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Iban mancaf 100.000 fills
de Sano Jordi, però ha
Triomf af la República.
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El diumenge electoral MIRADOR INDISCRET

Diuen els que •si que cada
trenta anys es reproduexert en la vida dels
pobles els, mateixos problemes, els quals res-
susciten com a matèria d'estudis històrics
si el poble els ha superat o es presenten 'de
nou com a tema actual . si el poble fino ha
evolucionat. Aquesta observació, sobre la
qual s'hain fet escoles i teor és, ha tingut
plena confirmació en la .darrera llúitá elec-
toral de Catalunya, -El poble, cridat a mani

-festar-se lliurement en mig d'una confusió
atabaladora de candidatures de tota mena,
s'ha deixat guiar pel seu ins-
tint polític, que vol les coses
clares, i amb un gest vigorós
ha restaurat la simplicitat tra-
dicioinal de les antigues bara..^
lles locals partint els vots .com
trenta anys enrera entre el
lerrouxisme, traduït ara al ca-
talà, i la perdurable Lliga Re-.
gionalita.

EI resultat ha estat, sorto-
sament, una rotunda afirmació
republicana i catalaina. Qual

-sevol solució que no hagués
tingut aquest caire tan acusat
'hauria estat senzillament ca_
tastròfica. El lerrouxisme anti-
català 'ha estat vengut d'''una .
manera definitivá i les candi-
datures extr emistes ' de theta i-
a'esqüerra, que' representaven
amb colors diferents una ma

-teixa hostilitat a la República;
han quedat totalment arreco-
nades. S'ha de reconèixer pee
a bé de tots que el' diumepge

'eIectorab:fou, -per .aquests: O-

:^tius una' bona jornada.
Queda en peu el problema,

que havien plantejat 'els ho:
mes' del. Partit Catalanista
Republicà que finó ha tingut
solució ni sembla que per ara
en pugui tenir.] La visió da-'
quests homes 'no responia
exactament al grau d'evo1 u-
ció de la demoéràeia catalana.
Hi havia motiu . per creure
que, després del trasbals es-
piritua` que ciñdrien d'haver
produït fets transcendentals
com la guerra amb les seves
conseqüències econòmiques i socials, la Dic

-tadura i darrerament la República, el poble
català havia sofert una trainsformaoió po-
lítica prou intensa per a veure les coses
públiques d'una manera més complexa que
abans. Per aquesta raó, aquells homes su-
posaven que la Lliga mantindria les seves
forces addictes en la proporció justa per
una acció de defensa i de control; que el
lerrouxisme català, á estones romàintic i a
estones realista, una mica olla i caminant
entre la pols amb una sa-bata i una espar-
denya, es mantiindria també com una força
capaç d'alternar el govern amb - el desori
segons la necessitat de 'cada hora ;. i que
la democràcia catalana constituiria definiti-
vament la base d'un gran .partit republicà de
govern que li donaria el to de les democrà-
cies del sector europeu del qual forma part.

Devien aquests homes llançar -se resolta-
ment a fer la prova de si havíem realment
arribat a fer possible la seva illusió ; però
un cop demostrat experimentalment que les
coses no van encara per aquest camí, no
sabem si aconsellar que persisteixin en una
acció que potser inomés els ha de propor-
cianar el que se'm sol dir victòries morals.
I.ben .mirat, es pot creure que no es ineces-
siten aquestes'v:etbries ni la quantitat de
treball que representa aconseguir-les, per
influir en 1a transformació de Íes foroes
democràtiques d'un país. Aquesta transfor-
mació es farà sola com s'h'a fet a tat arreu.
Es e1 resultat d'una sèrie de factors espi-
rituais que sorgeixen dels esdeveniments
públics més que de l'obra d'un partit que
s'empesquin uns quants homes de bona vo-
luntat al voltant d'una taula. Si el corrent
popular ya pel seu cantó, aquests homes
resultaran uns . genis ; però si ells han d'a-
nar contra 'corrent, s'exposen a perdre el
temps com el varen perdre fa trenta anys
els homes del famós C. N: R., que tenien
11•lusions semblants a les d'ara.

I això no és per desesperar iningú. Al
contrari. Nosaltres creiem que un dels efec_
tes més 'segurs de l'Estatut serà precisa-
ment el d'ajudar a la constitució de partits
republicans de govern a Catalunya, i aquests
partits trobaran els seus homes. Seran o
nio els que han treballat amb l'esperança
que un partit d'aquesta mena podia sortir
des d'ara. Es molt possible que siguin uns
altres. Però això no està a 'la mostra mà
decidir-ho. Ningú no podia suposar que la
República i l'Autonomia, confoses en urna
sola realitat, serien 1'apanatge deis homes
de L'actual lerrouxisme català que, salvant
excepcions molt, estimables, tenen com a
principal mèrit el d'haver arribat a l'hora
precisa de repartir els panellets que amb
tants de sacrificis i de tenacitat havien vin-
gut coent duraint molt de temps els altres.

Aquests accidents nio compten en la bis-
tória dels pobles. Es fa anotar ara, per exem-
ple, que e1 Partit d'Esquerra ha perdut
entre la ciutat de Barcelona i la seva cir-
cumscripció cent mil vots que representen
1a meitat deis seus efectius. No es pot ne-
gar que el descens és impressionant. 'Els
hitlerians alemanys, que són un partit pas

-signal d'una mentalitat semblant, considera-
ven un desastre haver perdut prop d'un
vint par •cent. Però no té cap importància.
El fet és que d'aquests cent mil vots només
se n'han desplaçat trenta mil cap als partits
catalans. Em canvi, comparant els resultats
de les eleccions d'abril, a ciutat resulta clar
que la minva de vots lerrouxistes coincideix
nnatemàti•cament, en moltes seccions, amb
l'augment de vots de l'Esquerra, la qual

manifestament tendeix a compensar e; des-
plaçam•ent o l'abstenció de vots catalanis-
tes per l'absorció de vots lerrouxistes, com
correspon a la significació que pren 1a seva
actuació p^lítica. PerÒ això ni és un mal
ni vol diir fique no surtin d'aquest mateix
partit els homes que a la seva hora apro-
fitiin les actuals orientacions del P. C. R.
si deixen d'ésser una illusió.

El que no es té de perdre de 'dista és
un .nou factor que abans ano existia, i és
l'estímul o l'emulació que pot representar

per Catalunya la., paja de to ,que ha fet la -
política general d''Espanya d'•eüçà de la Re-
pública. Serà difícil sostenir per molt de
temps l'encongiment casolà de l'actual si-
tuació catalaina si surten a la República
gaires homes de la qualitat d'Azaña. Potser
en el mateix Parlament català que ara va
a obrir-se es manifestarà una tendència
irresistible a voler intentar, costi e1 que cos-
ti, una política de prestigi per Catalunya
que esborri com més de pressa millor el
mal efecte de les darreres actuacions. El
lamentable seria que d'aquesta feina se'n
volguessin encarregar els diputats de la L1i-
ga. Tots els que renegaven i encara rene-
guen del baix to de l'Esquerra però que
1ha^n votat per aprofitar el vot; 'estafin ara
en el deure d'ajudar els homes d'aquest par-
tit, que són valors positius però que tenen
una autoritat personal disminuïda dintre del
grup, a gendre aquesta autoritat perquè el
prestigi de la política catalana no passi a
mans de la Lliga.

Nosaltres farem modestament el que po-
drem en .aquest seintit. No estem Lligats amb
cap partit i podem sense escrúpols ajudar i
excitar tothom que ajudi els va:ors, des-
graciadament escassos per ara, que l'opinió
republicana ha portat al _Parlament perquè
amb les màximes adhesions puguin supe_
rar l'actuació massa simplista del poble i
aixecar-lo al grau de dignitat que dintre la
República 1i hauria de correspondre.

De Dijous -
- aDijous

--Això sembla la República!
Tothom deu haver sentit, en un moment

o altre de la seva vida, aquesta frase en
un sentit no pas gens satisfactori per le
República ni pels republicans, car la com

-/ aració esmentada s'aplicava sempre pejo-
rativament, així que lii havia una màce de
xivarri o de desordre, com per exemple
quan la quitxalla s'esbatussava i cridava
massa, o premi més llaminadures del comp-
te. Hom associava les idees de desordre, de
desobediència, amb la de Repdblica. Aneu
a saber Qer què. Perquè no era ben bé una
concepció monàrquica el que inspirava aque-
ile frase vulgar. Potser el record de l'altra
República, instaurada un xic més violen-
tament que l'actual, amb el seguici turbulent
de tots els canvis de règim que no s'han
produit amb la suavitat excepcional del nos-
tre, és l'origen de la comparació.

Indubtablement, en un poble de deficient
educació política, hom pot haver cregut que
República volia dir tant com fer el que a
un li donés la gana, la reial gana, com es
diu en castellà. 1, naturalment, els que te-
nen aquest concepte tan barroer i primari
de la forma de govern que so7•tosament
ens beco donat, són la gent que menys dret
té a fer el que li doni la gana, ja que és
la més mancada, de moral, d'educació, :'de
responsabilitat i de :Ins.ibilitat.

El fet és' que aquella associació d'idees
es va acudir immediatament als que explo-
ten els espectacles més tronats del Parallel,
i a, partir de la nit del r4 d'abril, mateix
les exhibicions dels music-halls més sòrdids
van gendre un çaràcter innoble. La cosa va
durar pocs dies; i unes quantes multes van
fer compendre que s'havien equivocat els
que havien confòs la llibertat amb l'obsce-
nitat.

Desgraciadament, no ha estat aquest l'ú-
nic cas de confusió que es pot registrar. Di-
gui-ho, si no, l'abundància de literatura
dita «galant», de pornografia retolada — no'
encoberta — amb el nom de «ciència sexualn,
de publicacions nudistes i naturistes que on
menys compradors tenen és entre els nu-
distes i naturistes de bona fe (perquè n'hi
ha, encara que sembli estrany), i altres coses
per l'estil.

1 parlem del ,; deis quioscos a.
la vista de tothom. Perquè encara hii ha
molt més que no és 'exhibit, però que és
fàcil de procurar-se.

Cal dir-ho: l'edició pornogràfica InéS o
menys dissimulada ha augmentat d'un any
i mig ençà. Però també cal dir que les auto-
ritats no han demostrat pas tenir el mateix
concepte de la llibertat que tenen els editors.
i venedors de tota aquesta infàmia impresa
que deshonra tant el nom de Barcelona com
un seguit d'atracaments i d'assassinats.

No som pas sospitosos d'un criteri que,
per dir-ho en termes d'ara, es pugui quali-
ficar de cavernícola. Però tota persona amb
un mínimum de decència no pot sinó aplau-
dir tot el que es faci per suprimir aquesta
conya vergonyosa, per castigar els culpa-
bles de lq manera més dura i sensible per
a ells, és a dir, amb greu perjudici econó-
mic. 1 no limitar-se solament a l'activitat
editorial de la pornografia, sinó a molts
altres que no volem detallar per respecte a
aquestes pàgines, però que no són tan ama-
gats que no els sàpiga gairebé tothom.

, Cal adonar-se que precisament el règim
republicà imposa més decència i austeritat
que l'altre, i cal fer-ne adonar a qui no
vulgui, o no li convingui, entendre-ho.

Això si, hi haurà sempre una mena de
gent que no s'adonarà del que les autoritats
fan actualment en aquest sentit, però que
cuitarà a proferir els grans crits i a esquin-
çaa-se les vestidures, qualsevol dia que en
un carrer o plaça de Barcelona es posi un
nu escultòric.

Candidafa amb més de mil vols

L'Extrema Izquierda Federal, més extre-
ma, més esquerra i més federal que el Par-
tido Democrático Federal d'Extrema Iz-
qui•erda ('Samblancat - Jiménez - Barriobero),
portava en la seva candidatura un jabalí fe-
mella, 1a senyoreta Arma Maria Alà.

Eincara no fa un mes que 1'ex-candidata
pertanyia a i'Agrupació Femenina del Partit
Catalainista Republicà, om havia fet una
aparició a manera de bòlid.

Pocs dies després d'haver ingressat, un
seu consoci (en mig d'una animada con-
versa que la senyoreta Alá sostenia tot tri-
cotaint un suèter junt amb la seva mare),
li :preguntà

—,l, doncs, senyoreta, vostè sent molt
l'ideal republicà?

—Si sento ?... No; jo no sonto res.
—.Vull dir — aclarí el consoci — si vosté

estima la República.
La senyoreta Alà no havia entès la pre-

gunta:
—Ah! sí, molt!
—I, és clar — afegí encara l'interrogador,

— vosté s'ha fet del partit enduta per aquest
amor, no?

—Vaia, vaia, i després, també me n'he
fet perquè com que visc a la vora, sempre
que vull puc telefonar des del local.

«No cal que pe rd í el Eemps»

El diputat del partit radical autònom,
l'ex-lerroúxista Simó Bofarull, va propagar
per les comarques tarragonines, aquest es-

tiu passat, un manifest explicant les causes
per les quals es separava del partit radicad.

A aquest manifest seguiren uns Guants
votes públ'i'cs, presentant-se un bon d,iu-
meüge d'agost a Barbaré amb el propòsit
de donar . uin míting. Es dirigía la Societat
AgrícolaSindical - on hi ha una forta ma-
joria socialista, cje la U. G. T. — dema-
inant e1 local; que està' situat sota el cafè,
en aquell- dia ple a vess.àr.

--A la sala—li digué un membre socia-
lista de la Junta-phi tenim de fer báll més
tard, 'comprèn?

I, amb to confidencial, coarlti Inuà dieint-li
— Demés, no cal que perdi el temps,

tampoc baixarà ningú fins que sentin la
pia`nda;.."

Raó convincent
Amb motiu de les eleccions, el metge de

Campdevànol, Josep Casany, va procurar
atreure el major inombre de votants per al
P. C. R.

Un pagès, d'aquells de bona fe, dava;nt
la propaganda que Ii feia perqué votés la
candidatura catalanista republicana, que, a
la circumscripció de 'Girona, sols contenia
set noms, li preguintà

—Com és que totes les candidatures te-
nen onze noms i aquesta de vostè sols en
té set?

--Molt senzill - contestà el doctor Ca-
sany—. Nosaltres creiem que onze són molts
diputats. A més a més, una de les primeres
coses que faran, no ho dubteu, serà assig-
nar-se un sou de mil pessetes cada mes. Si
nosaltres guanyem, com que som 'set, n'es-
talviarem quatre i de retrucestalviem qua-
tre mil pessetes cada mes al poble.

EI pagès, davant l'estalvi, votà la candi-
datura.

Cultura
A Morell, poble tarragoní, l'Esquerra

dóna un míting, en el qual pren part el
senyor Gassol, conseller de Cultura de la
Generalitat.

Com , pertoca al seu càrrec, l'orador parla
de la tasca cultural que cal portar a terme,

i després, tot explicant un i^ncideàt del dia
de la proclamació de la República, diu :

—...r veient que no ens acabàvem de
posar d'acord amb Madrid parlant per te-
lèfon, hauria renegat amb tota la meva
ànima, si no fos que no sé. fer-ho en
castellà.

L •hàbif i el monjo

E1 mateix Gassol, coneixent l'efecte que
fa al públic dels mítings fer broma dels
capellans, no s'estigué d'explotar el truc,
i després d'algunes anècdotes del gènere,
parlant de la creu que algunes persones
catòliques duen ostensiblement, la qualificà
d'esquellot de l'estupidesa i acabà

—...cal reservar-se les idees i sentiments
propis sense exterioritzar-los als altres, i
defensar-los solament amb l'esperit, no amb
la matèria, no amb la indumentària...

Alguns oients, aleshores, es fixaren, soc-
presos, en la corbateta i la cabellera , gas-
solianes.

Esporf i ciutadania
Dies abans de les eleccioins, Samitier tro_

bava el directiu del Barcelona i ,significat
radical 'senyor Domènedh. El futbólista, tot
ple d'humor, ,anuncià que s'havia 'fet del
partit radical. Sentir-ho l'a1trG, i emocionar-
se, fou tot u.

—Ho haguessis dit abans! IEl teu nom
hauria estat d'una •gran eficàcia... Res:
aquest - .mateix 'vespre anirem .a veure 'En
Lerroux,

Però a Samitier li començaren a venir
dubtes i volgué cerciorar-se de les possi-
bilitats del partit. Objectà :

—'Però Lerroux és molt vell... IEl dia que
es retiri, el succeiràs tu?	 ...

=I ara l Tinc poca' categoria—respongué
En ,Dpmènèch.

-Oh !; ja veuràs—acabà Emn Samitier 
jojo encara no estic preparat.,.

La «crema» electoral
A la Secció 3 0 del districte IV féu inva_

sió, des de bon mati, el més selecte de la
societat barcelonina. Els papàs venerables,
amb un séc impecable als pantalons, acu-
41pp a votar acompanyant els fills gramdas-
snts ánib ull vigilant i amenaçant .alhora,
com si volguessin dir : ((No me la fregiràs;
altrament et taincaró la bossa.»

Adhuc els criats i porters d'aquells se-
nyorassos, que deuen ésser els, que, .no esti-
men les criatures «perquè les porten a dida»,
'seguien darrera els amos, tot allargant la
mà tremolosa.

Després, a fora, se sentia gran espetec
de motor i concert de claxon, amenitzat de
cops de portella.

—Sí, sí, poden anar fent goma—exclamà
un interventor—i gairebé tots estan inscrits
al cens com a «jornaleros».

Els disfrefs
Cap allà les tres de la ' tarda, quan la

mesa feia la digestió, aparegueren al cos-
tat dé l'urna unes ulleres de carei. De qui'
seran, de qui no seran ; tots els de la taula
de la paciència 'feien càbales, puix que no
comprenien que la gent, per votar, s'hagi
de treure les ulleres. Sobtadament, entrà
com un desesperat el dibuixant Opisso :

—No m'he deixat pas les vidrieres? Mi-
reu si sóc distret que no són meus ni el
barret ni 1 "abric que porto.

—d la camisa tampoc ?—preguntà ingè-
nuament l'apoderat del senyor Jover i Nu-
nell.

Preparanf el jaç

A la redacció de La Rambla no es pogué
donar un pas durant tot el diumenge. Els
que es mostraven més cgntents eren, pre-
cisament, els que havien ingressat a 17Es-
querra en la darrera formada, En Llardent
entre altres.

Aquest senyor, en un moment d'eufòria,
expressava públicament l'oportunitat que
havia tingut a adherir-sé al partit triom-
fant.

—Ara—digué—sí que tinc la seguretat de
sortir regidor !—i amb rialla satisfeta rebia
les felicitacions dels seus amics, com si ja
es trobés en un escó del Consistori.

Per quedar bé
Durant el diumenge a 1a tarda el telèfon

de la redacció de L'Opinió i La Humanitat
no va parar un moment. ]Els redactors d'un
i altre diari s'anaven alternaint en la tasea
de contestar el públic encuriosit.

Un redactor de L'Opinió es trobava al
telèfon quan deixà .anar un desde luego d'a-
quells definitius. En Jordana, que es tro-
bava present, li féu retret del poc depurat 

-lèxic que emprava i el redactor alludit va
contestar

—Veureu, com que també som a la re_
dacció de La Humanitat!

Gramàfica í burocràcia

Fa uns dies ens cridà l'atenció un grup
de persones que parlaven animadament en
una galeria de Cala Ciutat. Al centre del
grup hi havia un xofer de l'Ajuntament
que donava consells i regles de gramàtica
catalana a tot d'oients que resultaren ésser
funcionaris de la casa. Tots escoltaven
atentament les regles que emanaven de la
boca del xofer. No el contradigué ningú
fins qúe afirmà que el plural de llapis s'es-
crivia llàpits. Aleshores un digué que ro
hi estava conforme : s'escrivia llàpitssos.

La majoria doné la raó• al primer i una
vegada aprovat aquell plural, tothom re-
tornà als departaments respectius.

Ii diran que els buròcrates no treballen!

DESPRES DE LES ELECCIONS
—AIà és gran!...

—Que ell hi faci més que nosaltres!... 



Conllevància

Es sabut que 1a beneficència local de'
molts pobles de Catalunya es destina gai

-rebé íntegrament a socórrer famílies 'o in-
dividus que ham emigrat de llur país i
cerquen a casa nostra la 'caseta i i'hortet
que no s'han sabut o pogut fer a casa
llur. Aquests nuclis d'emigrats constituei-
xen cada dia més un considerable tant per
cent.

Doncs bé. Si no estem mal informats
respecte la població, fou a Blanes on, en
an dels seus cinemes, a un espectador se
li afinà la vista fins a veure en la persona
del seu veí de butaca, que no era precisa-
ment imdfge.na, un cert animal que abunda
a moltes casernes. Això féu que aquell
alcés la veu, dient alguna frase despectiva
pels no indígenes del país, i es promogué
tan gran escàndol que calgué suspendre la
sessió.

^Però el mateix vespre, l'empresari, amb
més bona fe que i!ntelligéncia, es dirigí
al seu públic dient-li, en definitiva, aque
els no catalans s'asseguessiin a un costat
i els cata ans a l'altre ,) . Això promogué
un escàndol tan fenomenal, tan indescrip-
tible, que calgué tancar el local una tem

-porada ((por reformes,...

Les rebeques
A l'església parroquial de Nostra Senyora

del Carme publiquen setmanalment una
«hoja dominical». La corresponent al dia z
d'aquest mes portava una série d'avisos
«.a nuestros buenos feligreses», dels quals
extreiem un que ens sembla significatiu.
Fa així : ((Las señoras vengan sin escotes
y con mangas largas. No se tenga que
avisaras más.,)

Realment, ja en deuen ésser de rebeques
les parroquianes del Carme.

La millor respos4a

El pintor Sisquella no és_ pas home que
aguanti impertinències de ningú gaire es-
tona.

Un dia, el nostre pintor parlava de qües-
tians estétiques amb un d'aquells senyors
carregats de suficiència i que enraonen
amb aquell to doctoral que tant irrita les
persones sensibles. Discutint, discutint, ar-
ribaren a parlar de J. J. Rousseau.

---Veiam, veiam — digué el senyor —. Ja
que parlem de Rousseau. Quienes obres de
Rousseau heu llegit vós?

En Sisquella, que ja feia estona que no
es podia aguantar, li respongué amb tot
l'aplom d'aquest món

—Don Quijote de la Mancha) !
De llavors ençà, ningú ha vist que En

Sisquella i aquell senyar documentat es
dirigissin mai més la paraula.
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Un carrabiner d'aquell temps

Garraf o bé perquè el personal de què es
disposava era el que anava més de bona
fe i fins s'hi sabia jugar la pell sempre que
convenia —, era l'indret marítim de Cata-
luinya que passava més contraban.

Jo no sé, lector que em segueixes a tra-
vés de les ratlles d'aquest reportatge, amb
quina mena de colorit i misteri la teva
imaginació t'haurà pintat aquestes angú-
nies desesperades dels contrabandistes i si
tot plegat ho veuràs a través de la per-
siana vermella de la truculbncia amb tot
un enfilall d'aventures fu'Iletinesques entre
uns contrabandistes d'espatlles generosament
atlètiques que tresquen per les roques amb
un farcell al coll i uns carrabiners que els
segueixen de prop, taladrant la negror de
la nit amb unes fogonades brutals i sense
gens de•pirocteania.

Potser pel contrari creus que tot plegat
no passava d'un simple connubi entre con-
trabandistes i carrabiners amics de fer els
ulls grossos i que tota la feiina del contraban
es feia xiulant havaneres i anant fumant
pacatilla amb aplomada naturalitat. De fet,
no era ben bé ni una cosa ni l'altra, tot
i que hi havia una mica de totes dues
coses.

L'aspecte, però, el panorama podríem dir
del contraban, podia sofrir sobtadíssimes i
radicals variacions en qüestió de ben po-
ques hores, car no sempre el carrabiner
afluixava i oferia el marge de pocs escrú-
paa suficients per a deixar-se convèncer.
Quan el contrabandista cap de colla es to_
pava amb un capità digne que, dit sigui
de passada, eren len pocs, les tarifes nor-
mas s'elevaven ràpidament i tot era un
picar l'ullet desesperat i voler guanyar-sc les
simpaties del capità. Aquest, per la seva
banda, es mantenia rígid i incorruptible i
només de tant en tant responia a les imsi-
nuacio•s temptadores amb una rialleta del
que ja ho ha «ensumat tot o bé amb quatre
renecs castellans d'aquells que, dins els cos

-sos armats, temen tot el sabor •oficial de les
mateixes ordres de comandament. Quan el
contrabandista es donava per vençut veient
que ano hi havia res a fer, d'amabilitat es
convertia en un rosari de terribles male-
diccions, i l'indiferent cargolar-se les pun-
tes del bigoti —en aquells temps descomu-
na:s — en ferotges i desafiadors cops de
puny al damunt la tauló

—Està bé ; prou comèdia ! Al cap i a la
fi quan et proposes fer el contrabando hon-

Saló Restaurant GLACIER

TOTS ELS DIES
GARRAFA DE PRIORAT

Plaça Francesc Macià, g (abans Plaça Reial)

i Rambla del Mig, cq. - Teléíon aasog

Indret per on es feia contraban a Vilanova

va anar a cal sastre perquè 1i fes un abri-
gàs d'aquells de no plànyerahi res. A l'hora
de comprometre's per a la primera prova,
el sastre començà a domar cops de coll i
a remugar excuses i més excuses

—No veieu que se m'ha girat tanta fei-
na!...

–En aquest temps? Quina feina teniu?
—Tinc de 'Per quinze abrics.
—j qui són aquesta colla de perduts?

EI sastre va amar cantant els noms de
tots els personatges que uns dies més tard
farcirien aquell fabulós i inanimat exercit
de peces embastades i el contrabandista va
quedar allò que se'n diu literalment g^açat.

Aquelles quinze pintes dels abrics, aquells
quinze fatxendes que s'atrinxerarien pom-
posament darrera unes solapes de teixit de

preu, mentre de la boca els sortiria una
tercerilla de fum gras, ara li resultaven els
descarregadors de la colla del Noi de la
Casa Blanca, tan. contrabandistes con ell,
tan «perduts» com ell, tan pobres diables
si més no com ell.,,

MANUEL AMAT
1 FRANCESC SERRA-NOVAS

MOBILIARI D'ART

BUSQUETS
Decorador, mestre ebcafcta 1 tapis
Rar. Objectes d'art 1 de fantasia per

a obacquís. Salce d'Ea-
potícïons de Belles Arts.
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_re	 D'UN TEMPS NO MOLT LLUNYADerivacions

Tots els que de prop o de lluny coneixen
Em Paco Madrid, saben que aquest senyor,
a conseqümcia del viatge que realitzà a
la Guinea, sent per aquelles terres el que
se'm diu una veritable debilitat. Hi pecosa hisfòries	 con ra	 an delOn tot moment. Si hi parleu s'ho farà
venir bé per a dir-vos, com un nou Tartarí :

«Quan jo vaig ésser a la Guinea...»
Conegut això, no estranyàrà a ningú el	 Uns quants anys abans d'esclatar la gram

que amem a contar,	 guerra, i àdhuc durant el transcurs d'a-

Fa cosa de tres setmanes iEn Paco 	 j
 questa, les platges de Vilanova, de Canet i

drid es va topar en els passadissos del de Vilassar de Mar, que ara llisquen dins

Congrés amb l'ex-ministre radical senyor urna atmosfera de placidesa mentre els car

-Martínez Barrios. Semb.a que, després de 1 rabiners van fent urna manilla darrera l'altra

saludar-se molt afectuosament, el primee 1 al costat d'unes terceroles que s'omplon de

va dir al segon :	verdet, constituïen el rovell de l'ou fin tot

—Si es produeix la vacant de governador el que a contraban feia referència.

general de la Guinea, penseu en mi. 'Es Vilanova, especialment - - 'ameu a saber si

un càrrec que potser em convindria . Us degut a la proximitat d'aquesta platja amb

ho dic perquè no hi ha dubte que es ra- els esvorancs acollidors de les Costes de

dicals governareu un dia o altre.
El senyor Martínez Barrios es va posar

a riure i li prometé que per ell no que-
daria.

1 res més. Res més siinó que ara els
madrilenys es diverteixen fent córrer que
1'ex-entremaliat repòrter està complicat en	 l
la mort del senyor Sostoa.	 f

radament també se t'hi tomben. Així com I bado la buena vida o es que esos faluchos
així un naico us el farem .als nassos sempre I de	 ,ni alma vienen	 tirados de un hilo?
que ens doni la gana.,.

1	
* * *

1 el contrabandista se m'anava fent petar s nits de moviment, el Quico Xarrus-
estrepitosament la porta i ennuegant-se de clos era el	 que anava de	 mico.	 Aquesta

reFou precisament en ei trasbals d'un mico operació	 consistia	 a	 espiar	 tots	 es	 movi-
ments de la parella de carrabiners en tot el

que En Llumamta hi va deixar la pell.., recorregut que feien	 fins a refugiar-se en
* * * 1	 el	 barracó.

stesEn Ldwnanta era un dels contrabandiste
tEl Quico Xarrusclos portava lligat a una

cordill	 de cànem d'uns dos centsmà un
de més fama i de més pit de la platja de metres de llargària que comunicava per Val-
Canet. Alt com un Sant Pau, amb una veu tre cap	 amb	 la	 mà de	 1'Espinilla,	 i	 d'a.
de trotro	 una	 com unapólvora, no
havia	 reculat	 mai	 davant	 laperspectiva quest el cordill anava a parar a les mans

.Un dia
am	 dcentraband	 bona a entrada de	 ntrab del Botella	 el qual tonia al seu comanda-

qment um escamot de cent cinquanta homes
li comunicaren que d'un moment a l'altre sempre a punt d'entrar en joc a la més
arribarien, provime;nts d'Alger, una colla de e	 ó.
falutxos carregats de sacarina,	 i	 que llu in

que
dicaci

amavaE1	 de mico, per mitjà d'unball	 un grapat de muils pes -l
'
'
a
a	 hi ballavenen

e	

s

l

fe

'h
fer seguit	 d'estrebades	 convingudes,	 «dialoga-

setes	 ome cuità a	 bilitzar	 la	 colla	 ia,
•fer	 g	 pertinents,l es	 gestions

va» amb els seus companys i aquests, se-

En L a	am u , que com a ban contraban- gens pintava la situació, feien senyals amb
llums	 de	 colors	 als	 dels	 falutxos	 .perquè

(lista	 ora	 astut	 com	 urna	 guineu,	 volgué s'acostessin	 o	bé	 ho deixessin	 córrer	 per
assegurar	 bé	 el	 cop	i	 se	 n'anà	 a	 parlar altre	 a.un	 re di
de negocis amb el tinent de carrabiners i

El	 rodi	 Xarruscltrs	 posseïa	 un domini
la pareja d'aquella nit. Fou endebades. l tan absolut d'aquest pintoresc mitjà de co-
L l	 va	 prometre	 molt,	 va	 refregar municació	 a	 base	 d'estrebades,	 que	 ^insr
bitllets	 més	 bitllets	 per	 damunt	 de	 ]a

llets	
i aconseguí	 realitzar-hi	 sensaciomalfssimes

taula,	 p^ns	 va treure una perla de dins performamces.	 Una	 cl'ell•es,	 engegar	 una
de	 n.., però

to	
donesel seu pit, tot s. teula de renecs	 complicadfssims	 al,	pobre

Erano hi valgué res, Era en uns moments que Botella	 preltJsament	 durant	 á1s filaments
a totes les platges de Catalunya es tirava més culminants	 i	anguniosos de la feina..
al	 dret	 i	als	 carrabiners	 se'ls	 féu	 objecte
de severíssimes responsabilitats. No hi ha- * * *
gué,	 per	 tant,	 altre remei :	li	 clavarien	 el L'estampa	 del	 contraban	 sovint	 es des-
mico. Fou una pica. En Llumanta es va enteranyimava de la màscara de pseudo-dra-
entestar a fer entrar el centraban a Canet matisme que li era habitual per esdevenir
de totes	 passades,	 però el cop li fall à, graciosament amarada de sabor anecdòtic.

Quan e;s falutxos	 s'acostaren	 lentament Val a dir que l'evident companyonia entre
per carregar les barcasses que venien de la contrabandistes	 i	 carrabiners m'era el	 sus-
platja,	 començà	 la	 lluita	 entre	 contraban- citador	 més	 directe.
distes i carrabiners i ressonaren els primers Es relata el cas a Vilanova d'una sonsa-
trets. Ràpidament l'ull de carmí de tots es 1 cional agafada de contrabandistes (uns tren-
llumets es va apagar com per fer més des. ta homes) que en arribar a la presó s'ha-
esperada i tràgica l'escomesa. Emparant-se vien	 convertit	 en	 tat	 un	 simple	 detingut
dins les coves de les roques, els contraban- i encara aquest, l'endemà mateix, a prime-
distes pogueren anar fent foc i defensar-se. ra	 hora	 del	 matí,	 era	 posat	 en	 llibertat
La lluita va durar una hora 'llarga i més sota	 previ	 advertiment de no insistir mai
d'un carrabiner se'n va sortir amb el braç més en	 tan	 illícites	 activitats.
envescat de sang. També és coneguda la història d'un po-

cessaren els	 trets,	 el cel ja	 presu- pular	 contrabandista	 que,	 desitjós	 d'exte-
m

Quan
^n pensament de ciaia u claror rosada. S'havi s a quinioritzar d'una manera eloq üent fin	 in

perdut tot ei carregament de sacarina i iEn punt traginava el	pap	 ple de diners,	 se'n

LÄI'E I!ITIV
Lit Rambla fatigada. — He vist 1a Ram-

bla 4sn certes nits de baralles i cops de
sabre, quan la po:icia duia aquelles capes
lament ablement diabòliques i llençava els
cavalls sobre els talons i els xiu:ets del pú-
blic, De nits així, els barcelonins n'hem
viscut tota una collecció, i és curiós que em
motes d'aquestes nits, un cop passat cl xi.
varri i l'envestida repugnant, la Ramb:a
es tornava a pintar els llavis, s'arranjava el

tupé, i el pernil, el cafè amb llet, l'alcohol,
la badoqueria, els perfums i els somriures
indiferents es tornaven a fer amos de la
Rambla. El carrer no havia sofert la més
lleu fatiga, l'aire havia estat a penes esgar-
riinxat. A la matinada, la llum oblíqua de
la sensualitat sortia de les dentadures pà l.-
lides de les boques del carrer de l'Hospital,
del carrer de Sant Pau, del carrer de la
Unió i del carrer Nou, amb aquell balan_
ceig pacífic de resignació i d'anques de ve-
della. La Rambla es refeia de seguida com
un múscul jove que acaba de rebre um cop

de puny, o practicava aquell vici, del qual
és acusada la mar per alguns poetes, i que

consisteix a no recordar-se de la tempcstat
em eis .moments de la calma.

En canvi, la matinada del dilluns passat,
les coses tenien tot un altre aspecte., Jo
pujava Rambla amunt, tranquil — perquè
en la jornada electoral vaig ,gastar-hl la
mínima quantitat de nervis — i notava que

el carrer respirava d'una manera .lenta, fa-
tigadíssima ; la Rambla havia perdut pul-
sacions, la sentia freda, com una mica des-
maiada i tot. No és que hi hagués una mí-
nima quantitat de noctàmbuls I rerassagats',
perquè això ¡tassa bastantes matinades ; no
era que tothom se' n'hagués anat a reposar
i ningú no estigués per orgues ; eren les
pedres; els arbres, els colors i la poesia
de la Rambla; era l'aire i l'arquitectura
que s'estiraven amb un gest de cansament.
Les pancartes bigarrades que emplenaven
tota la ,paret del pa lau Comillas, i que la
nit anterior resultaven escandalosament vi-
ves i amb un s excés' d'agressió, en la mati-
nada del dilluns s'havien tornat d'un to
lívid, les llctres s'estintolaven les unes a les
altres com si se'ls'seguessim les cames. Tota
la paperassa havia complert el seu destí,
i s'incorporava dins del somni de la mort.

Després d'altres lluites electorals, he no-
tat aquest cansament de la Rambla, però
mai d'una mainera tan desinflada i fins tan
patètica com la matinada del dilluns. 1 du_
raent el dia l'ordre havia estat perfecte a
tot arreu ; no hi havia hagut les aglome-
racions ni els crits ni els aplaudiments d'al-
tres vegades, oli les pissarres dels diar¿s
ni la ràdio havien funcionat com altres cops,
i a desgrat d'això la Rambla estava más
cansada que mai, s'hi notaven les conse-
qüències de -l'esforç molt més que altres
dies d'eleccions:

I de fet això tenia una explicació clarís-
sima, la Rambla i tota la ciutat tenies
els seus motius per demostrar una fatiga
gloriosa. La lluita electoral del diumenge
passat va representar a Barcelona un triomf

autèntic del catalanisme, i Barcelona a mos
a més paíem dir que`es'va curar definiti-
vament de la malura que li xuclava la pell
i li desprestigiava l'ànima : Baroelana va
ensorrar el partit radical, després de trenta

anys d'esforç. La darrera setmana de cam-
panyes, jo sentia a dir a moltes persones,

entre elles alguns dirigents dels partits en
lluita, que el senyar Lerroux representava
un perill gravíssim ; la por que els radicals

1 tinguessin tima votació elevada que repre-
ecatés la revifalla d'aquest partit semblava
una por gens gratuita. IEl senyor Lerroux
havia portat a Barcelona l'estat major fo-
raster del seu partit, les seves primeres figu-
res parlamentàries. 'El senyor Lerroux va
dirigir la lluita, i es va prodigar i es va
enravenar d'una manera desvestida. Tots
els trucs que se l.i acudirem va posar-',os en

pràctica. Un bon paper a Barcelona dels
homes del senyar Lerroux, representaven
pel cabdill radical una carta fortíssima per
jugar a Madrid; per ell representava a més
a més un triomf sobre el cata;amisme ; per
tots nosaltres representava una gran ver-
gonya.

Però, malgrat les amenaces i els opti-,
mismes d'ells, malgrat la por d'alguns ex-
perts en càbales electorals, el nostre poble
va votar el diumenge amb un instint cata-
lanista pur; la desfeta del senyor Lerroux

em la minva de vots que ha experimentat

el seu - partit té tots els aires catastròfics
d'una bancarrota.

Barcelona pot dir que s'ha lliurat per
sempre d'un abús que rebaixava la seva

categoria moral. Si les coses es porten
com s'han de portar, podem esta] segurs
que en el pròxim ajuntament de Barcelona
tiindrem la sort de no veure-hi un sol regi-
dor del partit radical, com no veurem cap
senyor d'aquests en la constitució del"P'ar-
lament català.

Jo no sé si tothom, em refereixo atots
els catalanistes, s'adonen d'aquest gran
èxit obtingut pel poble de Barcelona, però
a mi em sembla d'una transcendència má-
xima, i em sembla el fet més important i
més simpàtic de la lluita del diumenge
passat.

Barcelona va demostrar també la grotesca
nullitat de les dretes monàrquiques, ene-
migues de Catalunya ; aquesta senyoreta
Urraca Pastor, que probablement el bisbe
deuria beneir amb la mà dreta i esquerra,
amb uns fiñs ben diferents des que s'atri-
hueixen a un altre bisbe en el nostre veil
romanç nacional, es deuria convèncer que
en aquest pafs no hi té res a fer, ni ella,
ni el perfumat conspirador monàrquic se-
myor Goicoechea.

Barcelona va fer e1 diumenge passat una
gram neteja de paràsits ; va treballar dig-
nament, sense soroll, sense escàndols ni
crits ; és per això que la matinada del di-
lluns tania una mica de dret a sentir-se
fatigada.

Josrl' MARIA DE SAGARRA

JLL: ¡NERVIOSOS!
Prou de patir inútilment, gràcies a les acreditades

GRAGEES POTENCIÁIS DEL DR. SOIVRÉ
que combaten d'una manera còmoda, ràpida i eficaç la

N e u rostènlo Impo£encío (en totes les seves maniEeaEacions),
mal de cep, censemeo4 meafal, perdue de

memòria, verfigen e. fadigo corporal, freniolora, dispep sia nervio•
Sa, pelpial ra fo 	 i	 rns nerviosos en	 de lea
dones i tota els fs rasfo

n.
 or

gà
pàní

c. 
que qu

e
e fín Quín pez causa

rigen
a o origen esQoEa•

ment nerviós.

Lee Gragees potencials del Dr. Soivré,
més que un medicament són un element essencial del cervell, medul'la i fot el sistema nerviós, regene-
rant el vigor sexual propi de Peta£, conservant la salut i prolongant la vida; indicades especialment als esgo•
fats en la eeva joventut per tofa mena d'excessos, als que veri fiquen treballs excessius, fan( físics com morals
o ínteVlecfuals, esportistes, homes de ciències, hinanciers, artistes. comerciants, industrials, pensadors, efe.,
aconseguint sempre, amb les Dragees potencials del I1r Soivré, fofa ele esforços o exercicis fàcilment
1 dispusanf ( organisme per rependré ls sovint i amb el milxin resultat, arribant a l'extrema vellesa i sense
violentar ¡'organisme amb energies pròpies de la jovenfuf.

Basca pendre un flascó per convèncer se'n

Venda a 660 ptesr flascó, en totes les principals farmácies d'Espaoya, Portugal 1 Amèrica

NOTA.–Dlrfgle-se i trametent 17 25 pis. ee segells de correu per al tmngaeig a Ofi'clnes E aboraforio Sólre•
(erg, cerrar del Ter, 16, Barcelona, rebreu gratis un (libre ezpllcufiu sobre Por/gen. desenrotllament 1 tracta.
ment d'aquetes malalties.

Llum.amta, forit de mort damunt de la
sorra; badava una boca morada amb una
bala enganxada a cada banda de coste-
lles...

**

La platja de Vilanova, com ja betn deixat
anotat més .amunt, entrava més cointraban
ella sola que totes 1•ès altres platges cata-
lanes plegades

Les colles vilanor ines més fortes eren la
dels Nois ,de Saint« Gervasi i la del Noi de
1a Casa Blanca, del Vendrell, que era el
tipos clàssic de l'hereu de casa bona que
només viu per pessigar dones i anar fent
glopets de moscatell. Jugador i arrauxat,
en dos anys es va jugar tot el patrimoni.

Llavors fugí de casa seva i després de mil

negocis estrafolaris, que tots fracassaren,
va dedicar-se al centraban, en el qual acon-

seguí en poc temps una brillant fortuna,
no menys ràpidament evaporada que totes .

les anteriors. Ell i els Nois de Sant Ger-
vasi tenien una colla de carrabiners a sou

i entraven gairebé diàriament tot el con-
traban que els venia de gust.

Lles pessetes anaven abundants, i els po-
bres "carrabiners, que amb el sou de l'Estat

feien uns badalls anímics, conegueren un
recoinfortamt estiuet de Sant Martí. La pa-
rella que en anit de contraban estava de
servei cobrava deu pessetes per cada farcell

que descarregaven els falutxos, i cal tenir
en compte que en una sola anit se'm des-
carregaven dos dents i fins tres cents i tot.

Els Nois de Sant Gervasi podien enorgu-
llir-se amb raó de posseir l'exèrcit de con-
trabandistes rnés ben organitzat. 'Entre
aquest personal existien dues tarifes: la del
descarregador que es mullava, que era el
més remunerat, i 'la del que restava tran-
quillament =" tot és relatiu — dalt de les
barcasses. Els paquets de sedes i tabacs

eren amagats en unes vinyes fondes' de

vora mar, sota un maset, minúscul en apa
-rença, però d'espaioses dimensions subter.

ràmies. Calia veure amb quin ap:om els
carrabiners feien €l recompte dels farcells
conduïts a terme! Els mateixos agents de
duanes els en haurien sentit enveja.

Això va durar uns quants mesos i ben
aviat es va notar un cert engrandiment a
la .platja, manifestat per una filera de ten-

des i botiguetes que, en realitat, havien
poat tota la raó de la seva existència em

el tràfec turbulent del contraban.

Fins es donava la paradoxa que si durant
alguna setmana el contraban anava prim,
eren els mateixos carrabiners els que bus-
caven En Josepet Miancho, que era l'en

-carregat d'avisar la parella durant les nits
de moviment, per a llançar-li aquesta irò-
nica exclamació

—Hombre, Miancho, ¿es que se ha aca-
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Miting a l'Olympia

MIRADDR	 3

El ciutad mitjà, aquell que es creu al
peu de la lletra «tot el que porten es dia

-r:s», té un concepte completament angè:ic.
de les eleccions. Per a ell, un resultat eleo-
toral és la conseqüència de la suma de
vots dipositats dintre de l'una. 'El . triomf
o la derrota surten, d'una manera esclatant
i espectacular, de dintre del fòtil de vidre..

Als antípodes d'aquest ciutadà de bona
fe, hi. ha una altra mena de ciutadà, el
qual, Entre pipades d'havà i jugades de ma=

nina, un dia us confessa que està tip de
fer eleccions. Si lj pregunteu i li feu expli-
car quina és la visió que ell té d'úma lluita
electoral, us pintarà un panorama tèrbol,
sembrat de truquets, de combinacions i de
fá:sedats. El resultat .no és pas la coloma
blanca de l'altre. Més aviat un ocellot tro-
nat, sense força per elevar-se, eixalat i ca-
minant ran de terra.

Qué són, en veritat, unes eleccions? Qui
-na de les dues pintures és la més aproxi-

mada? La so:ució està en el terme mig.
Tots dos ciutadans tenen raó. L'exactitud
es troba situada entre la visió angèlica i la
visió diabòlica.

A l'home que al matí surt de casa, s'a-
dreça al copegi, vota, se'm torna a dinar
i espera que :a ràdio o bé el diari li doni
el resultat de les eleccions ; a l'home aquest
1i passa igual que aquell que va al teatre,
compra una localitat, veu la comèdia, aplau-
deix i se'm torna cap a casa. L'home aquest
ignora tota la vida d'entre bastidors, les
forces que s'agiten •al voltant de ]'escçnari,
les angúnies que .mouen els actors...

Els- entre bastidors electorals són un xIc -
més difusos ; però existeixen. Cal cercar-los
en les oficines deis partits en lluita ; en els
centres oficials ; en les redaccians de dia-
ri s ... Entre màquines de ca:cu'ar, copes de
cafè i conyac, candidatures i actes. Hi ha
moments en els quals domina la sensació
que la victòria es forja de mica en mica,
amb l'esforç muscular dels electorers.

De tres a quatre de la tarda, és l'hora
de la febre electoral. Dintre dels collegis
hi ha una atmosfera carregada, de fum de
cigars i de digestions, iEs l'hora en què
els components de les meses mig s'endor-
misquen, i l'hora en què els professionals
de l'elecció estan .més desperts que mai.
Cal una vigilància amatent per a esquivar
els electors falsos que ronden les urnes.
Hora de les sorpreses i de les baralles. Mo-
ment en qué els homes de bona fe deixen
enterrades Ilurs illusions dintre la caixa de
morts de vidre damunt la tau:a.

Naturalment que amb el temps s'ha es-
menat hastant aquesta estampa de les elec-
cions tradicionals. La ciutat ja no és un
poblet i certs trucs ja no reïxen. Algunes
famoses organitzacions electorals han estat
completament rebentades. Alguns districtes
que semblaven propietat exclusiva de certs
partits, avui han canviat d'amo i han pro-
porcionat moltes sorpreses.

Uma major cultura democràtica? Un més
gran civisme ciutadà? Sí, sí... Ja és això.
Però, també, unes metralladores que diu

-menge es passejaren per la ciutat, rodeja-
des de guàrdies d'assalt. Bastants màusers
i carrabines. Foren les eleccions de diu

-menge les primeres barcelonines que aga-
faren un to internacional. Un to blau d'uni-
forme i un to ocre de corretjam. Sota l'ull
de les metralladores tot va .anar com una
seda. Potser sense elles també hi hauria
anat. Potser sí... Però, fet i fet, val més
no haver fet l'experiència,

Saber- perdre ano és sols una virtut ; és
també una tècnica. I la Liga lla coneix
molt bé. El Partit Catalanista Republicà
n'esta encara a les beceroles. Per això, quan

, diumenge a la tarda preguntàveu a les ofi-
cines d'aquest Partit impressions electorals,

—Vol dir que la ciutat... ?—Bnterrompia
el preguntaire.

—Res. Tranquillitzi's. L'Esquerra ha dis-
minuït un gran nombre de vots... 'Es car
que en va tenir tants!...—acabava l'infor-
mador sobtat per un esclat involuntari de
pudor.

L'elecció de Tarragona féu estar amb
l'ai ! all cor dels iniciats, fins ben entrada
la matinada. Corregueren tota mena de no-
tícies fases, i quan algú celebrava ja el
triomf, immediatament li aigualien l'ale-
gria amb una notícia contradictòria.

Sobretot en cls centres de ]''Esquerra, el
comentan era insistent i l'ansietat grossa.

—Què se sap de Tarragona?—sentíeu a
cada moment.

Un militant convençut, deia
—Si guanyem a Tarragona, amb En Ro-

vira, vol dir que el nostre partit és imba-
tible.

Quan després arribava la noticia que
l'Esquerra guanyava amb molta justesa, un
bromista afegia :

—Ha anat de tan just, que &Omés hem
pogut treure En Rovira, i ha anat a !'aigua
En Virgili!

**s~

Diumenge s'ensorrava definitivamotint a
Barcelona l'imperi del Parallel. Mort, ja
ho era fa anys, però l'imperi del Parallel
encara cuejava, i aquests darrers dies ar-
riba, fins 1 tot, a fer certa por.

El darrer súbdit d'aquestimperi, fou el
«no cata:ónn. Aclarim que es tracta d'un
personatge completament fantàstic i que
només 'existia en la imaginació de l'empe-
rador i de la seva cort. Per a omplir els
locals en els quals es celebraven mítings
«regionales», calgué agafar un gram nombre
de comparses i fer-los representar el paper
de «no catalamesn. E1 «no catalán» autèn-
tic es portà admirablement bé, i donà el
seu vot als partits catalans.

Però els radicals no es queden curts po-
sats en el camí de l'optimisme. A primera
hora de la tarda de diumenge feien córrer
que tenien les majories. AI vespre, arribava
la notícia que al «Centro Radical», de la
Puerta del Sol, a Madrid, havien eehibit
una gram pissarra anunciant la gran victò-
ria del partit a Catalunya i l'esfondrament
de l'Esquerra. Sabuda la notícia a Barce-
lona, la gent es preguntava

--Amb quin intent deuen haver-ho fet?
--Qui sap ells sablazos que deuen haver

fet per Madrid, mentre hi havia la pis-
sarra... —deien els maliciosos.

A darrera hora de 1a tarda, hom sabia
ja que els radicals havien sofert una der-
rota total. I començaren a circular les notí-
cies més divertides.

—Diuen que al _Club Republicano no hi
ha «taquilla)> de pagaments.

—Diuen que al Ritz ham dit a Lerroux
que es busqués hotel.

—Que els diputats forasters han marxat
sense pagar.

—..Perd„ qui ho pagará tot això?
A les ;nou del vespre, el Club Repub:i-

cano tenia tots els balcons tancats. Per
acabar d'arrodonir el quadro trist, plovia.
Al passeig de Gràcia xamfrà carrer Casp,
davant la porta mateixa del Cub, cremava
el rètol lluminós que anunciava un film
Que pague el diablo...

ANDREU A. ARTIS

Fnquesfa model

La revista americana The Literary Di-
gest, quan s'anaven a celebrar les eleccions
presidencials que donaren la victòria a l'avui
derrotat Hoover, organitzà una enquesta en-
tre els seus lectors, a l'objecte d'establir
un fronóstic. El resultat d'aquesta enquesta
donà únicament un cinc Qer cent d'error.

Però si aquest fet era remarcable, més ho
ha estat el resultat aconseguit aquest any.
The Literary Digest repetí la pregunta als
seus lectors, i de l'o¢inió dels tres milions
de concursants es deduí que el resultat de
le.r eleccions donaria el triomf al demòcrata
Roosevelt, amb çqq vots i que votarien a
favor seu 4! Estats.

El resultat de Ies eleccions ha estat favo-
rable al candidat de referència amb qjz vots
i qz Estats.

una màxima de Roosevelt

L'actual president dels Estats Units té
aquesta màxima favorita, que ha escrit en
diversos llocs, entre ells l'álbum d'una star
de cinema :

«Hi ha persones que no es lleven fins al
cap d'una estona d'haver-se despertat ; n'hi
ha d'altres qüe no es desperten fins al cap
d'una estona d'haver-se llevat . Ni les unes
ni les altres n.o reixen en la vida.»

L'asterisc

Abans que Galsworthy, tres altres escrtip-
tors de llengua anglesa han obtingut et Pre-
mi Nobel: Ifipling (: 9o8), Yeats (1923) i
Shavv (1926).

Aquest darrer, sempre a punt de dir al-
guna cosa que pugui ésser recollida, digué,
en ésser-li comunicada la noticia d'haver

-se-li atorgat el premi
—Els titulars del Nobel són com els ho-

tels indicats amb un asterisc en les guies.

Fierre Benoit, acadèmic

Avui és rebut a l'Acadèmia Francesa el
novellïsta Pierre Benoit;` l'autor de L'At-
làntida, llibre que el revelà.
' Anys després, feia una volta al món, de
la qual deia que els tres homes que més
ina;hressió li havien fet eren Clemenceau,
Mustafà Kemal i el mariscal Txang-Tso
Lin,

Veié Clemenceau la vigília de sortir per
al llarg viatge. El novellista estava tan emo-
cionat, que barbotejava excuses per haver

-se atrevit a dernanar una 'entrevista. Cle-
menceau li resbongué amb sorruderia

—Prou compliments. Que no ho veieu
que no hi ha empentes fer veure'm?

Mustafà Kemal el rebé l'endemà de la
victòria sobre els grecs i li ensenyà un pre-
sent que acabava de rebre de Pèrsia : el
Corà que havia estat de Tamerlà.

A Xina, el comandant en cap de les tropes
del Nord, mariscal Txang-Tso Lin, l'invità
a sopar. El guerrer xinès. arribà una mica
tard i es féu excusar pel seu intèrpret: pel
camí s'havia hagut d'aturar a fer afusellar
algú. Amb polidesa completament oriental,
cona a record del sobar, trameté un present
al n.ovellista. Benoit, que esperava algun
objecte xinès, es quedà parat en obrir el
paquet i trobar-hi deu metres de tela d'avió.
Els proveidors europeus kt facturaven tan
cara al mariscal, que aquest feia realment
un present valuós... i una broma pesada.

Fa cosa de set anys, Benoit entrà en una
llibreria i trobà l'amo amoïnat perquè li
havia desafiaregut el segon fascicle d'una
edició pofiular del Pickwick. Per calmar-lo,
el noa'ellista li adquirí el primer.

Aquesta lectura l'engrescà tant, que escri-
ví a l'ahbé Bremond una carta entusiasta.
El maliciósi historiador li responèué

«Com, desgraciat, arribeu al llindar de
la vellesa i no coneixíeu 'el Pickwick? Us
vaig a senyalar un altre llibre que no manca
d'interès: és el Quixot.»

una broma

Algú deia, al seu temps, que En Rovira
i Virgili, en la seva Història dels movi-
ments nacionalistes, havia inventat nacio-
nalitats que no existien, tan boc anomena-
des eren moltes d'elles; després, la post-
guerra les va fer conèixer prou.

El que sí que n'havia inventat una, fou

un periodista francès, mort no fa gaire, que
va trametre a nombrosos diputats una circu-
lar del Comitè de Defensa dels Poldeus:
La circular començava així

«Flonorable senvor diputat : En ple segle
RX de llum i de dret, més de cent mil poi_

deus. esclaus moderns, gemeguen sota el
jou d'algunes dotzenes de grans propietaris
agrícoles», començava la circular.

Aquesta mena de rabassaires de Poldèvia
no demanaven diners, sinó simplement re-
forços morals per joder protestar prop de
la tercera subcomissió de la comissió dels
drets de les minories a la S. de les N.

La maioria de diputats expressaren llur
adhesió als soferts camperols en termes hu-
manitaris i abrandats.

Després, com és de llei en aquesta mena
de bromes, l'autor descobrí el joc, amb gran
alegria dels cors de pedra que no s'havien
commogut 25er la patètica crida.

ELECCIONS A L'ESTRANGER

Roosevelt i von Papen
importants s'ham desenrotllat fa pocs dies :	 que en aquell moment devia tenir greus
les eleecions presidencials nordamericanes i	 preocupacions polítiques, no han estat con-
les alemanyes per a la formació del nou	 firmades pels fets.
Reichstag.	 D'a:tra banda, el petit Franklin només

neralment prevista, i per això no ha estat	 els immediatament successius, la de voler

Dos esdevenime:nts mundials espeeia:níent	 Com es veu, les paraules de Cleveland,

L'elecció de Franklin Roosevelt era ge-	 tenia una ambició en aquells temps i em

una sorpresa ; però no es creia en la pos-	 ésser mariner.
sibilitat d'un triomf tan grandiós dels de-	 El .nou' president dels Estats Units co-
mbcrates, amb la consegüent desfeta d'a- 'neix bé tota l'Europa per haver-la recorre-
quells republicans que fins fa pocs anys —	 guda en bicicleta. A aquest propòsit conta
i després de caigut Wilson — eren tinguts que a A:emanya fou detingut cinc vegades

en un sol dia. Vetaquí un rè-
cord que probablement no ha
estat batut!

Casat als vint -i-tres anys,
pare d'una noia a vint-i-cinc,
fou elegit senador as vint-i-
vuit. En 1912 lligà amistat
amb Woodrow Wilson. Els
dos homes treballarem junts,
fins que Wilson volgué Roo-
sevelt al govern com a subse-
cretari de Marina. Quan èls
Estats Units participaren 'a la
guerra, la marina pogué ésser
posada gràcies a. ell en con-
dicions d'intervenir.
En 1920 una greu epidèmia

esclatà a Nova York, la parà-
lisi iinfantil, de la qual fou
colpit també Roosevelt. Veié
la mort molt de prop, i tot-
hom temé`que no podria mai
més pcndife part en la vida
pública. Però deu ésser d'una
libra mbit resistent, perquè
només i h mes després fou
vist prenént bona part en la
campanya' electoral a favar

d'Al Smith. En 1928 és elegit
governador de Nova York i
en 1 93o és reelegit, batent el

com els veritables dominadors de la polí- seu adversari per més de qoo vots. En 1932
tica de la Confederació estrellada,	 arriba a aquella Qàsa Blanca que Cleve-

E1 gran canvi verificat en l'opinió pública land havia afectusáment valgut que sem-
prc li romangués "tancada.d'Ultramar és deguda a diversos coeficients,

però essencialment a l'errònia i vacillant	 El <que es pot afirmar és que Roosevelt
política de Hoover i a ('esperança que amb seré qn president que cercara més de rea-
el canvi d'homes al poder pugui ésser su-	 litzar' que no pas de teoritzar.
perada de pressa i faci:ment la crisi que	 * **afecta el país dels dòlars.

No sabem, en veritat, si Roosevelt podrá
	

Si el que ha ocorregut el 8 del corrent
satisfer aquestes esperanèes, perquè hi ha	 als Estats -U+nits és matin.d'alegria per a
situacions la solució de les quals és per la democràcia i per a la pau, el que ocorre
damunt de les forces d'un home o d'un a Alemanya és més que mai trist per a la.
partit, especialment en els temps actuals,	 situació interior d'Alemanya mateix i de 1a
en què e.s interessos dels Estats són sòli-	 pau europea.
dament relligats . Sigui com sigui, la polí-	 Les eleccions desenrotllades el 6 del cor-
tica del cap dels demòcrates .no podrà dei- rent han desvetllat un interès molt medio-
xar de llevar fruits henéfics per als seus cre perqué els resultats eren poc més o
conciutadans, i fins per als altres i tot. Cal	 menys previstos. El que en canvi preocu-
ano oblidar, en efecte, que el nebot del gran	 pava era l'actitud del vell mariscal Hin-
president que amb la seva intervenció ob- denburg i la del seu home de confiança, el
tingué la fi del conflicte russo-japonès, és canceller van Papen, després de la recom-
un europeïtzant, per al qual la famosa teó-	 posició del Reichstag.
ria de Monroe, a1'Amèrica per als ameri-	Contràriament al que molts creien, Hin-
cans», és una fórmula passada de moda. denburg no ha pogut deixar de tenir en
Per aquesta raó 'l'elecció que tingué lloc el	 compte la voluntat popular, i ano ha re-
8 del corrent ha estat seguida amb especial fermat la seva confiança en von Papen,
interès per la premsa europea, gairebé en que ha hagut de presentar la dimissió de
totalitat favorable a la candidatura del «som- canceller junt amb la de tot el gabinet.
rient Teddyn.	 Actualment a Alemanya tenen lloc les

Seria pretensiós i arriscat de voler exa-	negociacions per a la formació d'uin nou
minar ara quina podré ésser 'l'obra que govern que pugui comptar amb una base
desenrotllarà el nou president en la política	 parlamentaria, única solució lògica en un
interior i en l'exterior. Ens limitarem a	 país civil.
senyalar que Roosevelt s'ha demostrat pro-	Desgraciadament,' aquesta solució no potpens a arribar - amb certes especials con- portar al poder sinó els e ponents del social-dicions de caràcter comercial — a un acord nacionalisme, amb Hitler o sense — recon-amb Europa en la famosa qüestió dels deu- ciliats amb Hindenburg em aquesta cir-tes de guerra, i qué a més a més és el cumstància—, cosa que vol dir l'inici d'unafautor de la participació a La Haia.	 política més perillosa que mai per a 'aQuan es pansa que ja fa prop de deu pau, ja, ,que es basaria en la revisió deisanys que es discuteix sobre aquesta parti- tractats •, tant pel que fa a la paritat delcipació sense cap resultat, encara que faci- àret d'armaments, com pel referent a lalitada fins al punt d'exonerar el govern rectificació de la frontera oriental, iEs clarde Washington de {''obligació d'inscriure's que la responsabilitat del poder atenuaa la Societat de les Nacions, de' la qual ei certs entusiasmes i fa posar molta aiguaTribunal de La Haia és emanació directa,	 al propi vi ; però no per això cal consi-l'adhesió de Roosevelt pren una notable derar menys com un motiu de preocupacióimportància, perquè pot significar l'inici	 un ministeri on participin hitleri,ans. Nod'una collaboració més estreta i benèfica deixa de tenir la seva importància el fetentre 'Europa i ells Estats Units.	

que Hitler hagi enviat en aeroplà, a com-Però, després, fins volent prescindir de la plir una 
missió secreta prop de Mussolini,personalitat de Roosevelt, el fet més con- el comandant Goebel, la importància delfortab:ement significatiu de les eleccions 

qual és acusada pel fet que, al , retorn deamericanes és la magnífica victòria de la	
l'emissari, Hitler hagi reunit tot ` IÉstatdemocracia.	
major del partit i els caps dels legionaris.En la postguerra s'han vist reflorir les	

La política alemanya és sempre plenamales plantes dictatorials i que dissortada -
 d'incògnites, i mentre els diaris prussiansment les temptatives de renegar els prin- 

publiquen notícies tendencioses i falses so-cipis establerts amb la Revolució del 1789 bre 
l'estat dels armaments francesos, esperaprenien proporcions alarmants per a la ci- 

la seva hora, la de pujar al tron que elvilització. Por això el triomf de la demo-
 seu pare deixa en precipitada fuga cap acràcia en un dels més grans països del 

l'hospitalària Holanda, el Kronprinz, aquellmón no pot deixar d'ésser saludat amb 
Kronprinz que en el seu recent llibre, Deul-viu plaer per tothom que hagi exaltat 

1a schland irt Wassen, ha escrit: «Vivim enconcepció de la civilització conquistada pels 
un temps en què s'accontua una febrehomes a través de segles de lluita.	
cultural, que de baria gana es glorieja de
cosmopolitisme i es complau en entusiastes
somnis d'una possible pau eterna. AquestaFranklin Roosevelt és un home que ha 
concepció de la vida no és alemanya, i nosabut merèixer-se l'estimació general per	
ens convé. No és pels alemanys la pau delsdots intrínseques que no són gaire comunes,	
utopistes !» — I a Ginebra es parla de des-com una força de voluntat fèrria i un cor 
armament...generós P1 americans U reconeixen també

una honradesa escrupolosa i wna aversió
	

TIGGIScontra les intrigues i les corrupcions. Entre
les tantes coses que d'ell es diuen, remar-
quem que quan tenia cinc anys el seu pare,

amic aleshores del president Cleveland, el
conduí a la Casa Blanca, on el president

	
NOVETATS

li posà les mans a l'espatlla i li digúé amo-	 EN CAMISBSrosament :
—!Et predic alguna cosa que et semblaria	

Janme I, 11estrany, i que cap altra persona no et pre-
diria. Espero due no seràs mai president	 Telèl.11655
dels Estats Ujmts.
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DIUMENGE PASSAT

Filu1Is d'un carnet electoral
se us responia amb una timidesa delatora

—No se sap cap resultat, encara. No po-
dem avençar Gap impressió.

Però, la Lliga... Un amic .nostre hi te:e-
fonava a les vuit de 1a vetlla. A l'altra ban-
da de fil li contestaven

—La cósa es presenta admirab:ement.
A la ciutat, ens ho fem amb l'Esquerra.
A la circumscripció, tanim impressions bo-
nes del tot. A Arenys de Mar guanyem les
majories., .

Societat	 pEs al ola de Carburs Metàl'Iîcs

Correms Apartat tro	 BARCELONA
t•teos "Carburo."	 Mallorca, s34	 let^ton riou

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

SOLDADURA AUTOGENA

PRESSUPOSTOS, ESTUDIS, CONSULTES 1 ASSAIGS, GRATIS

Futures catàstrofes

S'ha cregut que l'elecció de Roosevelt a
la presidència significava l'abolició del rè-
gim sec, i a Europa, els americans, ho han
celebrat com calia, als bars.

Un d'ells, actiu protestatari, deia
—La prohibició és atemptatòria a les no-

cions de llibertat i de dignitat humanes.
Però és necessària en un pals on no es sap
beure. Penseu que als Estats Units hi ha
vint-i-tres milions d'autos, que vol dir vint

-i-tres milions de persones que els guien.
Penseu què pot passar quan aquesta gent
podrà hroeurar-se alcohol a bon preu.

I acabà, filosòficament:
—Al capdavall, què se me'n dóna? Sóc

advocat d'una companyia d'assegurances...

Franklin Roosevel t



Fantàsio

La pel'lícula dels

4 milions marcs or•

Per

Lilian Harvey

Henry Garat

gadura. Es un film treballat a fons, però
la marxa del qual coneix interrupcions fre

-qüents, escenes que s'allargassen, manques
de continuïtat. El film potser venia pre-
cedit d'un reclam excessiu. (Heus ací que
aquesta circumstància posa el ,públic en un
pla d'exigència i d'aquí que la presentació
del film en pateixi. Erik Gharrell és el
director d'aquesta opereta que ens trans-
porta al temps del congrés de Viena i és
un xic desconcertant l'anacronisme que sig-
nifca el fet que en aquella època, al teatre
d'òpera de la capital austriaca, ja el cos
de ba11 dansés les danses del Princep Igor
de Borodin!

També és digne de citar-se el film de
J. M. Sthal, La usurpadora. IEn altres films
anteriors .aquest director s'ha acreditat d'es-
cellent psicòleg i de tenir un domini gens
corrent de la tècnica dramàtica. Es veritat
que es seus tipus són de vegades un xic
desconcertants i .algunes de les situacions
que planteja, no del tot persuasives. Això
fia que els seus films — recordeu -vos de
Llavor — 100 siguin totalment satisfactoris.

En La usurpadora retrobem les caracte-
rístiques d'estil i de psicologia de l'autor.
Es un cas d'adulteri fortament exposat.
Un home entre dues dones tot al llarg de
1a seva vida. 'El film, hàbilment — aquest
ens sembla ci seu major mèrit —, ens fa
sensible l'escolament dels anys que no caln-
viein gens la situació angoixosa d'aquest
marit que vol ésser lleial i 'que no obstant
es trova lligat .amb tota la força • de's sen-
tits i de l'ànima a una altra dona, la qual
hauria estat la seva esposa de no haver-se
produït un d'aquells incidents fortuits tan
freqüents en la vida t que dins una aparent
i,nsignificància decideixen els nostres des_
tins,

John Boles no ens ha semblat l'actor
capaç per a un ral tan excepcional. IEl
final, excessivament tràgic.: La fotografia i
la posta en escena, discretes només. Per
la resta, la usurpadora és un film remar-
cable.	 ,

Per fi, encara hi sou a temps, aneu a
veure Grocic. Es una cosa tan importaint
que no necessita recomanacions, però si
això hagués d'acabar de convèncer-vos, us
direm que el film qué projecten abans és
una divertidíssima comèdia anglesa dirigi-
da per Georges Fitzmaurice que amb el
títol Que 15agui el diable 1 interpreta d'una
faisó impecable Rona'd Colman. Es una
cinta replena de moviment, en la qua'
Fitzmaurice 'ens, ha convençut de debò.
Es tracta d'un film sense cap ultra pre-
tensió que la de procurar-nos un bon es-
piai, i en aquest sentit és força reeixida
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i si n'hem parlat, és perquè la idea ens
ha sémblat enginyosa i susceptible d'urna
més ampla aplicació.

I ja que parlem de desdoblaments, di-
guem com és divertida l'aventura que viu
Fredric March en el film El més audaç.
Resulta que aquest film de Lothar Mendes
és extret d'una novella de Peter B. Kyne,
i s'ha de cónvenir tot seguit que el motiu
és bo de debò per al cinema, per tal com
la seva major gràcia s'escau j ustament a
poder veure amb els ullis de la cara les
coses sorpreinents que s'hi esdevenen.

Es tracta de dos bessons que s'assemblen
tant en el físic, que a 1a mort de l'un
l'altre pot substituir-lo, seinse que pel mo-
ment ni els familiars de difunt sospitiin cap
farsa. Naturament, com que l'audaç heroi
d'aquesta facècia poca cosa sap dels as_
sumptes del germà difunt, el bo del cas
és que totes les situacions que es creem a
1'entonn seu són per cll altres tants in-

c gnites que cal afrontar i desxifrar amb
el • màxim aplom i isimulació. Així, per
exemple, per comeinçar, quan Kay Franc s,
secretària del difunt, entra al despatx amb

dltare d'una habitual, les angúnies de Ere-
dric. March són d'aquelles que ano s'expii-
quen, Fredric March, Kay Francis i Stuart
l rwin en el saborós paper d'amic del pri-
#nçr fan a la perfecció aquesta comèdia
d' ulbolics i el film, que no tau mai ,en
els efectes mecànics, provoca constants ria-
iles en èl públic._Lothar Mendes porta l'obra
amb. ; `espri.t i amb un ritme absolutament
pcects,

s un altre exemple del cas, tan fre-
gpeqt.en la ,producció a-mericana, d'un film
cjdé comporta una anécdota no massa con-
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Les millors

REVISTES 1

LE DECINEMA 1
les trobareu a la

. 's Llibrería Cafalònia

3, Ronda de Sanf Pere, 3

4	 f v RABDi\

EL CINEMA
'

Remcordiment

Insistim en la nostra campanya de pro-
ecció de 'la infància que assisteix als sa-
ans de cinema oberts al públic sense cap
nesw a 'que controli la seva presència, sense
:ap organització oficial que dificulti certs
spectacles als ulls dels infants. Segons les
farreres estadístiques, hi ha viurt-i-tres mi-
.ions de nois i noies menors de vint-i-un
ginys, que fregiienten setmanalment les sa

-es cinematogràfiques. 'Sobre aquest total es
calcula la xifra de sis milions d'assistents
rnenors de set ans.,

Lnspirant-se en aquestes xifres, la Uni-
versitat d'Ohio ,protesta durament contra
els films d'aventures; pellícules policíaques
que poden deformar el present dels adoles-
cents.

Nou film de Leonfine Sagan

Leontine Sagain, la famosa directora de
Noies d'uniforme, acaba de presentar a
Londres el seu segon film. L'encert res-
sonant de la seva primera producció va vol-
tar aquesta estrena d'una expectació vivís-
sima. Pot dir-se ja des d'ara que aquesta
expectació no ha estat pas decebuda, ja que
1a nova producció ofereix um gran interès.

Es titula Men of to-morrow (Homes de
demà) i està bastida damunt la novella d'An-
Uhony Gibbs, Young Apollo, que explica la
vida dels estudiants d'-Oxford.

Sembla que el film rasa la zona tèrbola,
per tal com, per donar-li un sentit conser-
vador, presenta a les , darreres escenes unes
protestes d'estudiants contra el nus de
l'acció.

JEL EGG/OI^E/ —' F/L MOFD/YO

L'ACTUALITAT CINEMATOGRAF!CA

Quatre estrenes
L'espectacle que Rafael Solé ha presentat sistent, però que és muntat amb tanta de

a1 Coliseum no deixa d'ésser curiós dintre destresa que 1"espectador es troba tot seguit

la seva senzillesa. Aquest guitarrista 'toca subjugat per aquella continutat d'imatges

a duo amb si mateix, és a dir, que mentre que roden amb un moviment deliciós.
ell personalment a l'escenari executa una	 Es això, el ritme; la gràcia en el movi-

de les parts de la composició, a la pantalla, ment, el sentit global de la composició, el

mitjançant una cinta sonora prèviament es- que manca a El congrés es diverteix perquè

tablerta, la seva ombra Ilumvnosa s'encar- aquest film fos el que en tot .moment sem-

rega de la part complementària. Abans, ell bla voler ésser, uin film mestre ert el gènere

amb ell conversa, i cons que porta la cosa de la comédia .musical. Perquè aquí sí que

molt assajada,	 sulta xocant de debò.	 hi ha belles fotos, situadions, penes de
L'espectacle 'dura 'només una curta estona,	 malícia i un final sobretot de certa emver-

oEl més audaç»

Un	 ffilm d'Ernst	 Lubitsch,	 amb Nancy ' vellès	 amistats que	 tranquen	 amb	Barrv-.
Carroll de protagonista. La reunió d'aquests mare per consentir que la	 seva	 ex-futura
noms faria pensar a qualsevol que es tracta jove festegi anib un home d'un poble ambï
d'una obra frívola, apta més que cap altra e1 qual	 fa poc s'ha	 signat	 una pau	 ver-
a fer passar una 1)00:1 estona, amb la mes- gonyosa en sentia dels alemanys.
tria a qui té acostumat el públic el famós Però	 sorgeix	 l'inevitable :	sense	 voler,
postor en escena de tot d'operetes que han Holmes, es descobreix davant Nancy ^ar-
assolit	 èxit darrera	 èxit. roll, en llegir-li aquesta la darrera carta del

Però sembla com si Lubi1 ch hagués vol- seu promès mort, aquella que ell no pogué
gut demostrar la seva virtuositat en l'ofici, signar amb les seves úniques forces.	 Però
el seu domini del .métier, i s'hagués propo- també tot s'arregla ; la mora supera la seva
su  	 de guanyar	 1'a	 juguesca de realitzar	 la indignació davant el cop que per als vells

suposaria assabentar -se de les causes de la
ruptura, ;i, al contrari,	 els	 anuncia el	 pro-
metatge. I tot, doncs; acaba com ha d'a-
'abur.

Tal és el canemàs del film Remordiment,
basat en l'obra que Maurice Rostaind escriví
per al tol 	 .amb el títol de L'homrroe que
j 'ai tué. Hom veu com és 1)010 lluny de la
darrera manera de I ubitsch.	 la que 'li ha
donat més celebritat.	 Em llac d'un decora
fastus,	 un	 medi	 bwrgès ;	 en	 lloc d'un
alegrepen llac

fíl i un sr é 	ina é
ruinosos, unamor pur i heroic. De com se

^ m'ha	 ortit Lubitsoh, tothora	 ho podrà ju
jar aviat. Gran director, ha muntat l'obra
amb una ciéncia acabada, d'una matem àti-

t	 ca	 precisió ;	 no és	 oblidat cap	 detall,	 Cot
marxa	 amb "la	 perfecció d 'un	 aparell	 de
rellotgeria. iEls	 tres imterpxets	 principals —
que ja hem anomenat - aconsegueixen d'in-
fondre	 una	 vida	 autèintlica sals	 respectius
papers, sense cann1-o mai en el melodrama.

No	 cal cercar	 en	 .aquest	 film	 audácies
tècniques, ni, en aquest ordre, raes de nou.
Però la traça i L'execució perfecta no fallen
ni un sol mona-nt. Al cap i a la fi, ano és

' cap obligació i nmovar si .hom troba que els
Nancy Carroll i Phillips 11olmes en

mitjans que té a la	 ma ja li basten perI,Remordimentn
i expressar-se.

Es Remordiment, en una paraula, un dels
versió cinematogràfica d'un drama.	 Si ja- millors films que .es puguin veure en el que
guosea	 hi	 hagués,	 el	 cèlebre	 director	 ale- va de temporada. Té sobretot el mèrit de
mame l'hauria guanyada. I conservar	 tot	 hora	 un	 valor	 dramátie 'i

Pel resum de l'argument que donem a humà que será fàcilment comprès per tot-
continuació, hom "'podrà veure que n'ós de hdm, sense caure mai en els grans perills
diferent	 el	 I,ubitsch	 d'aquest film	 al	 Lu- que comporta un	 argument com el que
bitsch de les seves altres	 obres recents. ehem resumit. Sembla també que hom voI

Un	 francès,	 saldat	 en	 la	 gran	 guerra, donar a aquest flm_la categoria d'un al•Iogat
ha mort un alemany, del qual sap el nom, contra la guerra, perd sense acudir a 1'hor-
1'adreça, la prafnssiG ; fins aguanta la má de rar de les escenes de trinxera i d'hospital,
l'agonitzant per signar la darrera carta que '^,	 sinó pvramelnt en u 	 pla sentimental que
escriura a la	 seva promesa.	 Mai més no
podrá oblidar la mirada d'aquest moribund.

també fa la seva inipressió.
A, M.

Ta' serà la seva obsessió, que anira al po-
l1e	 del	 mart,	 a	 veure la	 seva	 família	 i
confessar-s'hi, como a únic mitjà de treure's
del damunt el remordiment que Pacompa-
mya.	 Perd,	 davant el	 pare	 del	 mort,	 no ^

r
tilndrá valor per acomplir l'acte' qwe es pro_
posava. El pare, Lyomel BarcymoKe, de ue'11 ^ELECC/anee--FiLMDFÓno
antuvi	 s'indigna	 que	 un	 francès	 (Phillips --
1 í ,lr,-,r-s)	 5' 1-i aai	 atrevit	 a	 entrar	 a	 aquella
casa. Minvaré la seva ndignació quan la
oromesa del seu fill (Nancy Carroll) revela
haver vist aquell elnemic al cementiri, po-
sant flors a la tomba del fill mort. Per
justificar-se, el fraincès s'ha d'iinventar una
coneixença amb el mart en temps de pau.

Per si aquest primer pas no fos tan poc
confluent a la confessió que es proposava
de fer, es traba qu. e en aquella casa és
encara massa viu el record d'aquell únic fill,
mort a la guerra. Els pares, la promesa
del mort, no l'ha•n oblidat tampoc, en man-
tenen viu el record, intacta la seva cambra,
amb el rellotge al qual encara donen corda,
el violí dintre el seu estoig.

I per si aquests obstacles no fossin prou,
el drama es nua d'una manera previsible
Holmes i Nancy Carroll s'enamoren l'un
de l'altre. Com a fans del quadro, la xa-
farderia de totapetita població, excitada
encara per tractar-se d'un estranger, Tes
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desgarrador	 ,

contra la locu	 recordar-nos.

ra homicida	 -
de los pueblos
imperialistas

que avui s'estrena al

®EMC® L I	 US
ES UN FIIM

PARAMOUNT Un film de guerra sense guerra molt més emotiu,

que us recomanem	 humà i realista que totes les batalles juntes

Georges Charensol al Con=
ferèncía Club

Dimecres de la setmana passada, . Geor-
ges 'Cbarensol, ja ço'negut dels inostres lec-
tors havent col.laborat en aquestes pàgines;
donà la seva conferència sabre Le cinéma
dans le monde. Es endebades iintentar de
resumir la densa dissertació, trencada per
gla projecció d'alguns fragments de films
característics. El conferenciant oferí .als seus
oients una mona de versió parlada del seu
Panorama du Cinéma, addicionant-hi noms
i títols de darrera hora. La tasca de Cha_
remsol presentava dificultats enormes, per-
què, com encabir tanta profusió de mate-
rial en una conferència de duració limi-
tada? I, com classificar i agrupar un ma-
tonal tan divers i copiós? El conferenciant
hi reeixí admirablement.

La profecció contra els films
policíacs
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=A la Grècia antiga_

(Documental)

Estrena de la Catifa Mágica fox

L'armada blanca polar
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ELCLOWN; GROCK

Una mà uina de ïcr riureq
^El número de Grock és tan- precís com Ja és sabut que una frase o un gest còmics,

e1 mecanisme d'un rellotge. La seva com- dita o executat una vegada, no fan riure.
posició és tan proporcionada com la d'un	 Repetits, provoquen fàcilment la hilaritat.
film. Contrastos i inesperat, repòs i moví-	 I el No diga..., equivalent del seu Sans
mant, lentitud i velocitat, tots, absolutament	 blague... francès, és prodigat amb insistè^n-
tots els efectes del seu número han estat cia. Així com l'esmentat gest de contra-
ritmats amb el mateix rigor que cal .per a	 rietat. La repetició dels efectes, segons
muntar una pellícu l a. Tonen el mateix lli-	 Bergson, és la matemàtica del riure.
gat perfecte d'una successió ordenada d'i- 'Cal subratllar també les formidables rè-
matges cinematogràfiques. L'atzar no in- piques de Grock, inesperades sempre, que
tervé en el deseabdellameint del número de Marcel Achard ha qualificat de shakespea-
Grock. Tot és calculat. Tot es produeix rianes. Quan Géo Lolé Ii comunica que és
segons les exigèincies d'un minu-
ciós pla preconcebut. El nún}ero
tradicional de Grock, a còpia de re-
petir-lo, de polir lo; d'eliminar-ne
el superflu, de perfeccionar-lo i
purificar-lo, ha arribat a ésser un
veritable instrument de precisió,
una perfecta màquina de fer riure.

I no obstant... Malgrat aquesta
bastida tan premeditada, quina
sensació constant de frescor, d'es-
pontaneïtat, de primer raig, de lli

-bertat, d'inspiració i de perpètua
invenció! L'amanerament no fa en
cap moment acte de presència.
Només un artista genial sap reci-
tar, fent veure que improvisa, la
Iliçó lentament apresa. lE1s films
de Charlot, les escenes dels quals
han estat repetides cent vegades
durant dotze mesos de tasca labo-
riosa, tonen la matéixa frescor del
número de Grock.

Aquest dura més d'una hora,
durant la qual Grock expressa
múltiples aspectes de 1a humanitat,
tota la gamma dels sentiments.
Durant una hora, Grock tradueix
suaument, sense transició visible,
la beatitud kmefable, el candor, la
malicia, la dolçor, la bonhomia, la
ironia, la ingenuïtat... Durant una
hora, Grock és insinuant, categò_ .
ric, tímid, presumit, derrotat, cor

-dial, suplicant, exigeint, dissortat,
poruc, valent, alegre, trist.... Tots
aquests sentiments, malgrat la na-
turalitat perfecta amb què ixen a
la superfície, són expressats amb
mitjans purament mecànics, curo-
sament estudiats. Cada sentiment a traduir

. té el gest adequat. Gest que, leintament ana-
litzat en la realitat per l'observador finíssim
que és 'Grock, i alliberat d'accidents, esdevé
quintaessència, veritable arquetipus. Aquell
gest impagable de contrarietat, per exemple
la cama torÇa4a, -el puny clos. Gest de con-
trarietót. que és resum i ' compendi de tots
els; gestos de captrarietat que existeixen.
Gest repeti ser e ° tener idèmrtira.,.
Modificat d'un millímetre, ja perdria la
seva puresa i el seu expressionisme precís.

El repertori de gestos de Grock és vas-
tíssim. IEl seu rostre, d'una ductilitat for-
midable, servida per un savi maquillatge,
les seves mans, els seus peus, el cos sen-
cer, .són mitjans expressius d'una eficàcia
extráordimaria, que fan de Grock un mímic
excepcional. El seu numero agafa sovint
l'air•  d'una pantomima' brillant. Grock juga
també amb èxit la dicció. La seva veu, ex-
traordinàriament flexible, les seves varia-
des inflexions — irresistible, la imitació de'
contrabaix —, les seves entonacions impa -
gables — inoblidable, aquell Por qué? ine-
fable —, són armes expressives poderoses.

Grock es' complau a repetir els efectes.

Demà a la tarda Grock dedicarà la seva
actuació als infants de les escoles munici-
fals, i a la nit, en atenció a la colònia
estrangera, farà el seu número en francès.

LmWiì1 U!

les estrenes
	 DEL TEATRE POPULAR CATALA

F. de CROISSET, Una dona i dues vides ppoÐwE;cOO 
(Teatre Romea)	 I	 l'afició. Els passos de damsa que han qué.

Hi ha, certament 'moltes altres obres emdat conservant com.; a propi el nom del
la comedíografia estrangera la incorporació	 El teatre que neix en .'ámbit eclesiàstic	 ball o • de la representació, en la represen-
de les quals a la nostra escena ens seria	 passa un període popular que pot conside- tació no eren res més que indicacions d'uin
força més útil i profitosa que Una dona i rar-se com una segona fita en el seu sua pas de dansa indefinit, que el costum ha
dues vides que la setmana passada ens ha eessiú desenrotllament, època durant la qual	 fet perdurar en una determinada forma. Les
dat la companyia Vila-Daví.	 es representen, generalment a k'aire lliure, representacions de pur diàleg ihan desapa-

La producció teatral de Framçois de Crois- escenificacions de fets bíblics i farses popu- regut completament.

set no s'ha distingit pas massa mai per lars, que són tractades amb una ingènua	 Per :fer-se càrrec de la magnitud de les

la profunditat anímica dels seus personat- estimació, que 'les fa persistir al llarg del representacions populars que han tingut

ges ni per la intensitat dramàtica de les temps. A Catalunya aquestes representa- gran voga al Penedès; n'esbossaré un catà-

seves creacions. Ha estat acompanyada sem- cions perdurem de molts anys, encara que leg-élassrficació.. Hi havia : drames sacres
....,,	 ..,,-A	 a,-.-...-n- £1..c,4,-.....-. 	 ........11„ .,,F,.	 •,.

representacions de tradicions religioses; re-
presentacions de tr adicions p-ofaines.

Els drames sacres es repnesentavem dintre
el clos de les esglésies, generalment en llaor
d'algun sant ; i són l'enllaç entre les repre-
sentacions origén del teatre i aquesta se-
gana etapa de les representacions populars.

Les representacions de tradicions religio-
sos són les més abundants : Sant Julià, San_
ta Margarida, Sant Joan, Sant Llorenç, Sant
Magí, Santa Orsussima, Sant Martí, de . la
Vídua Judit, de la Moixiganga, de Diables,
del Fill Pròdig.

Les representacions de tradicions -profa-
nes : de Don Joan de Serrallonga, de les
Criades, dels Mal Casats, de les Galeres,
Dansa dramàtica de Marcos Vicente o si-
gui el Renegado Valenciano, de Juan Por-
tela, dels Moros i Cristians, de la Rosaura
i Sebastián del Castillo, de Gitanes, dels
Cercolets i Pia.

Totes aquestes representacions s'anome-
nen genèricament balls.

P&RE GRASSES

Agència exclusiva per a la venda de

MIRA... DOI

Societat General Espanyola de llibreria

Barbarà,16	Telèfon 17218
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anglès i ell contesta amb un Por què ?...
enternidor, quan el seu partenaire li de-
mana la seva nacionalitat i ell respon amb
un Católico... emocionat, l'imprevist d'a-
questes rèpliques les dota d'una comicitat
francament irresistible.

Grock voreja constantment la infància,
la ingenuïtat deis• primers anys. Com ha
dit Louis Léon-Martini, Grock és poeta per-
què ha depassat l'estadi de la raó o que
sembla no haver-hi encara arribat. Quan,
en comptes d'acostar la cadira al piano,
vol apropar aquest a aquella, Grock exhi-
beix aquella lògica especial dels elows,
lògica illògica parenta de la dels imants
o dels boigs.

Per a acabar, hem de senyalar la finor i
la discreció de l'art de Grock, fet de ma-
tisos i de subtileses infinitesimals, de me-
sura i de tacte. Grock nio força mai el seu
joc, no aceemtua mai els efectes. ((Es a
Anglaterra on es veu que existeix una ads-
tocràcia del riure i vull preservar-me de la
vulgaritat que arrenca la rialla fáciln, deia
Grock a Maurice Venne. Grock aconsegueix
plenament el que es proposa. Al Tívoli, hem
aplaudit un .autèntic aristòcrata de la pa-
llassada.

SEBASTIÀ GASCH
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D'ELFINA GARAYOA 1 EL SEU VI0_
LI MAGIC. — Menuda i vibràtil com és,
Delfina Garayoa s'estremeix també sota
l'arqu•et com si fos la corda del seu violí.
Aleshores és com um nervi encès en una
tensió de miracle. Un foc interior crepita
dintre d"ella i li doina aquesta força que fa
«arrancar la música, com si nasqués d'un
abisme profund. Algun déu, com pensaria
Plató, és dintre d'ella per a fer possible
l'esforç ; o com em els Nibelungs, per a do-
nar força al seu braç. Així Delfima Gara-
yoa, estremida, encesa, nerviosa, musical.

GROCK I EL .SEU VIOLI MINUS-
CUL. — Grock arriba amb la seva maleta
immensa, de la qual extreuaquell petit,
petit violí. Si pensaint a la manera d'iEdgar
Poe, un violí pot suggerir la idea d'un fère-
tre d'infant, aquest violí minúscul de Grock
no podia ésser altra cosa que un fèretre de
mina, i per tant sense complicacions tristes.
E1 violí de Grock s'escapa per la seva peti

-tesa d'ésser un violí romàntic, í per això
el pot fer grinyolar com un gat sense que
ens causi aquella tristesa que ens fan al-
guns pallassos irreverents que fan coses amb
el violi que tenen tot l'aire d'un sacrilegi.

EMILI GRAU SALA I IEL SEU VIOLI
D'INGRE'S. —Ara Emili Grau Sala s'ha
posat a fer unes escultures totes encarcara

-dotes, que temen la rigidesa de les figures
eginétiques o dels ícons del gòtic primitiu.

ADDICIO SOBRE L'HONOR. — No és
possible creure que 1a crisi de l'honor, com
podria despendre's de la meva náfa de fa
vuit dies, sigui una cosa que afecti sola-
ment el cünema, siinó que, ben normalment,
és possible remarcar-ho en tot d'obres mo_
deanes. Justament, ara, Manuel Azaña ha
publicat un assaig sabre el teatre de Gal-
dós, on explica la fallida d'aquest concepte
en un personatge galdosià de Realidad. Al-
trament la farsa del marit enganyat pren
ara plecs dramàtics superposats a 1a broma
tradicional, com és ara en Le Cocu magni-
fiique de Crommelynck.

D.-P.

una idea dé l'efecte que poden produir, si
na es té en compte la seva ainimaeió i el
seu moviment, il'á bona fe i ]'afició amb qué
declamen, dansen o salten els que ho repre-
sentem>. Són gent del poble que .interpreten
amb tota la gràcia d'un excés d'atenció,
quan aquesta ve d'un i;ncult.

Anem a veure com es desenvolupen
aquests jocs en una comarca catalana. La
Comarca del Penedès és riquíssima emn re-
presentacions populars, les quals han tingut
el seu esplet des del darrer terç del se-
gie xvttt fins el darrer toro del segle xix.
Avui han passat ja completament i .se'n
guarda encara la part vistosa i de movi-
ment que portava aiparellada la representa-
ció, quedant tot el restant absolutament
oblidat. La festa major de Vilafranca, que
és un recull de les tradicions que resten,
ea serva encara alguna cosa i fa poc temps
algun intelligemt estudiós comarcalista ha
intentat reviscolar detalls de les antigues
representacions.

Les representacions, generalment dialoga-
des i escenificades, portaven sovint un .pas
de dansa o bé figures coreogràfiques, les
quals han resistit més a l'enflaquimemt de
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Sol • licitii opuscles explicatius

Hi ha malalts, sobretot d'afeccions aparentment
lleus, com la TOS, que proven cada marca que
surt. Sense seguir un tractament estricte, van
assajant un medicament darrera l'altre. Sense
saber si la fòrmula és encertada. Sense exigir
la garantia d'un Laboratori conegut.

P0.5TILLESe. DP f,NDPEU Sense que els cridí l'atenció la venda cada
any major d'un medícament famós com les
PASTILLES del Dr. ANDREU, terapèuticament
insuperades fins avui,..

EI malalt prudent no exposa el seu estómac a
ínútíls provatures. Es fíxa en els resultats de
les PASTILLES del Dr. ANDREU i les adopta
rar camnra

6	 Ml ABDR

LE/ LNLETRE/
DE LA NOVA POLONIA	 I	 L'HOME EMBRIAGAT DE DEU .	 VARIETATS

La vida înteI"IectuaITricentenari de Spinoza

La poesia té un paper dominant en la
literatura polonesa. Avui, com ja en altres
temps, s'eleva a un nivell molt alt, i me-
reix una consideració especial per la influèn-
cia decisiva exercida en el desenrotllament
literari. Però no és aquest el seu únic mè-
rit. Així com pel passat romangué forta

-ment lligada a la vida nacional, animant-ne
i sostenint-ne l'esperit, avui, concebuda i
inspirada per l'hora present, aten y les deus
fecundes de la vida i constitueix la vera
expressió dels sentiments populars. (Entre
els més emèrits poetes, citem Guillem Tu-
cvin, el virtuós de la paraula, el sentiment
i l'esperit polonesos del qual exhalen um
perfum i un gust exquisit; Joan Lechan,
que sap compendie en els seus versos el

, 'pathos de la història, les idees de les gene-
racions i de les èpoques ; Casimir Wier-
zynslci, que canta la joia de viure (aquest
darrer poeta ha obtingut en la IX 01im-
píada e] primer premi per un volum de poe-
sies celebrant els esports).

Certament no és 'possible de citar el nom
de tots es poetes polonesos, perquè són
en nombre enorme. Pot dir-se que cada
polonès neix amb l'ànima del poeta, com
tots els eslaus i, generalment, tots els
nòrdics.

^.uo IRROMPIBLEo lio

es mou vasta, la seva pi	 autt o ^^ auun-
dant i variada.	 El seu	 car vibra per totes

pam esme,	 que	 p
en el seu deixeble i admirador Goethe (que

les coses elevades i el seu pensament abasta deia de la correspondència de Spinoza que
l'univers sencer. és el llibre més interessant que es pot llegir

Les obres poloneses traduïdes a d'altres en aquest món. Spimozza passava per ateista

llengües no corresponen pas a la vasta pro- als ulls dels seus contemporanis que creien
ducció de la literatura d'aquell pafs, i això que desapareguda la fe en Déu desapareixen

és degut a un complex de raons, però no també tota mena de sentiments morals en

a causa de llur poc o escàs valor, certa- un home. Spinoza va compendre, dos cents

ment.	 Pot	 també afirmar-se	 que elles in- anys abans de Nietzsche, que la conducta
troduirien	 al	 tresor	 de	 la	 literatura	 ulni- moral	 no consisteix,,a complir	 unes	 pres -

versal noves gemes fulgurants. Però caldria eripeions de l'ètica, sinó que és que'.com in-

primerament abatre tots els murs de pre- ! herent a la mateixa personalitat, és un estil

judicis i ilncomprensions, que han estat al_ de viure. «Quant a mi, deia, deixo de fer

çats entorn de Polònia, quan no tenia una el que és dolent	 perquè és	 contrari	 a	 la

existància pròpia, és a dir durant més d'u1t nieva	 natura	 i	 perquè	 em	 desviaria	 de

segle i mig d'opressió estrangera. La tasca l'amor i del coneixement de Déu.» A l'home

de demolició ha començat ; és dura i di- solitari només li queda Déu.	 Déu, de qui

fícil ; però afortunadament en els escriptors tenía	 Spinoza	 un	 concepte quasi	 místic	 i

po:anesos 'no manca ni força i empenta per intuïtiu, encara que dtot el seu	 sistema és

obrir-se un forat en la literatura dels altres el més pur racionalisme.	 I ací toquem al

països,	 i,	 d'altra	 banda,	 benemèrits	 orga- punt més dolorós de. tota la filosofia, més:
nismes se n'han proposat la tasca. de tota l'existència espinoziana;	 a l'escissió

Quan	 s'haurà	 establert	 el	 contacte,	 el tràgica	 entre el	 seu	 racionalisme	 intransi-

món podrà judicar per ell mateix si la lïte- gent, i, per altra banda, el seu amor mís-

ratura	 polonesa	 contemporània	 :ha	 sabut tic per la font de tots es conceptes : Déu.

adaptarse als temps moderns i pot portar
com	 és opinió

Novalis el poeta romkntic i àdhuc catòlic,
el va anomenar «l'home embriagat de Déu»,

una contribució preciosa —
de tots	 els que	 la coneixen — a	 la	 vida i	 Renan,	 l'incrèdul-crèdul,	 exclamava,	 al

i;ntel•lectual internacional. Aquell món inter mateix lloc on acaben de colocar els espi-

nacional que	 no	 sense	 veneració	 s'inclina
immortal filla de	 Polonia, la

moziams del món una làpida commemora-
tiva : «Aquí va néixer la visió més sublim

davant	 urna
senyora Slclodowslca-Curie, la gloriosa dona sobre Déu».

de ciència.	 **•

ATHO NOVELLIS
noza no estimava molt ea llibres, i no en
deixava més que uns quaranta, en morir,
i aqueixos llibres eren sense gran valor. En
realitat, tenia més de cent seixanta llibres,

o menys peninsulars tenien sobretot impar-
i molts de valor ; entre ells; wns llibres més

tóneia : La Guia deis Desviats de Maimòni-

'El seu biògraf Rortho:t pretenia que Spi-

des, llibre cremat a Espanya pels mateixos
jueus catalans (vint-i-quatre jueus notables
de Montpeller varen obtenir l'ordre de cre-
mar el 9libre de la més alta autoritat ecle-
siástica seva, e', jueu barceloní Salomó Ben
Adret) ; els Dialoghi d'Amore del que fou
metge de cort dels Reis Catòlics, Lleó
Abranavel (Leone :Ebreo), llibre que Spinoza
llegia en la seva llengua materna, el cas-
tellà; l'obra del jueu barceloní Hasdai Gres-
cas, que cita àmpliament en una lletra
seva ; les poesies de Quevedo, i—fet que va
sorpendre molt injustament el seu biògraf
francès, no comprenent com un esperit tan

Premis literaris
A Catalunya els premis literaris s'ator-

guen' amb una remarcable puntualitat . El
clar»` podia delectar-se -amb poesies tan dia de Santa Llócia, °èxactament, el Premi
obscures» —una 'edició quasi competa de Crexells és proveit l`esperem que els nous
Góngora. Car Spinoza amava molt les co- premis creats per lé Generalitat es donaran
es poètiques ; podem suposar que el , seu	 a l'hora •exacta : el 30 de novembre per al
ractat sobre l'arc 'iris Ino era 'sense trets de Teátré i , el g de febrer per al de Poesia:
poètics. Desgraciadament, abans de la seva	 En .això sercip, segons . sembla, més -brin
mort, va cremar aquest tractat com tam- nies que els ilhistres immortals de PAca-
poc volia permetre que es posés el seu nom dèmia Francesa que acaba de concedir els
sobre la seva Etica;	 seus Gr.ains' Premis amb sis mesos de retard.

*.:* .*	 Sèmbla que aquest retard és motivat per
algunes indiscrecions periodístiques que de-

Spinoza va tenir més d'un amic d'Espa_ cidiren els acadèmics a ajornar la concessió.
nya, com per exemple aquest Isaac Orobio, Ara, finalment, ha estat realitzada. Frama
espanyol canvertit al judaisme. Altres. amics Nohain ha tingut el Gran Premi de Lite-
seus, jueus i holandesos, varen viatjar molt ratura. F,s una recompensa ben justificada
per terres d'Espanya que era fins ï tot la per à coronar una hone,stíssima obra dé tre-
>atria de Spinoza, si creiem Ulnamuno, que	 hall d'escriptor i de	 ftic. 'La seva obra
diu que -gla raça és la llengua». Perqué	 com a crític a ]'Echo de Paris el situa com
Spinoza aprenia primer, com llengua ma- un amamt 'Infatigable de la bella literatura.
terna seva—malgrat l'origen portuguès de	 L'a.tre premiat és Chardonne per les se-
ta seva família—, el castellà, encara que no	 s darreres produccions novellístiques.
ragués visitat mai la terra dels seus avis.
S'ha suposat que Spinoz hagués anat ` "una
vegada a Vallado id , petó •això no és pas
cert, IEs molt versemblant, que un curiós
passatge de la seva correspáhdència hagués
donat lloc a aquest error. En efecte, sabem
que un jove holandés de família protestant
que es va convertir al catolicisme fins a fer

-se franciscà, volia convertir també Spinoza,
a qui dirigia lletres des d'Ità.ia. Spinoza li
c.'testa amb rigor, i amb tota la superio-
ritat d'un home que és posseïdor d'una fe
molt més autèntica, molt més profunda que
la del pobre Albert Burgh, i li diu : uOh po-
bre jove que heu perdut l'esperit! Qui us
ha embruixat de tal manera que creieu po-
der menjar i posseir a les vostres entranyes
aquest 'Esser suprem i etern ?»_ I segueix la
descripció del martiri d'un jove noble cas

-tellà, estudiant a Salamanca, que s'havia
canvertit anys abans al judaisme, qui es
feia dir «Juda el creient» i acaba per ésser
cremat a Valladolid el 25 de juliol de 1644
Spi;noza parla amb molta .admiració d'aquest
Juda—de veritable nom Lope de Vera y
Alarcón de San Clemente—i escriu la seva
mort amb uòs colors tan vius que sembra
la descripció d'un testimoni presencials
Graetz, l'historiador dels jueus, va conclou-
re de les paraules de '.a lletra «dpse Judarw
novtin, que el mateix Spinoza havia estat a
Valladolid l'any 1644, i que va néixer, per
consegüent, a Espanya, hipòtesi que és se-
gurament fallaciosa.

Si Espanya no ha volgut saber res de
Spinoza durant la seva vida, sembla que no
ho vol tampoc en ocasió del trioentelnari de
la seva naixença. Entre els representants
d'onze nacions que celebraren un congrés
espinozià a La Haia, no hi havia cap pro-
fessar espanyol. Pero no cal tenir por ; mal-
grat crisis mundials i tot, encara hi ha
homes a Europa que saben celebrar es
grans aniversaris de la vida intellectual del
món, que els celebrats siguin els seus com

-patriotes o no. 1 Spinoza s'acontentarà de
bona gana amb l''e:ogi d'un Hegel, segons
el qual «per a poder fer-se filòsof cal ésser
primer spinoziü». 0 amb l'entusiasme d'un
Lessing que afirmava que fora de la filo-
sofia de Spinoza, no hi ha cap filosofia...

OLIVER BRACHFELD

---	 1

Pensar--deia un cnciclopèdista francès—
és contenir-se de parlar i d'accionar, i uns
fisiòlegs demostraven, que el treball imtellec-
tual no gasta les energies del cos. Pensar s
vot dir suspensió de viure; no hi ha, doncs;	 t
cap ofici tan poc sa i tan insaluble coro

 de filòsof. Solament ara comprenem
bé l'estufa de Descartes, i el fet que Spi-
noza, moltes vegades, mo va sortir duraint
mesos de la seva modesta cambra de filò-
sof. La seva vida girava entonn del seu pu_
pitre de llibres i la seva màquina de polir .
vidres. Vivia així, d'un dia a l'altre, tot sol,
sense cap comunitat, sense amistats profun-
des, sense amor; 1'ú;mica dona que ell esti-
ma va, de jove, es va casar amb un altre.
Perquè, quina dona es casaria amb un filò-
sof? 'E1 bon sentit i l'ilnstint de la dona no
necessite^rn l'estudi psicoana:ític del doctor
Herrberg per a saber que tot filòsof és—bio-
lògicament—anormal. (Sense parlar dels filo-
sofastres que reben els periodistes a la pis. 1
eina, per a demostrar-ios que també saben
nedar, com va fer, a Farts, Eugenio d'Ors;
però davant d'un fi,òsof de debò, ]'Ors és
com un guerriller davant d'un veritable pro-
fessional de la guerra.)

L'home, per viure, ha d'estructurar-se al
si d'una comunitat, si no vol ésser un des-
arrelat. Spinoza vivia fora de tota comuni_
tat humana. Perquè, en fi, qui era aquest
humil polidor de cristalls d'un infecte sub-
urbi de La Haia, nascut avui fa exactament
tres segles? 'Fra fui d'un poble desdenyat,
i no pertanyia ja ni tampoc a aquest poble.
Els jueus d'Holanda, irritats pe] seu iries
pecte pels dogmes i la seva absència as
oficis, renegaren d'ell i àdhuc atacaren la
seva vida. 'Es incomprensible l'orgullós si-
lenci de Spinoza davant el sanhedrí dels
vells ; una sola paraula de transigència ova
els hauria reconciliat. I, així, Spinoza va
ésser el jueu que ja no és jueu, però que'
encara no és oristiá : l'home més solitari,
l'home més abandonat, l'home més impo.
tent de tota Holanda...

No li mancaven, però, admiradors : ela
seus tractats, sobretot la seva crítica de Des-
cartes, el varen fer conèixer. El gran Condé
el va invitar a Utrecht dues vegades, i vo-
lia que l'acompanyés a París. Però Spi-
nota, coem hauria pogut abandonar la tem

-perada atmosfera de la seva cambra de fi'.ò-
sof? Va refusar l'esplèndida oferta, com va
refusar també la invitació de l'Elector pa-
latí d'ocupar una c>tedra de filosofia a la
Universitat de Heidelberg. Vivia sol, sempre
sol ; rebia bé els curiosos que el visitaven
per demanar-li consell ; -un dia el visità un
senyor molt elegant, de bones maneres, em

-perrucat : un conseller de cort alemany que
vivia a París feia temps : Leibniz. Però no

i	 el visità com a fi'.dsof, sinó com a... poli-
a.	 dar de cristalls.
at	 La seva vida va escandalitzar la gent
la ximple. Qui hauria pogut compondre el seu

t '	 més tard nntlOfll admirar

Nou acadèmic francès
Avui, 24 de novembre, Pierre Benoit pe-

netra a la cúpula dels immortals. L'autor
de l'Atlàntida será rebut per Henri de Ré-
gnier.

Benoit en el seu discurs inaugural haurà

de ter l'elogi dels seus antecessors. IEs el
ritu;' Però :heus ací que Benoit no estima cap
dels dosy ni i Ernest Lavisse, ni Georges de
Porto-Riche. Li van dir com ho faria per

à parlar-ne.
_Oh!; no els veurà ningú. Ja me les

arreglaré jo per a tapar-los amb les meves
floretes.

Acadèmícs rerassagafs
Ja que parlem d'Acadèmies .remarcaríem,

ara que torna a parlar-se d'aquest tema, 1a
curiosa posició adoptada per alguns acadè-
mies elegits membres de ]'Academia Espa-
ñola de la Lengua que no han trobat en-
cara el temps per a redactar el seu discurs
d'ingrés. 1 pensar que un Zorrilla el va
escriure en versos entusiastes !

Segons uns, aquest abstencionisme és mo-
tivat per feines urgents i inajornables.
Aquesta excusa té, potser, més de pose que
de realitat, com és ara on el cas de Jacinto
Benavente. Potser en canvi tingui raó en
e1 cas d'un Ramón Pérez de Ayala, nome_
nat ambaixador al poc temps d'haver estat
anomenat acadèmic. Però hi ha un altre
cas més divertit : el d'Eugenio d'Ors, ja
apuntat per MIRADOR, que tenint redactat
el seu discurs d'ingrés, no es decideix a
llegir-lo perquè en el discurs de contestació
no se li prodiguen els adjectius a què eli
creu tenir dret indiscutible.
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Miró pintant el decorat de «Jocs d'infants»

^rvit	 i. gl„'.ii	 1.	 P	 q
J°	 costums i deixa sempre un p)sit de pena

per li feblesa i la coquineria humanes.

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

rambla de catalunya, 40
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En els seus inicis, la caricatura a França
és un 2rt de finors ; tot just diferenciat del
gravat normal per deformacions o exagera-
cions més o .menys temoregues_d'algun dels
accidents del dibuix o per la gracia espe-
cial de l'anècdota que el motiva. Isabey i
Débucourt extremen 1 a delicadesa a frec del

Rambla rel Centre, 33 - Passatge Bacardí, 2

NOTES A UN CATALEG INEXISTENT	 PROJECTOR
	 DE PARÍS ESTANT

Joan Miró a les catacumbes
Plató, que diu que l'artista no és més 'que
un home que interpreta un déu que el cor-
prèn i que li lleva, mentre la divina fusió
dura, tota inte•ligència i tota raó. Però
aquesta excusa admirable no pot fer-1a mai
seva el crític, al qual no és permès de re-
fiar-se d'un entusiasme, sinó que se li exi_
geix una actuació que faci de pont entre
el lliure joc espiritual de l'artista i el sony
estricte de l'espectador. Per això els crí-
tics no poden mai fer altra cosa que cer-
car punts de referéncia (bé preceptius, bé

Joan Miró — angèlicament sorprès sota e1
smoking—que anava a mostrar, per unes
hores breus, la darrera etapa de la seva
producció.

RITU. — Unes mans trèmules anaven
deixant nues les obres arrecerades en la
més profunda de les concavitats. Quins co-
lors, verges de barreja, inventats en la seva
puresa primària, aquests colors de les teles
de Joan Miró! La mica de sorpresa i la
mica—per qué no dir-ho ?—de desencant.
No, senyores i senyors, no són «quadros»;
són simplement—però superbameint—decora-
cions. Prenguem el mot decoració—veig sor-
preses ofeses—en un sentit ample i condes_
candent i no.pas en un sentit pejoratiu. La
discussió s'enfila sobre aquest terreny.
A veure si ens féssim una mica explícits.

IRRESPONSABILITAT DE L'ARTIS-
TA 1- RESP'ON^SABILITAI' DEL CRI-
TIC. — Primer que tot això : Que l'artista
no cerqui en el crític el seu mateix llen-
guatge. Entre altres raons; perquè el llen-
guatge de l'artista és, àdhuc en els casos
de més racionalització, un llenguatge inex-
plicable. I, altrament, perquè l'artista té la
voluntat lliure i ei deure 1 el dret d'actuar	 EL QUADRO 1 EL MARC. —IEn el
irresponsablement en tot el que fa referèn- terreny pictòric .anomenaríem quadros tot
cia a la seva cxpressió. Això ja ve des de	 allò que és fet en funció d'un marc. Es a

dir, tot allò que és co'nstrúït segons un
cercle rígid que externament I'enc.ou i que
internament el presideix. Ortega y Gasset,
en un volum d'EI Espectador, diu : «Viuen
els quadros allotjats en els marcs. Aquesta
associació de marcs i quadros no és acci-
dental. L'un necessita de l'altre. Un qua-
dro sense marc té tot l'aire d'un home es-
poliat i nu. El seu contingut sembla ves-
sar-se pels quatre costats de la tela i des-
fer-se en l'atmosfera. Viceversa, el marc
postula constantment un quadro per al seu
interior, fins al punt que quan li manca
tendeix a convertir en quadro tot el que
es veu al seu través. La relació entre un
ï altre és doncs essencial i no pas fortuita
té el caràcter d'una exL èneia fisiológica...»

1 bé; un té tota la impressió que aques-
tes teles de Joan Miró no estan sotmeses

B 	 D R I N A S M 0 B LES 
tr marc. Que les s de 

l'autor,
 les	 s s'ha

trobat, ee	 permís de l'autor, formes d'ha
D^agonal, 640 fusori o d'intestí—podrien esdevenir més

llargues o més curtes, més amples o més
estretes, sense perdre la seva qualitat de
cosa orgánica (vull dir d'organisme) i sense
perdre gens ni mica la seva esp'.èndid,a visi-
bilitat decorativa ; la seva mágica, colpidora
m.agnífiea combinació de colors. Amplieu,
fins que tingui el tamany de l'escenari,
qualsevol d'aquestes petites teles de Joan
Miró, i us donará exactament les decora-
cions que ell ha pintat—expressament—fa

poc per a una companyia de ballets russos.
Proveu ara de fcr la mateixa prova amb
un pintor «substantiu», i veureu com us
falla tot intent de convertir-lo en esceno-
grafia.

ELS O^BJECTE.S. — Dels objectes—fus-
tes, claus, ossos, pots de mermelada, gàbies
i miralls—no cal parlar-ne ; no són ni tan
sols divertits.
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Un segle de caricatura
Es difícil veure, eh esdeveniments impor- ' preeioskme, Es 1'época de les merveilleuses

tants que serveixen de htcs a la hisl ria ; i ineroyables, de les escenes típiques de:
posats d'acord amb el ca,cudari. Por això l'Imperi afiligramadament gravades en làmi-
el «segle de caricatura» que el Sindicat de I ties soltes, de cara a 1a demanda limitada
la Premsa artística de' París ha reunit al j de l'expert i el colleccionista • Cal que apa

-Pavillon Marsan del Lauv e'alzasta un pe-. reguin la litografia i la revista satírica es-

	

ríode de prop de cent trenta anys. 'De fet,	 pecialitzada perquè la caricatura prengui
el 'segle xvlu fou liquidat amb la revolució consisténcia al mateix temps que es fa po-

	

de ig8u i el segle actual no ha tingut pas	 pular pel sol fet de sollicitar un sector de .

	

una fesomia propia fins a 1914. Entre 1'un.a	 públic mésample. Llavors és quan Deia-
i 1'altrá data s ,.

	

dgrtaren, moriren ó neiXeten	 croix i Philippom inicien Yroballes conside-
una mala fi de coses de diversa qualitat i rabies, per bé que influenciats ,per les iilus-

tracions humorístiques angle-
ses. Fins als dies de la mo-
narquia de juliol, amb la lli-

I	 bertat de premsa posada al

	

i tr^ 	
^ 

	 ^ij	

i	
Y^m^j

	

{°	 servei de la passió política, la
„+	 caricatura no obtindrà, però,

i	
ld
a puixança necessària per es-
 ó

Adquisicions d'ArE Syra  evenu uq art aut nom.	 ira-
r +'	 miar és qui realitza el	 mira-

Amb la nova temporada i la represa 'de '	 '" i	, • ^ 	 ('LO,	 .amb	 una	 habilitat	 i	 una
les	 activitats	 artístiques	 externes — exposi- .	 .desimboltura 

ministeri
 s'o	 uizot	 qu

r	 a	 Aquell	 ministeri	 Guizot	 qvecions, concursos, etc. —, ha aparegut una
nova facilitat per a la formació de collee-

li	 ^r	 t	 „
,	 u	 i	 g

e
rotesc impagablen Ea 

vén
en	

lgislati	 éscions artístiques
' 

de la qual val la pena de Jíf t	 fi	 s	 u
la
	

d
tre

la h
i
sparlar. Lluís-	'tbria	 cl regnat de Ll

u
uís-Gfi	 '

Y'
	 /,

Es encara molt estesa l'opinió que, la pos- y	 k y	 ,J	 t	 e]	 tirà	 bonatxás "	 Més
sessió d'obres de pintura I escultura nomás tard,

	
mo-:kr	 ^	 '^	 ^^	 tard, Napoó III serà

es troba a l'abast de persones a les quals
on

rrr sp^y.; 	 riu inabordable. íc	 Segon
és possible destinar grans quantitats a for-

va
ry, 	 Aeri, entre e1 ridícul que salva

mar i	 enriquir la	 seva collecció,	 iEs	 creu t	 j + ,	 °	 de l'odiós i J odiós que salva
massa que,	 áíiicamen t „a partir d'un	 cert ° ^	 t	 4a	 ' (^^	 del ridícul,	 s'	xai

a
 ma

nivell	 econòmic,	 Joan pot	 ésser	 colleccio- darrer i posa una
	

a^a 	 mordassa
^mista. f^ tln 	 s im	 mle	 pretes.	 La caricatura

Per tal de fer possible l'adquisició d'obres p 	 s.	 tW +	davalla	 vertiginosament i	 1a_
d'art sense l'exigència d'una despesa forta ^s 	 mergable. El mateix del	 gran
feta de cop, a Barcelona mateix 'hem vist„ p	 desigual	 a	 despit	 del	 gran
usar diversos	 procediments,	 amb	 més	 o w4j4^.	 h+	 ,	 mestratg e,	 inueix ai

mat en	mi
dism 

r-se a la sé-menys d'èxit, amb més o menys avantatge fiavf 	 e
i	 ^inconvenients. ^  ;	 tira dels costums. Perú el fet

om	 fet

Ara darrerament	 acaba de nàixer una .,	 ha estat realitzat i Gavarnis
nova organització d'aquestes, que té, a més

1	
asr^.	 +,	 1'lha enrobustit enormement

ra més d'altres, el gran avantatge de deixar s	 p,	amb ]'aportació d'una ironia
l'inscrit en llibertat pel que fa a la tria de d ls	 ban gust	 ep la i'cs-;
les	 obres	 que	 vulgui	adquirir,	 i	 així	 pot Els p pmers anys de la Ter-

s

formar a seva	 lleceió	 acor	 amb el seu Edip' a	 casa	 l'Esfinx,	 per	 Dau.mier	 beca Repúblicaca són d'una
raonablegust, 	 'é	 collec-ust	 única manera	 d'éssersser que	 parella amb

qu
	ambla	 (Ii 'tat

cionista.
Els inscrits a aquesta 'nova organització, categoria. Una d'elles fou la caricatura, tal

la de 1'atapa ^histbrica	 prece-histórica
dent.	 La caricatura	 no s'aixeca d'aquesta

Aclquisicions	 d'Art	 Syra,	 pagaran	 anua
es

l-
com avui	 entenem aquest mot •	 cura queq	 q
creix	 arrapada	 a, la	 ufana del periodisme

'ció fies que l in vent dels avalinodrns

ínfima
ment una quota mínima de sis cantes p-

I decau parallelament a les seves fases de

temes
temes de r^eprodueci'ó pel -fotogravat li obreobre
lameas, una es far à	 amb quotes mes- servitud.

porta gram del	 periòdic.	 L'òrgan, com .
suals de 50, 75,	 loo, etc.,	 pessetes i dona-
ran dret a triar una obra de l'exposició de Tot el goig ,que d'aquesta vasta exposicióó

sepre, és creat per 1a funció. La voracitat
periodística i la difusió del paper imprès; for-

conjunt,	 integrada	 per obres	 seleccionades
dhugroristes -pot extreure	 l'artista,	 1'histo_
riador o el	 simple amateur- del	 i:ntoresc ip

ant l.aroducció i	 ortant la in
ç	p	 p	 quietud rrer,

dels millors pintors i escultors moderns, que P
de l'anècdota, seré decepció per qui vagi a

miga e	 informativa al bell pi a	 del carrer,
originen la caricatura de línia sumaria	 de°Syra organitzarà semestralment,

La tria i pagament de .es obres sega uei- cercar-hi	 motius	 divertits:	 L'esperit	 llatí,
fàcil a la ironia	 no reï x a obtenir aquellaq

sirn	 lrctt mt e l)recarrep	 galo d'intenció que si-
xen un procés que no` podem detallar ex-

basti	 dir	 ben mena de meravellosa candidesa que és la
gui	 u	 directe als ulls del lector atrafegat.
A fi de segle, les agitacions	 i	 fo_polítiques	 gtensament ;	 que	 està	 molt

concebut i que no dubtem que un gran sec- matriu	 de	 1 humour	 saxó.	 Només	 quan,
esporàdicament, rep la inflúància ;d'aquest,

guara de passió abrandada per l'afer Drey-
tor d'aficionats trobarà el seu profit, espi-
ritual i material, en aquesta forma de for- pot arreplegar-ne alguna cosa.	 Per tempe-

fus converteixen sovint aquestes caricatures
en llampecs de mala bava fulminats. ?mb

mar-se una collecció d'art d'una manera poc
rament,	 la malícia	 i	 el	 sentit crític 1'a1io-
quan amb preferéncia a l'agudesa Irc eisiva,

un cruel desi g de fer sang.Str 
n	 clamgravosa. I a la sàtira viva, a la mordacrtàt"pufvent.

te	 Curan d'Ache	 Forain	 s'hi trobem
el	 I	 •	 _	 °

I és aquí on,	 fins ara, la caricatura fran-
peix a	 aigua.
Una altra indústria arriba a darrera hora'

i cesa —com la di 	 mostra — ha ° trobat per ,á 'oferir un nou sopluig als humoristesuna font més rica que en el camp de la
comicitat i la facècia	 Lapures.	 veiem sa-

el cartell	 de	 publiçitat •	La	 seva naixença
1iL 	 i,	 ,	 ^'	 „	 ^ a 	, tiritzant els fets polítics i	 és impossible 'no

uedara	 onnoblidaq	 per sempre més	 amb
l'encís	 inimitable de Touloúse-Lautree.t	 Á, evocar tot seguit la	 fantasma de les cala- .

mitats	 úbli ues	 La veiem ridiculitzant els . ^

Aquesta exposició d'un «seg:e de carita-'
ura», a part del viu interès que ofereix
Ás de diversos punts de vista, haurà aju-;
t extraordinàriament a definir el concepte
un art força recent que ha áconseguit bast
--se una personalitat pròpia. La seva auto-.
^mia és, però, relativament precària pee

dificultat d'establir amb exactitud la'
ontera que la separa del dibuix, el gravat
les arts plàstiques en general. Demés;
n precisament els millors caricaturistes els
le han donat la difícil lliçó de fer «ninots»
1e, sense deixar d'ésser ninots, siguin di-
ixos i àdhuc exce•lents dibuixos. D'altra'
roda, la caricatura esta condicionada per
assa lligams per aconseguir les altes for
es de l'expressió humana. Sovint el seu
xvi és el perfum de l'actualitat que, ami
vair-se ràpidament, la deixa pansir d
nalitat si .no té un positiu valor artístici
e la salvi..Sovi^nt, també, se la veu vio-,•
atada per adaptar-se al motllo d'una frase;
dactada prèviament i que no sempre té

discreció i la solta desitjables. Altres
^gades, en canvi, n'és inseparable i perd
ta la frescor quan es deslliga de la seva
genda. Recordem, també, les nombroses
asions en què té de sofrir les exigències
(posades pel tiratge en uns colors deter-
inats.

z•z^

L'exposició és rica en documentació da
tota mona, dibuixos inèdits i rars, biblio
fília i escultura caricatural. La secció des.
tinada a caricatures de .pintors i gent de
lletres i a les dibuixades per ells mateixos
atreu els visitants amb una curiositat jus-
ti ficada. Tanmateix s'hi troben sorpreses.
Puvis de Chavanines, Alfred de Musset i
Victor Hugo, per exemple, hi fan un lluït
paper. D'altres, com Dumas fill, Anatole
France, Baudelaire i Verlaine, no ofereixen
altre interés que el purament anecdòtic.

Entre la gent que sofreix la mordacitat
dels humoristes, hem observat que els po-
lítics ocupen _ el Lloc de preferóóncia. Des-
prés segueixen els .artistes i els literats;
després els metges ; després la multitud.
Seria difícil encertar una jerarquia del ri-
dícul més equitativa i justa.

AL MARGE DE LA PASSIO. - Diven-
dres dia i8 de novembre a les anze de la
nit, mentre la febre política s'anticipava a
la ciutat, un grup d'amics es congregava
en una, galeria d'art. Aquest grup d'amics
(de l'art nou : A. D. L. A. N•) anava ple
d'un extern fervor ritual, on l'etiqueta noc-
turna fulgurava, a presenciar un acte clan-
destL Sobre l'atenció tèrbola de boira i de
vaticinis de la nit, l'estol d'amics anava a
cremar encens davant de coses més perdu-
rables, amb més voluntat d'eternitat. Era

objectius), una mena diríem de garanties
constitucionals que posin l'espectador no pas
en posició de sentir l'obra d'art, cosa sols
possible totalmoont per una fusió amb l'ar-
tista, sinó simpiement en posició de com

-pendre--o en el més desgraciat dels casos—
de fer-se'n càrrec. Però, ben entès, artista
i crític parlen llenguatges diversos i inintel-
ligibles entre ells,

ART SUBSTANTIVA I ART DECO-
RATIVA. — Insisteixo que parlant llenguat-
ge de crític, l'única manera de filiar la dar-
rera etapa de Joan Miró és qualificant -la
d'art decorativa. (I parlant llenguatge d'ar-
tista? Bé. Però cal que aquest sigui el lien-
guatge-de-l'artista-Joan-Miró»; qui sap par-
lar-lo?) Cal resignar-nos en una freda i a^n-
tipátiea agrupació de dades externes i pos-
siblement segures. Naturalment, la línia
que separa I'art decorativa de l'art que po-
dríem anomenar substantiva és molt prima
i a més a més vaeillant. Però és evident
que 'hi ha en tota L'obra d'art (prenent Grè-
cia per exemple), o bé una voluntat de sa-
nefa geométrica o bé urna voluntat de Fí-
dies .

SYRA
Dissabfe,
inauguració de l'exposició

PERE DAURA

Objecfes per a presents

Decoració

Dlpufac1ó, 262	 Zelèfon 18710

Barcelona

L'esfàfua de la República
Els nostres lectors, •saben la solució do-

nada al tan sacsejat monument a Pi i
Marga'll. Ací mateix hem publicat l'obelisc
que es bastirà a la cruïlla del Passeig de
Gràcia amb la Diagonal, coronat per urna
estàtua de la República.

D'entre la vuitantena d'obres rebudes per
a coronar amb la figura de la República
l'obelisc, ha estat triada l'escultura de
Josep Viladomat, el jove artista que tots
coneixem i admirem, i que, amb aquesta
obra que serà posada en un indret tan pri^n_
cipal de la ciutat, rep una consagració digna
del seu talent.	 -

MIRADOR, que en el número vinent repro-
duirà l'escultura de Viladomat, organitza,
en homenatge a aquest artista, un sopar
la data i lloc del qual serà avisada oportu-
nament.

París, novembre.
	 ALBERT JUNYENT

Pasta de Cera
EL MILLOR FANG
PER A ESCULTORS

Olivera, 25 • Telèf, 31816



La ràdio als Esfafs Unifs
En unes declar acions Tete; per un dels

directius de la Radio-Corporatiom, l'entitat
que controla la .majoria de la fabricació
d'aparells de ràdio de l'Amèrica del Nord,
hafet constar quin rés el desenrotllament
actual de la ràdio en aquell país, remar-
cant que aquesta indústria que no existia
fa deu anys, actualment és una de les pri-
meres del país. En menys d'u'na década, la
ràdio ha fet viure més de 320,000 treballa_
dors, més de 28,000 revenedors i bes 700 es-
tacions i t;aoo fàbriques que funcionen als
Estats Uinits,

La ràdio ha completat els seus serveis
als vaixells 1 avui són t6,000 els que estan
equipats amb aquests aparells. Les andes
extra-curtes ham permès prodigis : en oca-
sió .de les festes de Nadal, passatgers que
anaven a Sydney han pogut trametre a llurs
famílies residents .a Amèrica els vots que
han rebut abans d'ésser emesos en raó de
la diferència de longitud.

Quant al radiogoniòmetre, sembla ésser
]'invenció més interessant que s'ha fet en
màtèria de 'navegació després del descobri-
ment de la brúixola. Com a prova de la
utilitat que ha exercit la ràdio per a la
navegació, hi ha l'augment .de la seguretat
marítima, 'De 1910, a 1914, r85,000 tanes
s'han enfonsat i més de 1,504 vides han
estat perdudes al sitar, sense afegir les pèr-
dues del Titanic i de 1'Empress oj Ireland.
Del fanal de la guerra a 1923, aquelles xi-
fres;;es redueixen a iio,000 i 264, respecti

-vament,:fims a reduir-se més en e1 darrer
quatrenni en 83,000 tones i ZS pèrdues hu-
mames. Amb el servei telefotográfic de les
cartes meteorològiques, efectuat amb son-
datges últrasánors, s'ha prestat també un
altre; ?boa servei d'informació.

Quant a :les •comunicacions transoceàni_
aues,, Nova York està lligada directament

amb ondes curtes amb trenta uin països
d'Europa i tota l'Amèrica Central i del Sud.
San Francisco parla directament , amb vint'
i-cinc països disseminats pel Pacífic. Es a
dir, en dotze anys els Estats Units han
obert a la civilització cimquamta sis noves
formes de  radio-comunicació.

Actualment s.'ütilitzem les olndes curtes i
es combat el fadirtig amb bastanta eficàcia':
S'han establertcomunicacions amb sis me-
tres de longitud d'onda entre les illes Ha-
wai i Califònnia, enllaçant aquí amb la xar-
xa general telefónica del país. Es preveu
1a utilització d'ondes de 6o cm., el principal
defecte de les ,quals és el de seguir la tan-
gent en lloc d'anar portant la corba de la
terra.

La comunicació que hem extret del Radio-
Magazine fineix amb una anècdota per la
qual ens assabentem que 1'eneanregat deis
serveis de ràdio del New-York Times va
estar en comunicació directa amb Byrd 'quan
aquest va fer la seva famosa expedició a
l'Antàrtic. Sembla que la comunicació va
ésser contínua i es va interessar taint amb
cilla, que no escoltava per 'res la direcció
del seu diari, la qual, per poder comunicar
amb el seu redactor, es va haver de valer
del mateix Byrd per mitjà de les andes ex-
tracurtes, perquè fes arribar al seu redac_
tor elsseus precs.

—Res de fumar, ni de beure, Inh de cines.
Vida tranquilla, menjar poc i ficar-se al llit
d'hora.

—I fent tot això?
—Fent tot això, tindrà diners per pagar-

me el compte.
(Gazzettino iIlustrato, Venècia)

II `l O II l^	 D
L' home Tigre

L'as dels sorolls, o sigui des enginvosos
a fer soroll, acaba de morir. Durant el curs
bels darrers tres anys, Mr. Leonard Mit-
hill ha i Inventat mil maneres de fer soroll.
No obstant, el que 1i féu conquerir més
Fama ha estat 1a imitació dels udols del
tigre. Ho feia amb tanta perfecció que du-
rant la radiació d'un film sonor en el qual
s'havia de sentir un tigre, tothom cregué
que es tractava d'un de veritable. Des de
llavors 'no caI dir que Mr. Mitchill fou sol-
llcita`t per totes les emissores per fer el rol
de tigre, i com que els ràdio-dramaturgs
disposaven d'aquest important collaborador,
posaven tigres a tot arreu.

100 kw. ini ils
L'emissora que s'està construint actual-

ment a Mèxic a la frontera de Texes, tin-
drà una potència de Too kw., la qual cosa
permetrà de sentir-Ia des dels Estats Units.
Aquesta emïsssora s'a'nomena'rà XEPN i
serà la més poderosa de I'Amèrica del Nord.
Començarà a racHar el mes de desembre.

Els propietaris d'aquesta emissora són
xarlatans dels °Estats Units als quals la Fe_
deral Radio Commissian 'ha prohibit de
fer propaganda farmacéutica o d'horòscops
i de bonaventura.

Heus ací loo kw. que rió contribuiran a
realçar l'esclat de la ràdio dins del nou
món

Un congrés d'oients
A París s'ha constituït un comitè que

es proposa celebrar l'any vinent, a París,
un Congrés internacional de ràdio-escoltes
a fi de sentar les bases d'una collabóració
entre els pobles per mitjà de la T. S. F.

Un premi de crítica
La radiofonia italiana ha promès t,000..

lires de premi a la millor crítica d'uina
peça radiofònica. La crítica en qüestió
haurà de tractar tant de l'adaptabilitat de
l'obra a la 1'. S. F., com de la reproducció
dels sons i de l'acusació dels artistes que
hi intervinguin.

El emboscats, a Ifàlia
D'ençà que a ItàIia s'ha començat la

persecució dels rad'ïo eseoftes clandestins,
el nombre oficial d'aparells particulars de
ràdio ha passat de, 230,,000 a 300,000.

.L'opinió dels entesos és que la cacera
d'escoltadors clamdestïns ja no oferirà gai-
res resultats més, però declaren que 300,000
és una xifra inferior a la que correspon
a la població italiana. A fi d'augmentar-la,
es planeja una gran erampainya de publi-
citat en pro de la. rodio. Ara que, en rè-
gim dictatorial, potser és més fácil obligar
a tenir ràdio, que a únscr ure"s a un feix.

Una esfinx per micròfon
L'estació de Radio-Maroc té una esfinx.

Es tracta d'una noia de veu encisadora que
proposa enigmes als radio-oients, 'Els que
troben la solució exacta, són premiats.

¥it Disco	 y
•U° IRROMPIBLE 1I°L 1 ti::pw'	 w	 —Com faries una visita a una casa co-

-Jo em -faré incinerar. No vull,que els neguda?'
cucs s'apoderin del meu cos.,	 —Trucaria a 1'a porta, ï'abats que obris-

—A veure; urna mica de reflexió. Om hau- , , ^¡i 	 tampoc, ,amb les pessigolles que	 un, cridaria : ePodleu otrïrr ano sóc cap co-
ria pogut anar jo si fos pilota de golf?	 tinc... -	 -	 orador!»

-	 (The New Yorher)' 	 (Gringoire, París).	 (!)kcham)

--	 _

IDEAi. RADIO AMÉRICA,
E L Mt LO R

SEMPRE EL
L
 MES NOU

UN ACLARIMENT!...
¿mer què •diem que 1, .1
la llaça de Catalunya (trensTransversal)

subterrània de
del Nord i Metro

és el mitjà de publicifaf més formidable que
avui dia existeix al nostre país.

Feu comparances amb el sistema de més difusió emprat fins ara i donareu raó a la nostra asseveració.
M ITJÀ QUANTITAT DE PROBABLES LEC PREU DURACIOTORS DELS VOSTRES ANUNCISN	 Premsa Diària. 1,800 ptes.150,000 (com e màximum). 	 una pàgina UnU	 diaPlaça de Catalunya (Estaciósubterrània) Trens del Nord .©©©,OO©© 	 r>f	 fl t»•'	 600

(Dades oficials controlades pel Departament	 (dotze espais de
gran tamany, un

l	 nm

Transversal.
d 'Estatlistica), 	 '	 a cada estació).

"Agencia :i ìt;jái:;iîii:i .[	 £WìIò1H%J .
Metro Transversal)

BARCELONA, Pelai, 62, 4, t, - Telèf. i 15300 Á4	 Carrer de Tarragona, 7, 2.°°- MADRIDW%
IMPRESOS COSTA

A 4nitO 4e. -HNrr.ba^r.
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