qualificar l'arquitectura moderna,
ha un — que es el que encapcala aquestes
raffles — tan pie de menyspreu i d'incom-
prensi6 que, a desgrat del temps escolat
d'encã que fou proferit, no el sabriem dei-
xar passar per alt, no pas amb anim de
molestar nun& ni de suscitar cap polemica,
sin6 Unicamenf amb l'objccte d'omplir ma.
destament un silenci persistent que em fa
l'efecte que a bores d'ara ja haurien d'haver'
trencat unes altres veus, si no Ines interes-
sades, almenys infinitament mes .autoritza-
des que Ia meva.

Sovint hem insistit sabre la importAncia,
evidentment no prou reconeguda, que des
d'un punt d'albir netament arquitecbanic te,
al nostre entendre, la resistencia d'un mate_
rial, no sols a Pattie, incessant dels infinits
agents que el destrueixen, sin6 tambe a la
d'aquellss altres que, sense destruir-lo, l'en-
lletgeixen. Dit en altres termes : la durada
de l'existencia decorosa d'un material.

Hi ha materials, corn certes pedres, als
quals no sols no els passa el temps, sine
que, al contrari, amb el temps encara sem-
bla que guanyin en gracia i en qualitat,
sense que per aixe, els calgni la tutela de
l'home. N'hi ha d'altres, corn la fusta i el
ferro, que per a durar necessiten unes cer-
tes atencions, corn aquelles persones que
sense estar malaltes son molt sensibles i
que ben cuidades no sols poden comptar
anys i panys, sine) que els compten amb un
;tire que enamora. Hi ha finalment Urns al-
tres materials que, corn certes persones tam-
be, ja neixen tarats i ja no tenen remei, i
encara que els prodigueu totes les atencions
i els injecteu totes les potingues hagudes i
per haver, no arriben a fer mes que la viu-
viu i encara amb una Cara de prunes agres

•que te amb l'ai al cor tota la vida els pa_
rents i els amics.

Ara be : el noranta per cent de Parqui-
tectura bisterica que ens ha Begat el passat
es de pedra i en la dignitat de la pedra re-
colza gran part de la seva dignitat. I consti
que aixe, no ho die pas en el sentit que
formes de tota aquesta arquitectura siguin
precisame.nt filles de la pedra, corn s'ha dit
i repetit fins a la sacietat ; perque ningU no.

-gesarh negar que si cada material de cons-
trued() ha tingudes les seves exigencies,
tambe les ha tingudes, i veritablement im-
peratives, name. Vull dir, i aixe, ja es ben
sabut, que :es formes de l'arquitectura son
en realitat files de l'home i que la funci6
del material en aquest sentit s'ha reduit a
establii" Iiinitacions --oh, beneides limita-
dons!	 camp, en abstracte illimitat, de

concepciO hnmana. Perque ningU no po-
,sara en dubte que les formes de Parquitec-
tura de pedra puguin esser de mil maneres
,distintes, i que tan r arquitectura de pedra
res , el Partenon corn la nostra Seu.

Pere en l'arquitectura corn en la vida de
re.acie les coses han anat be mentre l'home
ha sabut esser sincer, es a dir, fins que per_

:,dent el men de vista Phorne hi comencat
d'escarnir els materials i a canviar-los els
papers amb una ileugeresa que seria incon-
cebible si no fos pee aquesta arbitraria alas_
sifi.caci6 que n'ha • fet, en nobles i roIns.
I aixe, si que ja no es just d'atribuinho als
propulsors de l'arquitectura moderna, sin()
que ja fa molts anys que dura i aquells Ines
aviat malden per acabar-ho d'um cop.
,.,Per aixe jo pregaria a tots aquests se-

nyors qtre moteden despectivament l'arqui-
tectura nova amb l'epftet de l'arquitectura
dels materials roans, jo els pregaria que em
fessin el favor ,de donar una • ullada a la
major part de, tota aquesta arquitectura bar_
celonina dels Ultims trenta anys i que em
diguin amb la ma al cor si mai i enlloc del
men han vista major roInesa en el sentit
en que ells parlen. Jo els pregaria que do-
nessin un cop dull 'tomes a aquestes gale-
ries clivellades, a aquests celoberts llebro-
sos, a aquestes facanes — sobretot a agues_
tes facanes! — plenes de balustres i corni-
ses i remates i mil altres facecies per l'es-
til, de pedra artificial malalta i corcada i
podrida, i que em diguin, si poden, amb
quines raons justificarien tanta desolaci6.

I si , davant de tanta miseria gosaven en-
cara dir-me quo la manca de possibilitats
econemiques no ha permes de fer de pedra

que en la pedra masque, jo els pregun-
taria encara per que doncs s'entesten en una
arquitectura que no arriben noes que a simu-
tar, que es de fet l'Unica cosa veritablement
roina d'aquest men. I si encara aixi no es
convencien de les cent mil raons que justi-
fiquen una radical revisiO de materials i , tec_
fugues i prejudicis, caldrä que ens prepa-
rem a veure encara' en aquest pais l'apo-
teosi d'a.questa gran mascarada que ja sem-
blava insuperable. H,aurem de veure encara,
seguint per aquest carni, l'arquitectura esde_
vinguda definitivament escenografia per obra
i grAcia de la crisi econemica que Ii oferira
corn a material unit el guix i l'arpillera en
fu,ncie de pedra i fusta i ferro i qualsevol
altre material. I a l'ombra d'aquesta arqui-
tectura clAssica de guix, encara uns senyors
reverends i suficients lamentaran emfatica-
ment la roinesa de les construccions moder-
nes del ferro i del formigO armat.

PERE BENAVENT
Arquitecte

L'opiniO del Cong* d'Arquitectes

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

rambla de catalunya, 40

13ADRINAS

DIAGONAL, 460

OTILES

—Se li acaba de morir el merit. No po-
dra dir que el pobre home no hagi fet tots
els possibles per fer-la felic.

(Candide, Paris)

—He trobat tres Ilumins al plat...
--Senvor, eren els esparrecs!

(Der Lustige Sachse, Dresden)

El Iladregot.—No m'havia divertit tant
des del temps que era boy-scout.

(Judge, Nova York)

—Us he reunit, senyores, per proposar-
vos la fundacie d'una agrupaci6 nudista..

(Judge, Nova York)

L'empleat del Metro.—Li demano que no
vegi res de personal en aixe, senyorait

(Judge, Nova York)
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6 MIRABDR

EL TEATRE
El saxofon i el Danubi Maquines de fabricar bellesaLES EST EINES

Carlo Rim, el caricaturista frances, di-
buixii no fa gaire una Iluita entre un yio:i

	

i un saxofon en la qual vencia el violi. En	
J. M. Barrie, l'exquisit autor de Peter	 cos es conscienciosament pastat, fins a fer-lo

	

La musa de Jose') Maria de Sagarra, amb 	 ser mes que en cap altra obra d'ell — lliguen vals del Danubi, segons ell, havia vencut 	
Pan, dela, en el prefaci de Pedici6 anglesa apte per a complir una funci6 determinada.

rn	 coss son	 , el seuseusElsl'a_a'lirmemleslde

	

aquesta Desitjada estrenada darrerament al	 ideniament amb les expressions que els el fox del Hudson. 	
memories de la Karsavina, que	 ElUsculo treballatsl 

	

Romea, ha tornat a pendre contacte amb 	 acompanyen, en la qual la linia central de 	
Ens permetem de tenir una •opini6 tota prenentatge d'unaballarina es una tasca es deformat, fin	 petitss a converter aquests 

.
]'ambient que li es mes familiar.	 Paccie porta una direcci6 meta, sense entor- deferent de la de Carlo Rim. En aquest mes dura que la de picapedrer. A Russia,

	 essers en monstres, en veritables maquines.
l'aprenenta de dansarina havia de menar,

	

El .poeta ha refermat de bell nou la seva	 piments accessoris, segueix en la soya con- men, tot el que realment s'ho val torna un	
En la boxa passa el mateix. El boxadoravi

	

fidelitat als temes dels quals cl seu esperit 	 cepcie dramatica les mateixes caracteristi_ dia o altre, i ara es l'hora del retorn del 	
dotze anys seguits, una vid.a austerament 	 tambe es faisonat lentament per un entrena-

ha tret sempre les emocions mes sentides i ques que hem .assenyalat mes amunt. 	 vals. Pere si el vals ha tornat, cuitem a 
mona.cal a l'Escola Imperial de Dansa. To- ment durissim. El boxador tambe ha de

	

- el lirisme mes vibrant. De vegades l'ihem 	 No cal que cerqueu el Fees petit dubte, la dir-,ho, es gracies al saxofon neoyorki, no tes aquelles noietes eren preservades corn de complir ulna funci6 que es P
	 rneficacia. Co

v	
de

	

vest desviarse cap a temes forca diferents 	 riles lleugera vacillacie e la m.anemanesd'esser	 pas all violi vienes.	
la pesta de tot contacte amb l'exterior. Tots 	 la velocitat es la funci6 de ]'auto i 

	

d'aquests en els quals se'ns mostra tan se- 	 de cap d'aquests personatges que se us pre- 	
l'avie. Pere boxador, auto i ayie son estric-els seus pensaments s'havien de concentrar

	

Erem molt petits que pertot arreu es par-	 vers un objecte Unic : la dansa. La Karsa- 	 tament utilitaris. I la seva bellesa no es una

	

gur d'ell mateix, pen.") un instint alerta —	 senten en Desitjada. 'Els bons son bons de lava dels tzigans. Els nois de casa bona 	 vina, corn els presos, esperava amb impa-	 bellesa cercada, sine una bellesa involunta-

	

feien orquestres de tzigans. Les senyores 	 ,ciencia el dia llunya del seu

	

prenien to amb mUsica de tzigans. Les moles	 alliberament. Una tortura, em

	

somiaven fugir algu•n dia amb un tzigan	 efecte, l'aprenentatge d'una ba-

	

autentic. Despres, quan vaig comencar a	 llarina. I el de Pacrebata, tam-

	

ballar, vinaue la invasiO de la mUsica negra, 	 be. I el del jongleur. I el de

	

i no era de bon to ballar un fox sense un 	 tots els artistes de circ. A circ
claxon que us en esguerres el ritme.	 o sis anys, Paprenent d'acrO-

	

Mes tard, van arribar les llagrimes dels	 bata ja s'exercita diariament

	

argentins, amb tota aquella cosa tan te- 	 damunt la pista. Un veritab'e

	

trica de les , maletes amb el cor d'una dona 	 suplici. Adquirir flexibilitat, pri-

	

a dintre, i dels cavalls morts d'enyorament.	 mer. Els infants son dislocats
Ultimament, qui no es vegi amb car de amb la ma, les seves articula-

	

menjar cacauets i moure tot el cos ballant 	 dons sera forcades a cepia d'es_

	

una rumba mes val que no vagi ni pels ca- 	 forcos constants. Equilibris so_
barets ni pels tes benefics.	 bre les mans, despres. I desen-

Tot passa, pen) tot deixa una cosa o al- rotllament dels mUsculs a les

	

tra. Ha quedat el vals. Ha quedat el fox.	 anelles i als trapezis. I la ron-

	

Es massa recent Paparici6 dels argentins	 dade i el salt del simi, la clau

	

ploraners i dels cubans melangiosos per sa_	 de tota acrobacia, per a reeixir
ber que en quedara.	 els quals eaten molts anys d'en_

	

El bon to de la musica de ball, alle que	 trenament diari. L'acrabata ja
entre mig d'unes taules de te o de whisky no interrompra mai mes agues_

	

hi fa el paper de senyor es la mUsica dels	 to Tabor de cada dia. Una set-

	

valsos i dells foxs. El fox, des de la seva 	 mana d'inactivitat destrueix la

	

apariciO, i sobretot d'enca que es va treure	 tasca de tot un any. Educacie

	

aquells cops de peu dels primers temps, ha	 del i. Uscul i sobretot de la mo-
fet un gran paper. Ara ha tornat el vals ral. La confianca en si es la
per fer-li costat. I jo crec que si ha tornat materia prima de Pacrebata,
es gracies al saxofon (que es tant corn dir molt mes important que la mus_
grades al jazz i al fox). atura.

Soria inUtil invocar toes o quatre films ale- cul Pere, retornem a les ballari-
manys saturats de valsos vienesos per donar

	

la rah del retorn del vals. Eil vals ha tornat 	
nes. Levinson, que va pokier vi-

	

perque el saxofon 1'ha amiliberat de Panec- 	
sitar ' la closede dansa de

qui sap si aquella servitud al seu public de cap a peus, els malvatss6n malvats fins al
s d

	

	
perP

	

data danubiana i in'ha let un products no-
	 de Paris, dirigida p

	

que ens parlava dijou passat des del seu	 moll dels ossos. Tot es succeeix vigorosa_
dernissim, entendarditzat, higienic. 	

la Zambelli, exclamava : «La
acostumat Aperitiu —, el fa tornar, coda ye- ment, sense un atur, sense una desviac i6.

	

	 dansarina formada esdeve una
Avui un vals te els mateixos giravolts

	

gada mes ric d'experiencies i •mes afinat	 El Ines matisat d'aquests caracters es el	 criatura artificial, un instrument
eilde Joan, encara que, potser, es el mes in- que en temps de La Vedua alegr e pot esserd'intenci6, a la seva inspiracie primitiva.

	

	 de precisi6. IEl seu esser adqui_
versemblant de tots. Desitjada es un an_ tan sentimental corn era abans ; peril quan 

	

Destjada es, corn les obres mes impor_	 reix la mateixa unitat, la ma-
gel. El seu sogre un dimorni ; no aclareix surt de la boca del saxofon te una cosa que
g	 ni mica la seva ,negror el seu pensa- no tenia, un altre airs. Avui es un ball que 	

teixa conformitat a la seva des-tents de Sagarra, un drama de passiO env,e-

ment enviers el fill quo estndia per Capella— s'ba de ballar una mica separat de la balla- 
tinaci6 que fa Ia bellesa d'un

	

rinada i cruel per un costat i pura i delicada 	 ens

	

per l'altre, que es descabdella en un mode	 Citroen, d'un avid, on tot, de.
Unica guspira d'un xic de tendresa, que es dora, no massa, amb um ,brag que no s'encar_

	

rural, pet qua] velem travessar una serie de 	 tolls, aspects de conjunt, ex-
,perd en l'absoluta m,aldat	 .que l'emplena	 care i amb una cara trista si voleu, pet-6 notipus a,puntats amb una juste imprecisi6. 	 pressen una funci6 supremo : la

Aquesta poca complexitat que 	 general, massa seriosa, sine amb una punta d'ironia.

	

Rapidament i sense cap violencia, aquest	 de la velocitat., Pere, Pali() es
I aquesta punta d'ironia es el que el salvo.

	

drama de passi6 exacerbada que se'ns pre_	 podem assenyalar en els caracters que di_ 	 concebut amb un sentit utilitari,
buixa Sagarra, china al seu teatre un cent El saxofon li ha encomanat el seu humor

	

sentava carregada de tots els mats averanys	 ,,	 la noci6 de bellesa s'hi sobreposa. Quant a ria, deguda a Pabsencia de superflu que en_
relent primitiu en alter que fa referenda al i tot Pacompanyament del jazz li ha donat

	

es converteix en una accie poematica on 	 la dansarina classica, la .seva tran.figuraci6 	 gend.•a linies proporcionades i formes nues,

	

senores veus	 gruix ruix psicolOgic dels seus personatges, i al un nou sentit que encara el fa mes AO 	 incessant es el resultat d'una volu,ntat des-	 les Uniques que plauen als nostres tills. Per6,ben aviat sentirern cantor les 
de la terra. Tota Pabrivada dels senti- lligat de la seva a, ,c0-Les passions i els i mes elegant. ,. Fins quan en un giravolt interessada de perfecc16. I es aixi que la 	 al Eons, autos i avions son una maquina de

,cerbacie passional s'embol_exa'ltota,
,	 ,	 el

sentiments van massa clireetes ; se'rns desco- de Porquestra Pagafen els violins i s'hi funci6 mecanica es transforma en fenomen volar. Co una casa es una maquina de viu-ments,	 passiona
breixe massa tot d'una:‘ Les accions i re_ gronxen, es un gronxament que, sense per- estetic.» I Levinson cloia les seves frases re. I un boxador una maquina de .colpejar.calla fins a desdibuixar-se, sota	 ropatge	 n

_semaarribenarrfinsstesiongprotadelsaccionsaccriquesaiqrlalsota,versosbellsdelsantillrb	 dre cap de les , seves, qualitats danubianes,	 entusiastes amb aquests mots : «Que fa, 	 I aquest caracter utilitari es el que els dife-

	

el llenguatge, esmaltat de Sabo_ 	 blar-	 puerils. Llur anima se'ns transpa_unadexuberantexu	 en	 Pfa una cosa molt mes aproximada a la emprant un tal despotisme, el professor.dels rencia de la dansarina o ;:dearrabata.nos, 

	

roses nomenclatures, sota el doll d'imatges 	 renta amb excessiva fa,cilitat.	 . . nostra . manera d'esser,	 seus alumnes? En fa uns monstres, uns	 Aquests tambe sem veritables maquines. Pere,

	

grafiques i inusitades, purament personals,	 Pere. tot aixO shin carrecs que podrien fer_ 	 ' No, Carlo Rim no te ra6. El violi i el	 monstres sublims.» la seva funcie es la de produir bellesa. Ar-
del nostre poeta.	 se a,un autor que establis la seva valor da- saxofonno s'ban barallat. Simplement el 	 Es precisarnent aci on voliem arribar.	 tistes de circ i ballarines son maquines de

	

(posades les dales principals de l'assumpte	 munt l'estudi psicolOgic del personatge, so- 	 saxofon ha obert la 'porta al vals i li ha Avui, autos, avions, arquitectura, son essen-	 fabricar bellesa. Maquin,es, quo ban estat

	

que ens presenta, el cara.cter dels seus per- 	 bre la densitat de la trama dramatica. I no dit : el senyor, si vol entrar, ja pot fer-ho. 	 cialment fnmcionals. I aquest funcionalisme	 construides tan pacientment i,,,,tan cons,cien_

	

sonatges, que seran el patre damunt el qual 	 es aquest el cas de Sagarra. 'Sagarra es un 	 I per aixO ara, al costat d'un Me formi- absolut elimina radicalment tot . el superflu	 ciosament corn un - instrument de precisi6,
es descabdellara Paccie, d'una manera gai- poeta que escriu per al teatre i porta al dable, - ,podem sentir un- For you magnific. que impedeiki a l'Organ de complir la soya i que produeixen efectes bells amb la ma-,

	

rebe rigida sense excessius matisos psico- 	 teatre el seu talent de ,	
GASCH

poeta, que s'imposa	 funfunci6.Artistes de circ i ballarines sdn	 teixa exactitud matematica.

	

logics, sense alternatives, sense fluctuacions, damunt del del dramaturg. La fluidesa del 	 JEttom MORAGUES tambe funcion,alistes. Des de menuts, el seu 	 SEBASTIA
	Sagarra deixa anar la seva poetica, que ani_ 	 vers deixata Pacci6, que queda redraft, cam

ra brodant damunt Pespematic canemas diem, al pur esquema sobre el qual els ac_

	

dels caracters la substanciosa opulencia dels	 cents, les rimes, les imatges i les paraules
versos.	 cabdellen i descabdellen llur rica sensua_seus 

	

Desitjada, obra en la qual Sagarra arriba

	

	 litat, que fan la valor principal de ]'obra.
Es j a un tapir torrent retreure a Sagarraa una exellent culminacie formal, amb una

varietat de metres agradable i entrenadora, que escriu massa per a contentament del
i on els pensaments i els sentiments — pot- seu .public fidel. A part que en aixe no
	 	 creiem que faci res Ines que seguir el camf

de tots els dramaturgs i ,comediOgrafs que
s'han sucoeit d'enca que el mOn es men,

0 tambe caldria afegir que seria cosa ben de_
sitjab,le que tots aquells que escriuen d'aque-
Ila manera que se'n diu «de cara al ,p6-

Una veu nova en d cinema blic», ho fessin amb una ploma de l'estil
i de la qualitat de la de Sagarra.

Horn ha rernarcat tambe — incloent-ho en
el retret anterior —que Sagarra es l'autor
rotate actual que emplena qualsevol teatre
dura,nt mes temps i d'una manera ,constant
amb la representaci6 d'una obra so ya, afe.
gint-hi — mes retret encara — que lee em-
preses es pot dir que nomes compten amb
ell per a salvar llurs temporades. Es de
pensar, doncs, que el desig mes , fervent d'a.
quests detractors seria el de veure corn Sa-
garra es posava «d'esquena al publics i corn
les empreses automaticament es negaven a
representar-li les obres. Per arrodonir-ho,
els altres pocs que queden caldria que el
seguissin pel mateix cami i, flavors, tota la
glOria del nostre teatre es refugiaria a 1'es-
cenari de l'Espanyol, amb gran contenta-
ment dels pugs, dels ,refinats i dels incor_
ruptes.

Desitjada es forca ben servida per tota la
companyia del Romea. Maria Vila, Maria
Morera, Gimbernat, Davi, donen a Pacci6
tota vigoria necessaria. Emma Alonso,
Strom. I els , altres queden correctament en
els seus respectius papers.	 .

El decorat i el vestuari
'
 de Fontanals.

son cosa excellent. FontanaIs ens demostra
novament el seu talent de decorador i d'am-
bientador amb una sobrietat i un bon gust
quo caldria que fossin mes generals.

JOAN CORTE.'

CINEMATOGRAFICA ASTREA, S. A
Casa Central : BARCELONA, Rambla Catalunya, 43 - Telefon 24752

	 Sucursals : BILBAO, Beristegui, 2 - TCleiOtl 55694
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	 Agencies : LA CORUNA, Byer Campanioni - Marina, 6 i 7

PALMA DE MALLORCA, Palacio, 16 - Telef__on 5333
	 SANTA CRUZ DE TENERIFE, Ramon Baudet, Parq. Recr.

Josep Maria de Sagarra, Desitjada (Teafre Romea)

Nijinski i la. Karsavina
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La vida inquieta d'un
pensionat de noies amb
l'esclat d'un apassio-
nant drama espiritual
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La funci6 de la critica o u fo rirn

Si es un, film Paramount, es el malor

Fidel al seu lema,
PARAMOUNT FILMS
acaba d'adquirir
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PRODUCCIO NACIONAL

P er esser tambe el millor
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Corn s'ha dit en aquestes mateixes pa- respon a Christa Winsloe o a Leontine que inspira la quasi totalitat dels films de
gines, el film Noies d'uniforme que MIRA-	 Sagan ; el que es cert, es que homes per 	 tot arreu! Es impossible estar-se de pensar
DOR prese.ntara al public de Barcelona, is 	 ella so•a, el fi ,:m' Noies d'uniforme arriba	 en el que Mira Noies d'uniforme realitzat a
tret d'una obra teatral de Christa Winsloe, 	 a un patetic i una emoci6 corn potser no-	 Hollywood i els aires que pendrien unes es-
retolada originariament Gestern and Heute	 mes hi arriba e1 millor Chaplin, l'home mes	 cenes per a les quals s•haurien triat les
(Ahir i avui). Existeix, en general, una pre- patetic del mOn. I aquest patetic i aquesta cinquanta girls mes boniques entre el stock

d'extres. Fan canvi, Leontine Sagan ens
presenta una col•ecci6 de pensionistes que
donen tota la sensa.ci6 de Pautenticltat,
que fain el seu paper amb una naturalitat
i una sinceritat, que sembla ignorar del
tot l'espectador.

Aquest joc escenic natural faria pensar en
alguns films russos, si l'atmosfera de Noies
d'uniforme i el problema que s'hi planteja
no allunyessin de seguida aquell acosta-
ment.

Cal tambe remarcar la mesura i el tacte
amb que es dut un film que facilment, en
altres mans, podria escOrrer-se cap a equl-
vocs i terboleses davant els (pals els freu-
dians teoritzarien anys seguits, els francesos
cultivarien la grivoiserie i els americans el
sex appeal.

Contra el que hauria pogut ocOrrer, son
els ingredients sentimentals, i no pas els
er6tics, els que floten en l'atmosfera de la
pellicula.

No sabem quina sera l'acollida que el
public de Barcelona dispensara a Noies, d'u-
niforme, perque el cinema, tot i essent un
art internacional, es susceptible de reaccions
div.erses a calla pans. A Alem.anya, Noies
d'uniforme fou l'obra que a.consegui mes
vots en el referendum popular sobre el mi-
Ilor film de la temporada ; a Franca s'ha
projectat mesos seguits. I aim) que es tracta
d'una obra concebuda sense cap dels pre-
judicis comercials que informen Ia major
part de la producci6 ciriematografica. Aix6

venci6 envers les pellfcules tretes d'una no- emociO aconseguits amb una tal simplicitat 	 ens prova, una vegada Ines, que sovint
vella o d'una obra de teatre. En tats adap- de mitjans, que ben poques vegades — no es Pafalac del public la manera mes
tacions, suren massa reminiscencies liters-	 corn a ,propesit d'aquest film ha fet .algU el 	 segura de reeixir, sinO realitzar obres sim-
ries o teatrals perque pugui conservar-se nom del qual em dol no saber — s'ha citat plement bones i prou.
pura Pespecificitat cinelmatografica. Quan	 la frase de Racine al prefaci de Berenice :	 Esperem que el public barcelonf sabra
un film d'aquests es salva, es a costa d'una «L'ort es fer alguna cosa de res.»	 apreciar aquest film que d6na una nota
interpretaci6 molt lliure de l'obra inspira-	 Tot, en el film, collabora a aquesta sim- nova, autenti•ca i profundament humana,
flora. (Citem, a tall d'exemple, corn es se- 	 plicitat Pargument, la teonica, la interpre- entremig de la banalitat abundant de films
para L'angel blau — el film que revelã	 tack). Del primer, ja n'hem dit alguna cosa. 	 tan aviat projectats corn oblidats.
Marlene Dietrich — d'El professor Unrat, la	 Quant a la tecnica, les fotografies son im-
novella

	 •
 de ,Fleinridh Mann d'on Sternberg millorables ; els punts de vista, ben trobats

trague el seu film.) No som nosaltres dels i eficacos per a l'economia del film. Pere
menys afectats per aquella prevenci6 sabre aquesta tecnica es tan perfecta, que no es
l'origen dels films, i, adhuc no coneixent 	 inota la seva presencia. I aixb que tot el
l'obra de Winsloe, remarquem corn Leon.. film, de cap a .peus, es realitzat amb un
tine Sagan, la directora del film, ha reeixit sentit plastic tan admirable, que l'especta_
a donar-nos una obra especificament cine- dor no es cansa de veure un film de duraci6
matogrhfica, que sembla pensada origins- normal que es desenrotlla exolusivament en
riament per al cinema.	 l'edifici d'un pensionat i enlloc mes.

No cal que expliquem Ia intriga del film,	 Igualment dirfem de la interpretaci6. Que
ni els esdeveniments que hi tenon Hoc. L'una 	 lluny som de la preocupaci6 de les vedettes
i els altres son reduits al minimum. El tema
de la pellicula no radica en l'argument, sine)
en l'ambient. Potser-, davant un film corn E
Madchen in uniform — o corn Alleluia, Sous
les toits de Paris, i algun altre — arriba-
rfem

ra cinemato
a la cono

grafica
lusiO 

es
que.

que
l'essencial

ens evoqui
d'una =

obra 
ambient, ens introdueixi en un medi veri- E	 -• 	Ara 144,

tablement descrit. Aleshores, davant una

.obra aixi, no ens preguntem si som da- F	 Maxima rapldesa qualitatMaxima aual
vant una obra cinematografica, o literaria,
o teatral. Veiem, simplement, viure. I aix6 E— que sembla tan poc, posh es la cosa mes 	 P	 AVINY6, 19, pral. : Telefon 17047 : BARCELONA
dificil de reeixir — ja basta.
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Una opereta de Franz Lehar,

autor de

La vidua alegre

El Comte de Luxemburg
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EL CINEMA
Ben poques persones 7--- potser no n'hi	 rapida creixenca, la quantiositat de la pro-

hague cap — es prengueren seriosament el duccid, la xarxa que entorn seu teixei-
cinema, en els seas comencos. Despres, quan	 xen tants d'interessos extraartistics, tot ple-
el nou art s'apuntala en l'escena i en el lli- 	 gat, fa mes dificil un destriament entre els
bre, cap persona de gust no s'hauria atrevit films que podriem anornenar classics, i els
a defensar-lo. A tot estirar, podia esser con- 	 (titres, que de moment no volem anomenar
siderat corn un passatemps, per gent no de cap mes manera.
gaire primmirada en la qualitat de l'espec-	 Pel que fa als llibres, ja es sabut, el
tacle amb que es volien distreure ; per() do-	 limit — amb la flexibilitat que han de tenir
nar-li categoria d'art ! 	 els limits en aquestes materies — es tracat

Ni els arguments, de tan marcat regust de temps ha. Pel que fa als films, en can-
melodramatic ; ni els actors, d'un joc tan	 vi, la feina per fer encara es molta, en
acostat a la pantomime dels escenaris de	 aquest sentit. Pero cal fer-la. Tothom ens
naval„ podien fer del cinema res mes que entendre si, seguint la comparanca iniciada
un succedani, forca inferior, del teatre. Fou amb el man literari, diem que hi ha llibres
moda, entre aquells que per entendre'ns ano- de Ponson du Terrail i de Gide (per anar
menem intellectuals, blasmar asprament del a cercar comparacions llunyanes i llibres de
cinema.	 compromis), i que dels segons s'ocupen els

Despres, al contrari, els intellectuals s'a. 	 critics i els historiadors i pels primers no
ficionaren al cinema, massa i tot.	 s'hi amoinen.

El gran public, per la seva banda, ha fet 	 Es una separacia aixi la que cal fer en
del cinema un element indispensable de la	 el cinema, la qual, d'altra banda, ja s'ha
seva vida, un esmerc indefugible del temps	 iniciat per part de la critica independent,
destinat a les diversions. A satisfer la vora-	 que en aquesta tasca — la primordial — es
citat del public mundial del cinema, aten veu sovint entrebancada per la mds formida-
umt produccio copiosissirna, servida per una 	 ble propaganda que mai s'hagi posat al ser-
tecnica coda dia mes refinada.	 vei d'un afer.

Naturalment, en aquesta producciO tan	 Des d'aquestes pagines hem fet, i no vo-
copiosa, hi ha de tot, del bo al dolent pas- 	 lem fer altra cosa, una feina d'orientaciO en
sant per tots els grans entremig. No altra 	 el sentit indicat. I no solament des d'aques-
cosa succeeix en la literatura, per exemple ; 	 les pagines, sinO tambd amb les sessions de
perb aqui ens trobem en un domini explotat cinema que hem organitzat i seguirem orga_
des de fa s'egles i en el qual, per tant, es	 nitzant.
mds cbmode la separaci6 en categories i la	 Sense una rigidesa que fora inescaient,
classificaciO en geneses. Tothom sap que hi	 perô tambd sense concessions, aquesta es la
ha una mena de llibres escrits i publicats de	 tasca que, cada dia mds, cal dur a terme.
cara a la voracitat, poc exigent pel, que fa D'una banda, la magnitud enorme que ha
a la qualitat, d'un public vast ; que hi ha Ares la cinematografia i la seva influencia
una altra mena d'obres que no compten tan directa sobre un public tan nombrOs ;
amb un auditori tan estes, peso que son fet d'altra banda, el fet de poder comptar ja-
i fet els que de debt constitueixen la lite- 	 arrisquem l'afirmaciO—amb veritables «clas-
ratura.	 sics del cinema», fan doblement imperiosa

Una cosa semblant ocorre en el cinema, 	 una distinci6 entre els films corn la que hem
sing que la seva mateixa novetat, la seva	 insinuat.
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EL DARRER FILM DE PABST

" Lip
VD

Um talent incontestable, la preocupaciO nema posar-se agosaradament al servei dels
social que anima sovint el seu pensament, I mites, i ens trobem a la fi amb una histe-
el reclam que la censura ha fet entorn d'al- ria d'amor i de rivalitat, amb una vamp
gunes de les seves produccions, per damunt 	 un xic maniatica.
de tot, l'originalitat personalissima dels te- Precisament perque es tracta d'un film
mes que ens ofereix, tot contribueix a donar de categoria hem cregut que no podiem
al nom i a l'obra de G. W. Pabst la virtut passar per alt !es remarques precedents ;
d'interessar el public cultivat que segueix 	 i ara, parlant del film en tant que film,
amb passi6 les vicissituds del cinema. Una oirem el que aquests dies diu tothom que
estrena de Pabst, doncs, mobilitza, podriem 	 el veu que es admirablement ben fet i
dir, els devots del cinema i obliga la critica 	 que &ma la mesura del talent de Pabst.
a donar una certa dimensi6 material a la	 Un exit, el ritme. El film marxa amb
seva tasca, per tal de justificar davant del 	 un moviment constant, sense entrebancar-se

La mare i els pares d'Antinea

pdblic la serietat de la professiO. Parlem	 mai, pere tambe sense precipitar-se. Agues-
dancs de L'Atlantida, el nou espectacle cons- to persistencia en el moviment, que sem-
truit per l'autor de Quatre d'infanteria, 	 bla que hauria de donar-nos una impressia,

Exotisme i documental, atmosfera de mis- de manotonia, es al contrari el que explica
teri i esperit d'aventura, freqiiencia de pa-	 l'extraordinaria impressi6 de fatalitat que
roxismes emotius, un escenari grandies i &ma el descabdellament dels fets,
molt fatogenic — el desert —, una arquitec- Pabst ha fet un estudi definitiu de les
tura i una indumentaria plenes de pintoresc, hums i de les ombres. Tot el film sembla
G. W. Pabst trobava en L'Atlantida, la gravitar entorn d'una preocupact6 de plus_
histeria inventada per Pierre Benoit, una	 tica fotogenica i emotiva. L'autor juga ad_
materia rica i diversa que havia de perme- mirablement amb els elements materials i
tre-li fer una tasca	 i portar-lo a un	 sobretot amb el gran escenari natural que
resultat brillant. A nosaltres no pot impor-	 li procura el desert. Treballa amb grans
tar-nos sin6 el resultat, el film de Pabst, espais. Els camells, la indumentaria dels
independentment de tota consideraci6 sabre indigenes, els exotics motius arquitectamics
la seva Hack:. literaria ; diguem aleshores del •pais d'Antinea, tot es materia de pri-
que la histe■ria que l'autor del film ens pro-	 mera qualitat. L'ofici es dominat d'una ma-
posa no pot coinvencernos. Hi ha manca 	 nera perfecta, l'ofici de l'animador d'imat-
de cohesie. entre les intentions i els fets, 	 ges, i el so es emprat sempre a temps.
entre l'atmosfera, ]'esperit del film i ranee- Per exemple, servint d'enllac entre les es_
data concreta que es realitza amb els inter- cones, o be ,assegurant Ia continuitat en els
prets. No es que trobem Paneodota inver- instants d'ombra total.
semblant, sin6 el contrari, es que la trobem 	 Un dels episodis mes reeixits es el de
massa normal ; posat en ulna trajecteria de 	 Paris, 19m. Aquelles escenes amb Florelle
misteri i d'extraordinari, l'autor es queda 	 i Sokoloff en un music-hall parisenc, in-
a mig cams. Si Antinea no es la darrera terrompent d'una manera brusca la narraciO
reina de l'Atlantida, el continent desapare.. 	 africana, son alguna cosa que fa un efecte
gut' de que, parlein els veils autors, si Anti- 	 sorprenent. Es un canvi tan brusc de tempo
nea no es una deessa entre els mortals, si 	 i d'ambient, que .causa una gran sorpresa.
Antinea no es sine, la filla d'una cupletista	 Al final la tempesta al desert es forca reel-
d'un cabaret parisenc, a que ve tanta esce- xida, i quan s'ha acabat heu de convenir
nografia, tant emfasi? 	 que, a desgrat de la inconsistencia de la

	

Els protaganistes marxen desert endins, 	 histbria, una impressi6 estranya, nova, us
arriben al Hoggar si no de grat per forca.	 ha envalt lentament, efecte de l'art de
Tot, per la magia de Pabst, te Tenets del 	 Pabst, capac, adhug partint d'una base tan
misteri, del desconegut, del deliri, i heus 	 feble, d'arribar a trobar un accent de poe-
aci que al final d'aquesta emocionant aven-	 sia, poesia d'ordre estrictament cinematica.
tura hi ha una noia de Paris! Hom espera	 Pabst es un creador i es ell l'autor
perdre peu i trobar-se de cop i volta en un	 lantida film, i costa de pensar el que podria
domini de magia. I Pabst sembla obsessio_ 	 esser tot aixO fora del cinema, tant la cosa
nat per aquest motiu. La oerimOnia fume- 	 i l'expressiO hi son indissolubles.
bre, el silonci dels habitants del Hoggar,	 Alexandre Arnoux, el conegut critic de
Ia immensitat del desert que sembla cloure cinema, ha treballat en 1'adaptaci6 cinema-
la terra aquella dins un secret inviolable,	 tografica de la novella de Benoit. El dialeg
la bellesa freda, el gest hieratic de Brigitte es sense preocupacions de literatura. El film
Helm, els corredors interminables que corn dura exactament una hora trenta cinc mi-
laberint sense sortida guarden Antinea de nuts ; cal remarcar-ho, perque significa, ate-
la mirada dels mortals, tot contribueix a 	 nent a la complexitat del motiu, un esforc
crear una pregona impressi6 d'extraordinari,	 de condensaciO, i camstatem que aquest es-
que l'anecdota, corn deiem, es cuida de des-	 fore no perjudica per res la claredat i el
mentir a cada pas. Haurfem volgut creure moviment del film.
en l'Atlantida, hauriem volgut veure el ci- PALAUJ.
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Cinema amateur EN TORN D'UNA ESTRENA

L'opereta al cinemaSi per cinema amateur entenguessim un
film que sols es diferencies dels altres pel
fer d resser realitzat per aficionats, no ens
tindria cap mena d'interes, i una cosa igual L'opereta cinematografica esta a l'ordre nificaci6 concreta. I la gent s'hi embala_
passaria a tots els cineastes que es preocu- del dia. Sam els productors alemanys que deix i la mUsica fa sempre Ia propaganda
pen d'una manera seriosa de donar vida a ara dediquen a aquest genere una atenciO del film, justa manera de pagar un tribut
:a cinematografia amateur a casa nostra. 	 preferent. Aixi ens trobem que enguany, de gratitud.

El cinema pur, el que enter Chomette per Gunter Stapenhorst, productor independent
cinema pur, pot esser incles dins el ci 	

Podriem parlar de Popereta referint-nos
nema de la Ufa, presenta ell sal fins a cinc co- a un cas concret, el cas de Ronny que es

amateur ; tots els assaigs fets pels avant- medics musicals, entre les quals Ronny, la darrera que hem vist. Ronny es dirigida
guardistes i totes les temptatives inexhibi- que hem pogut veure aquests dies. Horn per Reinold Sohunzel. Hi ha tot el que in_
hiesen els cinemes publics entren de pie podra veure aquesta ratxa d'operetes' amb defectiblement devem trobar en tota °pe-
en la categoria amateur.	 Ines o menys entusiasme, pet-6 el que po- 	 reta que respecti les regles del jot. Els

El film amateur no deu mai evitar un dem dir es que aquesta moda ha de pre_ americans, que no han sabut mai res dels
problema per diffcil que sigui, no ha de	 ocupar tot aquell que' s'interessa pels des-	 protocols, ni d'aquesta badoqueria d'alguna
cercar una altra manera en la qual s'estal- 	 tins del cinema.	 gent de per aqui, pels galons i per tot el
vii de trobar la soluci6 ; ho ha de resoldre
d'una manera o altra, i ]favors aquest ci-
nema es converteix en element dtil, vital i
renovador en el seu art. En un mot, no ha
de dependre de ning6, sols d'ell mateix. Dir
tot aixb pot semblar que volem dir que sols
incloem dins el cinema amateur aquells films
en els quals s'ha tingut una preocupaci6
constant de trobar angles mes o menys
nous, ritmes desgavellats i tot el que pot
portar el desvarieig de la novetat. No ; vo-
lem dir que no n'ha de fugir, pere sempre
que aquestes aplicacions siguin una cosa
racional. Per exemple, Alleluia, de King
Vidor, es un film que podriem incloure dins
el cinema amateur. De pellicules com Alle-
luia es indubtable que altres directors en
farien, peril) aquests luxes sols es poden per_
metre a senyors que hagin fet guanyar prou
diners perque en llencin en disbauxes d'a-
questa mena.	 :::
De la manera que hem dit es com ente- 

nem, nosaltres, el cinema amateur. L'ama-
teur es aquell que, d'un art del qual es
destre, no en treu cap profit material ; per
tant, el senyor que te una camera i realitza
films, es un amateur ; per6 ens podem tro_
bar que en molts casos aquest senyor no
faci cinema amateur. Se'ns ha dit que es
impossible que els amateurs, o sigui els
amants del cinema sense mires comercials,
realitzin cap producciO d'envergadura. Doncs
be, a aixe hem d'anar, a fer que els ama-
teurs aIllats s'agrupin, i que amb Pesforc
de tots tinguin al seu abast els mitjans que
facin possible la realitzaci6.

No hem d'esperar, pere, que els amateurs
un cop organitzats ens exhibeixin produc- 	 Quan l'adveniment del sonar, la inserci6 que fa referencia a- les altes esferes, han
dons en les quals s'hagin gastat milers de de cancans en els films va esser la primera estat sempre incapacos de compendre l'es-
pessetes. No ; hem de voler que ens donin etapa en la marxa progressiva de la nova perit de L'opereta autentica. Han fet cantar
cinema. Pel cineasta tant valor tindra aquell modalitat cinematografica. Es l'epoca d'or un chor de cow-boys com podien imaginar
film realitzat per l'amateur sal i amb els pels compositors i de Hollywood comencen un duetto entre un policeman i un gangs-
seus units mitjans, per6 que estigui b e ,	 a trametre'ns comedies musicals que tenen	 ter. Els alemanys resten en canvi fidels a
com el film que hagi costat molts diners.	 mes de music-hall que d'opereta previa- la tradicid. Se n'emancipen de tant en tant,

Un professional pot realitzar films ama- went <Eta, Arguments d'una inenarrable esta aixe en l'ordre del temps, pert) hi
teurs, si es despulla de tots els prejudicis ; 	 puerilitat serveixen de pretext, de fil con- 	 retort-len constantment.
aixi ens demostrara el «que ell faria» i el ductor a una desfilada d'escenes espectacu- 	 Hi ha en Ronny un parell de cancans
que enten cam a cinema.	 lars, que s'imposen per la secincciO d'un d'amor que es repeteixen diverses vegades,

Avui, que la cinematografia comenca a fox o pel prestigi d'un estol de girls gra- a fi i efecte que el public se les endugui a
tenir la seva histeria, veiem que molts ama_ closes i perfectes. Timiclament, de mica en	 la memória ; unes quantes escenes d'una
teurs s'han passat al camp professional i 	 mica, la camera guanya mobilitat i lluita	 sumptuositat grandiosa, escenes que infal-
que ban realitzat magnifies films comercials, 	 per emancipar l'espectacle de tota reminis-	 liblement fan gran efecte damunt les per-
t es que aquests cineastes no van comen- cencia escenica i el progres envers Ia cons- sones sensibles, sobretot a l'ordre de les
car a filmar amb l'Unic propOsit de deixar titucieo del nou espectacle es visible pas a dimensions ; una dona deliciosa, es Kathe
eclipsada restrella preferida o les cases pro- pas, quan heus ao que a Hollywood re- de Nagy, i una pila de moments de franca
ductores de Hollywood, sine, que van co- nuncien bruscament a aquest genere per comicitat, aconseguida no sempre per un
mencar fent cinema, i quan el van coneixer decantar-se exclusivament vers el dialeg, 	 sentiment de gracia, sin6 mes aviat per
a fans, quan s lhavien atrevit a totes les 	 el cinema parlat.	 un sentit del grotese.
audacies, llavors, aprofitant una avinentesa, 	 L'alianca pactada entre Chevalier i Lu- 	 L'espectacle es simpatic perque no re-
creaven pellicules comercials bones. El cas	 bitsch, el mateix que l'espectacle que ara	 corre per res als mitjans facils que tant
Rene Clair ens ho clemostra : les seves pel- passen al Femina i que capitaneja Eddie dispensen de tenir enginy. No hi ha doncs
licules del comencament poden situar-se dins 	 Cantor, son fets isolats dintre la producci6 	 ni escenes picants, ni deshabilles, ni tan
la cinematografia amateur. Dins de casa americnaa d'avui. En canvi son assumptes sols Willy Fritsch es posa d'uniforme mi-
nostra, amb' la volada que sembla iniciar- 	 que dintre la producciO alemanya estan, 	 litar, cosa que es quasi inconcebible.
se en cinema amateur, podrem orear una corn deiem, a l'ordre del dia i corn, d'.altra 	 Veurem quins seran els destins de 1'o-
cinematografia nacional que, corn deia banda, es veura prou aquesta temporada pereta cinematografica. Guardem-nos de

'Tamar nostre amic, el critic Angel Ferran, «to- que ara comenca. 	 pronastics. Es veritat que fer-se
.terra»apeasdequi L'Europa central es el pais de ropereta cantant en el cinema sera sempre una cosa

Amb la naixenca de l'Associaci6 de Ci- autentica. Els alemanys l'han de sentir coin que fara riure, pere els limits del genere
nema Amateur. la realitzaci6 de cinema una cosa genulnament prOpia, i aixi veiem no son pas rigids, i de la collaboraci6 entre
amateur sera un fet a Catalunya. L'objec- una manca tan important corn la Ufa, whir les imatges i les cancans poden sortir coses
tiu de l'Associaci6 es prou definit perque 	 a la capdavantera de tot el que significava 	 tan suculents com El miliO i Visca la lli-
hi tinguem totes les esperances. 	 inquietud i anticipacie, Hangar-se avui de- 	 bertat, prototipus al nostre entendre de la

Abans d'acabar, ho volem repetir, en as- cididament a batre el cinema america en veritable opereta cinematografica.
seure'ns davant la pantalla, no tindrem en	 el terreny de Ia comedia musical. I l'exit	 J. P.
compte ni les despeses, per grosses o peti- del public afalaga aquesta orientaci6. Du-
tes que siguin, ni els elements, ni si el film	 rara molt aquesta complaenca de Ia gent?	 	
que anem a veure ha estat realitzat indivi- 	 Pensem que en el Ions aquestes operetes
dualment o en grup, ni si es dels passos 9.5, 	 son terriblement monatones. Podriem dir
i6 o 36 mm. ; sols que-amen a veure una que la mUsica es el que canvia, que la

sempre
que han volgut els seus autors, perque po- litars, sabres i trompetes, el protocol, el 	 1Principal Palacepellicula que ha estat feta de la manera	 lletra semp	 es la mateixa. Parades mi-

den prescindir de les exigencies de tots els princep, la nova Pompadour i Ia nova Du
publics.	 Barry, com vulgueu, i sempre la mateixa

Pere.SARSANEDAS histeria. Per la mUsica, la mUsica lieu-
A. gera i facilment sentimental, salva l'espec-

	

tacle i captiva el public. Per pert que avui	 Cine Paris
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el fox. Pei cinema, els alemanys defensen

E i propaguen la seva mUsica nacional i els

cussi6 del jazz america.
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Seria molt interessant insistir sabre ]''exit	 DILLU
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11: Cultura Films 1 retes. A la gent li plau coder donar una
significaci6 concreta a la mUsica, i en el
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E	 IIII PRESENTA F.: 
cinema aquella mUsica no sols enclou una
lletra, sine tambe una situaciO, una situaci6

E=	
d'ordre sentimental. Aquella mUsica adqui_
reix d'aquest fet una gran Puixanca emo-

1	 tiva damunt els corn tenures i les persones
facilment sentimentals. I despres, aquella=	 ..

_ mUsica s'emancipa dels cinemes, es planta....
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EL TENIENTE SEDUCTOR
TARATATA.—Marxa 	
DESAYUNO AMOROSO.—Foxtrot

LINGERIE-JAll.—Foxtrot 	
EL ENCANTO DE UN VALS.—Vals .

Orq. Blue Star Jazz

AE. 3879

Orq. Demon's Jazz

AE. 3880

DA. 1266

• RONNY
MARCHA DE PERUSA.—Marxa .
MAS VALE Ast—Slow-foxtrot . • Orq. Marek Weber

AE. 4090

Lo QUE SORAMOS.—Vats. 	
ERES ENCANTADORA.—Slow-foxtrot . 	

Orq. Marek Weber
AE. 4091

• IL EST CHARMANT
HABLANDO DE PARIS.—Foxtrot . . • Orq. Demon's JazzLA BIGUINE.—Rumba-foxtrot . . . .

AE. 3931

Es MUY SIMPATICO.—Vals 	  Carmen Navascues
HAY QUE CUIDAR OTRAS COSAS . 	 C. Navascues y Ti-

no Folgar
AE. 3933

MOSICA CELESTIAL.—Vals 	
QUE BELLA ES LA N'IDA !--,Marxa . Orq. Marek Weber

AE. 3936

MIRABDR,	 9

SOBRE ELS ARGUMENTS DE PEL'LICULA	 AL MARGE DE LA TEMPORADA

	Per que, corn rites va, mes es desinteres-	 un drama de la Garbo o la Dietrich, i, si 	 extraordinaria ; en Beau Geste 1'acci6 es	 Resseguint a consciencia les diverses eta-
sen els infants del cinema? Els productors	 garbelleu amb un minimum de severitat, 	 sostenia damunt un sol element : l'amor 	 pes evolutives per les quals ha passat el
americans comencen a plantejar-se, amb	 us quedara ben poca cosa per deixar veure fraternal, i en Sorrell & Son era l'afecte de cinema, ens adonarern de la intensitat amb
una certa angtinia, aquesta pregunta, a 	 als infants. Potser horn dirã que els menuts pare i fill el que mantenia viu Pinter-es fins que les ha viscut. Amb la vintena d'anys
primer cop d'ull innocent. 	 no hi fan cap falta, a les sales d'especta- al punyent final. Es que el cinema senor que ha romas mut, el cinema ha resseguit

	

Qui no ha sentit trepidar d'entusiasme	 des. Es molt possible, pert) a ben segur no pot trobar, igualment, fora del mobil 	 ulna trajecteria sencera. Ha nascut, ha vis-
el public de l'Iris-Park, per exemple, da- 	 que el digui aixO va esser, tota la seva	 amor6s, d'altres temes prou humans i no 	 cut i ha mart. Ha sofert les seves crisis
vant les proeses de Polo, de Tom Mix, de infa.ntesa, un assidu concurrent del Kur- tan embafadors? 	 i els seus instants de ressorgiment i es-
William Duncan o d'un altre qualsevol d'a- 	 plendor. Es a dir, tot un proces amb els
quells herois oblidats, un dia popularissims,	 seus ails i baixos, un joc complet de reac-
de les super-serial en divuit episodic que,	 dons. S6n aquestes irregullaritats del cinema
tot i llur absurditat irritant i llur argumen- 	 mut en la seva vida breu, les que ham
taci6 poca-solta, deixaven en un Ill ]'anima 	 fornit el magnffic conjunt d'experiencies,
del tendre espectador amb la imatge obses-	 fvque el cinema senor ha rebut corn una he-
sionant de Pheroina estesa damuint dels 	 rencia preciosa. Un conjunt de caracterfsti-
rails d'un tren a tota marxa, o de la ma	 ques que han donat a l'art de la llum i de
traidora que anava a escanyar el confiat ga_ 	 les ombres aquella complexitat arquetipus
Ian, no pot arribar a veure tot l'encfs que 	 de totes les manifestacions del segle xx.
ha perdut el cinema damunt l'esperit dels 	 Remarquem, pert), el sentit ,pragmatista
infants. Avui dia el cinema america, arub 	 i de cara a la tecnica que ha guiat el ci-
l'adveniment dels talkies, s'ha enfonsat fins	 nema a traves de les époques de la seva
al coil en la mar llefiscosa dels conflictes	 1	 evoluci6 progressiva. Mentre la generalitat
conjuga:s, del menage a trois i els divorcis,	 de les arts han arribat a cristallizar-se en
amb	

trenovadora, despres d'haver constittn

	

tot el seguici .de literatura putrefacta, 	 -una direcci6 determinada o en una tenden
'feta de topics i de sentimentalismes retire_ cia renova
guts, que eren les caracterfstiques del tea-el tema d'una literatura copiosa, el cinema,
tre frances de primeries de segle. Quan el	 dtben altrament, ha basat els setts passos

desenvolupatoris en un progres estrictamentcinema italic va comencar a embo:icar-se
amb el teatre i va voter dinamitzar Sardou,	 tecnic, estrany al public, que mes tard ha
o D'Annunzio, o Bataille, va introduir en la	 hagut de repercutir a ]'exterior, pert) sempre
seva prosperitat els germens virulents que 	 emancipat de la bibliografia i obeint tan
Phavien de matar. Ulna alenada de vent 	 solament a les caracteristiques de vitalitat
fresc do '..es planes del Far West va ender- es.que li so

	

 per sempre Ines les deliqUescen.cies	 Aquest 
On

divorci existent entre el cinema i
de la Borelli o les agonies de la Bertini. 	 les altres arts — que no prove d'altra cosa
I el cinema america, amb totes les seves	 que de la major o menor intensitat de les
caracterfstiques primitives d'ingenultat, di- 	 relacions que, corn a expressions d'art, sos-
namisme, escenaris naturals i faules sense

	

	 tonen amb llurs tecniques respectives — es
orige.n d'una dualitat de procediments crf-cap complicaci6 ni cap element terbol, va

triomfar a tot el men. L'optimisme ianqui, 	 tics. Aixi corn en .pintura, posem per cas,

	

Douglas	 un critic no esbrinara el sentit artistic (Punaamb el seu genuf representant,	 ouglas ;
la ingenuitat de les seves histories d'amor, 	 Greta Garbo i Conrad Nagel	 obra sense la coneixenca previa dels mitjans

tecnics, en cinema son ben poques les ve_amb tot un rengle de noies rosses que pot
representar Mary Pickford ; la immensitat	 gades que el critic va guiat a examinar el
dels seus escenaris naturals, amb els cow-	 saal o del Palace Cine, o de la' Sala Merce. 	 La soluci6 la &Lien haver vist prou els	 film corn a expressi6 d'art alhora que corn
boys que Bill Hart iniciava ; la violencia	 Tarkington, que al capdavall es l'autor	 cineastes russos : vegeu el dinamisme i els 	 a engranatge tecnic complicat. Nomes al-
de les baralles i les lluites amb pell-roges 	 de Scaramouche, oreu que les, pellfeules 	 escenaris naturals de Tempesta a l'Asia-	 guns ho Ilan aconseguit, despres de molt!
o bandits condernnats per enday.a.nt al fra- evocadores d'epoques preterites exercien tam-	 vegeu la sebria exaltaci6 de Ia noblesa del
cas : tots aquests elements primaris van	 be una especial atraccia, damunt les ima-	 treball d'El Cana de la Vida ; vegeu, a des_
guanyar-se Padihesi6 unanime dels infants,	 ginacions infantils. No crec que valgui gais-e	 pit de l'esperit proselitista que desvia la pu_
i, a Ia llarga, de tot el men. No recordeu	 la pena d'enyorar les llicons d'histeria dels	 resa de l'obra d'art, totes les rea:itzacions
que van passar uns quants anys fins que films americans, pert) en canvi crec que la d'un 'Eisenstein. Tambe un Rene Clair ha
«les persones grans» van comencar a dollar 	 salvaci6 del cinema hauria d'esser en :a	 sabut trobar, al-lab Le Million i A nous la li-
alguna importancia al barret fort de Cha-	 tornada a l'aire lliure. Menys decorats sump- 	 bertO!, un cami hen diferent, i tanmateix
plin?	 tuosos, menys exhibicions d'abracades i pe-	 ple de resultats prometedors ; sabran apen-

	

Booth Tarkington, el popular novellista 	 tons, i una mica mes de naturalesa, de Hui- dre'n la Ili•el els productors americans?
_ america, denunciava Ia tara en un recent	 tes, de movirnent.	 Perque, dintre la grandesa desrnesurada

article : hi ha un exces d'amor a les, pellicu- 	 Oavant la monotonia actual dels argu- que ha arribat a assolir la producci6 cine-
les. I l'amor, a les taules corn a la pan-	 ments cinematografics, ara se m'acut l'obra	 matografica ianqui i que ha dut la Ines
talla, s'ha d'esbravar- en paraules, en per- d'un excellent director, a qui el cinema so- jove de les arts a una maduresa perillosa,
judici de l'acci6. On trobeu, ara, el dina- nor sembla haver fat fracassar : Herbert horn pot trobar ja uns simptomes evidents
mismo dels films americans? Unicament 13renon. Tres films magnifies que produf te- de putrefacci6. Molts critics independents han
a les pellicules de gangsters, i aquestes, en Men cadascU un interes props, llunya i in- comencat a assenyalar-ho. I un altre dia
general, no son pas un espectacle massa dependent en absolut de l s rnotius erbtics que em vagary de comontar un llibre d'Erehn-
apropiat per als infants. Es clar que tam- avui omplen el noranta per cent de les pel- burg, que es un pamflet implacable, pert)
Poe cap pare no oreura indicadissim dur licules. En Peter Pan, I element meravellds	 pie de veritats.
una criatura de I menys de dotze anys a veure i el grotesc eren conjugats amb aria gracia 	 RAFAEL TASIS I MARCA

Els mes bells fragments de les pellicules d exit es troben
impressionats en discos de

LA VOZ DE SU AMO
• UNA HORA CONTIGO
SIEMPRE SEREMOS NOVIOS.—Vals . . Orq. Jack Denny
UNA HORA CONTIGO.—Foxtrot . . . . Orq. Ambrose

	

AE. 4055	 EL AMOR EN LA MARINA.—One-step . Orq. Lewis Ruth corn	 CUANDO BAILO CONTIGO.—Vats . .
• Orq. Lewis RuthUNA NOCHE EN MONTE-CARLO.—Tango. Orq. Marek Weber	 NADA SK DE TI.—Foxtrot 	

UNA HORA CONTIGO 	 	 AE. 3937 	AE. 3792Jeanette McDonald
SIEMPRE SEREMOS NOVIOS 	

	

AE. 4057	 0 EL CONGRESO SE DIVIERTE 	 •
QU'AUR1EZ-VOUS FAIT ? 	 	 chevalierevaChceiaurM	

EL TRIO DE LA BENCINA
OH ! CETTE MITZI 	 	 VIVIR, REIR Y AMAR.—Vals . . .

	

AE. 4059	 UNA VEZ PARA SIEMPRE.—Foxtrot . : Org. New Mayfair	 HACIA EL EDE-N.—Foxtrot 	
Org, Marek Weber

3935AE.
CARTAS DE AMOR.—Foxtrot . . 	 .AE

DAME TU MANO.—Canc6-fox . . . • Jose Mojica
MI ULTIMO AMOR. 	 Canc6 .

Un enfit de passió en els film Aspectes de la critica
de treball, i no cal dir les dificultats que
encara han de superar i el rise constant
a que s'exposen !

La primera causa de tot aixe, i tambe la
Ines important, es pressuposada per la na-
turalesa intrinseca del cinema, el qual no

admet la personalitat Unica i exclusiva, sine
que li cal sempre la collaboraci6. Seguint
el cas practic de la pintura, una obra d'un
pintor sera l'expressi6 d'una personalitat,
sense interferencres de cap mena per part
de ningti. Es la recomanaci6 de Max Ja-
cob : «expresseu-vas amb les paraules que
us son prOpies». Igualment podrfem dir de
l'escultura, de la poesia, de la mUsica (en
aquestes dues branques darreres, a'obra d'art
roman en un estat latent i Unicament reviu
en la lectura o en el recital), i adhuc de
Parquitectura (on no hi ha collaboraci6, corn
podria semblar al primer cop d'ull, sine su-
bordinaci6, puix que ]'anima de la cons-
tru.cci6 es Parquitecte, tant des del punt
de vista plastic corn teonic), etc.

El cinema, en canvi, es caracteritza per
una major complexitat (director, operador,
revisor artistic, autor de Ia tra uma, els pin-
tors i decoradors, arquitectes i enginyers, els
autors de l'acompanyament musical, els tee_
nics en el muntatge de les slums, etc.).
Amb tot i suposar que hi hagi una tenica
que s'imposi i doni una unitat al film (ge-
neralment la del director), son molts i ya-
riats els aspectes des d'on poder-lo comen-
tar. No cal dir que aixo afeixuga notable-
ment Ala tasca del critic, al quad ii resulta
dificilissim d'abastar-los tots amb una iden-
tica autoritat i amb un mateix relleu.

Heus ad un punt de vista que della a la
critica del cinema un caracter ben distint a
la de tota la resta de les arts. Els Motius
els haurem d'anar a cercar en aquella corn-
p:exitat caracteristica del segle actual, a que
ens referfem en comencar, Ia qua( haura
recaigut plenament en el cinema, que, tal
corn ha dit algun oronista transcendental,
•n'es fill predilecte, n'es •'expressi6 viva...

J. AMAT' I PINIELtLA

NUESTRO CINEMA
Quaderns internationals de valoritzaciô cinematografica, publicats per

JUAN PIQUERAS. — 7; rue Broca, Paris

Revista de critica autenticament independent. La primera
que ha reconegut i estudia les possibilitats orientadores
del valor social del cinema. La mes ben presentada

Subscripcia. anual (12 rnumeros) : DEU pessetes

• BOMBAS EN MONTE - CARLO
	 • EL FAVORITO DE LA GUARDIA

E MI ULTIMO AMOR AE. 3819

• DOS CORAZONES Y UN LATIDO
SE- MI CAMARADA.—Marxa Six-Eight. .
DOS ENAMORADOS.—Vats 	  Orq. Marek Weber

AE. 4056

• LA REINA DRAGA
PARAIS0.—Vats 	  Orq. Leo Reisman
AMOR VENDIDO.—Fox (no pertany al Orq. Waring's Pen-

film) 	 	 nsylvanians
AE. 4105

• UN LOCO DE VERANO
AGACHATE HERMANA.—Foxtrot . . . Orq. Leo Reisman
ELLA VALE MAS QUE EL OR0.—Foxtrot. Orq. Gus Arnheim

AE. 4100

YES, YES, MY BABY SAYS «YES».—Fox. Orq. Ambrose
NOCHE CELESTIAL.—Vals de la pellicu-

la «Una noche celestial» . . . . Orq. Leo Reisman
AE. 4101

EN PARLANT UN PEU DE PARIS .	 	 Gustave NelsonHISTOIRE DE VOIR 	
AE. 4076

• EL TENIENTE DEL AMOR
I CAMARADA, SOMOS LA JUVENTUD ! — Orq. Sinf6nica y de

Marxa 	 	 Jazz de Robert
SOMOS BUENOS AMIGOS.—Foxtrot . 	 	 Stolz

AE. 3949

• LAS ALEGRES CHICAS DE VIENA
LA CANCI6N DEL PADRE 	  Mary Isaura
QUIERO A UNA RUBIA 	  Vicente Sim6n

AE. 3903

LA CANCI6N DEL PADRE.—Vals . .
QUIERO A UNA RUBIA.—Vals . . . • Orq. Lewis Ruth

AE. 3902



Els com.encos del cinea	 Barcelona 
la romana, tot plegat, en el floc mes sal-
vatge de la selva africana, i a la qual
salvaven, exposant la seva pell preciosa,
uns qcac

uesa, 
dors

canana
de feres

eacador
amb sa

de
lakof

conills
i cadges

blan 
delta, i revolver de fer comedia, esparverant

estrangeres, sorgiren els primers productors 	 dotze pellicules. Una d'elles, Lucha de co..	 Bizet, pere que es molt mes pintoresca i 	 els tres ikons que la voltaven, que eren

	

i interprets .autectons. Anaven a les pal- razones, de 1,o8o metres, fou impressionada divertida que no aquella. Nomes hem de	 Ilogats al Parc i un dels quals quedava
pentes ; treballaven amb aparells absurds, 	 en un dia !	 dir que en aquesta hi representava un paper 	 mort a l'escena, dic, a la selva, a conse-
i ma:ncats, gairebe en absolut, de moneda ; 	 Tot aixe vol dir que a Barcelona no important En TOT Deseures.	 quencia dels frets engegats pels cacadors
pere tanmateix feien pellicules! 	 volen Esser menys que a Paris. Ens pren	 Un amor de pescadora, enter,nidor. Una	 i perque des d'un red), d'on era impossible

	

Anoteu. L'any 1895 els germans Lumiere la febrada i surten els empresaris, els ca_ 	 Justicia de Felipe II, que, en aquell temps, 	 veure'l, un domador el tenia ben agafat
patenten el seu invent a Franca. Dancs	 pitalistes, els operadors i els interprets de	 fou una pellicula sensational, «de arteo, 	 pel coll.
be. Surt el noranta sis un catala de tras- 	 les cantonades, amb la mateixa abundancia 	 amb uns reis i uns nobles deliciosos, que 	 Tot aquest drama africa es descabdellava
canto, En Fructues Salabert, amb dues pet- 	 que neixen els rovellons al bosc despres no hem tingut la sort de veure projectar 	 a la barraca de vidres del career de Cray-
licules : La sortida del pdblic de l'esglesia 	 d'unes pluges abundants. 	 i ens sap molt greu ; per() de la qual hem 	 winckel ; l'actor encarregat del paper de

	

tingut ocasi6 de veure unes fotografies des- 	 salvador de la criatura donava mostres

	

colorides, que son millors que els cromos	 d'heroisme en salvar-la i es Iliurava de les,

	

de la xocolata. En aquesta pellicula sorti 	 urpes del flee saltant una finestra. Imagi-
tambe En Tor.	 neu-vos si devia esser aute,ntic, el realisme

	

Una Magda de fantasia, completarne,nt	 africa d'aquesta pellicula.

	

flamenca, amb escenes de taros, Pargument 	 I no deixeu de comptar amb Barcelona
y sus misterios i Fuerza y Nobleza. El pro-de la qual es redactat en castella que no

hi ha mes que mirar. No manquen, en tagonista era el boxador Jack Johnson, se-
aquesta Magda, Peseena de les ganivetades cundat per PArdevol. A Fuerza y Nobleza,
a la tavenna, la del brindis a la placa, la Johnson agafava amb una ma els homes

	

del pet6 al brag, castis, propi de la flamen-	 de dalt d'un baled, els col•ocava a terra

caixonet de pans,es.

	

	
davant seu ; obria la Boca, els mostrava
aquella seva dentadura enorme, tan Blanca,

queria de litografia de caixa de tabac o de

	

Una Tierra, de los naranjos, que sembla	 i aquests, que ja es v,eien la mossegada

	

una segona edici6, un xic conregida, de	 segura, es posaven a cOrrer, esperitats ; i

	

la sarsuela El Puna () de Rosas, pere que	 aixi successivament,

	

passa a Valencia. A notar que Pargument	 De totes, la que va tenir mes exit de

	

era d'En Casimir Giralt, l'avui ex-conseller	 recaptaci6 1 de pintoresc fou Barcelona y
de finances de la Generalitat. 	 sus misterios. Treta de la novella de PAI-

Un Diego Corrientes, i una Chavala, in- tadill. La pellicula assail una intensitat me_
terpretada per actors de sarsuela i ex-actors lodramatica que vorejava el grotesc. Hi ha-
de la pantomima —Tormo, Pepe Alfonso, via de tot i forgo. Sang i fetge, moneda

	

Argelagues, etc. —, que obtingueren ales- 	 falsa, robatoris, crims ; el tot degudament

	

hores molt exit. En la primera, que es	 corregit i exagerat.

	

una sorprendente ejecucion escenica — mag-	
Un dels personatges mes destacats d'a-

pren
suposa feta a l'aire lliure, horn anunciava

	

rnifico cartel a cuatro tintas, metraje de 	
questa pellicula era PArgelagues — actor de

	

1,225 metros —, i en la segona, que era,	
pantomima i de teatre, alhora que rdgisseur

segons diu el	 grama, una joya fotogra-	
i director, molt entes, avui injustament

pro 

	

fica, s'exhibien unes caprichosas cascadas	
oblidat de les empreses, que no es recor-

1 unas gigantescas crestas de abruptas den o no es volen recordar de la seva his_
Bastin una barraca de vidres al canerteria artistica ni dels merits contrets corn

CHAVALA llamarti poderosamente la aten- 
a actor de pellicules —, el qual hi repre-rocas.de Craywinckel. Sera e1 studio. Hi encabim

	

ciOn por sus Bien acertados escenarios y 	
sentava vent papers diferents 1 tots ells cons-

ones	 antes bambolines, uns ,bastidors,
unes palmeres, u,n parch de secols, uns te-
Ions	 fans	 la, galanura del asunto. 	

cienciosament.

I	 de f	 en bastant bon estat. La ma-	 Heus ac{ una nista de les Ultimes crea- 	
Barcelona y sus misterios fou la mes

quin.a la poseur en un angle ; no fora nosa. 	
important entre totes les que es filmaren

MAGDA, drama pasional en tres actor,	
aleshores. Encara se'n parla avui. Els ac-

Qua,nt als interprets, els anirem a buscar	
dons:

a les taules de dins del Cafe iEspanyol, on 	 ROSALINDA, drama sentimental en tres 
tors pogueren fer-se la ill 

uns 
en filmar-la,

n'hi ha un stock abundant, que passes Pure- actos.	
que comencaven a esser uns actors de cine

tona jugant al &main° o recordant els seus	
nordamericans. Fins aleshores havien anat

exits de mimic .al Soriano o a l'Arnau, 	
a pen. Ara pujaven a cavall, encara que no

esperant quo caigui una contracts del sostre. 	 NATURALES : 	 sabessin gaire de muntar o no en sabessin

Aquests
,
	son els . bons. Si se'n necessiten	

gens. No venia d'aqui. S'havia de muntar

mes, allargant-se fins a la Rambla s'ar- ragoza,
	 Valencia, Oporto (Portugal), Za- i es muntava. Que podia ocerrer? Que Pac-

repleguen actors de sarsuela que no tre- 	
etc.	 tor fos engegat pel cavall, no massa con-goza, 

ballen.	
forme amb la poca traca del de dalt? Domes

	

I Pargument? No hi haviem pensat. L'o- :eAsnnCO	 es queia i en paus. I horn s'alcava amb

perador ja es troba a punt de funcionar. 	 Dona Laura y sus pretendientes,	
la ma desllorigada o el brag mig esquer-

	

la ma posada a la maneta de Paparell 	
dat... que es el que li va succeir al citat

Te 
i ara resulta que no haviem pensat en l'ar- DE ACTUALIDAD :	

Argelagues, en aquesta pellicula. Hague, a

gument. Cal engiponar-lo, clones, a ccome_ 	
conseqUencia de la caiguda, d'impressionar

C 
Machicha brasilefla y Tango argentine	 pore

	 escenes amb el brag embenat,
,cuita.

S	 ax

	

'estableix entre tots una collaboraci6 	 En preparation : Asuntos dramaticos, sen- pere 
les impressiona i li sortiren de pri_

m
tacita i apressada. D'aquesta collaboraci6	 timentales y comedian de sensation. 	 Aquest

 Si ie no es fer pellicules, ni mai.

neixen uns arguments inefables, inspirits 	
Aquest actor quo en el ram de pellfcules

	

Afegir a aquesta llista una altra pellicula 	 ho tocava tot, i be, val a dir-ho, el mateix
en les pantomimes del Soriano i les no- que es titulava Perdida en la selva, que era feia de director, que de regisseur, que d'ac-
velles de fullet6, o en els melodrames de	 la histbria lamentable d'una criatur,v de sis 	 tor. La seva llarga experiencia corn a actor
l'Apolo.	 anys, que s'havia perdut, ella, unes faldilles de pantomima i el coneixement dels trues

Horn impressiona una Carmen que no de guardarropia de teatre, unes espardenyes escenics li ho permetia. Pere ell preferia

	

te res absolutament a veure amb la de comprades al Pedro i els cabells tallats a 	 (Passa a la pagina segiient)

parroquial de Sans i La sortida dels obrers
de in fabrica de l'Espanya Industrial.

L'any seguent se'n fa una ultra, titulada
Dorotea, que volia esser d'epoca, i que fou
interpretada per una $companyia d'actors
de pantomima.

1Despres d'aquesta apareix °home n, amb
dues pellicules originals : Los guapos del
Parque i Se da de comer. Segons costa
Piqueras, ,Chomon era comparable a Wiles.

I despres d'aquell, sorgeix Cuesta. Aquest
senyor, que era comerciant, es servi del
cinema per a fer propaganda del seu ma-
gatzem die drogues. De mica en mica s'hi
aficiona i acaba per impressionar documen-
tals i pellicules amb argument ; entre altres,
El ciego de Aldea, El pastorcillo de To-
rrente, Los siete ninos de Ecija, etc.

Despres, En Banos, que impressiona una
pellicula per a Paparell parlant Chromphon,
diversos films impressionats pel cantador
flamenc nomenat Mochuelo — fins cinema
parlant s'ha fet a Barcelona abans d'esser
inventat un drama titulat Secret() de
confesion, Brea la Hispano-Film, la qual
produeix, des de l'any 1905 fins al 1910,
onze pellicules amb argument i vint-i-un
documentals.

Ve mes tard la casa Films-Barcelona,
que produeix, en el terme de quatre anys,

La Tina Jordi i l'Argelagugs en «Barcelona y sus misteriosr,

Les
superproduccions

PICTURES
es distribueix

a Espanya

^SD CCz
PRINCIPALS TITOLS PROVISIONALS DE NOSTRA PRODUCCIO 1932-1933

Ave de Pares°	 Manchuria
Fora de programa. Dirigida per KING VIDOR i interpretada
per DOLORES DEL RIO. Totalment filmada en les illes

Hawai.

Buscando fieras vivas
Alma ferroviaria	 Nos divorciamos?

Obra pOstuma de LOUIS WOLHEIM, amb la collaboracici
de JEAN ARTHUR i ROBERT ARMSTRONG.	 Graciosissima comedia sObre el divorce.A 	 o rivales

Escenificaci6 de la famosa novella de MAURICE DEKOBRA, 	 Amor por obediencia	 Los amos del presidio
«L'esfinxe ha parlat». Quatre estrelles en escena ADOL- 	 Episodi real d'espionatge rus, que ens presenta el nou VA-	 Escenes del presidi, d'extraordinaria comicitat. Ambdues cin-
PHE MENJOU, LILY DAMITA, ERICH VON STROHEIM	 LENTINO, IVAN LEBEDEFF, i la simpatica BETTY 	 tes per la parella bufa BERT WHEELER i ROBT

i LAURENCE OLIVIER. 	 COMPSON.	 WOOLSEY.

Sonorlitzacll6 per slisteiryta	 C Q PHOTOPHONIE

Fora de programa. Documental. Pel famOs capturador de
feres i proveldor dels Zoolegics de Londres i Buenos Aires,

FRANK BUCK. Explicada en espanyol.

Emocionats escenes del bandidatge manxuria, pels at tistes
RICHARD DIX, GWILI ANDRE i ZASU PITTS.

La escuadrilla deshecha
La realitat de la villa dintre dels estudis de cine, per

RICHARD DIX i MARY ASTOR.

La meloclia de Ia vida
Drama sentimental de Ia raga hebrea. Felic interpretaciO

d'IRENE DUNNE i RICARDO CORTEZ.

La paloma
Retails de la vida mexicana, per la seva millor interpret

DOLORES DEL RIO.

MIPAII3DRI 0

Sembla que sigui ahir que, un bon dia,
aparegueren plantats a les barraques de
mala mort dels ravals barcelonins i dels
pobles forans uns cartells virolats — suc_
cessors directes dels famosos mamarratxos
fets amb roba de sac, anunciadors castissos
de melodrames de sang i fetge o de pan-
tomimes esfereidores, espectacles , tan cars
als nostres avis — fent Ia propaganda de
les primeres pellicules.

Es tractava d'un espectacle nou, sorpre-
nent, que als ulls de la gent prenia pro-
porcions magiqtres i en el qual semblaven
tenir intervenci6 directa les bruixes.

En unes sales renegues horn havia ins-
tallat una maquineta negra que es rodava
amb una maneta, havia clavat un tros de
Ilencol a la paret, i collocat unes rengleres
de cadires d'esquena a la maquina, la qual,
encabida dins d'una gabia de fusta, treia
el nas a fora per un forat rode).

De sobte s'apagaven els Hums, la sala
quedava a les fosques del tot. Immediata-
ment una ratlla blanca de llum, que sortia
d'aquell forat, tallava la foscor, i aparei_
xien damunt del llencol blanc uns homes
de del* que gesticulaven, que caminaven,
seien, corrien, cargolaven el cigarret, que
reien o ploraven ; de debe, vaja. Uns car-
rers que eren carrers, uns boscos que no
eren de teatre ; un tren torrent a tota ve-
locitat damunt dels rails i llencant espesses
glopades de fum per la xemeneia ; vaixells
de guerra i dels altres enfilant La seva si_
lueta majestuosa vers la mar grain ; genets
dalt de cavall perseguint-se amb el rev6lver
a la ma i un mocador que els , voleiava
lligat al coll. En fi, un seguit d'escenes que
fins aleshores havia estat iimposs4e de
presenciar si no era a traves de la imagi-
naciO, de les novelles o dells ilibres de
viatges. La realitat resultava superior al
somni. lEl nou espectacle va sorpendre i
meravellar tothom. Ningti no s'explicava
corn podia esser ; ningU no ho entenia. La
sorpresa havia deturat la corda del rellotge
de rumiar de la gent, i horn veia una
llei de misted en aquell invent que era clar,
entenedor, adhuc senzill.

Era balder que sortis algun entes a ex-
plicar-nos el procediment grades al qual
horn podia impressionar el moviment i
manera de projectar-lo damunt la tela. Tot
i veient-ho, rends era tan fort, que pre-
feriem atribuir-lo a causes misterioses. Si
no mes clara, aquesta explicaci6 resultava
mes agradable ; i per torna, encara afegia
un nou ,encant a la meravella de 1 invent.

Aquell bon home que es passava tota la
tarda i tot el vespre dintre d'aquella gabia,
assegut en un tamboret, manipulaint aquella
maquina, era als nostres idle ulna mena de
taumaturg. En sortir de veure Pespectacle
haviem d'anar forcosament a badar, con_
templant-lo de prop.. El repassavem de dalt
a baix, i ens semblava extraordinari ,que
aquell home que a Pestiu anava en cos de
camisa i arromangat de bracos, i a Phivern
s'embolicava el cell amb un mocador de
liana i duia sabates de simolsa i fumava
caliquenyos, fos capac de fer-la funcionar.

Sembla ahir i d'aixe fa Ines de trenta
anys, car sneceia abans del noucents. D'a-
leshores fins ara el cinema ha fet un seguit
de salts immensos.

El curios del cas es que tan bon punt
Toren projectades ,aci les primeres pellicules



MIBAECIR II

Els comencos del eine a Barcelona NI
s A L mARGE

	POSTAL DE SILVIA SYDNEY. — Per- (Entre de nosaltres. No es aquest el cas 	 COLISEUM
que eres feta de silencis amassats, i perque 	 de L'Atlantida? Pabst explica. No hem pas

	

al foes de les teves nines guardaves un se- d'analitzar ara les condicions de la cosa 	 E	 Aquesta nit en
cret transparent i impenetrable alhora, els	 explicada. Angel Ferran n'ha dit coses ex- 	 E	 ——
deus t'escolliren, oh Silvia !, per a l'atzar 	 cellents a La Publicitat, Pert Pabst no
glories dels primers termes. Tota tu et car- 	 resta, no pot restar insensible. Pren —.mes
gales en tu mateixa i somrius pietosament que a Garb& mes que a Quatre d'Infan-
corn si retonnessis de bondats oblidades a	 teria — part en l'accie, perque en realitat
compreinsions supremes. El sec del llavi es 	 no l'explica segons el seu germanic ob-
agre un moment perque coneix la tebior jectiu cinematografic, sin6 segons la visit
podrida del fang i l'ull s'omple d'una 	 torbada i fre.netica del anent Saint-Avit. La
melangia daurada. Qui et protegira, Silvia 	 camera doncs s'involucra en oerta manera
Sydney, de les urges dels traldors, de 	 al protagonista. Aixi hi ha molts moments
males armes dels dolents, sine la teva dol- 	 del film que, normalment considerats, son

em-emaiarmonhsuautevala,etagsafeta mal lligats, puerils, absurds ; el ritme ge-cor
bolcallada de serenitat? A traves de la reixa	 neral del fin es anarquic i desconcertant.
estretissima de la teva prese, Silvia, els pe- -Fins	 hi ha fragments d'una arbitra
tons es quadriculen sobre el mOn i el fan	 ietat 

i 
risible.

somriure amb el teu somriure transparent, 	 Pert..., estem oercant excuses per a
silencies i clar, d'esfinx amb secret ; el se- 	 Pabst. SOn aixt defectes de direcci6? La

* * *	 cret d'un remordiment per un pecat que tu	 maraca d'illacie de la nanraci6, la sucoessit
'	 dels episodic sense preparacie de cap mena,no feres pert que tesquinca la teva anima

a es oblidat. Igualment que ho stn les	
P aire d'allucinaciO des rostres, la sensaci6	 —

j

	

Tot aixt passava vint anys enrera. Avui	 a Phora matinal.
misteriosa de naturalitat que donen les co-
ses extraordinaries, no sell presentades perprimeres barraques de fusta o les primeres

	

eres	 corngnestralespellicuexhibi'

	

d	 LA MES PERFECTA COL.LECCIO G. W. Pabst co una correlacie exacta delquares on sren 
im

	

patsdelde	 DE POSTALS, pert tambe la mes des- pensament torbat, obsessionat del tinenti	 per prera vegada. I, si mes
,a titol de curiositat, valia la pens deno	 cosidament lligada — L'Atlantida — em fa- Saint-Ayit. Perque aquesta seria Tunica pos-

recordar-ho.	 ria cercar, talment com si jo en tingues la 	 sibilitat de salvar criticament aquest es_
culpa, excuses per a G. W. Pabst. Excuses plendid album postals turistiques amb
naturalment per al ritme anormal del film que ens ha obsequiat — des de Nero Film —
i la manera com Paccie sembla precipitada. G. W. Pabst. — D.-P.
Hem dit moltes vegades que la funcie del
director consisteix a seleccionar de 1'enorme	 LA R EPR ODUCC TO SONORA IN TE-
magatzem d'objectes que es el men, aquells GRAL. — S. S. A. Watkins, cap del servei
que sen expressius de la idea ordenadora.	 d'enregistrament de la Western Electric, ha

cineasta es converteix en narrador. Sa- donat un interviu a la revista The Cinema,
biem que hi havia films on el narrador de Londres, en el qual anuncia un progres
era el mateix protagonista i aleshores calla 	 important per al cinema sonar. Es tracta de
que l'objectiu tingues la mobilitat d'una 	 la reprocluccie sonora Integra de les altes
pupilla. Sablem tambe que, mes sovint, el i baixes freqiiencies per al film parlant ;
narrador era un home al marge de Paccie aquest sistema de reproduccie sonora inte-
i es limitava a seguir-ne els moviments gral permet de reproduir una octava de fre-
des de fora. I be no seria possible una qiiencies mes enlla del mes alt limit actual,
posici6 intermedia? Que el cineasta estigues resultant aixi la mes absoluta fidelitat tant
al marge de Pacci6, pert que, en certa en la mdsica corn en la you.
manera, es sends arravatat per ella I endut 	 Segons Watkins, aquest perfeccionament
als termes de passi6 que ella suscita. Oh- no comporta la inutilitzacie del costes apa-
jectivitat i subjectivitat aihora. Sentir les	 rellatge actual, sine nomes modificacions de

- coses corn a alienes i al mateix temps a poca importancia.

Proxima presentaciO
a Barcelona del sensa-

tional film

PRESENTA

(L'ILLA DELS PINGUINS)

Original film en castella

El gos.—Massa poc ! Aixi apendran de
circular !

(Punch, Londres)

(EL COCODRIL SAGRAT)

Explicada en castella

EL TERROR

DEL HAMPA
El mes formidable anatema

Ilencat contra el
cc gangsterisme "

El terrible flagell que assota
Chicago i altres grans ciutats

nordamericanes.

por Raimu
Janie Mare se
Alerme

= Aviat= A 	 estrena
UII film d'impressionant dramatisme
portat amb un ritme accelerat, de
qualitat eminentment einematogrifica.

11Ir

MOLT AVIAT, ESTRENA
DE

A
N
I

Un film realista de tipic ambient pa-
risenc, realitzat per

ANATOLE LITVAK

(Ve de la pagina anterior)

fer d'actor. I li agradava fer pellicules de
peril!. Estava a l'aguait de tot quant es
produia a fora i, aixi que venia a tomb,
procurava aplicar-ho aqui. Si cavalls, ca-
valls. Si trens, trens. Ell, igual que els
de !'estranger, feu el salt classic dalt del
tren. I el feu trucat. Aix() es : el que salty
no era ben be ell ; era una aproximaci6.
Altrament, una vegada — aixt succei
Montgat —, en una pellicula, uns guardies
civils figurats el perseguien ; ell havia de
travessar la via en un moment que el tren
estigues a punt de passar. Un xic mes
tard, i el tren el pesca. Els passatgers•
que no sabien de que anava, en adonar-se
de l'escena, s'alcaren dels cotxes, i els
guardies civils de debt, que anaven a la
plataforma, anaven a dilsparar contra el
lladre, si els civils camuflats no els ha_
guessin fet adonar de la maquina d'impres-
sionar ; l'Argelagues, per la seva banda,
cuita a amagar-se darrera d'un marge.

A PArgelagues Facompanyaren i conabo-
raren amb ell els Carrasco, els Durany i
En Balaguer, que era un caracteristic de
teatre que sortia a totes les pellicules, ara
amb patilles, ara sense ; els actors de sar-
suela Tormo i Alfonso, l'ex-tiple Angelina

UN

ESDEVENIMENT!

de HOWARD HUGHES

( que feu Angels de l'Infern) ,

dirigit per

HOWARD HAWKS

(realitzador de L esquadrilla de

alba)

Per PAUL MUNI, KAREN

MORLEY, ANN DVORAK

i BORIS KARLOFF

HOWARD
HUGHES

pce%antelL

ROWE
ANDRE 

"(EURKIILAS

Villar, la Tineta Jordi, En Vila, la Tana
Llur6. En fi, tota la pantomima i la sar_
suela barrejades.

L'especialitat de l'Argelagus eren els
apatxes. En feu una serie. Apatxes amb
cara de bon not i aire de ballador de dis_
sabtes de la Paloma, encantadors. Aquesta
especialitat li yalgue el sobrenom del Ghio
ne espanyol. Born Panunciava d'aquesta
guisa als cartells i als programes.

Tambe escultiyava el drama histtric.
Exemple Don Joan de Serrallonga i El
Sitio de Gerona, reminiscencia discreta de
la pantomima del Soriano.

En Jaume Borras va fer, entre altres,
un Leon de la Sierra, bandoler bona per-
sona, caritatiu i de tensor del desvalido, amb
un parpelleig d'ulls que no calia mes que
mirar, ens diu l'Argelagues.

1932-1933 

Tembi

Pellicules d'un rotllo, sobre Pesca,
Ciutats, Viatges, Caceres, etcetera.

Explicades en castella

Film rus representant Ia Iluita entre
basties per viure

Da ssa n

ART
FILMS

La sinfonia de
la montana

25
Educational

Pictures

La lucha por
Ia vida

Eclair Journal

Los bajos
fondos

de Varsovia

El millor noticiari europeu
explicat en castella

Film rus independent

(Poems musical)

J AUME PASSARELL

=	

C
 

DIRECTOR:

El fabricant d'armes. — Quina barra
I es de la meva marca!	 La broma del nen

(Gringoire, Paris)	 (Nebelspalter, Minnie)
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E. A. DUPONT
PRODUCCIO: British

International Pictures

—La meva dona es capac de garlar una
hora sabre un sol tema.

—Danes la meva no necessita ni tema.
(The Passing Show, Londres)
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ET	 la mes destacada figura
Ei	 de la pantalla mundial en

=	 sota la direcciO de	 –
E	 E.

Joseph Von Sternberg E.
g	 i amb la collaboraci6 de 	 -.4
= 

Clive Brook, Ana May Ez.== Wong, Warner Oland, Euge-
ne Pallitte, Gustav Von =

F:.	 Geifertitz, etc.	 E
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Es un film "Paramount" =
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Societat Espanyola de Carburs

CARBUR DE CALCI; Fabriques a Berga (Barcelona) i Corcu-
bion (Corunya) : : OXIGEN 99 0 /0 DE PURESA, Fabriques a
Barcelona, Valencia i COrdova ACETILEN DISSOLT, Fabri-
clues a Barcelona, Madrid, Valencia i COrdova :: FERRO MAN-
GANES i FERRO SILICI : : SOCARRIMAT i SECAT de
fils i peces seda, cot6 i altres teixits : : CALEFACCI6 INDUS-
TRIAL de laboratoris i domestica : : GENERADORS, BU-
FADORS, MANOMETRES, materials d'aportaci6 per la

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES I ASSAIGS, GRATIS

......"~■■•■•■•■•■■•■~■•■•■

Coming Apartat 190
"Carburo,"

BARCELONA
Mallorca, 232 Teuton 730111

IF
Placa de Catalunya (EstaciO

subterrania) Trens del Nord
i Transversal.

ia7 A

Premsa DMiar

l QUANTITAT DE PROBABLES LEC-
TORS DELS VOSTRES ANUNCIS

150,000 (corn a maximum);
3.060,000 ge©tuantmerat).'
(Dades oficlals controlades pel Departament

d'Estadistica),

PREU	 DURACIO

1,800 ptes.
una pagina
GOO ptes.
(dotze espals de
gran tamany, un
a cada estaclO).

Un dia
Au limes

MIRABDR

RADIO I DISCOS
Musics Radio NOTES DOVERSES

	Son avui em gran nombre els que nom6s qualitat musical de les obres, puix que mol- 	 fon, i sempre que s'obtinguin resultats, es
tenen referenda de la mOsica per la que	 tes d'elles surten dels concursos que orga- 	 millor preferir aquest sistema a l'altre, poc
reben de la T. S. F., i aixe, que potser no nitzen les emissores i aquesta mUsica d'opo- 	 respectu6s amb els desigs dels autors de
te [ant abast pel que fa a la mUsica frf- 	 side ja es sabut clue te un valor dubt6s. El 	 les obres.
vola, sf que en te pel que [a a •la mUsica 	 pitjor inconvenient sera el de no interessar 	 Tambe ad, corn en els discos, el genere
escollida, ja clue hi ha qui no tindrã mai	 al radio-oient, que espera de la radio que musical mes apte per a la reproducci6 es
voluntat per assistir a un concert, i, •pel 	 li serveixi les mateixes obres que es donee	 la mUsica de cambra, per() malauradament
contrari, tuita a connectar el seu aparell en els concerts o en els teatres i sales Wes- es diffcil que pugui interessar al conglo-
quart sap que s'ha de radiar una represen_ pectacles. Aquesta mUsica, a mes a mes, merat diforme i heterogeni que s'anomena
tack) lfrica o un concert en el qual actuen no s'improvisa, i mentre arriba esdeve mes public radio-oient. La manca de contrastos
artistes d'anomenada ; es a dir, hi ha oients	 practic estudiar quins efectes musicals pa- violents, en aquell genere, tambe ajuda molt
de m6sica amb els quals nomes cal comp- teixen Ines amb la radio, a fi de tractar a la claredat.
tar quan l'escolten via eter.	 d'evitar-los.	 Referint-nos als autors, en general, aquells

Pere de tots es coneguda la diferencia	 Les principals dificultats, com es facil 	 en les obres dels quals es descobreixen If-
que, tot i la perfecci6 actual de la radio, 	 d'experimentar, resideixen en la reproduc_	 riles ben definides, son bons per a la radio;
hi ha encara per anivellar l'emissi6 amb ci6 dels sons aguts, que comporta una con- es el cas de la mUsica de Bach i tambe de
la recepci6. L'obra que s'executa a l'estudi	 fusi6 entre els instruments per la fusi6 de 	 totes les obres que s'aguanten amb el ritme.
arriba deformada al receptor i per aix6 l'au- diversos timbres, la qual cosa destrueix	 Perb amb els autors moderns, i si es vol
dici6 que proporciona l'altaveu es distinta l'harmonia dels conjunts. Tambe se'n res- tambe amb molts romantics, ja hi ha mes
de la que es pot escoltar a la mateixa sala 	 senten •molt determinats instruments de dificultats, originades per la complexitat dels
on s'executa. La tecnica, indubtablement,	 percussi6, corn s6n els timbals. El triangle 	 elements, i per aixel molt hi fa comptar
amb el seu progres podra fer molt per mi- de metal! perd la seva brillantor caracte- amb estudis ben disposats.
llorar la recepci6, perà estudiat l'afer des	 rfstica. N'hi ha d'altres que si individual_ 	 A traves de la radio no s'observa ni es
d'un punt de vista musical i comptant amb ment es reprodueixen be, els conjunts pa- segueix la proporcionalitat entre els pianos
les conditions actuals, hi ha moltes modifi- 	 teixen, corn son els instruments de corda 	 i fortfssims. En aquest aspecte no hi ha
cations a fer, tenint en compte que no en	 en general i particularment els violins. Els 	 Ines que suplantar l'autoritat del director
tots els generes de mUsica ni amb dife- instruments de fusta tambe sonen be, per() d'orquestra i confiar la regulaci6 al con..
rents instruments o agrupacions hi ha les	 son possibles confusions de timbres, corn 	 troller de l'emissi6, clue ho fara certametnt
rnateixes dificultats : cal saber Ia millor o esdeve entre el clarinet i la flauta. Els ins-	 d'una naanera mecanica, per() molt Ines
pitjor condici6 radiof6nica de les obres i	 truments de metal!, quan amb ells no es efectiva que amb els gestos del director.
dels instruments. 	 fa un abUs, es reprodueixen amb facilitat. 	 En aquest aspecte es interessant Ia idea

Evidentment, el millor sembla ester la	 D'aixe hi ha diverses maneres de sortir- 	 d'algunes emissores d'aillar el director d'or_
producci6 d'obres especials concebudes i ins- 	 ne i el Ines facil es substituir uns instru_	 questra amb una paret de vidre i tenint al
trumentades d'acord amb les necessitats de	 merits per altres. Aixf els contrabaixos, de 	 seu costat un altaveu ; aixf sentira Ines el
la radio. No es diffcil que d'ara endavant molt diffcil percepci6 per la radio, son subs- conjunt per l'altaveu que no per l'audici6
es vagi creant una producci6 musical exclu- 	 tituits pels instruments baixos de metal]. 	 directa, cosa que el fara actuar tenint en
sivarnent radiofanica, per() sense voter pre_	 Molt hi pot fer per6 la modificaci6 de la 	 compte les caracterfstiques de l'emissi6 ra-
jutjar, no es aventurat el dubte sobre la	 disposici6 do l'orquestra entorn del micro-	 diada.

Tot aixO, peril, sembla facil de concretar
amb unes normes, per() en realitat es diff-
cil de seguir al peu de la lletra, molt Ines

	

Suscriviu=vos a MIR AD OR	 que el que mes interessa al radio-oient see
si es te en compte que avui dia es un fet

les retransmissions, i amb aquestes poc hi
haa fer, encara que les Interiors topside_

	

Pelai, 62. = BARCELONA	 racions no hi facet nosy.
J. G.
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Una nova classe d'emissions 	 quals 800,000 son electrics, cosa que repre-
senta una suma de 3o milions de lliures.

Des de fa algun temps, hom pot re- Es registry demes una venda de 5 milions
marcar que certes emissores angleses fan de Mures de lampares, de ro milions de
uns programes molt estranys. Horn pot es- 	 Mures de piles i de 5 milions de lliures de
coltar el soroll dels peus d'una dansarina 	 peces variades.	 .
en moviment, Ia Iluita de dos boxadors i	 Els encarrecs d'exportaci6 ham passat,
fins els crits d'una foca o els udols d'un 	 d'un valor de 6o,000 lliures l'any passat,
11e6. 'Els radioescoltes s'han preguntat el	 a 200,000 lliures aquest any. La Gran Bre-
que passava. Es tracta solament d'una so- tanya ha aconseguit ocupar el teroer lloc
inoritzaci6 de les emissions de radiovisi6, 	 entre els paisos exportadors de T. S. F.
efectuades quatre vegades per setmana per 	 El resultat d'aquest augment ha portat
l'Emissora Nacional Anglesa sobre 261 m.	 corn a conseqfiencia ocupar 20,000 obrers
de longitud d'onda. 	 de Ines i adquirir 250,000 pelts quadrats

per a un nou cos d'oficina.
Quant a la publicitat, s'hi dedicara aquestLa illa mes radiofonica	 any una suma d'un mili6 de lliures ester-

lines.

Una esiaciO francesa a Xangai
Quan en el mes de febrer passat els

japonesos atacaren i cremaren les casennes
xineses de Xangai, varen esser tramesos
a aquesta ciutat reforcos de tropes fran-
ceses. Va una emissora de
lo vats per al servei radio-municipal.

L'Alianca Francesa, que es cuida de la
propaganda francesa a ]'estranger, elm in-
cautat d'aquesta emissora i l'ha ampliada.
Ara es una estaci6 de 250 watts, l'emis-
sora F. F.-2, que emet amb 224 metres.
Tenen Hoc cada dia tres concerts de discos.
Es retransmeten els concerts donats a la
ciutat i les conferencies de l'Alianca Fran-
cesa, i el director actualment esta estudiant
la possibilitat de retransmetre les emis-
sions de Pontoise. Dins de poc orga-
nitzara un servei d'informacions.

L'esmentada emissora es escoltada per-
fectament en tota la regiO de Xangai.
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La col • lecció completa de
MIRADOR pot consultar-se
a I'Arxiu Historic de la Ciu-
tat, placa de Ia Catedral i
carrer de Santa LICacia, 1,
"Casa de I'Ardiaca", tots els
dies feiners de 9'30 a 1'30.

RADIO MARELLI
LOMILLOR	 EN RADIO

AUTOTRACCION ELECTRICA,S.A:=m0YA,6 6-TELEF 7 7420

La illa de Java es un dels territoris millor
equipats des del punt de vista de la T. S. F.
Java posseeix dotze emissores, de les quals
set tenen flies de 40 kw. Totes les emis-
sions destinades a assegurar les comunica-
dons entre Asia, Europa i America es fan
amb onda curta. L'escolta amb onda curia
es tambe molt practicada a Java, car es
un dels flocs mes favorables per a la re-
cepci6.

L'exposiciO de radio anglesa

L'Exposici6 brilanica de !'Olympia acaba
de tancar-se ; han calgut uns quants dies
per a coneixer definitivament els resultats
obtinguts, els quals sobrepassen els que
s'esperaven.

Els organitzadors confiaven que, grades
als seus esforcos, visitarien l'Exposici6 unes
150,000 persones ; malgrat I'ona de calor,
han estat 170,000 els visitants.

S'han venut 2.0oo,000 d'aparells, dels

UN ACLARIMENT!...
6Per que diem que estaciO subierrânia de
la Placa de Cafalunya (f revs del Nord i Mefro

Transversal)

es el milia de publicifat mes formidable que
avui dia exisfeix al nosLre pais?

Feu comparances amb el sistema de mes difusiO emprat fins ara i donareu raO a la nostra asseveraciO.

"Agenda General de Anuncios"
er'A

BARCELONA: Casp, 26, pral. - Telèf. 16606 Carrer de Tarragona,	 - MADRID

IN/ 1 14E50S COSTA

Aselto. 66.- idercolurl.
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